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~en: _J!:.dW>l'_do _êupllcy _.,. ·.· ., ·~ ._._ ........ _.,,, ,, ... , Pedindo a transcriçã-o, nos Anais· da rilÔç~----de ·~ 
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Alves aposta no Nordeste contra a crise", publicados causas do endividamento do setor agrícola. Sen. 
no Jornal da Cidade (SE), ediç_ões de 3 e 4-9-93. _ . !-?,uortval Bapt!s~ .......... ,, .............. _ •.. , ...• 8645 
Sen. Lourival Baptista ..................... ; ... ;. :t·--.8603. "(:' .. --- - -.- ----- - ---
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nosso respeito no Congresso". Sen. Lounval Baptista 8645 lhães .... · ...... _ .. · .... _ ................... · · ... •• • 8620 

Solicitando transcrição nos Anais, do artigo '1Re-' ,,. 
forma monetária com âncora interna: uma al~l;,"na- . 
tíva à dolarizaQão", publicado no jórnal O Estl!ilo 
de S. Paulo. Sen. Eduardo Sup!ic:y . ~.-...... ····-·- 8(;70 

Solicitando tran.scriQão nos Anais, do editorllj.l de 
O Globo, intitulado ''A favor da má- vontade", em 
3-9-93. Sen. João França .. _, ........... >~..:.~~. ~.-~ .. :-8756 

BANCO CENTRAL 

:E'roclamando satisfação com as medidas toma- · 

CR!'I'IêA' 
Refutando criticas feitas pelo Sr. Lulz Inácio, 

aos m.embros do Congresso Nacional, quando de Sua 
. v;tsita à regi~o AmazOnica. Sen. Aureo Mel! o . . . . . . 8595 
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- --- --condenalldo declaração com termos pejorativos, 
a ~SJ2eito dos D~jltadQ~ J1'l'dcrrais~çiad!LPelo Sr. . . . 

'V\!"' gmcro; <'residente (lo :E'T, à lmp.ret)Sa Iiaq!onal. . 
seu; id Sabó~ _de Carvalho . : .. ... ~.... . • .. .. .. .. a608 

Registrando inoportunidades de Violências ver-
das pelo Ministro da Fazenda~ relativas à aber.~ da, bais de lideres políticos. Sen. Nelson Carneiro ..... 
"caixa preta" do Banco Central. Sen. Ney Maranhão 8744 -,,,,, 8612 

BOLSA DE VALORES .. -~·-~·~~.'~~_'_.:;.:·. -~º~ 
Tecendo considerações sobre as bolsas de valo-

· ~I01affi!õ-demi.Ssão do Sr. Cláudio Romero, da 
Presidência da Funal. Sen. JOão França ....... · :.. . 8756 

res e de mercadorias do _pafs. Sen. :E'edxo- Tehejra 8755 
DESEMI'REGO (Vide AL) 

.~~~~~--_jUEI,ll!;,::;SEti~REGrONAt. CACAU 
---·- .. n De!en-cf"eniio a-cilaÇão ao· :Banco d.e :Il€sen~olvi----
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Brasil. Sen. Ruy Bacelar .................. : .... :.. ~4 dà região. Sen. Valmir Campelo .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8337 
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IMP'ORTAÇAú 
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ESCOLA PARTICULAR 
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praticados pelos estahelecimentos de ensino privado. _ 

glal desidratado e de leite de .coco em :tJó, que pro-
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. __ ~. . - - -· -·-- --- Tecendo cons1deraçoes sobre estudo do pro-
Homena~o o Clube dos Pioneiros ue ma- - ·'fessor ·Carlos Augusto Monteiro, intitulado "O mapa 
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Teixeira ........... •· .. • .. •• .. - · · · · · · .. ---~----8539 · da Ffocruz --tu'SP). Sen. Odaclr Soares . . .. .. . .. .. . 8648 

Prestando homenagem ao Médico Veterinário, 
pela passagem, em 9 de setembro do dia do médico _ íNDIO 
veterinário. Sen. Valmir Campelo .............. -~--8599 

HOMENAGEM PóSTUMA 
Chamando a atenção _ da Casa e _ da Nação para 

-~-~ -~~a situação do povo ianomam!, ameaÇado de extinção. 
Sen. Gllberto Miranda . • ..... --- ............... , .. . 8753 Prestando homenagem póstuma ao Deputado 

BocaJ~Uva CUnha. Sen. Maguo Bacelar ............ . 

Prestando homenagem póstuma ao D.eputado 
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LEGISLAÇAO ELEITORAL (Vide Congresso 
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~o Dil. AçAO' soCIAL 

Registrando assinatura de um ajuste entre o 
Mlulstério da Ação Social e a Prefeitura Munic!,pal 
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Cidade Mãe. Sen. Márcio Lacerda . . . . . . . . . . . . . . . . • 8616 
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até à cidade de Teresina (PIJ. Sen. MagriO ·l!acelar- 8495" secn;taria Nacional de Entorpecentes. Sen. Alm1r 

Gabrtel .. " ....... --- ...... -. .•. ,. ,._ •. ~. ··" ... "" ~ 8726 
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Tecendo comentários sobre as dificuldades que PEC n.o 23/91, que dá nova redação -ao: art. 16~ da 
atravessa a indústria brasileira de fertilizantes nl- Constituição Federal. Sen. Josaphat Marinho · · · · · . 8395 
trogenados, em especial a Nitrofértil, devido à com- ~ _ . Pat®er n." 294/93 - ComlsSllo biretora, redação 
<petição, em condições adversas, com o'"pr1:>duto lm-· . · ----Tina! do PLS n.0 192/91, g_ue altera dispositivos da 
portado. Sen. Albano Franco ................. -~:...:.:...8428 Lel.n..0 5.869, de ll-1-73, Código de Processo Civil. 

Sêll. Lúcítlio Portella ..... -..... '"' . ._.-~., ...••..•. 8452 

.~-·-· ~<i:r-!h~!l/~ __ ~Comissi!Qru,:etora, r~dação 
Parecer oral, ao PLC n.O 109/93, que'mocmlcir·ã~~·" •• · @..~ve!l'illdQ..lJai"a o turno suplementar do SUbstitu-

Lei n.0 8. 629, de 25-2-93, que regulamenta ~~dlspos1~--- - :c - tivo do SenadO ao -PLC ri.O 138/93, que altera o 

PARECER 

tivos constitucionais, relativos à reforma agrária. inciso IV do art. · 13, da Lei n.O 8. 031, de 12-4-90. 
Sen. Amir Lando ......................... ~.·--~~~,~.Jl:382 Sen. Júnia Marise ................ : ............. , ....... ·8663 

Parecer oral, às Emendas n.Os 1 a 5 ao PLC :p..0 

109/93, qUe módiffc1Cã Lei n.o 8. 629, de 25-2-93, que 
regulamenta dispositivos constitucionais, relativos à 
reforma agrária. Sen. Amir Lando ................. -

Par-ece:r--orar, ao Ofício "S" _ n.o 83/93, atreves 
do qual a Prefeitura Municipal de Içara, SC, soe 

8384 

licita autorização para contratar operação de crédito 
equivalente a US$300,000,00, em ~1"3-93.~Sen. _Ep1f&-_:_--:-~-::: 

.. ,.Parecer lf.0 ~29'6793- "'- CAE; à- Mensagem n.o 
160/92, solicitando autorização para cessão e trans-

.. ferência de . dil'_e.\tos _e ~ob.tigações de arrendamento 
mercantil firmados pela Portobrás (empresa dissol-
yid!I)._Sen. Mário Covas ........... -.... " ... ~ ... .. 

-- ~~arece;r-- n:o ·297 /93 - CAl;::, sobre o Oficio- 115" 
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cio cafeteira .............................. -----~>!386 

Parecer oral, ao PLC n.O 162/93, que dispõe 
sobre a criação do Serviço tle Transporte - SEST 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans-

n.0 86/93, encaminhando ao Senado Federal solici
-t&ÇaQ __ da:~Prefeitura Municipal de C@u Azul - PR, 

para contratar operação de crédito junto ao Ba
nestado. Sen. Luíz Alberto .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. 8639 

porte - SENAT. Sen. Alfredo Campos ....•.• .,.,;;.: --8454 

Parecer n.O 298/93 - CAE sobre a Mensagem D..o -
~1l7/93, do Presidente da Repüblica, propondo ao Se

nado Federal a expedição de resolução que disponha 
sobre cantratos de financiamentos a serem firmados 

Parecer oral, ao .PLC n.0 133/93; que -mtera o pela União com devedores originais de ·obrigações 
inciso IV do _art. 13, da Lei n.0 8.031; de 12-4--90. financeiras junto a credores externos, nevadas m.e-
Sen. Jutaby Magalhães .............. ·--"~" ... :c .. ;.8501 diante a emissão dos Brazil Investment Bonds. Sen 

·~ Ronaldo Aragão .............. ~· ........... , ..... : - 8689 Parecer -oral, à Er.nenâa n:a·-2 ·=:PLEN, ao Í?LC 
n.0 138/93,_ que altera o inciso IV do art. 13, da Lei 
n.o 8.031, de 12-4-90. Sen. Jutahy Magalhães ...... 

_ _Parecer n.O 299/93 - CAE, sobre a Mensagem n.o 
8502 165/93, submetendo a autorização do Senado Federal 

proposta de assinatura de protocolo ímanceiro ãtJ.t~-
Parecer oral, ao· PR n." 68/93, que estabelece a ~a República Federativa do Brasil e a República Fran-

estrutura do Centro de Desenvolvim-ento _de Recursos-
Humanos do Senado Federal.- Sen. FranCisco "R'01- .. - ·--- .. .casa, para !' adoçá o de bens e serviços. Sen. Mário 
1 b 85n., ~?.Y~~--· :_: =--~ · · · ·_:..·~:.: · .. ·_.· ·~~--~ .-.:~.·-·:!-·}.:o.:,·o:_;.,~~·_:.._,_~----"..u.,; q_.i;.~ ___ :._J~69.0 em erg ............ ·--~~-··-"'""' .... , .. -~·cc• "" - . 

Parecer oral, ao PLC n.0 105/92, que dispõe soe -
bre o FGTS. Sen. Garibaldi Alves Filho .... ~c •• - ... ,_ 866!1. 

--~'-'-'-Parecer n.0 300/93 - CAE, sobre a Mensat?;em 
n.0 292/93, solicitando >;.utorizaçãodo Senado .F;e
deral, para a contrataçao de ~operação de crédito 

_ __externo,-~tre a Repüblica.Federativa do Brasil e o Parecer oral, ao PLG n.o 149/93, -que crra-a-Ee_~ 
cretaria Nacional de Entorpecentes. Sen. - Almir 
Gabriel .................. - ...••. ~ ...... - ••.• :_· -·-· . -~ 8726 

Parecer n.O 290/93 -~ Coinissão Diretora, "i'eda:Ção 
final do Substitutivo do Seriado ao~PLC'll."156/92, 
que dispõe sobre partidos pol!ticos, regulamenta ós 
arts. 17 e 14. § 3.0 , inciso V da Constituição Federai;· -
Sen. Nabor Júnior ....... ,~ ~ ......... _ ..... - .. .. .. 9369 

Parecer n.0 291/93 - Cômissão Diretora, redação 
final ao PR n.O 69/93, que altera o Regulamento Ad-

- CREDIOP, !lQ âmbito do Protocolo Financeiro Brasil-
Itália. Sen. Esperidião Amln .. '" ... _ ............ , . • B691 

Parecer· n.O 301/93 - CAE,_ sobre Oficio f~ S" n. o 
?9/93, do Governador do .Estado de São PaUlo so
licitando autorização do Senado Federal para eÍevar 
temporariamente, os !Imites de endividamento da: 
q~e~e _ ~~~·~51.9, çom_ a. finalidade de etnit_ir e colocar 
no mercado LFTF, d'estinadas ao refinanciamento de 
90% do valor das 1Z6. 899-:758- LFTF. Sen. Mário 
Covas ....... ~ -~·-· .............. ~ ~. ... ~-. ..... ,.~ .·.~·.~. ~-: ~ ., .... r·"·S695 
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Parecer- n.o 302/93 .....:.._ Comissão biretõia, -reO:ã.Çii.O 
final do PR n.0 81/93, que autoriza o Governo do~ 
Estado de São Paulo a emitir e colocar LFI'P, des-

-------

t-a.mentando a falta de consideração do~Presl-
dente da~ República em não receber cerca de 500 

tinadas ao refinanciamento de 123.899.758 LFI'P,~ dirigentes municipais. Sen.Ãureo Mello~···: .. _ •.. c_. 8612 

~~:~. -~~-~':':~~~-~:~:r:-~=-=-~93 . .-Sen. Ben! -8696 ~PRIVATIZAÇAO 
Paxecer n.o 303/93_ _-__ _CAE, SObre~ ó'--Pm' n::O'""'"", .. -.. -~,·-nemonstrando s-ufCapreen.Sãó€m fãce-aa-expec~-

124.191, que "fixa limite para a.plicações e resgates tativa de privatização da indústria Carboqulmlca 
em fundos de aplicaç<ies de curto prazo". Sen. J!:lcio Catarinense - !CC, subsidiaria ~dit :Petrofértil. Sen. 
Alvares ........... '"~ .. : ..... ~: .............. : .. .:. ••••. 8706 Nelson.Wedekin ..................... ,_ ••• ~ .••..•• -"-''··· .8685 

Parecer n.o 304.193 - CAE, sobre o PLS n.0 ~o 
· 141/92, que "modifica o art. 109, da Lei n.0 5. 682, 

de 21-7-71, para dispor sobre a imunidade tributária 
dos partidos ![>Oliticos e veda-lhes a Isenção de im
posto na importação de ~eículos automotoras". Sen. 

PROJETO DE LEI ~ 

Tecendo consíderações Sobre o projeto de lei do 
Senado que dispõe sobre o horário gratUito de pro" 
paganda eleitoral, nas emissoras de rádio e televisão. José Rlcha .......................... ·- .... _ .. ~· ___ ~8706 

Parecer n.O 305/93 - CAE, sobre o PLS n.O 
2/93, que dispõe sobre a criação de Zona de Proces
samento de- Exportações - ZPE, no Município de 
Imbituba - SC. Sen. :Esper!dlão Amin ......••..•• 

Sen Júlio Campos ......................... ; .. ; .... · •• , .. : 8361 

Discutindo o PLC n.0 149f9?, _que cria a secre
~ ~ -~- tarJa Nacionar de Entorpecentes: Sen: Cid Sabóla de 
8707 carvalho ............................ "~ .. ,· ... , .••.• , 8392 

Parecer n.0 306/93 - Comissão Diretora, redação 
final das emendas do Senado ao PLC n.O 149/93, que_ 
cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes. Sen. 
Carlos Patrocínio ._. _, ._ .......... _ ... A ....... _ •• ~·.,_..,. __ _ 

- PLS n.o 110/93, revigora as disposições do art. 
16 do DL n.o 1.598, de 1977, concernentes à dedu
tibilidade de -tributos e muitas para fins de apuração 
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1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
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de Lei do Senado n• 344, de 1991. · · - · 

'N~ 840, de autoria do Senador .FrancfSc_o Rol_lemberg, 
solicitando a tramitação em conjunto dos Projetas de Lei 
do Senado n• 80, 97 e 106, de 1993 ... 

N9 841, de autoria do Senador Moisés Abrão, solici
tando que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 2, 3, 6, 9, 16, 17, 20, 23,24 e 30 do corrente. Aprovado. 

1.2.2- ComuniCaçãO 
Do Senador Esperidião Amin, de_ ausência do País, 

no período de 2 a 14 do corrente. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão especial do Senado Federal, 

dia 28 do corrente, às 11 horas, destinada a comemorar 
o 40~ aniversário da-Lei n" 2.004, de 3 de outubro cte 1953, 
que criou a Petróleo Brasileiro S/ A- PETROBRÁS. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR VALMIR CAMPELO -·Criação- do 

Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, pafá fOmen
tar a economia da região. 

SENADOR HYDEKEL FREITAS - Impacto da 
chacina da favela de __ Vigário Geral; rio Rio de Janeiro, 
e sua repercussão nas manchetes internacionais. 

. SENADOR EDiJARDO SUPLICY - Apelo para 
rigorosa apuração das responsabilidades, nas contínuas 
ações de violência cometidas contra a população das gran
des cidades, e sua correlação com as Polícias Militares. 
Visita de solidariedade às faml1ias das vítimas da ·fa-vela 
de Vigário Geral. · 

SENADOR BENI VERAS'-'- Regojíio pela condu· 
são de canal, construído pelo Governo Ciro Gomes, ligan
do a cidade de Taiçaba à Fortaleza, com aproveitamento 
das águas do Rio Jaguaribe, como obra emergencial de 

- grande porte de combate à seca. 
SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- Pressões e ma

nobras militares dos EUA na Amazônia, na fronteira do 
Brasil com a Guiana. Massacre dos índios janOmarnis. -

· ·- · SÊNÃDÜR JÜLIÓ- CAMPoi;:.:: Considerações so
bre o Projeto de Lei do Senado n~' 68193, de sua autoria, 
que dispõe sobre o horário gratuito de propaganda eleitoral 
nas emissoras de rádio e televisão. 

SENADOR TEOTÓNIOVILELAFILH0-0 mas-· 
sacre na favela Vigário Geral - RJ, e a responsabilidade 

. institucional do Governo Federal. Urgênciá na revisão do 
papel constitucional das polícias militares. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Apelo ao Poder 
Executivo no sentido de que sejam revistos os cortes orça
mentários propostos para este ano. no âmbito_do Ministério 
dos Transportes, que atingem os recursos destinados às 
obras da rodovia BR·282, no Estado de Santa catarlna. 

1.2.5 - Requerimentos 
- N9 842, de 1993, de autoria do SenadO! Jarbas PasSã- : 

rinho, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara n9 102, 
de 1993, seja despachado, também, à Comissao· de Rera
ções Exteriores e. Defesa Nacional, para opinar conforme 
o art. 103, V, do Regimento Interno. 



8334 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

EXPEDIENTE 
CZNTIIO OaAPICD DO IBIIADO PmUAL 

DIAiuO DO ClONO- NiiCIDIIAL MANÓEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diro&ar.Ooral• Sudo Poúnl 

~~~------· .. ---·-. AOAC!EL DA SI LV A MAIA 
DirtiDI E8c•av. 
<:AIILOS HOMERO VIEIRA NINA 
DiniGr .waiailaauv. 
!.~ IZ CAJU.05 BASI'05 
Dinw-INI 

S...nl ······-·-····--·-··-· ·------C1S 10.000,00 

l't.OIUAH AUOUSl'O aJIJ'TlNHO MADRUGA 
DinlwMju• 

N• 843 e 844, de 1993, de autoria do Senador Nelson 
Wedekin, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda, 
informações que menciona. 

N• 845, de 1993, de autoria do Senadnr Jarbas PaJ;sa· ~ 
rinho, solicitando a transcrição, nos--AnaiS do_ Senado, do 
artigo do acadêmico Lêdo Ivo, intitulado R~çhel: Prêmio 
Camões. 

1.2.6- Leitura de projetos 
- Projeto de Resolução n' 73, de 1993, de autoria · 

da Comissão Diretora, que altera a Resolução n~ 12, de 
1985, e cria novos benefícioS -no Pecúlio dos Servidores 
do Senado Federal. 

1.2.7- Ofício 
N• 175193, da Liderança do PSDB, referente a indica

ção do Senador Dirceu Carneiro para compor, na qualidade 
de titular, a Comissão de Fiscalização e Controle. em subsR 
tituição ao Senador T_eotônio Vilela Filho. 

•fh! 
1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara~n' 138, de 1993 (n' 3.719/93, 

na Casa de origem), que altera o inciso IV do art. 13 
da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990. Retirado da pauta, 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
.n' 156, de 1992 (n' 1.670/89, na Casa de origem), que 
dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 
e 14, 39 , inciso V, da ConstituiçãO- Federal. Aprovado, em 
turno suplementar, tendo usado da palavra os Srs. José 
Fogaça, Marco Maciel, Bello Parga, Ney_Maranhão, Ger
son Camata e Epitácio- Cafeteira. À Comissão- Diretora 
para a redação final. _ _ 

- Redação final do SubstitutiVO do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n•.o 156/92. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

- Proposta de Emeilda à Constituição n<> 23/91, que 
dá nova-redação ao art. 16 da Constituição Federal. Apro
vada, em segundo turno. À Comissão de ConStítuição, 
Justiça e Cidadania. 

-Parecer n<> 286/93, da Comissão de Assuntos Econó
micos, sobre a Mensagem n" 280/93, do Senhor Presidente 
da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Dr. Pedro Sampaio Malan, para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil. Aprovado. 

-Parecer n9 287/93, da Comissão de Assuntos Ecónô
micos, sobre a Mensagem n"' 293/93, do Senhor Piesidente 
da República, que submete à aprovação do S_enado Federal 

_o_ nome do Dr_. G!!§tav0 Henrique de Barroso Franco, 
-pata eXercer o c-argq de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central do Brasil. Aprovado. 

-Parecer n9 288/93, da Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre a Mensagem n9 294/93, do Senhor Presidente 

_ -da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Dr. Francisco Eduardo de Almeida Pinto, para 
exercer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil. Aprovado. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, sobre a Mensagem n'' 231193 (n" 384193, 
na origem), referente a escolha dQ_Sr. Clodoaldo Huguency 
Filho, Ministro de Primeira ClásSe, dã C3rreira.de Diplo
~Dc_ata, para exercer o cãigo de_Einbaixador do Brasil junto 
ao Governo da República da Venezuela. Apreciado em 
sessão secreta. -· 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, sobre a Mensagem n• 275/93 (n' 482193, 
naorigem),referente a escolha do Sr. Paulo Nogueira Batis
ta, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador, Chefe da Delegação 
Permanente do Brasil junto à Associação Latino-Ameri
cana- de Integração. Apreciado em sessão secreta. 

-Projeto de Resolução n~ 69, de 1993, de iniciativa 
da Comissão Diretor3, qUe altera o Regulamento Adminis
trativo do Senado Federa·l, trãnsforma a Auditoria em Se
cretaria de Controle Inferno e dá outras providências. 

_1-pr_ova~~·- tt:nd.O_ Usado da palavra o S-r. DiTceu Carneiro. 
A Comissão Diretora para a redação final. 

- Redação final do Projeto ~de Resolução n" 69193. 
Aprov~d_a. À promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1993 (n'' 
3.602/93, na Casa de origem), que modifica a Lei n" 8.629, 
de 25 de fevereiro de_1993, que "regulamenta dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária". Rejeitado o 
projeto, após pareceres de plenário, sendo rejeítad-ã.s as 
emendas e destaque apresentados. Ao Arquivo. 
_ -Ofício n~ S/83, de 1993_1 através do qual a Prefeitura 

Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, solicita, 
nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, 
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autorização para que possa contratar operação de crédito -Projeto de_ Lei da Câmara n"' 26, de 1990 (n~ 
junto ao Banco do Estado de Santa Cata!:iJlaS~A:-: !lA· .. ..3.482/89, na Casa de origem), que intro?uz modificação 
DESC, para os fins que especifica. AprovadO, após parecer no Có_digo de Processo_ Civil. Aprovado. A sanção. 
de plenário favorável, nos termos do Projeto de Resolução - Projeto de Lei da Câmara n\' 105, de 1992 (n;' 
n" 74/93.À Comissão Diretora para:·-a redação finaL 2.227/91, na Casa de origem), que dâ nova redação ao 

- Redação final do Projeto de Resolução n•' 74/93. art. 56 da Lei n" 6.015. de 31 de dezembro de 1973 -
Aprovada. À promulgação. Lei de Registras PúblicÓs. Aprovado. À sanção. _ 

-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado - Projeto de Lei da Câmara n':' 149, de 199~ (n~ 
n" 192, de 1991. de autoria do_ Senador Divaldo Suruagy, 3_L713/93, na Casa de origem),_de iniciativa do Presidente 
que altera dispositivo~ da Lei n\' 5.869, de 11 de janeiro _da República, que cria a Secretaria· Nacional de Entorpe-
de 1973- Código de Processo Civil. Aprovado, nos termos __ ç~n_tes e dá_ outras providências. Discussão encerrada, fican-
do Requerimento n" 848/93.· À Cõ-niis~ão Diretora para _do.a votação_ adiada, para o dia 2 do corrente mês, nos 
a redação final. . t~rÍnos do_ Requerimento n~ 851/93, tendo usado da palavra 

-Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991-Comple- o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. 
menta r (nn 60/89 -Complementar, n_'!: Ç~_s~ ~e t::trig(!m), __________ ~Projeto de Lei do Senado n\' 172, de 1992-Comple-
que disciplina os limites daS despeSas COm o funcionalismo mentar, de autoria do Senador Mauro Benevides, que dis-
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. põe sobre o cumprimento irriediato do disposto no § 29 

Votação adiada para o dia 15 de setembro do corrente do art. 192 da Constituição Federal. Discussão encerrada, 
mês. nos termos do Requerimento n·' 849/93. . _ .. ·. ficaod.o. a vot~_ção adiada. para o dia 2 do corrente mês, 

-Projeto de-Leí da Câmara nu 8.7, de 1993 .(n~:2.162/91 nos termos do Requerimento n'·~ 852193. - ' 
na Casa de origem), que denomina "Rodovia José Fran-
cisco de Cousa~· 0 trecho federal da BR-230 que liga as 1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
cidades de Sous.a e Cajauiras, no Estado da Pafa-íba. Ai>r<!~- Redação final da Proposta de Emenda à Constituição 
vado, tendo usado da palavra o Sr. Antônio Mariz. A n" 23/91, constante do item 3Q da pauta da presente sessão. 
sanção. _ _ - - Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 853/93~-- --- -

-Parecer n" 252, de-1993, dã ComisSãO de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre questão de ordem do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, concluindo ser de dois 
quintos da composição do Senado o quórum para apro
vação de Projetas de Decreto Legislativo de outorga e 
renovação de concessão, permiSsão e autor'iZação·para ser-· 
viços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme 
previsto no § 2" do art. 223 da Constituição. Aprovado. 

-Requerimento no 272, de 1993, do _Senador Dario 
Pereira, solicitando, nos termos regime!ltais, ql!e, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n" 106, de1992 (n' 813/88, . 
na Casa de origem)', afém das Comissões a que foi despa
chado, seja, também, ouvida a de Serviços de Infra-Es
trutura. _Aprovado. 

-Requerimento n" 551, de 1993, da Senadora Mar
luce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172,, inciso I, 
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do Senado n' 56, de 1993-Complementar, 
de sua autoria, que dispõe sobre a cobrança de juros pelas 
entidades que atuam segundo as regras do Sistema Finan-
ceiro de Habitação. Aprovado. --

-Requerimento nn 764, de 1993, do senidor-Marco 
Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, i"nciso I, do 
Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n" 67, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores na gestão 
das empresas c· dá outras providências. VOtação adiada, 
para o dia 24 do corrente mês, nos termos do Requerimento 

1.3.2 ---Comunicações da Presidência 

_ - Término do prazo -para: -apresentação de emendas 
aos Projeto::; de Resolução n"s 70 e 71/93 e ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 102/93, sendo que a este foram oferecidas 
seis emendas. 

- Término do prazo sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido de inclusão cm Ordem do Dia, do Pro
jeto de Lei do Senado n" 5/93, que dispõe sobre a doação, 
a estabelecimentos públicos de ensino, de mercadorias 
apreendidas por contrabando ou descaminho, apreciado 
Conclusivamente pela Comissão de Assuntos Econômicos. 
À Câmara dos Deputados. 

Convocação de sessão extraordinária a··realizar-se ho
je, às 18 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 178• SESSÃO, EM 1' DE SETEMBRO 
DE 1993 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicação 
- Do Senador Chagas Rodrigues, de. ausência dos 

trabalhos da Casa, no período de 3 a 8 do corrente mês. 

2. 2.2 - Requerimentos 

n' 850/93. -,-· N'' 854, d~~l993"de urgência para o Projeto de 
--:-:L~i:çio Sena:4_0 n" lD.s___._:g~ 199_2~ destinado a examinar irregu-

- Mensagem n•> 289, de 1989 (n• 502/93, na origem), !aridades na administração do FGTS do trabalhador 
pela qual o Presidente da República solicita a retiracia do -:- Requerim~nto n~ 592/91-CN. · 
Projeto de Lei da Câmara n• 144, de 1992 (n•' 2.907/92 · -N•'855; de 1993, de urgência para Projeto de Resolu-
na Casa de origem). que extingue a fração do cruzeiro, çáo n~ 68, de 1993, que estabelece a estrutura do Centro 
denominada centavo, e dá outras providências. Aprovada. de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Fe-
Ao Arquivo. -deral e dá outras o.rovidências. 
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- N<.> 856, cte 1993, de autoria do Senador Teotonio 
Vilela Filho, solicitando licença autorizada dos trabalhos 
da Casa, nos dias 9, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 24 e 25 de 
agosto pretérito. Aprovado. 

2.2.3 - Comunicação 
-Da Liderança do PDT, na Câmara dos Deputados, 

de substituição de membro em Comíssão Parlamentar Mis
ta de Inquérito. 

2.2.4 - Requerimentos 
- N' 857, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 

Miranda, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo infitulado "Veta Não, Presidente", de 
autoria do jurisfa Saulo RamoS, pUblicado no jornal Folha 
de S. Paulo, edição de 27 de agosto de 1993. 

- N• 858, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, soliCítã.itdo a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo intitulado "Extinção da Punibilidade 
pelo Pagamento é Correta", de -autoria do jurista Walter 
Ceneviva, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 24 de agosto de 1993. 

- N' 859, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo intitulado ''Norma de ReJeição Social", 
de autori~ do jurista Ives Gandra da Silva Martins, publi
cado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 25 de agosto 
de 1993. 

2.2.5- Comunicações da Presidência 
-Edição da Medida Provisória n' 346, de 27 de agosto 

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 disponibi
lidades financeiras do fundo de amparo ao trabalhador 
- FAT, e dá outras providências, e autoriza-o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde- Fundo Nacional 
de Saúde, crédito extraordinário no valor de 
Cr$35.000.000.!JOO,OO"; designação da Comissão Mlsta e 
estabelecimento de calendário para sua tramitação. 

-Edição da Medida Provisória n9 347, de 27 de agosto 
de 1993, que "altera a Lei n' 8.631, de 4 de março de 
1991 "; designação da Comissão Mista e estabelecimento_ 
de calendário para sua tramitação. 

-Edição da Medida Provisória n"' 348, de 27 de agosto 
de 1993, que "dispõe sobre o exercício das atribuições 
institucionais da Advocacia-Geral da União, em car_áter 
emergencial e provisório, e dá outras providências"; desig
nação da ComisSão Mista e estabelecimento de calendário 

_ pata sua tramitação. 

2.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n' 809, de 1993, do Senador Fran
cisco Rollemberg. solicitando, nos termos regimentais, a 
tramitação conjunta do Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nç 112, de 1990, com o Projeto de Lei 
do Senado no 376, de 1991, que dispõem sobre a política 
de assistência ao idoso. Aprovado. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
--ReqUerimentos n""~ _855 e 854!93,1idos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 

são. 
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 67, DE 1993 
4- .A TOS DO PRESIDENTE 
N• 448 a 450, de 1993 
N' 411, de1993 (Apostila) 
5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N' 21, DE 1993 
6- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 185~ reunião, realizada em 12-8-93 
7- ATAS DE COMISSÕES. 
8 - MESA DIRETORA 
9- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 1778 Sessão, em 1° de setembro de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 4~ Legislatura 
Pres~IICill dos Srs. HIUIIbei'W Luce11a, Chagas Rodrigues, 

Levy Dias, Nabor Júnior e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- Marise _ JuvSncio Dias_ Lavoisier Maia_ Levy Dias_ Lourival 
SENTES OS SRS. SENADORES: Baptista _ Lucidio Portclla _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno 

Alfonso Camatgo _ Albano Franco _ A1m1r Gabriel _ Álvaro Bacelar - ~eto de _Lavor _ Márc!o Lacerda _ Mário Co_vas _ 
Pach Amir Lando Antonio Mariz Bello Parga Beni Mauro Benevides _ Mell'll Filho _ Mo1sés Abtilo _ Nabor Júnior _ 

eco- · . - C'd Sabo.. • -de Carvalho -Darcy Nelson Carneiro _ Nelson Wedekln _ Pedro Simon _ Pedro 
V eras - Cbagas Rodrigues - 1 I& - T .. . n •• hid Sal~--~ De • Ra1m d L' Ronald 
Ribe · D · Pereira Din:eu Carneiro Divaldo Suruagy etXelfa - ~ ~·a m - . un ° "" - o 

Ed,: -S ~o Elcio Ãlvmes Epitiicio rueteira Esperi. • di!k; Aragão _ Teotonio Vilela Filho _ V a1mir Campelo _ Wilson o upcy_ - - Marti 
Amin _ Eva Blay _ Francisco Rolle!nberg _ Oanbaldi Alves Filho ns, 

Gerson Camata _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ . O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de pre-
Hydekel.Frc:itas _ Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas sença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo 
;passarinho _ Joio Calmon _ Joio França _ Joio Rocha _ Jonas número regimental, declaro aberta a sessão . 
. Pinheiro _ José Fogaça _ José Samey _ Júlio Campos _ Júnia Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 839, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 255;-_II, c, 12 d-o Regimento 
Interno a remessa à Comissão de Assuntos Econômicos do 
PLC n" 114, de 1992 e dos PLC n'' 131, de 1992 e PLS n• 
344 de 1991, a ele apensados. 

Sala das sessões, 1•' setembro de 1993.- Senador João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- O requerimento 
lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do 
Dia, nos termos do art. 255, Inciso II, letra c, n"' 12, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo _Sr. V 
Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 840, DE 1993 

Requeiro nós terril.Os regimentaiS que o PLS no- Sb, de 
1993, o PLS n'' 97 de 1993 e o PLS n" 106 de 1993, tramitem 
em conjunto. 

Sala das SeSsões, 19 de setembro de 1993. ~Senador 
Francisco Rotlemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento 
lido será publicado e posteriormetlte i_nçl~fdo eJ.Il_.Qr~~m do 
Dia, nos termos do art. 255, inciso II, alínea, c, n~ 8 do Regi
mento Interno. 

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

Secretário. - -
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 841, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam considerados como lic~nça autori
zasa os dias 2, 3, 6, 9, 16, 17, 20, 23, 24 e 30 de agosto 
de 1993, quando estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Senador Molsés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Fica concedida 
a lic_ença solicitada, nos termos do art. 3o do_Regimento In- _ 
terno. · _ _ _ _ _- __ _ _ 

Requerimento n •750, de 1993, de autoria do Senador Nabor 
Júnior e outros Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ! Passa-se à lista 
de oradores. 

- Conce_do a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) ! Sr. Presidente, Srs. Senadores; a reativação 
da economia brasileira passa inevitavelmente pela Região 
Centro-Oeste. Com abundantes reservas de água, extraor
dinária fronteira agrícola ainda virgem~ clima favorável e ri
quezas minerais até hoje inexploradas, nossa região anuncia-se 
córtlo o eldorado brasileiro. 

EstudO recente da Ernbrapa atesta seu potencial agrope
cuário. A produção agrícola, com o acréscimo de um milhão 
de hectares aos nove milhões já ocupados, poderá saltar das 

-17 milhões de toneladas de grãos para 26 milhões e meia. 
A pecuária também promete. Investindo na produtivi

dade do rebanho, é possível chegar aos 70 milhões de __ ~l?_e_ça§ 
sem que, para-issO, seja preciSc::dilcoipõ-rai um hectare a mais 
-de área. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é diante desse quadro 
promissor que venho enfatizar a necessidade da criação de 
uma instituição financeira capat·cte fãzer frente aos desafios 
de transformar esse eldorado em realidade. A Região Centro
Oeste precisa de mecanismos próprios mais defínidos para 
se desenvolver económica e sociãlmente. 

Falo da criação do Banco de Desenvolvimento do Centro
Oest_e. É fundamental contar com um órgão offcial_que-funcio
ne cOmo elemento catalisador e coordenador das aplicações 
governamentais na Região. Desse modo se pode garantir a 
adequada definição das prioridades e a distribuição eficiente, 
sem disperSão," dos recursos disponíveis. 

Sabemos todos da importância e ürg"êrida ae se empreen
derem ações coordenadas, com vistas à superação dos desequi
hbrios regionais. Aí, é indispensável contar com instituição 
financeira oficial capaz de aplicar os recursos segundo uma 
visão de desenvolvimento própria. 

Desde a extinção da Sudeco, o Centro-Oeste ficou órfão. 
Subsiste um vazio que não pode ser preenchido pelos Estados 
neÍn pelas instituições federais, em razão da necessidade de 
contar com uma estrutura especificamente voltada para a Re
gião. 

Não é por outra razão ! acredito ! que o Constituinte 
de 88 incluiu no texto da Lei M~ior a criação do Banco de 
DeSenv-ohiiinent6- do -Centro-Oeste. Na_ verdade, aplicam-se 
ao Centro-Oeste as razões que justificam um banco de fomen-

Sobre a mesa, comunicação que _será lida pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lida a seguinte 
Senhor Presidente, 

- _to a nfvel_regional. 

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do art. 39, 
do Regimento Interno, que me ausentarei do País, no período 
de 2 a 14 do corrente mês, quando estarei em viagem oficial 
ao Líbano. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1993-. ~ Senador ~ 
Esperidião Amin. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) ! A comunicação 
lida vai ã publicação. . ........ c .. .cc. __ -"-'· 

A Presidência convOca sesSão especial do Senado Federal 
a ser realizada no próximo dia 28, às llh, destinada a come
morar o 40 • aniversário da Lei n • 2.004; de 3 de outubro 
de 1953, que criou a Petróleo Brasileiro SIA I!'ETB,O_BMS, _ 
e instituiu 6 monopólio" -estatal do petróleo, nos termos do . 

Aliás, a dimensão geográfica brasileira, aliada à histórica 
desigualdade económica, direciona naturalment~ para a insta
lação de agências de bancos oficiais. No Brasil, são eloqüentes 
os números que dimensionam o. montante de recursos movi
mentados por essas instituições e igualmente significativa a 
mensuração de suas atividades como intermediárias entre o 
impulso indutor do Estado na direção do desenvolvimento 
e ~ ação dos agentes económicos locais.· A disseminação de 
agências no interior promove a fiXã.Ção do pequeno produtor 

-·e evita a concentração de recursos nas mãos do~ poucos que 
têm acesso às instituições financeiras de centros maiores. 

Há setores em que a iniciativa privada não tem interesse 
em explorar, seja pelo longo tempo de maturação do investi
mento, seja pelo volume do capital envolvido. Assumindo 
o apoio de tais se~mentos, o Estado tem na instituição finan-
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ceira oficial o suporte básico para administrar o crédito_ de 
longo prazo, eventualmente subsidiado. 

Há uma estreita aliança entre a pblítiCa--ae fomento e 
a atividade econômica., inerente à funçªo governa-mental, e 
a existência de bancos oficiais. Como a medida de sua rentabi
lidade reside mais na ação de apoio ao desen volvirnento do 
que na maximização do lucro, o \Janco oficia! é parceirO indis
pensável na realização de inve_stirnentQ§ _de .fl!édio ç l9ng9 
prazos, fundamentais para um país como o Brasil. A tua comp 
agente de desenvolvimento, desempenhando papel insubsti
tuível na condução dos programas do GOVemo. N.;:le. segundo 
a urgência ditada pela conjunfura ou local_ização, pode o Esta
do determinar as prioridades de crédito.~_de_aplicaçóes. 

Essas funções específicas fundam~ntam a __ existên.cia de 
bancos estaduais c regionais. A experiência ínternational CQPl
prova essa verdade~ A Suíça possui 29 bancos estaduais; a 
Alemanha, 11, os quais respondem por 50% do crédito movi
mentado no país. No Japão, 30% do crédito é de b~ncos 
oficiais; igualmente fortes na Itália, França_ ~-NQ!uega, onde 
contribuem decisivamente para a boa gestão dos _recursns pú-
blicos e para finariciar o desenvolvimento. .. .. 

A experiêr:tcia brasileira não deve ser_esquecida. CitemQS7 

primeiro, os bancos estaduais._ Em 1991~ p~vi.am 6.199 agêil
cias, das quais 80% no Jnterior ~ pouco atraentes pâra o bariCo 
privado. Os investimentos daquelas ag~ncias, no mesmo ano~ 
correspnndcram à expressiva marca de mais de _l% do PIB 
nacional. A rentabilidade_ também teve desempenho desta
cado de 90 para 91: enquanto o __ sis.temª_ bancário corno um 
todo acuso_u decréscimo de 27%, aqueles bancos tiveram q!J,e
da de apenas 4%; as operações de crédito da rede ba{lcária 
caíram 40%, enquanto os bancos estaduJ~.is sustentarfJ.m. queda 
de apenas 3%. Além disso, o·patrímónio líquido deles cresce-U, 
naquele_ mesmo perfodo, 39 pontos percentuais, contra um 
acréscimo discreto de 2% no conjunto da red~ bancária. 

Lembremos, também, a importância crescente é lug_~r 
destacado de ba_n.cos de fo_m_ento. O Banco do Nordeste do 
Brasil é um deles. Seu objéüvQ $_Qciál é a promoÇão do desen
volvimento e a circulação_ de bens, _com prestação de assistên
cia financeira e técnica a empreendimentos de inter~~Se econô
mico e social. 

No cenário da economia no!desfina, -graride tem sido a 
sua participação. As operações de crédito rural, indus'tii:al 
e de infra-estrutura representaram 88,7% das aplicações glo
bais do banco, que apresentaram saldo de 1, 7 bilhão de cruzei
ros antigos no final de 1991. Esse percentual vem crescendo, 
ano a ano, o que bem demonstra a prioridade conferida às 
operações de fomento. 

Tal ação apresenta importantes resultados. Reflete-se de
cisiVamente ria transformação da infra-estrutura das_ unidadçs 
produtivas do setor primário, com conseqüente aumento de 
emprego e renda e melhoria do bem-estar.ct_~ população rural, 
consolidando, dessa forma, a sua função de bancO de'-deSeriyol
vimento. -- -- - --

Sr. Presidente, nobres Senadores, não queremos tampar 
o sol com a peneira. Sabemos que há problemas. O Brasil 
enfrenta dificuldades crescentes com o déficit público, alimen
tado pelas dívidas mobiliárias de estados e municípios, que 
têm nos bancos oficiais seus braços financeiros. 

Mas não é por existirem acidentes_ de trânsito que parare
mos de fabricar carros, ou por haver assaltos à mão armada 
que acabaremos com os revólveres, ou por ocorrerem doenças 
que eliminaremos os doentes. 

As críticas aos bancos ofiçiaj~ colocam o debate como _ 
urgente, inadiável. Não se pode condenar pura e simplesmente 
a iqstit_uição. Seu papel é indiscutível e~ no atual quadro de 
organização do sistema finariceiro;·insubstituível. 

Impõe-se, pois, aperfeiçoar o modelo, reavaliar sua estru
tU.raçâQ e talve~ sua~amplitu_de. Há que se encontrar caminhos 
capazes de valorizar e tornar tnaíS efícierife esSe_-pbderoso 
recurso capaz de fomentar o desenvolvimento regional. 

É_ esse paSso que o_ Centro-Oeste espera. Kregião está 
encetandO um ciclo de desenvolvimento baseado sobretudo 
na agroindústria. Faltam-lhe, ainda, os instrumentos capazes 
de concretizar essa virtualidade. 

O Banco d~ Desenvolvimento do Centro-OeSte terá esse 
pap-el preponderante. Por isso, ápelo aos Membros desta Casa 
quanto à urgência da tramitação do Projeto de Lei n e56/91, 
que disciplina a criação dessa importante instituiÇão bancária. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)! Concedo a palavra 
_ao nobr~ Senador Amir Lando. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 
(Pausa.) 

.. Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 
(Pausa.) · 

-Concedo a palãvra ao nobre Senador Hydekel FreitaS, 
para uma breve comunicação. 

O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL-RJ. Para urna breve 
Comunicação.) 1 Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna ãiilda sobre o impacto 4a chacina de_ Vigário Gerai, 
onde mais de vinte pacatos moradores foram terrivelmente 
assassinados. _ _ 

A violência urbana está grassando no Pi:tfs. 
De norte a sul explodem chacinas, com mortes de cida

dãos brasileiros indefesos. 
Chegou o mOmento de esquecermos as divergências parti

dái'iaS e Unitmos nos·sas forças· p~ra_ dar um basta a esta situa-
ção. · ··· - - · 

A classe política precisa se conscientizar da neceSsidade 
de criar condições de governabilidade para o País, propiciando_ 
a formação de uma forte estrutura posta a serviço da Nação. 

Carandiru, ianomâmis e Vigário Geral viraram sinónimos 
de violêncía e arbítrio, e as notícias destes fatos ganharam 
dimensões na mídia mundial. -

Impressionou-nos, sobremaneira, a notícia de hoje pro
vinda de Nova Iorque, transcrevendo opiniões da revista For
tune, que afirma ser "o Brasil a n~ção doente da América 
Latina e seu Estado, em vez de melhorar, parece estar pio
rando". 

O exagero dessas colocações põe em risco a credibilidade 
do Brasil no conce:r:~o .d$1-s. Naçõe§. __ 

Precisamos atr-avés de medidas de càráier soCial, onde 
o Governo, classes políticas e comunidades se irmanem, dei
xando de lado projetes pessoais e busquem um ideal maior. 

Nossa esperança ! e porque não dizer certeza 1 é que 
as fatídicas previsões estrangeiras de que o ·"Brasil poderá 
falir" jamais se consurrtarão. _ 

Era o que tínhamos _a dizer. 

. O SR- PRESIDENTE (Nabo r Júnior) ! Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. - -
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP.-, Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senador Hydekel 'Frei_ta_s, _que foi Prefeito 
de Caxias, municípiO -viziO.hO -à faVela de Vigário Geral, na 
cidade do Rio de Janeiro, acaba de dizer da importância de 
todos os segmentos políticos e de toda a população deste 
País estarem mobilizados, com respeito não apen_~s~ chacina 
que ocorreu ali, em Vigário~Geral, mas com respeito às contí~ 
nuas ações de massacres- como ocOrre L( na Candelária, há 
pouco mais de um mês, quando diversas crianças foram barba
ramente mortas, bem como o episódio da morte dos índios 
Ianomâmis, em Roraima. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem de manhã, es~ndo 
eu no Rio de Janeiro, resolvi fazer uma Visita à faveJa ele 
Vigário Geral, para testemunhar pessoalmente- o ãContecido, 
e também prestar a minha solidariedade àqueles que tiveram 
parentes mortos. 

Constata-se, infelizmente, que membros da própria Polí
cia Militar estiveram énvolvidos nessa operação de ma~sacre, 
de assassinato de cid3.dãos iridefesos, de familias de trabalha
dores e, inclusive, de crianças. 

Estive ali dialogando com o Presidente da Associação 
dos Moradores da Favela de Vigário Geral, que teVe o seu 
filho morto, e com algumas das mães que tiveram seus filhoS 
mortos. Todas essas pessoas deram seu testemunho de que 
as vítimas eram trabalhadores; alguns, voltando de um baile; 
outros. preparando-se para ir ao trabalho; ou pessoas·· que 
estavam, ao final da tarde e começo da noite de domingo, 
comemorando o excelente.desempenho da seleção brasileira 
perante o time da BolíVia, com uma vitória extiãOi"dináría-, 
que fez com que todo o povo brasil~i-~ _yibras§e C9_Il]._Q$ ••_6xO" . 
E_ enquanto, simplesmente, tomavam a sua cerveja~ côffieD~ 
t:ando os lances tão bonitos do jogo, chegaram alguns encapu
zados, perguntando aos que estavam no bar se eram_trabalha
dores e se poderiam mostrar doCumentos; de pronto o fizeram. 
dizendo que eram trabalhadores; de nada adiantou; primeiro, 
jogaram naquelas pessoas uma bomba de efeito moral para, 
em seguida, começarem a atirar. Todo tipo de armamento 
foi utilizado: armas modernas e pistolas; balas dos mais diver
sos calibres acabaram sendo encontradas nos corpos das vinte 
pessoas assassinadas. 

Há ainda uma tragédia ressaltada pelo Goverri.~-dõr [._~o-
nel Brizola e pelo Secretário_de Segurança e Více-Goy~nlador, 
Nilo Batista: dos vinte assassinados, apenas dois eram brancos; 
dezoito deles. eram negros _ou mulatos ou, de alguma forma, 
descendentes de negros~ um dado típico que demonstra que 
justamente nas favelas estão aqueles que ainda sofrem as in
fluênciã.s de mais de três séculos de escravidão, não se mos
trando a sociedade brasileira cap~z. até ~g_or~, _c:,I~_~riªr_l,ll]_~_ 
sistemática que corrigíSSe- ôs- efeitOs de tanta_ desigualdade 
e exploração desse período da nossa História. Faz-se nece.$
sário o empenho de todas as forças políticas para mudar esse 
estado de coisas. 

Após ffiinha visita à favela de Vig'ário Geral, resolvi" ir. 
ao Palácio do Governo para dialogar com o GoVefuádOr Leo
nel Brizola, que, depois de termos conversado, receb~ tam
bém o Senador Darcy Ribeiro, o V ice-Governador Nilo Batis
ta, Secretário de Segurança, e o Ministro da Justiça Maurfcio 
Corrêa, nosso colega aqui no Senado. 

O Governador Leonel Brizola convidou a mim e ao Sena
dor Darcy Ribeiro para estarmos presentes· ao seU diálogo 
com o Ministro da Justiça Maurício Corrêa. · 

Explicou-nos o Governador Leonel Brizola das provi
dências que estava tomando. Iria de imediato providenciar 

--o pagamento dos funerais dos vinte assassinados,.bem como 
a indenização às famílias, re;conhecendo a responsabilidade 
do Governo Estadual. pois o próprio Secretário Nilo Batista 
confirmou todos os indícios de_ que a Polícia Militar -não 
como instituição, mas por alguns dos seus membros- teria 
estado envolvida naquele episódio. Desse modo, antes mesmo 
que aquelas famnias solicitassem- a índenizaç_ãq_, o Go~erho 
Çstadual teve a iniciativa di' providenciar alguma forma de 
pensão aos familíares dos mortos, embora não saibamos se 
as famílias irão considerá-la justa. 

O Ministro Maurício Corrêa colocou-se à disposição para 
_ ç:9_laborar_n_o _sentido de que se apure, com o maior rigor 

possível, esse triste fato. Constitucionalmente, o Governo do 
Rio de Janeiro precisa solicitar a colaboração do Governo 
Federal, a não ser que se queira impor uma ínterveôção, 
mas a atitude do Ministro da Justiça foi a de oferecer ajuda 
e a do Governador Leonel Brizola de aceitá-la. 

O Ministro MauJicio Corn~a disse que está instituindo 
uma_sistemática para averiguar e pór fim aos crimes praticados 
pelos chamados "esquac:Jrões de ext<;::rmínio'' .._acionando, para 
essa fiilalidade, a Polícia Federal e os mecanismos do Minis
tério da Justiça. 

O Sr. Hydekel Freitas- Senador Eduardo Suplicy, per-
mite-me V. Ex~ um aparte? _ _ 

(Y SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo -o aparte a V. 
Ex•, nobre Senador Hydekel Freitas. 

O Sr. Hydekel Freitas- Senador Eduardo Suplicy. gosta-
. J~~ .4-!!.co_ngratular-me com V. Ex~ pela sua extraordinária 

atUação, ontem, no Estado do Rio de Janeiro, indo ao local 
da_ c_hacina, onde moradores foram vítimas de um assassinato 
bárbaro. E V. E r faz hoje um relato, aqui no Senado Federal, 
do que ocorreu. Ainda sob o impacto dessa violência, ouvimos 
de V. Exd as medidas adotadas pelo Governador Leonel Brizo
la, com quem também gostaríamos de nos congratular, pelas 
providências tomadas, aceitando essas denúncias e entenden
do a responsabilidade do Estado, que indenizará as famílias, 
procurando assisti-las no que for possível. Mas o que nós 
gostaría[\lOS de deixar aqui bem claro, Senador, é que não 
pod~mos _mais aceitar iss.o. Chegamos ao ponto de conviver 

- ·com chacinas, com crimes bárbarõs, coln coiSas deSsa ordem 
em ·todo o País, não só no Rio de Janeiro. FicãnloS serlslbi
lizados e honrados com a ida do Ministro da Justiça e de 
V.Ex~ ao Estado _do Rio de Janeiro, ontem. V.Ex"s merecem 
tOdo o nosso respeito e carinho. Entretanto, essa violência 
urbana cres.cente,"a cada minuto, a cada dia, a __ cada_ insta_me _ 
nos preocupa. Temos ·que Uiiir t()~i a soci~Qa-d~ bfa-sileira 
etif ló'rrió -aesse- próbterria. A irlde-nização que será dada à 
farnfliã é formidável, o gesto dp Goye_rnildor_ é digno de aplau
-SOS~ mãs temos que tornar medidaS f()rt_es e_ ~nérgicas para 
.. que isso não continu-e OcOrrendo. AS favelaS e, principalmente, 
as áreas mais carentes~ mais humildes e mais pobres são as 

. que menos segurança têm. Não há segurança nem para se 
sobreviver. Então nós temos que levar isso de maneira mais 
presente, mais viva, mais posta aos nossos olhos, porque se 
está chegando a um ponto insuportável: esse que temos assis~ 
tido. Fui Prefeito de Duque de Caxias, por duas legislaturas, 
portanto, convivi, e ainda convivo até hoje, com todas aquelas 
favelas, com aquele ambiente. Precisamos olhar com compai-

- xão, com respeito, com carinho, para aquele gente, que é 
6 retrato nacional brasileiro. Se quiSermos fazer uma radio-
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grafia da miséria, da fome, das dificuldades, basta ir à Baixada 
Fluminens_e, no Rio de Janeiro, e olhar ao redor. Teremos 
a radiografia exata do problema social, com o _ _qual estamos 
nos acostumando a ·conviver, chamo a atenção, Sr. Senador, 
para esse fato. Infelizmente, ontem não pude estar presente, 
mas me congratulo com V.Ex~. Tenhacertezaque estava pre~ 
sente espititualmente. Confesso que estou preocupado, por 
isso faço um alerta a todo o Senado Federal e a toda Nação. 
Muito obrigado e parabéns pe!o discurso, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço as suas pala
vras, Senador Hydekel Freitas, e venhO reforçar-o seu senti
mento de angústia e de determinação, rio sentido de encon
trarmos uma solução. 

Pe fato, na cidade da qual V.Ex• foi Prefeito, Duque 
de Caxias, há circunstâncias muito similares àquelas da favela 
de VigáriO Geral. Ainda no primeiro semestre deste ano~ 
tive a oportunidade de, acompanhando Dom Mauro Morelli, 
Bispo de Duque de Caxias, visitar algumas das favelas. dada 
a sua preocupação com a pobreza existente naquela região. 

E. interessante como, neste País, a situação para os pobres 
é tão diferente daquela para os ricos! lmaginaríamos a Polícia 
andando pelos bairros de Ipanema ou do Jardim Botânico, 
ou, em São Paulo, no bairro dos Jardins ou no Morumbi, 
com a mesma violência que tem feito- nos- morros do Rio 
de Janeiro. armada e, muitas vezes, atirando nos barracos 
e nas casas? Não! O tratamento para os mais ricos é completa
mente diferente! 

Poderíamos até formular a pergunta: será que Deus existe 
para todos os brasileiros? E eu aqui me recordo do discurso 
'que, ontem, assisti na lfil5ima da Câmara Muilicipãt do Rio 
de Janeiro, do Vereador Augusto Boal. Ele estava colocando 
a questão trazida por Dostoíewski, em Crime e Castigo: Se 
Deus existe, será que Deus existe quando nós observamos 
diferenças tão grandes de justiça e de injustiça? 

Veja quantas barbaridades têm acontecido: a chacina dos 
moradores da favela, dos Ianomâmis, dos meninos da Cande
lária e até daquela família -que residia em frente a um bar. 
Segundo a descrição que ouvi c que está também nos jornais, 
os encapuzados, ao observarem· que se abriu uma janela e 
que alguém olhou o tiroteio que estava Ocorrendo no bar, 
entraram na casa e simplesmente forã.m atirando no pai, na 
mãe, na sogra e nas crianças. T3lvez porque se disse que 
naquela casa havia mor_ado anteriormente um ex-bandido, 
um ex-traficante. Oito pessoas foram chacinadas. Algumas 
estavam com a Bíblia na mão. Era uma famnia de protestantes. 
A Deputada Benedita da Silva, conforme relato~ o Vereador 
Pitari.ga, poucas vezes se se-ntiu tão sofrida, tão destruída por 
ver uma família de crentes trucidada barbaramente. 

É preciso que venhamos a acreditar mais em nós mesmos 
e em Deus para perceber que a nossa N;:,tção caminha numa 
direção de encontrar a Justiça e transformar as cpisas; a fim 
de que em Duque de Caxias, na favela de Vigário GÚal 
e nas outras que existem pelo Rio de Janeiro e em São Paulo, 
não haja as condições de pobreza e de miséria que levem, 
a cada momento, a estórias como essa. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.Ex~ um-aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo o aparte a V. 
Ex\ nobre Senador Nelson Carneiro. _ 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre se'nador E_duardQ S_upli
cy, V .Ex• faz um relato da tragédia que marcou o Rio de 
Janeiro através de mais uma chacina, desta vez- ri? subúrbio 

de _Vigário Geral. Infelizmente;:. de algum tempo para cá, o 
~jo de Janei~o é constantemente sobressaltado por atentados 
dessa natureza. A violência nãO Vjsa um inimigo, um adver- -
sário, um competidor. São famílias, muitas vezes, sacrificadas, 
desde as_ crianças até os velhos. Não se tratava de uma vingança 
dirigida contra alguém que, por exemplo, divergiu, ou de 
uma cobrança com relação à vítima. Não, a cobrança se esten_
dia também às cri~pças e às fl'!.Ulheres, àquelas pessoas que 
nl!nca haviam participado de 'fâtos ariteriores._ Por is_so é coro 
profundo pesar que eu quero registrar aqui o drama daqueles 
que, como eu, vivem no Rio de_ Janeiro. O drama se espalha 
por toda a cídade e contagia todos os corações. Estou certo 
de que alguma coisa séria, sem nenhum caráter político, sem 

· nerihuma preocupação partidária. deve ser feita pelas autori
dades daquele Estado para que esses fatos não se repitam. 
Se não se puder voltar aos dias anteríores da Cidade Maravi
lhosa, que ao menos se assegure aos que vivem no Rio de 
Janeiro a tranqüilidade necessária, não para viver, mas para 
morrer em paz. Este seria um pedido que poderíamos fazer 
ao Governador do Estado, porque o que nós vemos é a intran
qüilidade até para morrer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V.Ex•, Sena
dor Nelson Carneiro, p-eTas-- SUàs-palavras. V.Ex\ Senador 
pelo Rio de Janeiro, como também o Senador Hydekel Frei
tas, conhecem muito bem a realidade da sua cidade, do seu 
Estado. Ternos a preoCup-ação de criar, em todo o Brasil, 
condições que favoreçam a paz, porque diariamente, a cada 
momento, ocorreril--situa9ões trá~icas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Pias. Fazendo soar acampai
nha.)"- Comunico ao nobre Senador Eduardo Suplicy que 
o seu tempo está esgota~o. 

O SR. João Calmon- Permite-me V. Ex~ uni aparte_'? 

6 sR.: EDUARDO SUPLICY- Senador João Calmou, 
com o assentimento d:,t Presidência, concedo o aparte a V. 
.Ex•. - -

O SR. João Calmon- Eu não poderia deixar de trans
mitir a V.Ex~. nobre Senãdor Eduardo Matarazzo Suplicy, 
a minha solidariedade em face de seu pronunciamento tão 
importante. O episódio que ocorreu no Rio de Janeiro, e 
que V.Ex~ está focalizando com t;lnta objetividade, leva-nos 
a uma conclusão preocupante: não se trata de um fato isolado. 
V .Ex~ também citou o episódio bárbaro que ocorreu na Cande
lária. Pouco antes, a opinião pública brasileira foi abalada 
pelo episódio da Casa de- Detenção do Carandiru, onde foram 
massacrados mais de ç_em presidiários. Esses episódiOs levam
nos a uma meditação, sem nenhuma conotação de ordem 
partidária ou ideológica, porque está sendo acesa no Brasil 
uma luz vermelha de alerta. É necessário que o Brasil encare 
com maior seriedade o agravamento da crise social que já 
está nos levando ao limiar de uma convulsão. Só _cegos_ não 
vêem que o Brasil está caminhando para uma situação sem 
precedentes na sua História. Mesmo num Estado como o 
do Rio Janeiro, que tem o privilégio de possuir um Gover
nador que destina, segundo informações divulgadas recente
mente, quase 42% da receita de impostos para a área do 
ensino - naturalmente esses resultados só surgirão dentro de 
algumas décadas, não podemos deixar de focalizá-los- e V. 
Ex~ trata do assunto com objetividade e, ao mesmo tempo, 
com serenidade, esses episódios que ocorreram recentemente 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Obviamente, em nenhum 
desses. Cf!SO·s, pode-se atribuir a menor responsabilidade aos 
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Governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entretanto, 
se a sociedade brasileira não despertar para providências obje
tivas e rigorosas, inélusive na luta contra a criminosa sonegação 
de impostos, responsável pela falta de dinheiro para solucionar 
problemas gravíssimos de assistência social, nada poderá evitar 
que o Brasil vá mergulhar no caos. O grito de alerta de V.Ex\ 
o seu gesto de ontem, comparecendo ao cenário dessa tragé
dia, muito honram sua vida pública. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço as palavras do 
Senador João Calmon, um Parlamentar sempre preocupado 
com a melhoria das condições de vida do povo brasileiro, 
tanto no que se refere à educação quanto à saúde, ao emprego, 
ao saneamento, enfim, a todos os setores básicos. Na verdade, 
precisamos lutar para eliminar do BraSil a miserabilidade, 
que acaba por gerar situações de violência. 

É preêiso,-pois, darmos o primeiro passo para combater 
a causa principal dessa crise social. E é nessa _direção que, 
mais uma vez, venho alertar o quão importante ·será ã camara 
dos Deputados agilizar a apreciação do proj"eto que -illSihU.i 
o Progr~ma de Garantia de Renda Mínima e o Imposto de 
Renda Negativo, uma forma eficaz e eficiente de atacarmos 
a pobreza. 

Quero, Sr. Presidente, para concluir, ressaltar que ocor
reu maiS um fato grave ontem em outra_ área do ferdfótíO 
brasileiro. 

Odair Cordeiio, Presidente Estadual dÜ Partid-O d~~-Tra
balhadores do Estado de Rondônia, encaminhou-me ã notícia 
de como um dos dois rapazes menores, pre:ros rió P3fácio 
do Governo, morreu baleado. 

Eis a notícia de O Estadão do Norte, do Estado de Ron
dônia: 

"Rapaz recebe tiro dentro do Palácio. 
O Colégio Rio Branco ontem não teve aula. 

Os est~dantes estavam protestando contra a violên
cia sofrida pelo adolescente Gem1son Dias da Silva, 
de 14 anos. Ele foi preso domingo à noite e levou 
um tiro na cabeça, disparado por policiais militares, 
dentro do porão do Palácio Presidente Getúlio Var
gas, sede do Governo de Rondônia. O estudante 
te_ve morte cerebral e está respirando com ajuda de 
aparelhos no Pronto Socorro João Paulo II. Gem1son 
foi preso, levado para um compartimento no porão, 
algemado e torturado por policiais que fazem a segu
rança do Palácio. Trancado numa sala, o menor levou 
um ti_rç _nª cabeça.O policial que realizou o disparo 
disse que o estudante .s.uitiâou-se quando t_e_n~av_'!_ 
fugir·--~ ~M informou que abriu inqUérito para apu
rar o caso·. 

Infelizmente, o rapaz baleado dentro do Palácio 
do Governo morreu ontem às 4 horas da manhã." 

Sr. Presidente, em virtude da gravidade de casos como 
o de Rondônia e o do Rio de Janeifó, cabe a m6biiização 
da sociedade, da OAB, da Procuradoria do Estado, da Procu
_radoria-Geral da República, cabe o auxilio do Ministério da 
Justiça para a ap-uração rigorosa desses_ fatos. 

Vamos nás rriõbílizar para que- e"sr-a realidade seja trans
formada, até para que possamOs acreditar na existência de 
Deus. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMEN
TO: 
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SEP 01 '93 00:05. 

c a el~ carta especu:açõ-.:> 
~ 

P.-r cu~ l~tóc. c "f;:,;.· 
mou 'l!lo w: di". t<tu:!tu:Ut Çt: ;;. 'ti· 

\'i.! tll'l' • !n'i.utntc Poi!c".a.'. Y.~!l.t". 
in.s.rau~aót.· pa~ a~urtr c- it$Sl;t:l~ 

curn:lfrul:>Titl" "ór 1'\':~UIItl::~vl! ~;.r-:: 
tar qualquer inio~ç:lo pQ~ • 
4-u".i.(\ o of:iC'!:ll IM'T~)!"t Vi"t,;~" 

n5c tinh3 e<~nh4ntos...tiar~ ~-o- _ 

íoi designado pni -ap\lra'r- os htos 
_peo::ndo com Oenil~n., 

Testemunha 
tem medo de 
ser 1norta 
J O adoies.:cnt~ r .L. S. C 16 • 
pilnCJp-11 loMiornullba d1;1 Ml~fl. f'~f' 
com medo de t.cr morto pela PM. 
Fl,. rrr~rn<:\o1; wdo dentro ~o po
rio (1o P.lláco do, OOVemo, onde 
tcontt.ocu o õtsparo que a~rtou a 
c.:;&1.Jr'i" .J~ Oco•ili'-'u• Ap4v(lr4do, o 
ad.oJescent~ nlil:' G_UU mcstru o ros
to pan. nl<' ser tdco\lif:c..do pelos 
poltCJa:S ~( prt::::>~\Jl. ÚC}"-'ÜU<;;Utl.' 
tu ! 1 Ddega~~ de Polleia, no Ca.i 
N'igue e à:uc qu:. esü marcado 
pari! morm. "Os polict.ail. queriam 
me mau:·, disst c r.apa:z.. -

1:>..., .. .,_ .~ ..... ~:- ~ ... _ 

tem. F.L.S.C ficou n.1 c:~u de pi· 
:rente$ pan nã" ser cneontnlciO por 
poHc:ian. O ado!es.oeDk COI\íe.l;_y;,u 
J']llr pn~ trr prr • .-.rm-:iad.\1 a CIK!. ~ 
àeti ser a próxima "'ltima. · 
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Jué à. 18 horu de on
tem .estava respirando ar· 
tificialmeru:e na un do Hos
pital Joio .P•uk? n, o menor 
v. u. ;:,., tilngld.v •cl!.l~CJJ.ud· 
merue por um di:sp"aro de re
>6lver, depois de detido nu
ma briga de sangu .. , quan-
,;..,. t .. nttu1 ~r•r • JllTTnA do 
coldre do poli~ que o de
teve. O 'lamenúvel inciden
te'', conforme deGtacou o se
~· ela Casa Mi
litar~ .ofo.'n'$n<:.1 ~ 'Q.m. 
pai&, ocorreU no Co:po da 
Guarda., Il.8 parte We.rior do 
Palácio Presidente Vargu. 
~ ·~p~ ·~~ oOfoes da Luz, ven-
dedor de lancb.u em frente 
ao .P.alácio, viu e ouviu ruda 
doodo o cióJ:Xl.e90. i'oi el., i..fi, 
clusi~ cpe alertou os poli
ciAis que fazem a segura,nça 
do Palácio Presidente Var· 
~· wl.u~;; • .f:o''~J.IiG. cl'l: -'"4(' zud na área do palácio. Dt: 
acordo com ele, por volta 
&,~2lm"i.'ff ~d'é"t&: 
ches, na confluência das 1'Ua$ 
Prericieiu:e Outra com DoJ:n 
Pt!d:ro n, quando perce:,.eu 
.... ~~~~ ·~··~ ...... l .... .u •• 

:TOA!NAi ./~·7"0 /114./JÚMII. . ::li/.rft.J 
Mc:a.o:r baleado; 

Testemunha diz que 
tiro foi acidental 

subiam a Pteride.nt~ D-.J.tra. 
numa "zuezn: camp.al ··, in· 
cllaive fv.endo disparo• ·de 
ann:u tt.- frt.90-
~avoraàQ, a testem~ 

buscou a ~ça dos po
ii.ciais d.o hlád.o, çom medo 
ele •mo :apdidn4'tJ1oln.o: tnfm• 
bros ela ~e. Come. o> 
dilpuco ·tomo· na "- de 
.. ~ de> Plllátio;'l;r ]» 
uaau: uu:ervLL-.w.. ~ llc.JJ .. ,.. 

· toin c!o4 ~esee~, o.G O s .• l'~(.. S. ~ .. ~®mo. 
~d.o· ... ,.,nn•.dt l:abrb 
uçlo eau:ii&,·41:tiiin •'38•\ 
eom a qual tinha acabado de 
disparar em direção a outra 
gangue q,ue vinha no sentido 
oposto. 

Levados para o Cozpo da 
1.1-ua.tdil do rcdâdu, t:.u~ 
quanto era providenciado o 
trnlSpone ?ara provi~ 
dêndas lcraJ.$, o ~enor 
o.o.~-.• ·.qu;.. ·c-•tp•n..t .... ,..... r',.,l~~ 
ciais estava ·"muito al~ 

teroJ.do, d.êmoDStraudo 
- comporta:men.to · anottnal•', 

inve;tiu contra _o aoldado 
I"M, r'aut:liK.v Lul.tu p~cJ.~ 
to, sacando I arma, um ie~ 
>6lver e&libl'< 38. 

Durante o discursC/do Sr. Eduardo Suplicy~ o_ Sr._ 
Nabor Júnior, 2" Secretário, -'deiXa a cadeira da presi~ 
dência, que é ocupada peló Sr. Levy Dias, 2" Vice-Pre
sidente. 

Salomão ela Luz que li 
ea;tava no t...QJ:po aa l:l '\lardã 
para te>temlmhar pela briga 
du gan:gues. e sobre 01 diJ.. 
{'I•Tra I'rliTimm an P~l~rin. 
disse que viu quando o me
nor investiu contra o policial. 
para tome sua arma. A rea~ 
.;;t,:. 'f.o.i ~r ref4w:e. Nua 
único "puxlo '', para reaV'ef 
a arma. houve o disparo • 
""Foi auando o riolici.aL desesperil.ao; cma <6 f.iu:o-tu.Aua. 
na cabe:;;a disse: meu Deus, o 
menino U matou", reeonlou 
a testemunha. 

r;:. p~6;1t;... JV'Il;,.;,.t 
Francise·o Lobo Pinheiro &O· 
co:re1,:. .t v:ftima enc&tiÜ"' 
nhando-a •o Pronto SocoD'tl 
JQi<> Paulo 11. Em seJ<uic!a. .e 
àpretentou ao oncw lD:le-
diaro • foi detido no _Quartel 
G=tl ela PoUci.t Mllltar. Na 
tarde de ontem foi clotermi· 
nada a autuação em ~ 
te, m.Úmo depo~ d.e ·. . 
""'"'çlo O<POnt.tnea. . r!'U
•• '-••• ~- L C. C.,. Jtoi.li 
b«radc, ii& pmença do,.pai 

do_menino ~"'~ 
k~· "·p· 

!íc:àC!vll ·'·' ';~ 

o SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-"'Concedo a palavra 
ao Senador Beni V eras. 

- - O Gt"Çernador Ciro Gomes, -encarando a questão, optou 
por uma solução de emergência, qu·e Seriã- trazer- água do 
Rio Jaguaribe para Fortaleza, numa distância de llOKm, dis
tâJ;tcia bastante grande para ser _feita_num_espaço de tempo 

-tão curtO. Portanto, a a obra deveria ser realizada num prazo 
não maior que três meses. Pode-se depreender daí as dimen
sões do problema. 

O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Pronu_ncia Q seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; venho hoje ao Senado fazer uma comunicação a r_espei
to do que está sucedendo no Ceará nos- últimos dias, em 
conseqüência de uma situação que se arrasta ao longO dos 
últimos anos. 

Há cinco anos, vem o Nordeste sofrendo uma seca incle
mente, que torna mais difícil a solução do prOblema de abaste
cimento de água em toda a região, no interior e nas capitais. 

Fortaleza não é exceção e tem sofrido seriamente as con
seqüências da estiagem prolongada. O sistema de abasteci
mento de água da cidade. apesar de ter sido acrescido de 
mais um açude, o P~cajus, não é suficiente para atende:_r_à 
demanda, ocasionando o racionamento pot todo este ano. 

Havia previsão de que a água da cidade de Fortaleza 
se esgotaria até o frm do mês de agosto. Em conseqüência, 
tornava-se extremamente urgente alguma providência para 
prevenir a falta de água numa cidade de dois milhões de 
habitantes. 
' 

A cidade de Fortaleza necessita de um volume de água 
bastante razoável-_ dÇJco metros cúbicos por segundo -para 
õ seu abastecllnenio-, e o ponto mais próximo para captar 
essa água seria o Rio Jaguaribe, a 110 km. 

O Governador Ciro Gomes procurou o Governo Federal, 
-·através do Presidente Itamar Franco, obtendo então uma aju

da de 20 milhões de dólares para a execução desse programa. 
O _Presidente, sentindo a dramaticidade da questão, levou 
o Goveino Federal a ceder esse recurso, a Fundo_Perdido, 
à cidade do Ceará. Esse fato será lembrado por todos os 
cearenses, em virtude da prontidão com que o Presidente 
acorreu a essa demanda da Cidade de Fortaleza. 

O Governador Ciro Gomes buscou uma solução que aten
desse a esse problema premente, levando em conta que havia 
muito pouco tempo, e a solução se encontrava a uma distância 
bastante grande. Então, o grupo de engenharia do DNOCS 
sugeriu ao Governo do Estado um canal, a céu aberto, que 
conduzisse água da cidade de Itaiçaba até os açudes que abas
tecem Fortaleza. 



8346 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

Pode-se imaginar ~s dimensões dess~ problema, urna vez 
que a·cternanda é bastante alta, a distância- a vetiCer, m\iito 
grande, e o prazo, muito -curto. Mas o Governá.dor Ciro Go
mes lutou e iniciou a -construção do Canal dos Trabalhaç:lo
res- assim chamado hoje -, que conduzirá- água de Itaiçaba 
até Fortaleza. O trabalho foi iniciado rio dia primeiro de junho 
e teve data marcada para inauguração no fim do mês de agosto. 

Nesse período, trabalharam no canal cerca de cinco mil 
pessoas, 10 emprciteiras locais, todas do Estado do Ceará, 
e uma concentra.ção de máquinas realmente notável, cerca 
de 500, das quais 250 SCr3pers - máquinas que possueni 
grande capacidade de trabalho. A obra choca pela sua grandio
sidade...Ernbora o declive de It~içaba-Fortaleza seja de apenas 
40m para vencer uma distância de 110 km-portanto, um 
declive muito pequeno -é urn canal riluito útil para a água: 
tem cerca de 13m de abertura superior e urna base de 6m, 
com Srn de profundidade. Além disso, foram necessárias três 
estações elcvatórjas_importantes, uma das quais cohSumiU 6 
mil HP de energia. É urna obra que foi iniciada por determi
nação do Governador, que se deslocou para a região e pratica
mente residiu na obra do Canal dos Trabalhadores durante 
os últimos três meses, a fim de vence.r o çi~safio que estava 
posto. 

Por fifn, nesta semana, ó trabalho foi concluído, e sábado 
próXiriiO -o Canal dos Trabalhadores será inaugurado, com 
a primeira corrida dágua, buscando abastecer a cidade de 
Fortaleza. -____ ----'--------- -

Faço, neste _momento_~_ Sr. Presidente, alguns ~est_agues 
especiais. 

Em primeiro lugar, à Bancada Federal do Estado do 
Ceará. No momento em que a questão foi tratada aqui no 
Congresso, junto ao Governo Federal,_ nossa BancaQa traba
lhou unida para obter, no espaço de tempo que dispúnhamos, 
os recursos necessários ao enfrentamento do problema. 

Em segundo lugar, ao Senhor Presidente da Repúbli~a, 
que, sensível ao problema do Estado do Ceará; e. apesar da 
dificuldade por que passa a Nação, sentiu que estavà a braços 
com uma questão que necessitava da sua interferência direta; 
em conseqüência, Sua Excelência atuciu diretamenté;e õ re
curso chegou ao Estado do Ceará no momento oportuno. 
A propósito, este canal custará 48 milhões de dólares, dos 
quais 20 milhões financiados pelo Governo Federal, e 28 mi
lhões, pelo Estado do Ceará. 

Também 4uero destacar a colaboração de_ toda a sacie- _ 
dade cearense, que deu ao Governo _do Estado o apoio que 
precisava, através do estímulo geral da comunidade cearense, 
de tal forma que o Go_v_ernador pôde se dedicar, integral
mente, a essa determii1Jlção. 

Por fim, aos trabalhadores e empreiteiros do Estad_o do 
Ceará que se dedicaram inteiram~ntc a esse trabalho, tornan
do possível que essa obra se ach_asse pronta num período 
tão curto de 90 dias. No próximo sábado, teremos a inaugu
ração do canal. A cidade de Fortaleza receberá água do rio 
Jaguaribe, que é uma artéria aberta por onde escoará o sangue 
do Ceará, corno já disse Demócrito Rocha. 

Realmente, é espantoso, numa região tão seca quanto 
o Ceará, ver um rio, o Jaguaribe, correr e entregar ao mar 
a maior dádiva que o Ceará poderia ter~ que seria a água. 
Dessa forma, se está aproveitando o potencial do rio Jaguaribe 
para abastecer a cidade de Fortaleza. E no próximo sábado, 
teremos a cidade toda em festa pela inauguração desse canal. 

O Sr. Lavoisier Maia- Senador Beni V eras, permite 
V. Ex~ um _aparte? 

O SR. BENI V ERAS- Pois não. 

O s·r.-LiiVOisier Maia- Quero parabenizar V. Ex• e, por 
seu intermédio, _o Governador dó Ceará, Dr. Ciro Gomes, 
por esse trabalho que, realmente, merece aplausos não só 
de todos os cearenses~ mas de todo o povo do Nordeste e
por que não dizer- do Brasil. S. Ex~ teve muita coragem, 
garra, disposição e uma larga visão do problema. Enfrentou-o 
prioritariamente e, nesse momento, o Governq Feder~} tam
bém prestou solidariedade, p()rque Fortaleza, com mais de 
dois milhões de habitantes-, ·estava na inlinência de, no final 
do ano, não ter mais água para seus habitantes. O Governador 
Ciro Gomes deu um exemplo ao Brasil e ao Nordeste, pois 
construiu um canal de JlOkm em 90 dias. É, na verdade, 
uma obra de repercussão_ nacional. Este fato é inédito no 
Norçieste. Parabenizo V. Ex" no momento em que faz a comu
nicação da conclusão e da inauguração dessa extraordinária 
obra de Governo que, com certeza,_r_epercutirá não somente 
nos Estados vizinhos, no RiQ Grande do Norte ou no Nor
deste,_ mas em todo o Brasil. Nesta hora de dific1,1ldades em 
que faltam alimentos, S. Ex• t~Y.e: disposição, elevado espírito 
público e, sobretudo, amou o povo do Ceará. Teve muita 
garra e, obstinadamente, está obtendo essa grande vitória 
para o povo de Fortaleza e de todo o Ceará. 

O SR. BENI VERAS- Muito obrigado, Senador Lavoi
sier Maia. 

Destacaria o seguinte:_os senhores que estão nesta Casa 
talvez não tenham uma visão da di_mens~o da ob(a realizada; 
m,as, se percorrerem toda a sua extensão, como fizemos recen
temente, os senhores verão que foi uma coragem realmente 
enor~e _do Gove"roador Ciro_ Gomes en,frentar p problema. 

O Sr. João Calmon·--Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENI VERAS- Ouço V. EX" com prazer. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Beni V eras, como 
brasileiro e coroo cidadão honorário do Estado do Ceará, ... 

O SR- BENI VERAS- Para a honra do Estado do Ceará. 

O SI-. João Calmon- Onde vivi -ãlguns dOs momentos 
mais felizes da minha vida, sinto-me no dever de louvar de 
maneiÍ"a mâis efusiva, mais entusiástica o Governador Ciro 
Gomes por essa arrojada iniciativa, sem dúvida nenhuma, 
inédita na História dO Brasil. Às vezes nós~ brasíleí_ros, nos 

--deixamos dominar pelo pessimismo e pelo desânimo. Está 
concretamente demonstrado, pelo episódio recente que V. 
Ex• fOcaliza com tantos detalhes e com_ tanta objetividade, 
que nem tudo está perdido no Brasil. Dos meus remotos_tem
pos de infância e de adolescência, lembro-me da frase lapidar 

.de José Américo de Almeida, nas primeiras páginas de ·~A 
Bagaceira", aquela obra-prima da literatura do nosso País: 
"A uma tragédia maior do que morrer de fome no deserto 
é não ter o que comer na Terra de Canaã". As palavras 
proféticas de José Américo. devem ser lembradas na hora 

.em que um nordestino, um cearense toma iniciatíva de trans
ceildental ariojo, demonstrando aos pessimistas, aos descren
tes que nem tudo está perdido no Brasil. com homens como 
Ciro Gomes, que já tem caraterística de estadista e com uma 
Bancada Federal, como a do Ceará. que se mobilizou, aqui 
em Brasüia, para obter os recursos que não lhe foram negados 
pelo Presidente Itamar Franco. Nós precisamos, cada vez 
mais, acreditar no Brasil, pouco importa que não tenhamos, 
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ainda, resolvido o prohlcma, de transcendental importância, 
da educação. Ocorrem as tragédias, focalizadas há pouco pelo 
nobre Senador Eduardo Suplicy, mas, apesar de tudo isso, 
não devemos perder a confiança e a fé neste Pais. Congra
tulo-me com o preito de admiração e de _,grati~!_~ __ q_~t?· y. 
Ex~ está prestando ao Governador Ciro Gomes ri ao Presidente 
Itamar Franco. Ao mesmo tempo, desejo felicitar o-alto nível 
de patriotismo, de civismo: de espírito público da Bancada 
do Ceará na Câmara dos Deputados e no Senado, que tem 
em V._Ex"-, apesar de ser um Senador com pouco tem:po de 
atuação, um forte aliado que já conquistou um lugar de singu
lar relevo no Congresso Nacional. 

O SR. BENI V ERAS- Estou muito agradecido pelas 
palavras generosas de V. Ex~. 

Queria destacar, também, o apoio do Sr. Presidente do 
Senado Federal, Senador Humberto Lucena, que, no mo
mento oportuno, acorreu à nossa demanda, no sentido de 
que_o nosso pleito fosse tratado rapidamente. 

Gostaria de realçar o seguinte: o canal-é cavado no solo 
por 110 km, nas dimensões aqui mcncionâ.das, e, para se 
ter uma idéia, cm 90 dias não seria possível realizá-la de 
outra forma que não fosse a céu aberto. _NãQ podia ser um 
canal de concreto, porque não havia tempo para tratar desse 
concreto todo; não poderia ser um canal tubuloso, porque 
não havia tubos disponíveis no mercado, para entrega no devi
do tempo. 

Então, a única solução encontrada foi a construção de 
um canal a céu aberto, revestido de manta _asfáltica. Para 
que V. Ex•s tenham uma idéia da urgéncia ço_m que esse 
assunto foi tratado, não houve tempo se·quer para realizar 
um trabalho cuidadoso de detalhamento do relevo do solo. 
À medida qu_e o canal avançava, tomavam-se decisões, porque 
era indispensável que, em 90 dias ele estivesse pronto, do 
contrário, Fortaleza entraria em colapso, por falta de água. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. BENI VERAS -Com prazer, nobre Senador. 
O Sr. Lourival Baptista- Estou ouvindo V. Ex• com 

muita atenção. E, como nordestino que sou, relembrar é viver. 
V. Ex•, em seu discurso, fala das agruras da seca c; do esforço 
do Governador Ciro Gomes para que a água chegasse até 
Fortaleza. Então, eminente Senador Beni V eras, recordo-me 
de quando fui Governador. Lembro·mc que, em uma grande 
zona da se_ca em nosso Estado, nós, como governador. inicia
mos a construção da adutora sertaneja, trazendo_ água do 
Rio São Francisco para municípios do sertão sergipano. E, 
para isso, naquela oportunidad~. cont~os __ com p apoio da 
nossa Bancada Fedáal, tanto Deputados, como Senadores, 
e também de um cearensc, a quem me ligava grandes laços 
de amizade, o Senador Paulo Salazarte. _Quero felicitar V. 
Ex" pelo relato e dizer que o Sr. Governador Ciro Gomes, 
com isso, implantou uma obra que será imorredoura. Parabéns 
a V. Ex' pelo pronunciamento que está fazendo e trazendo 
ao conhecimento desta Casa. Muito obrigado. 

O SR. BENI V ERAS- Muito obrigado a V. Ex•. 

Eu queria destacar que o projeto foi realiz~do pelo Dr. 
José Cândido de Paula Pessoa, figura ilustre da engenharia 
cearense, responsável pelo Açude de Orós, há alguns anos. 
Hoje ele tem como sua obra maior a construção deste canal, 
mostrando grande coragem e desafio na sua execução, qUe 
apresentava incertezas, das quais poderiam advir problemas 
técnicos. Ele pôs em risco seu nome profissional, seu prestígio, 
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na medida em que executou uma obra pouco detalhada, que 
precisava de muita improvisação e de muita criatividade Para 
o seu desenvolvimen_to. José Cândido foi o motor dessa obra 
em Fortãleza, pela sua competência, pelo seu talento e pela 

__ sua_ coragem de enfrentar esse desafio. 
O problema de água em Fortaleza não é uma questão 

de imprevidência, pois ela tem um sistema de abastecimento 
que atende à toda a cidade. Foi construído, no ano passado, 
pelo Governador Ciro Gomes, o Açude de Pacajus, que com
pletaria a disponibilidade de _água da cidade em cerca de 
50% 

Entretanto, um capricho da natureza fez com que o Âçude 
de Pacajus não acumulasse um metro de água sequer. Então, 
fi_ço_t.~_ a obra, lá, completamente terminada, sem nenhuma 
ãgUa: E somente quem é nordestino conhece bem este proble
ma: houve um pequeno inverno, mas não foi suficiente para 
que as águas corressem para o A_çude de Pacajus, de tal (orma 
que ilão acumulou nenhuma disponibilidade de áglla para 
a cidade de Fortaleza. Então, a única solução imediata era 

-trazer água do Rio Jaguaribe. 
Esta iniciativa do Estado do Ceará nos faz lembrar de 

urna outra possibilidade que existe para a solução do problema 
da seca no Nordeste. Há alguns anos, foi desenvolvido pelo 
DNOS um projeto de transposição das águas do Rio São 
Francisco. No período de sua vazão máxima, seria desviado 
o seu excedente em água para as cabeceiras dos rios Jaguaribe, 
Piranhas e Açu. Assim, dessa forma, aquela região receberia 
em seus açudes um acúmulo de água garantida_ durante _todo 
o ano, fosse inverno ou de verão. _ __ . 

Esse projeto fOi detalhado pelo DNOS, mas, infeHZnien
te, não recebeu de nenhum Governo a chancela necessária 
para torná-lo viável. Seu custo foi avaliado em US$ 3 mi
lhões- não é tão caro assim-, e o projeto poderia ser reali
zado ao longo de dez anos. Isso solucionaria o grave problema 
da seca numa ampla região do Nordeste. Tal projeto encon
tra-se completamente disponível, à espera, talvez, de um novo 
JK que possa enfrentá-lo. O povo nordestino não só merece, 
mas preciSa dessa obra. 

Agora, com a realização do Cana( dos Trabalhadores, 
no _Ceará, provou-se a viabilidade desse tipo de iniciativa. 
Vamos esperar que b Governo Federal, num dado momento, 
possa fazer a transposição das águas do São Francisco, de 
tal man_eira que aquela região sofra menos com o problema 
da seca, que é_ tão doloroso para o cearense e par~ o pernam
bucano. O paraibano também seria beneficiado por essa trans
posição._ 

Desejo agradecer a todos os Senadores pela tolerância 
e, mais que tudo, prestar urna homenagem sincera ao Gover
nador Ciro Gomes, que, realmente, foi de uma coragem exem
plar: deslocou o seu Governo para a obra, foi praticamente 
o seu gerente, porque tinha que sê-lo. 

A cidade de Fortaleza tem agora uma solução para um 
seu problema tão premente e tão grave, que somente poderia 
ser solucionado por alguém com a coragem, a dedicação 
e a firmeza de um Governador, como Ciro Gomes, que tomou 
a iniciativa de concretizar essa grande obra num tão curto 
tempo. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

0 SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
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Srs. Senadores; ternos ouvido ultimamente comentários cons
tantes sobre a área amazónica, no que diz respeito à presença 
de tropas do exérdto norte-americano na nossa fronteira com 
a Guiana. Depois esse problema se agrava com o massacre 
dos índios ianomamís. 

Por outro lado. um ano após a ECO -·92, Os Estados
Unidos declararam que farão" ressalva à patente da biodiver
sidade. Na verdade, tudo isso envolve o cenário amazónico. 

Sr. Presidente, em maio tive a honra de presidir a V 
Assembléia do Parlamento Amazónico, que reuniu parlamen
tares dos oito países da Bacia Amazónica. Àquela época, 
ficariioS bastante preocupados com a presença de tropas norte
americanas em nossas fronteiras, que, sem gra:nde_ justifica~ 
tiva, faziam manobras na área da Guj~_na, 

Nossa preocupação tem cabimento, Sr. Presidénte, por 
ser es_sa situação complicada, haja vista a tradição não muito 
diplomática do nosso irmãO for1é lá do Norte~ com a aprovação 
da Lei Torricelli_, que é um atentado _à soberania dos países 
livres. Ressalte-se, inclusive, a prisão do ex~Presidente do 
Panamá, Manoel Antonio Noriega, feita por tropas norte-a
mericanas. Ele é mantido preso sob as leis daquele país, ale
gando que Noriega pertencia ao tráfico de drogas. Entretanto, 
o Presidente Guillermo Endara, do Panamá, é acusado hoje 
de, em sua gestão, ter aument:;~do o fluxo da droga no país, 
tendo, inclusive, a tolerância dos Estados Unídos. 

Todo esse panorama nos preocupa, ou seja, a presença 
das tropas do exército americano em nossas fronteiras. Eu 
denunciava isso num dos meus últim_os pronunciamentos, 
quando anunciava a próxima reunião extraordinária do Parla
mento Amazónico, a realizar~se em Bogotá, com a presença 
dos parlamentares de todos os países amazónicos. É dessa 
forma que me tenho pronunciado contra as permanentes pres
sões sobre a nossa riquíssima Amazônia; denunciando as ma
nobras militares em nossas fronteiras. 

Anexamos, ao pronunciamento p.c-boje, nossa rnanifes-
tação sobre esse assunto do dia 19 de agosto, em que afirma~ 
mos o quanto esses exercícios militares são malvi.stos pelas 
comu_nidades dos países amazónicos. Solicitamos que esse te
ma seja tratado na próxima reunião do Parlamento Amazó
nico, em Bogotá, conforme comunicado que estamos reme: 
tendo aos parlamentares de todos os países vizinhos. 

Sr. Presidente, importa menos a proporção, a extensão 
desses exercícios militares feitos na Amazónia do que quem 
os patrocina. Se o patrocinador das manobras fosse um país 
que lutasse sistematicamente pela paz, que primasse pelo não
intervencionismo nos assuntos internos de outras nações, que 
não estivesse rigo-rosamente à cabeça de urna corrida militar, 
que ainda continua de pé, que continua aContecendo, não 
haveria grande motivo para preocupação. 

Mas é exatamente o contrário. A superpotência, que- pro
move treinamento de tropas dentro do espaço amazónico, 
é a mesma que adotou como rotina macabra, bombardear 
a Nação soberana do Iraque. Com ou sem pretexto, o que 
se tem visto é uma conduta _ _d~e_sütbilizadora de parte dos 
Estados Unidos com relação àquela nação. Eles agem assim. 

E no caso-da sua presença da Floresta Amazónica, nunca 
é demais lembrar que as tropãs militares de elite noite-ame
ricanas nunca andam sós sem o apoio logístico de espionagem, 
de aparatos, no mínimo, perigosos perante os nossos interesses 
nacionais. -

Não podemos confiar. Afinal, quem está agora na Ama
zdnía- treinando tropas é a mesma superpotência QUe violoU 

o Panar:ná e, a pretexto de combate à drog_~. seqüestrou, julgou 
e jogou em prisões norte-american as o Presidente Noriega. 

Manoel Antônio Noriega é o Presidente de urna nação 
soberana, que foi preso por um exército de outro país, posto 
na prisão sob as_ leis de outro país, cuja alegação criminal 
f9i_o ~ráfico qe drogas. Entretanto, Guillermo Endara, que 
é um fantoche dos Estados Unidos no __ Panamá, é acusado 
pela imprensa mundial por mostrar-se flexível no sentido de 
ahrir mão do C3nal do Panamá para os norte-americanos, 
e, em cuja gestão, cresceu o fluxo de cocaína. 

Digo isso com conhecimento de causa, Sr. Presidente. 
Antes da prisão de Manoel Antonio Noriega e da invasão 
do Panamá, IJa qualidade de membro do Parlaffiento Amazó~ 
nico e do Parlamento Latino-amerlcaflo, tomei iriiCiativa, nes~ 
ta Casa, juntamente com outros polítiCos- brasileiros;- de 
solicitar uma reUnião dos parlamentares latino~americanos no 
Panamá, como colaboração, com o intuito de impedir a ínva-
são americana naquele país. _ 

Seria necessário haver l:IIDa discussão polítiCa,_ poi-que 
estava aproximando-se a data da devolução daquele canal, 

pelos americanos, ao Governo do Panamá. 
Sabemos da Revolução da Bandeira, havida à época do 

então Presidente General Torrijos, do Panamá. O que foi 
a Revolução da Bandeira? Os panamenhos lutaram para 
ter o direito de findu ·a suá bandeira em terrítório paname
nho, nas proximidades das bases norte-americanas. 

Lá e~tive com 150 parlamentares de todos os países latino
americanos, representando 45 partidos políticos. FizemoS uma 
caminhada em direção às báses. Em determinado momento, 
·em pleno território pariamenho, o ónibus, que congregava 
parlamentares, foi barrado. Um militar norte-americano dizia 
que por ali não se podia passar. Descemos do ôriibus dizendo 
que aquilo era um escândalo, pois dentro do território pana
menho os próprios panamenhos não podiam circular em toda 
a sua extensão. Após muita discussão, o-ônibus foi liberado. 

Posteriofmente, assistimos à invasão_do Panamá. O pre.Si
dente de um país soberano deve ser julgado pelo seu povo, 
mas o Presidente Manoel Antonio Noriega está preso pelo 
exército itorte-americano, dentro do seu país, julgado pela 

·l~i norte-americana. 
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, se essa moda pega, as 

naçóes latino~americanas, soberanas, podem, por uma razão 
ou outra, estar, hoje ou amanhã, na mira de um julgamento 
baseado num critério desses, decidido pelos Estados Unidos. 

É com essa preocupação, Sr. Presidente, gerada por esses 
precedentes, que apreciamos, de maneira bastante justificada, 
a presença das tropas americanas na fronteira do Brasil e 
da Guiana, fazendo manobras militares. 

O Presidente Guillermo Endara, como dizia, Sr. Presi
dente, tem-se mostrado inflexíVel no sentido de abrir mão 
do Canal do Panamá para os norte-americanos, como já falei 
acima, em cuja gestão cresceu "o fluxo da cocaína, como diz 
a imprensa internacional. 

Se formos recorrer àquela lógica jUsticeira dos estrate
gistas do poder norte-americano que, a pretexto de combate 
à droga, seqüestram o presidente de um país latind-americano, 
os dirigentes políticos dos Estados Unidos teriam que ir "já 
para o banco dos réus, como responsáveis pelo maior consumo 
çie drogas do Planeta. Os Estados Unidos são o pafs onde 
mai? se: _conso~em drogas. 

Sabemos que o combate a uma determinada linha de 
consumo é a eliminação de seu consumo. Se não há consumo, 
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não há produçâo. O primeiro passo. portanto, para os Estados 
Unidos combaterem a droga seria a eliminação do se.u consu
mo em seu próprio território. 

De nossa parte, não podemos querer ser soberanos e, 
ao mesmo tempo, ingénuos, deixando de considerar essa con
duta de potência hegemónica por parte de Washington. 

O exemplo bem atual de Angola, por exemplo, pafs ri
quíssimo em recursos petrolíferos. é determinante: primeiro, 
os Estados Unidos financiaram e apoiaram fortemente a guer
rilha terrorista da UNITA. Mas sabemos que são recursos 
petrolíferos de Angola, importantes como recursos naturais, 
além da questão política, que consideram em segundo plano. 

O mais provável, no caso da Guiana, é_ que a superpo
tência -norte-ariterkana, sob pressão da intensa concorrência 
com o Japão, Alemanha e outros países, esteja agindo em 
cima de estratégias globais, mundiais. É que, no exato mo
mento em que a borracha constituía uma das fontes principais 
de recursos económicos, formou-se, nos Estados Unidos e 
na Inglaterra, o chamado Bolivian Sindicate_, que tinha um 
projeto de oCUpação da região da borracha na Amazônia, 
em que o meu Estado, o Acre, estava incluído. Depois, trans
feriram-se todas as sementes para a Malásia, e lá se_desenvol
veram os projetos de borracha. 

Todavia, no momento em que recursos naturais em todo 
o mundo estão sendo mapeados, e sendo a Amazôriia o maior 
banco de recurws naturais do planeta, não podemos ser ingé
nuos a ponto de pensar que ela não esteja incluída nos planos 
estratégicos globais da grande potência'norte-ameficãna. Os 
Estados Unidos não estão enviando tropas de elite para o 
espaço amazónico apenas por divertirilenfo, posso asSegurar 
isto, Sr. Presidente; ou para exercícios militares, o qUe po-dem 
fazer muito bem na Flórida, no Caribe ou até na Costa Rica, 
onde há situaçãO semelhante à da floresta amazónica. 

Um exemplo dos cálculos macabros estratégicos que estão 
invariavelmente embutidos em qualquer manobra militar dos 
Estados Unidos está na Segunda Guerra M_undiaL Essa Guer
ra já estava ganha pelos Aliados, e, ainda assim, os norte-ame
ricanos lançaram bombas atômica:S_~_obre_o _J~pão, por pura 
estratégia política norte-americana, querendo intimidar os euw 
ropeus, os soviéticos. Milhares e milhares de civis japoneses 
foram massacrados, e regiões e gerações inteiras frearam cOn- · 
taminadas pelas radiações atômicas. E qual o motivo? Puro 
cálculo e interesse político glOb;il dos militares e .estrategistas 
do Departamento de J?efesa dos EUA, que se impuseram 
inclusive contra a vontade de se tores majoritários da sociedadt 
norte-americana, que, evidentemente, eram contra aqUele ho
locausto nuclear. Depois disso, o que não se pode esperar 
dos estrategistas dos EUA? Ê ingenuidade subestimar. seus 
interesses globais no mundo atual, nos quais, com certeza, 
está incluída a nossa Amazônia. 

Existe pressão sobre a Amazônia, sim, e parte dela veln 
no sentido de reduzir o papel dos exércitÇIS _locais. Há pouco 
tempo, a estratégia era no sentido de ap9i'ª.r os e_x_~_:rcitQs_lpç_ajs;_ 
hoje, é de diminuí-los, _conforme declarações_de autoridades_ 
americanas, aSsim como, em especial, as declarações na mes
ma linha a favor de se relativizar maiS ainda o conç:eito de 
soberania amazónica e- de se implementar a autonomia para 
''nações indígenasH dessa Região. 

Quando me refiro à questão das nações indígenas, faço-o 
como defensor dos índios e da ecologia. Sou um ecologista 
nato; nasci no coração da Amazônia. E já no meu primeiro 
mandato como Deputado, em 1979, propus a criação da pri-

meira Comissão sobre a devastação da Amazónia e a presidi, 
Sr. Presidente. 

Tendo vivido ao lado de comunidades indígenas, defendo 
uma política intransigente de defesa dessas comunidades, dos 
seus espaços geográficos e da sua livre expressão cultural. 
Os países ricos falam em índio e em ecologia como nós fala
mos, mas o fazem a partir de estratégias colonialistas, monopo
listas, muito diferentes das nossas. E aí que eles querem chegar 
com a sua proposta indigenista falsa, travestidos de defensores 
dos índios e da ecologia. Através do conceito de nações indíge~ 
nas, alegam querer defendê~ las em nossas fronteiras, quando 
o seu verdadeiro objetivo é o de terem acesso aos nossos 
recursos naturais. 

Sabemos claramente que nada justifica o recém-noticiado 
massacre contra aquela comunidade indígena. Nossa posição 
tem sido sempre a de preservá-las e à sua cultura. Por essa 
razão, temos denunciado, desde muito tempo, o descaso social 
dos sucessivos governos para com a Amazônia em geral, pira 
com a comunidade_ trabalhadora e a família seringueira e, 
em particular, para com os índios, elo mais vulnerável e mais 
fraco da população amazónica. 

Disso não temos dúvida. Mas o que estamos vendo é 
que aqueles mesmos interesses imperiais aproveitam um crime 
bárbaro, cometido em plena Amazônia, para relançarem a 
discussão sobre soberania relativa, para pressionarem pela 
criação de "nações autónomas" ianomamis dentro da Nação 
brasileira. A nossa prática, como eu disse há pouco, é de 
uma defesa intransigente das comunidades indígenas. Outra 
coisa é vermos os p'aíses ricos utilii3rem a ilossa lingu_agem 
indige_Qista, em defesa _dos índios e da ecologia, para as suas 

- eStratégias colonialistas e monopolistas, como se o território 
onde se encontram os ianomamis não fizesse parte do território 
brasileiro. 

Basta lembrar que, hoje, os países em via de desenvol
vimento sofrem pressão constante dos países ricos através 
da dominação econômica, das relações econômicas-desiguais 
em todos os terrenos. Além do mais, não se permite a transfe
rência de ciência e tecnologia através do acordo da biodiver
sidade com nações mais otgani.Zádas. E o objetivo de se cria
rem nações independentes em nosso território não será outro 
senão o de se apropriarem dos recursos naturais riquíssimos 
nele existentes. 

A partir de um ato de repulsiva barbárie contra brasi
leiros. contra a comunidade ianomami, interesses estrangeiros 
querem armar justificativas para uma "intervenção branca", 
dentro do seu objetivo de criar "reservas internacionais" den
tro do nosso País. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Com muito prazer. ouço 
o nobre Líder Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Senador Alufzio Bezer· 
nr, estamos ou-vindo que V. EX~ trata de um assunto muito 
delicado. Inclusive as versões que ocorreram, respeitantes a 
uma chacina que teria havido em território brasileiro,~ agora 
já se diz que foi em território vizinho, vários- qUilômetros 
adentro do outro país, portanto, bem além da nossa fronteira. 
Não fosse a questão da responsabilidade de um governo, não 
haveria o que se discutir quanto a isso, porque, na verdade, 
matar índios é ruim na Venezuela, é ruim no Brasil, é ruim 
na Colômbia e em qualquer parte onde ainda sobrevivam, 
subsistam os representantes primitivos da raça humana. Mas 
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V. Ex~ toca __ num assunto que tem um cunhQ_ de denúncia, 
e o que tem me levado a pensar. inclusive na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cídadania, neste tema, por força de 
um projeto de au_toria do Senador César_ Dias, é o fato de 
não estar muito bem explicado ao mundo que o território 
ianomâmi é território brasileiro; que ali é chão do_ Brasil;· 
o país é o Brasil; e que a preservação é para o uso, para 
a ocupação, em que se vis_a a defesa, como bem disse V. 
Ex•. da cultura indígena. Quero refletir .e pensar com V. Ex·) 
a esse respeito, indagando naturalmente dos interessados qual 
foi o tratamento dado aos índios nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte. Porque o que a História dos Estados Unidos 
registra, o que a Literatura cOnta indus_ive, o que há em 
cinematografia, cm literatura e em poesia é exatamente o 
abuso dos poderosos sobre as raças indígenas, as tribos, as 
concentrações de índios desse país. Por certo, querem que 
façamos aqui o que não souberam fazer lá; por certo, é isso. 
Mas quero dizer a V. Ex•, porque é apenas um aparte -não 
quero me alongar demais e, quase sempre, não consigo fugir 
de um aparte um tanto quanto mais denso- o __ que quero 
dizer a V. Ex~ é que, por exemplo, no Projeto de Diretrizes 
e Bases da Educação, .há. uma parte dedicada ao ensino, à 
instrução do indígena, dentro do setor de expansão da educa
ção brasileira. V. Ex• já pensou' como será difícil ensio.::;tr ao 
índio a cultura dos brancos, dentro desse aspecto de preser
vação que, muitas vezes, trata o índio de modo tão estático, 
porque se quer das raças índias uma estática que nunca se 
quis dos brancos, nem dos_ negros, nem dos amarelos em 
outras partes do mundo. Ninguém quis raça nenhuma estática. 
A dinâmica é _um valor da própria cria-tura humana; daí por 
que a dinâmica é uma· parte estudada da Sociologia. A dinâ
mica é sociológica ta"fubém para que estudemos os fatos so
ciais, as intcrações, aculturações, asslriiilações, processos so
ciais os mais diversos. Ainda não entendi se querem, nesses 
movimentos internacionais, isentar o -íriçlio do processo social. 
Como Relator da Lei de Diretrizes e B,ases da Educação -
um projeto importantíssimo que veio-da Câfuãra" e OU.ftõ-do 
nosso sábio e dinâmico Senador Darcy Ribeiro, pessoa de 
extraordinário valor, notada mente no_ campo do ensino e da 
Educação- ainda não entendi esse posicionamento. Se é 
para preservar o índio de qualquer influência, vamos ter que 
tirar da futura lei que direciona o ensino a parte que trata 
de levar ao índio, na sua própria língua e depois na língua 
portuguesa, os ensinamentos, a cultura mais avançada. Sabe 
V. Ex\ porque é um estudioso da área de ciência social, 
como está demonstrando na sua fala, da ciê-ncia política, nota
damente no campo da relação internaciona.I em que se especia
lizou para defender a Amazônia, compondo parlamentos 
específico-s sobre a m"atêria; que os éS1Udiosos identificam a 
evolução do homem de_ maneira que nem todos os povos, 
todos os países, todas as nações, todos os e_stados po~sam 
falar de urna mesma atualiçlade. É possível identificar na India 
pessoas e grupos que, quem sabe_, vivem na Idade da Pedra, 
enquanto nós, aqui c no Primeiro Mundo, j~ sonhamos com 
a Idade do Ouro. Em que idade está o índio b_ras_ileiro? Supo
nhamos que V. Ex• responda que estão, talvez, numa equiva
lência relativa ã Idade Média, no que cpncerne à evolução 
social. Eu, então, perguntaria: deve haver essa _estática _de 
tal sorte que, por serem índios, não evoluam, não conheçam 
o progresso? A preservação da cultura índia, dentro .de suas 
limitações, não seria mUito mais uma· áspitação exteriOr, ·es- -
trangeira, ou mesmo brasileira, mas bem diferente do_ interesse _ 

humano das próprias tribos? Quem não quer evoluir? Aduzo 
essas colocações ao discurso de V. Exa, certo de que a denúncia 
que traz é da maior importância. mas nóS leva às mais profun
das reflexões. Uma é esta: o perigo de uma interferência 
internacional na Amazônia, pela porta imensa da posse Tano
mami, no território maior do que as possibilidades existenciaiS 
desse povo indígena. Recebo o discurso de V. Ex• ·como uma 
peça lapidar na advertência que faz ao povo brasileiro e nota
damente ao poder constituído em nosso País. Muito obrigado. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Agradeço. nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, pelo brilhante aparte de V. Ex·\ 
que tanto enriquece meu pronunciamento, principalmente 
quando se refere à questão- mais adiante estaria no bojo 
do meu pronunciamento- do massacre, ressaltando dois pon
tos importantes: primeiro, o episódio não deixa de ser selva
gem por ter acontecido na Venezuela, portanto, fora do terri
tório nacional; segundo, a imprensa internacional já estava 
pronta para colocar o Brasil no banco _dos réus, ca~q esse 
massacre tivesse ocorrido em território brasileiro. 

Ora, hoje os Estados Unidos detêm o controle-dos limites 
territoriais através de satélites sofisticados que fornecem, até 
em decímetros, as medidas de um território. A imprensa desse 
país poderia terRse dado ao trabalho de consultar, verificando 

·os limites_ geográficos, onde ocorreu o fato, como fizeram 
nossos oficiais, que concluíram que o epiSódio deu-se fora 
do território nacional. 

Esse massacre, que condenamos profundamente, foi utili
zado com o intuito de apressar. de justificar a tese da sobe_rania 
relativa e acelerar uma discussão, no âmbito da Organização 
das_Nações Unid_as, sobre um projeto que lá se desenvolve 
de se constituir nações .independentes na nossa fronteira. Foi 
utilizado, ainda, para atender ao plano das estratégias globais, 
do qual falava, há pouco, o nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

Um outro ponto ao qual V. Ex• ãludiu diz respeíto ao 
tratamento que os_ Estados Unidos deram aos seus indígenas. 
Como bem disse V. Ex•, tivemos aqui· o General ROndon; 
maS lá_eles tiveram o General Custer, organizad-or da política 
de extermínio dos peles-vermelhas, dos cheyennes e de outras 
tribos indígenas norte-americanas. Mediante a leitura da obra 
.. EnterreJD meu coração nac_urv.a do rio'", que conta a dolorosa 
história dos índios norte-americanos, podemos ter acesso a 
um dos relatos mais tristes -do relacionamento de um povo 
com a população indígeria do se~_ país. - . . . 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Com prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Aluízio Bezer
ra, depois de tudo o que foi dito por V. Ex\ quero chamar 
a atenção para o fato de que são justamente os norte-ame
ricanos. os que nos querem ensinar como devemos tratar os 
índios. São eles que, esquecendo de todo o passado, querem 
puxar a orelha das autoridades brasileiras. Depois de terem 
devastado a natureza e arrasado os índios, nós é que come
çamos a ser admoestados perante todos os povos do mundo. 
Isso é triste, temos que reagir. Em relação ao episódio do 
massacre dos índios ianoiri.âmis, acredito que o próprio Gover
no, através da FUNAI, t~m grande parcela de culpa. Foi 
a FUNAI que deu as notícias, que chamou a atenção das 
cadeias de televisão, rádio e jornais estrangeiros e que não 
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se preocupou em sabt!r se aquele era ou não território brasi
leiro, se eram fnd_ios que tinham _ligação com o Brasil, mas 
cuja rnaloca não estava aqui. Resta desse episódio muito para 
meditarmos, principalmente o Governo, pois foi O Presidente 
da FUNAI o que levantou mais notícias inverídicas quanto 
ao BrasiL Quanto à questão da cultm:a indígena, preocupa-me 
muito que se queira manter o índio como se ele fosse _um 
permanente inimputável- ~'não sabe o que está se passan
do"- embora tenhamos visto aquele índio que se tornou . 
famoso na Europa, defendendo os seus direitos, sendo rece:
bido por chefes de Estado: o Paulinho Paiakan. Ele visitou 
chefes de Estado para criticar o Governo brasileiro. No entan~ 
to, na época da Rio~92, houve a notícia do estupro por ele 
praticado. Não acredito nessa incapacidade do índio de discer
nir entre o bem c o mal. V. Ex•, com a posição que toma, 
seria o Tobias Barreto dos índios, para dizer que eles não 
têm educação suficiente para saber o que fazem. Compete 
a nós examinar os fatos para saber se os que cometem _erro 
realmente, conforme o Código Criminal do Império, estão 
agindo com discernimento. Se houve discemime1_1toLnão vejo 
por que serem inimputáveis;- têm Que fazer parte desta aldeia 
global que é a sociedade brasileira. 

O SR. ALUÍZJO BEZERRA- Agradeço o aparte, nobre 
Senador Epitacio Cafeteira. R~almentc, quando se trata do 
relacionamento com as minorias·; principalmente as indígenas, 
temos que aprender bastante, tendo em vista que até o mo
mento não desenvolvemos metodologias apropriadas para o 
relacionamento da sociedade COII)._ as populações indígenas. 

Todavia, podemos, nessa questão. procurar abrir um ca
nal maior de discussão com as nações indígenas, como, por 
exemplo, na discussão do processo de gue: falava há_pouco 
o Senador Cid Sabôia de Cãrvalh-o. Trata~se do acess_o ao 
cc-nheCimento científico pOr parte das comunidades indígenas, 
u111a questão que devemos apreciar com maior interesse, por
que o progresso da história não é contra a ciêJtcía.- Âgora, 
a forma de assimiiá~lo é uma questão de metodologia que 
deverá ter por hasc maiores ganho_s sociais nçs~e sentido. _ 

O que podt!mos depreender disso é que o processo histó
rico não pode ser contr~ a ~simi_laç~q_ Qp_çoohecimento cientí
ficO, que há de se processar dentro de metodologias P,~rmô
nicas com o progresso soCial no relacionamento com essas 
comunidades. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Se
nador Aluísio Bezerra, peço a V. Ex• que não conceda mais 
qualquer aparte, para encerrar suas considerações, pois seu 
prazo já está encerrado. 

O SR. ALUÍZJO BEZERRA- Sr. Presidente, concluirei. 
O que temos a fazer é repudiar o ato de barbárie e desmas

carar a tentativa de manipulação para favorecimento alheio. 
Como disse, condedamos o massacre dos índios ianomâmi 
acontecido em território brasileiro, ou venezuelano- isto não 
dími[lUi a gravidade do crime. A intenção de denunciá-lo como 
sendo brasileiro faz parte de uma política internacional. É 
outra coisa. 

Na prática, Sr. Presidente, somos defensores in~ransi:
gentes de um relacionamento superior com as comunidades 
indígenas. Somos ecologistas natos, mas temos que estabelecer 
as diferenças, porque os países ricos falam de índios e de 
ecologia da mesma forma que falamos, mas defendem inte
resses estratégicos, colonialistas e desejam manipular esses 
acontecimentos em favor de suas estratégias globais. 

Se o que querem é justiça, se o que querem é o fim 
dessa barbárie, está muito bem internacionalizar o debate 
da questão ianomâmi, sempre respeitando a soberania d~ Bra
siL Mas o objetivo de alguns setores não é promover a discus
são correta. A discussão que eles lançam visa, consciente ou 
inconscientemente, na verdade, é atender às necessidades da
queles que buscam pretextos e justificativas para levarem 
adiante seus planos de cobiça internacional. Daí recorrerem 
a esse bionibo, já desgastado, da criação de nações indígenas. 
Para eles, essa tragédia cai como um luva para alim~ntar 
as famigeradas políticas intervencionistas e de domímo na 
região. 

.---.E é por isso mesmo que muita gente já está se periun
tando: quem é que mais tem interesse nesse massacre? Quem 
é que mais tem know-how nessas questões? E vai ficando 
a dúvida no ar: a questão do massacre dos ianomâmis é um 
ato de barbárie somente dos garimpeiros, ou estes são instru
mento, conscientes ou não, de interesses alienígenas? 

Se o objetivo de certos setores dos países mais ricos que 
colocam o debate dos ianomâmis em escala internacional fosse 
o debate dessa barbárie cuja repulsa já fa_z_ parte" da nossa 
consciência nacional, então eles teriam: q~e se ocupar antes 
com a discriminação das minorias étllicas dentro dos seus 
países. Países como Holanda, França tratam marroquinos~ 
turcos, africanos e latino-americanos em geral de forma racis
ta, discriminatória. Até Portugal tem-se destacado ultima-

~ mente numa função de gendarme da Europa rica, para barrar 
o acesso de brasileiros e outros povos "subdesenvolvidos" 
aos mercados de trabalho europeus. 

Quer dizer, é um processo global. Não é por acaso que 
a França veio com essa tal de soberania relativa. (Teinos 
que mostrar os autores das idéias. Respeitamos inúineras 
idéias, brilhantes e humanistas, vindas da França, mas há 
os_ laboratórios de onde saíram também as idéias de soberania 

· ~elativa.) Ou agora os Estados Unidos, com seu treinamento 
de tropas de elite dentro da área amazónica na nossa fronteira 

-norte. Repudiamos tudo isso integralmente. Não é por aí. 
Se formos por essa via, de adotarmos ou admitirmos os Esta
dos Unidos comq xerife universal, por cima da soberania das 
nações, então vamos cobrar que eles apliquem essas regras 
contra eles próprios, que, mais que ninguém, viOlam tudo 
que é regra do direito e da convivência internacional. 

A começa_r do seu próprio território. Eles criaram o Gene~ 
ral Custer. Em vez de um Rondon, o "sertanista" deles é 
o general exterminador, o Custe r. Sem falarmos em outros 

_problemas que não autorizam aos países mais ricos com_o_juí~ _ 
zes, muito menos xerifes da questão ianomârrii: t) Sãõ-ere_s: 
que sustentam, como megaconsumidores mundiais, a indústria 
da cocaína; 2) são eles que mais sujam e envenenam a Terra -
com seus poluentes e dejetos industriais e sobretudo radioa~ 
tiVõs; -- -

Se vamos por aquela via, do intervencionismo justiceiro. 
os sucessores do General Custer vão ter que ir para o banco 
dos réus: suas autoridades públicas, a mando do próprio Presi
dente Clinton, promoveram, há poucos meses, aquele massa
çr~_hediondo contra uma comunidade religiosa no Sul dos 
Estados Unidos, trucidada com bombas, tanques de guerra, 
inclusive com crianças e mulheres carbonizadas ou fuziladas, 
como foi amplamente noticiado pela TV. E tudo isso por 
quê? Por que essa comunidade ameaçava os EUA? Por que 
ia "invadir'' os Estados Unidos? Nada disso: foi por simples 
prepotência genocida. Essa, aliás, foi a história dos Estados 
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Unidos com relação a todas as SLias comunidades indígenas, 
dizimadas urna por uma. ~ 

Não são grandes países ricos os que Vão nos· dar lições 
de indigenisrno ou antropologia étnica .. A cúpula do governo 
francês defendeu em Haia, na Holanda, a tese da soberania 
relativa da Amazônia. No entanto, como já foi dito e reafirma
mos: não dá para aceitar as classes dirigente da Europa como 
exemplo no trato dos seus migrantes, que são discriminados, 
expulsos ou superexplorados. E qual ~ relação da França com 
as "suas" comunjdades do Pacífico? E trágica. 

A França está poluindo irreversivelmente o Paci_fi~o, sol-_ 
tando bombas atômicas no atol de Mururóa. Isso é puro massa
cre contr.a as coml.).niçl.ad~s locais, tal'!gidas e __ contaminadas 
por poeira- iadioativa; Coútra a faurttl, os peixes, contra_ o· 
mar (património da humanidade); enfim, contra tudo que 
é prinCípio do bom-senso e da convivência pacífica·. Põderoos, 
por acaso, cobrar a_sobera.nia relativa d(!guela região e barrar 
a contaminação atómica que a França promove por lá? Por 
que não? 

Na verdade, não podemos. E por uina razão muito sim
ples: o direito internaciori.al, o intervencioniSmo, eles _s? os 
utilizam contra nós, e nunca a favor do pleno desenvolvimento 
do chamado Terceiro Mundo, nunca a favor da distribuição 
de riquezas, de cooperação tecnológica, de qualquer priilcípio 
que contrarie seus supe-rlucros e seus -interesses hegemónicos. 
A política dos norte-americanos contra várias nações, como_ 
o Iraque, é um retrato vivo desse processo. A p:i-ópria criaç-ão 
do Panamá mostra o seu poder de pressão. Eles praticamente 
instituíram um "protetorado'' seu, o Panamá, para lhes assegu
rar o canal, para os interesses geopolíticos norte-americanos. 

Nada disso é novidade. E, _evidentemente, nada disso 
nem de longe pode servir como argumento contra a nossa 
abertura à cooperação económica com a Eu_ropa ou os EUA. 
Existem, -em fõdos esses países ricos;- forças fundamentais 
da sociedade que são u_m_a ponte essencial de cooperação e 
intercâmbio conosco. São forças, -scja~ae dentro da comuni
dade científica, S"efa da económica, c _que rião apenas -não 
concordam com a política mundial retrógrãda ou fascista dos 
seus governos, corno, acima de tudo, querem sinceramente 
cooperar conosco. Estamos completamente abertos a eSsas 
forças. E, portanto, à cooperação internacional com a França, 
Os EUA ou quem seja. - ------

Por outro lado, quando repelimos a utilizaçãC>"intetessada 
que grupos internacionais querem fazer em ciina do massacre 
dos ianomâmis, não estamos, em hipótese alguma, juStifi-

cando o descaso crónico que os diversos governoS brasileiros 
têm tido com relação à Amazônia. Nem justificamos o fàlso 
nacionalismo de setores que foram (ou são) conivei1.tes com 
a entrega de terras amazónicas a grupos e corporações multina-
cionais. ---------

Não temos a menor dúvida de que o domínio -inte"rna
cional das grandes corporações sobre economias como a nossa 
tende a passar, çada vez mais, pela tecnologia de ponta, pela 
biotecnologia. E a cobiça que eles dirigem àquela região está 
relacionada com os nossos recursos biológicos, que ali são 
incomparavelmente grandes, planetários. Vem daí a preocu
pação do nosso Parlamento Amazônico, ilão apenas no sentido 
d_e criar a Unive-rsidade de Pesquisa Científica na área da 
Biotecnologia, a UniPam, de buscar recursos mundia1~ para 
mantê-la. com o apoio do que pudermos arrecadar nacional
mente, e desenvolvé-la, como também no sentido de que ela 
seja um exemplo do espírito de integração e de cooperação 
das nações da Bacia Amazónica no campo da pesquisa de 
alimentos, medicamentos e tecnologia amazónica. 

Inegavelmente, o desenvolvimento amazónico integrado 
e auto-sustentado passa por-mudançaS na prioridade dos recur
sos públicos, que precisam optar pelo homem como o centro 
de qualquer desenvolvimento económico que realmente valha 
a pena, mas precisa, ao mesmo tempo, passar pela implemen
tação de uma tecnologia, de urna bioteconologia. a partir 
desta que é, sem dúvida, uma das nossas maioies riquezas 
regionais: a biodiversidade. 

Sr. Presidente, ao finalizar, queria registrar que, no que 
diz respeito às pesquisas nessa área, hoje já dominamos a 
tecnologia dos chamados petróleo e querosene verdes. No 
ano passado, recebemos a visita, em Brasília, de. um avião 
da Força Aérea, util~~ando o combustível chamado querosene 
verde. vindo do CTA! _Centro Tecnológico de São José doS 
Campos. ~ · 

Portanto, concluindo o nosso pronunciamento da tarde. 
de hoje, onde se colocam questões da envergadura das que 
aca_q_amos_ de tratar, e _que se constituem em preocupação 
para todos os países da Bacia Amazónicil, quero dizer que 
não cessaremos de trazer as denúncias que se fizerem neces
sárias e que iremos caminhar com os demais parlamentares 
dos países vizinhos, no sentido de mantermos bem alcrtªs 
essas nações com relação a quaisquer que sejam as manobras· 
por parte dos países ricos que ameaçam a nossa soberania. 

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

ALUIZIO BEZERRA EM SEU DISCURSO: 
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PARLAMENTO AMAZÓNICO 

O PARLAMENTO AMAZÔNJCO 1\ilANJFESTA A SUA PREOCUPAÇÃO 
PEU\S OPERAÇÕES MILITARES DOS ESTADOS UNIDOS NA GUYANA 

O Presidente do Parlamento Amazônico, Senador Aluízio Bezerra, 
man!festou a preocupação do órgão parlc:.mentar subregional pe!o desenvolvimento de 
Operações Militares dos EE.UU. na região amazónica áa Guyana. - · 

Em declaração assinada conjuntamente com o Secretário Executivo do 
Parlamento Amazónico, Alejandro Martinez Ubieda, o Senador Aluízio Bezerra, 
manifestou que as manobras militares efetuaáas pelos EE.UU. na região constituem 
um fato: que ameaça a soberania dos países membros do Parlamento Amazônico e 
que para tanto sol!citará que o tema seja tratado na próxima reunião da Organização, a 
qual deverá ocorrer na cidade de Bogotá, Colômbia. 

Observou o Presidente do Parlamento Amazónico que a preocupação .dos 
países da Bacia Amazônica tem a ver com o fato de que as mencionadas operações 
militares não tem sido devidamente justificadas, conseqüentemente podem constituir 
um passo para a perigosa tese de "Internacionalização" da Amazônia e a conseqüente 
aceitação de uma soberania limitada por parte dos países da Bacia Amazônica. 
Também manifestou sua profunda preocupação pela possibilidade de que exista a 
intenção de implantar bases militares dos EE.UU. na Guyana, o qué significaria um 
passo ainda mais grave para a soberania da região. · 

Brasília, 19 de agosto de 1993 

Secretário Executivo ALEJAJO 
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Pronunciamento do senador ALUÍZIO BEZERRA, 
PMDB-AC. 

Plenário do Senado Federal, dia I /1993. 
Tema tratado : Tropas de elite dos EUA na Guiana. 

Pressões sobre a Amazônia. Projeto 
pan-amazônico de desenvolvimento 
integrado e integral 

Setembro de 1993 

Na qualidade de presidente em exercfcio do Parlamento Amazónico, tenho 
me pronunciado contra as permanentes pressões sobre a nossa riquíssima 
Amazônia. Acabo de pronunciar-me contra a mais recente dessas pressões, 
materializada nas manobras de tropas de elite das Forças Armadas norte
americanas na fronteira norte da Amazônia, em território da Guiana, onde já 
há rumores sobre planos de construção de uma base militar. 

Conforme aquela nossa manifestação anterior sobre esse assunto, que 
anexamos a este discurso, frisamos o quanto esses exercícios militares são 
muito mal-vistos pela ç:omunidade de países amazónicos. E solicitamos que 
esse tema seja tratado na nossa próxima reunião do Parlamento 
Amazônico em Bogotá, conforme se pode verificar em nosso registro 
oficial (em anexo). 

E aqui, importa menos a proporção, a extensão desses exercícios militares 
feitos dentro da Amazônia E' em torno da fronteira brasileira, do que QUEM 
patrocina essas manobras. Se o patrocinador das manobras fosse um país, 
os EUA, que lutasse sistematicamente pela paz, que primasse pelo não
intervencionismo no assunto interno de outras nações, que não estivesse 
rigorosamente à cabeça de uma corrida militar que continua de pé, que 
continua acontecendo, não haveria grande motivo para preocupação. 

Mas é exatamente o contrário. A superpotência que pramove treinamento de 
tropas dentro do espaço amazónico, é a mesma que adotou como rotina 
macabra, bombardear a nação soberana do Iraque. Com pretexto ou sem 
pretexto, com a ONU ou sem a ONU, o que se tem visto é uma conduta 
desestabilizadora de parte dos EUA no Iraque . Eles agem como se 



Setembro de 1993 ,DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

tivessem, sobre aquele país, um objetivo hegemônico e de cobiça sobre 
suas reservas de petróleo . 

E no caso da sua presença na floresta amazõnica, nunca é demais lembrar 
que as tropas militares de elite norte-americanas nunca andam sós, sem 
apoio logístico de espionagem , de aparatos no mínimo perigosos frente aos 
nossos interesses nacionais. 

Não podemos confiar. Afinal, quem está agora na Amazônia, treinando 
tropas, é a mesma superpotência que violou o Panamá, e a pretexto de 
combate à droga, seqüestrou, julgou e jogou em prisões norte-americanas, 
o presidente Noriega. Colocou em seu lugar um presidente-títere, Endara, o 
qual, como capo do país, tem-se mostrado f!exfvel no sentido de abrir mão 
do canal do Panamá para os norte-americanos e, em cuja gestão, cresceu 
o fluxo de cocaína . Se formos recorrer àquela lógica "justiceira" dos 
estrategistas do poder norte-americano, que a pretexto de combate à droga, 
seqüestram o presidente de um país latino-americano, os dirigentes 
políticos dos EUA teriam que ir já para o banco dos réus, como 
responsáveis pelo maior consumo de droga do planeta. 

De nossa parte, nós não podemos querer ser soberanos e, ao mesmo 
tempo, sermos ingênuos, deixando de considerar essa conduta de potência 
hegemônica por parte de Washington. 

O exemplo bem atual de Angola, país africano riquíssimo em recursos 
petrolíferos, é terminante. Primeiro, os EUA financiaram e apoiaram 
fortemente a guerrilha terrorista da UNITA, comandada pelo fantoche 
reacionário Jonas Savimbi, este mesmo que está agora, praticamente 
destruindo Angola, dizimando sua população e sua economia. Em seguida, 
e através do FMI, os EUA passaram a pressionar o governo constituído do 
presidente angolano Eduardo dos Santos, recém-eleito, exigindo regras de 
ajuste económico impraticáveis, desestabilizadoras, medidas que, na 
prática, tornam seu governo constituído vítima fácil, inclusive perante seu 
povo, da ofensiva militar e terrorista de Savimbi. Qual a dúvida de que em 
tudo isso pesam interesses monopolísticos sobre o petróleo angolano? 

O mais provável, no caso da Guiana, é que a superpotência norte
americana, sob pressão da intensa concorrência com Japão, Alemanha (e, 
em outro grau, da Rússia, da China), esteja agindo em cima de 
estratégias globais, mundiais. Ela não vai enviar tropas de elite para o 
espaço amazónico por puro divertimento, por puro exercício militar, que eles 
podem muito bem fazer lá pela Flórida,pelo Caribe ou onde mais quiserem. 
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Um exemplo macabro dos cálculos estratégicos que estão invariavelmente 
embutidos em qualquer manobra militar dos EUA, está lá, na Segunda 
Guerra. Aquela guerra já estava ganha pelos aliados, e, ainda assim, os 
norte-americanos lançaram bombas atómicas sobre o Japão. Por pura 
estratégia política norte-americana , querendo intimidar os europeus, os 
soviéticos. Milhares e milhares de civis japones-es fotaínlllassacrados e 
regiões inteiras, gerações inteiras, ficaram contaminados com radiações 
atómicas, e qual o motivo? Puro cálculo e interesse político, global, dos 
militares e estrategistas reacionários do Departamento de Defesa dos EUA, 
que se impuseram , inclusive contra a vontade de setores majoritários da 
sociedade norte-americana, os quais, eVidentemente, eram contra aquele 
holocausto nuclear. Depois disso, o que não se pode esperar dos 
estrategistas dos EUA? É ingenuidade subestimar para seus interesses 
globais no mundo atual, nos quais, com certeza, está incluída a nossa 
Amazônia. 

Existe pressão sobre a Amazônia, sim. E parte dessa pressão vem no 
sentido de reduzir o papel dos exércitos locais, conforme declaração de 
autoridades americanas, assim como, em especial, as declarações na 
mesma linha a favor de se relativizar, mais ainda, o conceito de soberania 
amazónica e de se implementar a autonomia para "nações indígenas" 
daquela região. 

No trato dessa questão do massacre contra os ianomamis de Roraima, 
por altos representantes do chamado Primeiro Mundo, isso fica bem claro. 
Eles estão longe de abordar essa questão de forma objetiva. 

Nós temos muito claro que ABSOLUTA MENTE NADA justifica o recém
noticiado massacre contra aquela comunidade indígena. Nossa posição 
tem sido sempre essa : pela preservação da cultura e das comunidades 
indígenas. Por essa razão, temos denunciado, desde muito tempo, o 
descaso social dos sucessivos governos para com a Amazônia em geral, e 
a comunidade trabalhadora, a família seringueira, em particular. E, 
consequentemente dos indígenas, é/o mais vulnerável e mais fraco da 
população amazónica. 

Disso nós não temos dúvida. Mas o que estamos vendo, é que aqueles 
mesmos interesses imperiais aproveitam um crime bárbaro cometido em 
plena Amazônia, para relançarem a discussão sobre soberania relativa, para 
pressionarem pela criação de "nações autónomas" ianomamis dentro da 
Nação brasileira. Como se o território onde se encontram os ianomamis 
não fizessem parte do território brasiheiro. E fazendo de conta que não 
sabem que aquelas imensas reservas indígenas estão entre as mais ricas 
províncias minerais do planeta. 
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Esse é o verdadeiro problema l 

A partir de um ato de repulsiva barbárie contra brasileiros, contra a 
comunidade ianomami, interesses estrangeiros querem armar justificativas 
para uma intervenÇão branca, dentro do seu objetivo de criar "reservas 
internacionais" dentro do nosso país. A grosseira utilização dos dois pesos e 
duas medidas é evidente, e vem sendo denunciada por diversos 
companheiros esses dias. E é isso que temos que fazer : repudiar o ato de 
barbárie mas desmascarando as tentativas de sua utilização, de sua 
manipulação para fazer prevalecer outros interesses, alheios a nós. 

Se o que se quer é justiça, se se quer o fim dessas barbaridades, está muito 
bem internacionalizar o debate da questão ianomami, sempre respeitando a 
soberania do Brasil. Mas o objetivo de alguns setores não é promover a 
discussão correta. A discussão que eles lançam visa -consciente ou 
inconscientemente- na verdade, é atender às necessidades daqueles que 
buscam pretextos e justificativas para levarem adiante seus planos de 
cobiça internacional. Daí recorrerem a esse biombo já desgastado, da 
criação de nações indígenas. Para eles, essa tragédia cai como uma luva 
para alimentar as famigeradas políticas intervencionistas e de domínio na 
região. 

E é por isso mesmo que muita gente já está se perguntando: 
quem é que mais tem interesse nesse massacre ? Quem é que mais tem 
know-how nessas questões ? E vai ficando a dúvida no ar : a questão do 
massacre dos ianomamis é um ato de barbárie somente dos garimpeiros, 
ou estes são instrumento -conscientemente ou não- de interesses 
alienígenas? 

Se o objetivo de certos-setores dos países mais ricos que colocam o debate 
dos ianomami em escala internacional fosse o debate dessa barbárie cuja 
repulsa já faz parte da nossa consciência nacional, então eles teriam que 
se ocupar antes com a discriminação das minorias étnicas dentro dos seus 
países. Países como Holanda, França tratam marroquinos, turcos, africanos 
e latino-americanos em geral, de forma racista, discriminatória. Até Portugal 
tem-se destacado ultimamente numa função de gendarme da Europa rica, 
para barrar o acesso de brasileiros e outros povos "subdesenvolvidos" aos 
mercados europeus. 

Quer dizer, é um processo global. Não é por acaso que a França veio com 
essa tal de soberania relativa. Ou agora, os EUA, com seu treinamento de 
tropas de elite dentro da área amazónica, na nossa fronteira norte. 
Repudiamos tudo isso integralmente. Não é por aí. 
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Se formos por essa via, de adotarmos ou admitirmos os EUA como xerife 
1,miversa/, por cima da soberania das nações, então vamos cobrar que eles 
apliquem essas regras contra eles próprios, que mais que ninguém, violam 
tudo que é regra do direito e da convivência internacionaL 

A começar do seu próprio território. São eles que criaram o general Custer. 
Em vez de um Rondon, o "sertanista" deles é 6 general exterminador, o 
Custer. Sem falarmos em outros problemas que não autorizam aos países 
mais ricos como juízes, muito menos xerifes da questão ianomami : 

- São eles que sustentam, como megaconsumidores mundiais, a 
· indústria da cocaína. 

-São eles que mais sujam e envenenam aTerra com seus 
poluentes e dejetos industriais e sobretudo radioativos. 

Se vamos por aquela via, do intervencionismo justiceiro, os sucessores do 
general Custer vão ter que ir para o banco dos réus : suas autoridades · 
públicas, a mando do próprio presidente Clinton, promoveram,há poucos 
meses, aquele massacre hediondo contra uma comunidade religiosa, no Sul 
dos EUA, trucidada com bombas, tanques de guerra, inclusive com 
crianças e mulheres carbonizadas ou fuziladas, como foi amplamente 
noticiado pela TV, e que anexamos recorte a respeito no nosso 
pronunciamento. E tudo isso por que? Por que aquela comunidade 
ameaçava aos EUA? Por que ia" invadir" aos EUA? Nada disso, por pura 
prepotência genocida. Essa, aliás, foi a história dos EUA com relação a 
todas as suas comJJoidades indígenas, dizimadas uma por uma. 

Não são os grandes países ricos os que vão nos dar lições de indigenismo 
ou antropologia étnica. A cúpula do governo francês, defendeu em Haia, na 
Holanda, a tese da soberania relativa da Amazônia _ No entanto, como já foi 
dito e reafirmamos : não dfl para aceitar as classes dirigentes da Europa 
como exemplo no trato dos seus migrantes, que são discriminados, 
expulsos ou superexplorados . E qual a relação da França com as "suas" 
comunidades do Pacífico? É trágica. 

A França está poluindo irreversivelmente o Pacífico, soltando bombas 
atõmicas no atol de Muroroa. Isso é puro massacre, massacre contra as 
comunidades locais, tangidas e contaminadas por poeira radioativa, contra a 
fauna, os peixes, contra o mar ( patrimônio da humanidade), enfim, contra 
tudo que é princípio do bom senso e da convivência pacífica. Podemos, por 
acaso, cobrar a soberania relativa daquela região e barrar a 
contaminação atômica que a França promove por lá? Por que não? 
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Na verdade, não podemos E por uma razão muito simples : o direito 
internacional, o intervencionismo, eles só o utilizam CONTRA NÓS. E 
NUNCA a favor do plerio desenvolvimento do chamado Terceiro Mundo, 
nunca a favor da distribuição de riquezas, de coooperação tecnológica, de 
qualquer princípio que contrarie seussuperlucros e seus inte'resses 
hegemónicos. A política dos EUA contra o Iraque é um retrato ao vivo 
desse processo. A própria criação do Panamá, mostra o seu poder de 
pressão. Eles praticamente instituíram um "protetorado" seu, o Panamá, 
para assegurar o canal para eles, para os interesses geopolíticos norte
americanos. 

Nada disso é novidade. E, evidentemente, nada disso nem de longe pode 
servir como argumento contra a nossa abertura à cooperação económica 
com a Europa ou os EUA. Existe, eni todos esses países ri'cos, forças 
fundamentais da sociedade que são uma ponte essencial de cooperação e 
intercâmbio conosco. São forças, seja de dentro da comunidade científica, 
seja da económica, e que não apenas não concordam com a política 
mundial retrógrada ou fascista dos seus governos, como, acima de tudo, 
querem sinceramente cooperar conosco. Estamos completamente abertos 
a essas forças. E, portanto, à cooperação internacional com a França, os 
EUA ou quem seja. · · · 

Por outro lado, quando repelimos a utilização interessada que grupos 
internacionais querem fazer em cima do massacre dos ianomami, não 
estamos, em hipótese alguma, justificando o descaso crónico que os 
diversos governos brasileiros têm tido· com relação à Amazônia. 

Nem justificamos o falso nacionalismo de setores que foram (ou são) 
coniventes com a entrega de terras amazónicas a grupos e corporações 
multinacionais, que foram e são coniventes com o contrabando desenfreado 
do ouro na Amazônia. que não clamam por medidas de peso para o 
combate à droga naquela região, e, SOBRETUDO E PRINCIPALMENTE, 
que não defendem (ou são diretamente contra) as urgentes medidas de 
transformações sociais e agrárias para emanciparmos SOCIALMENTE 
aquele nosso povo. 

O massacre que vem sendo denunciado ele é inaceitável de todo ponto-de
vista . É rigorosamente necessário que se apoie, vigorosamente, toda 
iniciativa para proteger aquelas nossas comunidades indígenas . Estamos 
movidos pela plena consciência de que toda e qualquer impunidade nesse 
campo, só vai estimular a perpetuação dessas ações de barbárie. Mas é 
absurdo querer-se adotar qualquer tipo de soberania relativa da Amazônia 
frente à ONU ou a quem quer que seja no chamado Primeiro Mundo. 
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Precisamos é da emancipação social do povo amazônico. Do conjunto da 
Bacia Amazônica. E, nessecár\ipo, aceitamos ajuda de qualquer lado, 
desde que seja em função de verdadeiros projetas de desenvolvimento 
integral, a partir das necessidades urgentes dos mais pobres, do problema 
do desemprego e da indigência. Temos que combater de frente, ombro-a
ombro com os países vizinhos nessa direção. 

Esse é que é, a nosso ver, o maior de todos os desafios. 
ABSOLUTAMENTE NADA pode atenuar, adiar ou encobrir medidas 
punitivas exemplares e radicais contra os autores daquele massacre em 
Roraima. Já estamos cansados de ver companheiros indígenas sempre 
massacrados pelo mais forte e pela" lei da impunidade". 

Mas temos que ter bem claro que o problema básico está em que não se 
pode continuar (Jassivo frente ao outro massacre, crônico, silencioso, cruel e 
sem alarde, queTem sido cometido contra os milhões de amazônidas 
(inclusive comunidades indígenas) a quem não é propiciada a oportunidade 
de sobrevivência mais elementar. É o massacre do desemprego, do 
subemprego, da miséria institucionalizada. Falta um projeto integrado e 
consequente. A família trabalhadora e indigente da Amazônia tem que ser a 
PRIORIDADE UM, sem o quê nenhuma soberania tem onde basear-se 
profundamente, sem o quê soberania vai perdendo consistência justamente 
para aquele a quem mais ela interessa : o povo. Esse é que é o grande 
debate nacional que nós propomos, desde já 

E quando propomos esse debate como o central, temos que lembrar que 
desenvolvimento e soberaríía se constrói também com ciência, com 
tecnologia. Um projeto para a Amazônia tem que ser construído em cima do 
apoio pleno à pesquisa científica na Amazônia. A Universidade 
PanAmazônica, que fundamos -na condição de Parlamento Amazônico
e que defendemos diuturnamE'!nte, é um passo claramente nesse sentido. 
Sediada em Manaus, ela se propõe a ampliar a nossa capacidade científica 
com ênfase no aproveitamento da biodiversidade amazônica. O objetivo é 
dar respostas a questões energéticas, da fome. da produção de 
medicamentos básicos a partir da flora e da fauna, tudo isso voltado para a 
população da nossa região, do país, e do conjunto da Bacia Amazônica. 

Quando os países ricos, encabeçados pelos EUA se negam a cooperar 
plenamente nesse sentido, eles contribuem decisivamente para aumentar o 
fosso entre ricos e pobres. E isso é negar totalmente o espírito da Eco-92. 
Falar em soberania relativa e, ao mesmo tempo, negar recursos, negar 
partilha e cooperação tecnológica substancial, só revela a profunda 
contradição e incoerência de sua política externa. E a importância que dão 
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às resoluções da Eco-92. Especialmente no que diz respeito ·a 
transferência de tecnologia para países pobres, de biotecnologia e de 
tecnologia "limpa". que não polua. 

Nós não temos a menor dúvida de que o domínio internacional das grandes 
corporações sobre economias como a nossa. tende a passar cada vez mais 
pela tecnologia de ponta, pela biotecnologia. E a cobiça que eles dirigem 
àquela região tem muito a ver com nossos recursos biológicos, que ali são 
incomparavelmente grandes, planetários. Vem daí a preocupaÇão do nosso 
Parlamento Amazónico, não apenas no sentido de criar a UniPam, de 
buscar recursos mundiais para mantê-la, desenvolvê-la, como também no 
sentido de que ela seja um exemplo do espírito de integração e de 
cooperação das nações da Bacia Amazónica no campo da pesquisa de 
alimentos, medicamentos, tecnologia amazônica. 

Inegavelmente, desenvolvimento amazónico integrado e auto-sustentado 
passa por mudanças na prioridade dos recursos públicos, que precisam 
optar pelo homem como o centro de qualquer desenvolvimento económico 
que realmente valha a pena, mas precisam, ao mesmo tempo, passar pela 
implementação de uma tecnologia, de uma biotecnologia a partir daquela 
que é, inegavelmente, uma das nossas maiores riquezas regionais, a 
biodiversidade. 

A UniPan pretende isso mesmo. Se propõe a ser esse centro de pesquisa 
com toda ênfase na geração de tecnologia avançada para os nossos povos 
a partir da flora e da fauna regional. Tudo isso sem prejuízo de ganhos 
através do intercâmbio de sua própria experiência com os demais 
organismos internacionais, regionais e nacionais que envidam esforços 
nessa mesma direção. 

Era o que tínhamos a dizer. 
Durante o discurso do Sr. Aluízio Bezerra, o Sr. 

Levy Dias, 2" Vice-Presidente, deixa a __ ca_qeir_!! da presi
dência, que é Octlpada pelo Sr. CarloS Patrodnio~ Su
plente de Secretário. 

Durant(! o discurso do Sr. Aluízio Bezerra, o Sr. 
Carlos Patrocfnio, Suplente de Secretário; deixa a cadei
ra da presidência, que f ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, 1" Vice-Presiden.te._ __ 

Durante o discurso do Sr.- Aluizio Beurra, o Sr. 
Chagas Rodrigues, !" Vice-Presidente, deixa_ a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores; a propa
ganda eleitoral gratuita em rede nacional, êmborã seja institui
ção recente, tem recebido, desde o início~ críticas por parte 
das emissoras e ·por parte dos eleitores; As-emissoras contes
tam a propaganda eleitoral, porque interfere na programação 
e produz resultados questionáveis do ponto de vista da educa
ção do povo para uma visão crítica. da realidade_ política da 
.sociedade~ E os .eleitores pouco interesse deni.onstram por 
programas que identificam, apenas como ni.arkelihg dos políti
cos, cujos posicionamentos não convencem e, freqüentemen
te, são considerados "mentiras políticas". 

O CongressC! Nacional, os partidos e todos nós que nos 
- ocupamos das questões da política temos que envidar esforços 

e encontrar me_ios para aperfeiçoar o sistema e atingir os obje
tivos pretendidos. Com o aperfeiçoamento do sistema, ganha 
a dernocracía, verdade que todos desejamos concretizada. 
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Deixar como está não é o caminho cOrreto, pois é motivo 
de desgaste para as instituições políticas que são essenciais 
'à vivênciã. democrática. E o.político, como defensor do bem 
comum, deve ser incansavelm~nte criativo. 

Por outro lado,_ tam_hé_m_n_ãQ_é possível aceitar passiva
mente a acusação das emissoras no sentido de que a propa
ganda partidária gratuita interfere n_àS Programações-, porque 
as emissoras, nos termos da Constituição Federal, são conces
sionárias e devem, na produção e programação, dar "prefe
rência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informa
tivas", o que não vem -ácort_tecendo de forma_convincente. 
Em segundo lugar, a educação política do povo é fundamental 
para a consecução do conhi!CímCritõ ~;obre a realidade nacional 
para nela influir com opção e participação. 

Com esses objetivos, Senhor Presidente e Senhores Sena
dores, permitimo-nos charifar" a -ate-nÇão desta Casa para o 
Projeto de Lei por nós apresentado, para dispor sobre o horá
rio gratuito de propaganda eleitoral nas emissoras de rádio 
e televisão. -

A proposta apresentada procura descaracterizar a propa
ganda eleitoral como imposição ao eleitor_, sem restringir o 
direito dos partidos e candidatos à divulgação livre e gratuita 
de suas doutrinas c programas. 

De acordo com o Projeto d!! L~i, citda ~I_:n.issora de rádio 
ou televisão, através de entendimento COn:J. os partidos e coliga
ções partidárias, estabelecerá o horário_ para a propaganda 
eleitoral, fixando-o de modo a que se adapte o mais adequada
mente possível aos índices de audiéncia. _ 

Com essa sistemática, ã transmissão niió ocupará: forçosa
mente o mesmo horário. O eleitor terá a possibilidade de 
optar entre a programação partidária ou qualquer outra, fator 
esse que proporciona-rá maior crescimento do ponto de vista 
político e intelectual, uma vez que favorece a motivação e 
a manifestação da vontade. 

do funcionamento forni.al da_s ins_tituições têm sido cruelmente 
incompetente para nos levar à democracia sÕéiaL O sistema 
pelo qual lutamos, pelo qual morreram brasileiros, esse siste
n;ta".hipotecado com sangue e com lágrimas de viúvas e com 
órfãos ceifados pelo obscurantismo e peTa tOrtura, esse sistema 
mal nos garante direitos e prerrogativas puramente indivi
duais. mas nega peversamente os direito_s soci4is mais elemen-
tares. __ . _ _ __ _ _ 

Um cruel Brasifde-cO-õ.ti3.ites·, eSse Brasü que dá ao mun
~ do lições de estabilidade pol_ítíca na votação do impeachment 

qe_ ~m presidente da república e o Brasil de Vigário Geral, 
que horroriza a humanidade corri cenas- do mais intrínseco 
banditismo. um perversO Brásil de contrastes, esse que adota 
padrões de democracia formal de primeiro inundo e o Brasil 
de Carandiru, das mais horripilantes cenas do odienQo geno-
cídio. - -

Erra o governo federal ao classificar c~rilo asSunto do 
e~Jado do Rio de Janeiro o massacre de Vigário Geral, mais 
uma das chacinas com que o estado -do Rio mancha de _sangue 
e de vergonha suas tradições mais sagradas. O massacre deste 
domingo é um gravíssimo problema não apenaS do governo 
do estado do RiO de Janeiro, mas de_ todo o Brasil~ E n_ã_o . 
se veja nesse massacre apenas sua dimensão policial, por mais 
grave e inquietante que nos pareça. O Governo Federal não 
pode desconhecer a chacina, que, na verdade, é crime de 
lesa-povo. O que houve no Rio, de fato, fQi a explicitação 
cruel de um banditismo de estado cada vez mais freqüente 
Brasil afora. Faz pouco tempo aqui mesmo denunciamos os 
horrores perpetrados pela polícia militar de Alagoas, respon
sável por 90% dos crimes de morte nos últimos anos no estado. 
Faz poucas semanas aqui mostramos o clima de insegurança 
e de medo, vivido e temido pelos alagoanos diante da indeste
mível quadrilha em que se transformaram centenas de policiais 
da PM alagoana. Tão grande o clamor de Alagoas e do Brasil 
que logo se decretou íntervenç_ão federal na corporação. 

Por sua vez, os partidos e coligações partidárias enfren- Os tristes episódios do Rio, o massacre da candelária 
tarão novo e positivo desafio no sentidO de que, para atrair e de Vigário Geral, a chacina de Carandirl,l jogam em nossos 
a atenção do elci:orado, deverão incentivar _a-;_tfia~ividade e --rostos e em nossas consCiências a cruel co_nstatação _de que 
melhorar O conteudo das m~nsagens. . ____ não bastam intervenções episódicas aqui e ali. Não são inter-

Julga.mos, Senhor Prestd~nt~_e Senho~es Senadore.s, .q.ue venções esparsas que vão solucionar a gravíssima questão insti-
n.osso Pro17to está em ~a:moma co~ 0 ~eseJO da grande mat~- tucional do controle social do aparelho do estado. Não são 
na da socl;?ade bras1le~ra. e contnbmrá para ? desenvol~l- nomeações de um ou outro coronel do exército para o coman-
mento pohhco e democrático; portanto, requetro a atenç~o do das PMs que resolverão o gravíssimo desafio de proteção 
do: ~obres Senadores .. O tempo ~rge e d.evemos chegar as do cidadão diante da violência, do arbítrio e da truculência 
ele1çoes d~-,_1994 com ststernas ma1s aperfeiçoados de propa- do próprio aparelho policiaL 
ganda politica. - · 

Urge, e este é um tema-inadi_ável para a próxima revisão Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra ao nobre Senadof' Teotonio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB-AL. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente_, Sras. e Srs. Senado
res; o Brasil chora hoje o que o mundo inteiro deplora. Os 
mortos de Vigário Geral enlutam o Rt"ásíl, envergonham a 
cidadania e chocam a consciência nacionãl, cõm dú_vidas ingen
tes e questionamentos urgentes. A chacina de Vigário Geral 
se situa na mesma linha crJ.lel de outros massacres recentes. 
Carandiru, cm São Paulo; Candelária, Rio de Janeiro, esqua
drões da morte, grupos de extermínio espalhados Brasil afora. 
Todos nos remetem inevitavelmente para um Brasil real cada 
vez mais dividido entre ilhas da opulência mais arrogante 
e multidões da miséria ·mais aviltante. Todas nos inquietam 
com a dramática constatação de que a democracia política 

-- coristituciónal, urge rever-todo o papel constitucional dos poli
ciai_s militares. U~ge rever, e coin urgênda, a extemporânea 
questão do fórum privilegiado dos policiais militares. É hora 
de repensar esses tribunais espedais, onde às vezes mais se 
enxerga o corporativismo que a vontade firme de proteção 
da cidadania e de cumprimento da lei. 

O governo federal, infelizmente, errou em suas primeiras 
e apressadissímas avaliações do massacre de_ Vjgário GeraL 
O Congresso não pode incorrer no mesmo erro. Não basta 
sequer a apuração policial do episódio, por mais rigorosa e 
até exemplar cjue sejam as investigações e até a punição dos 
responsáveis. Não se trata de um mero episódio policiaL O 
massacre de Vigário Geral exigirá de todos nós a coragem 
cívica de avançar na reflexão e na compreensão do episódio 
até seus últimos desdobramentos políticos e institucionais. 
Para rever o papel das PMs, para repensar seus tribunais 
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especiais. para repensar, sobretudo, esse Brasil cada vez mais 
dividido entre os que não podem comer e os que não podem 
dormir. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra ao nohre Seriador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr._ PrcsiÇ~ntc, Sr~.~:. e Srs_:__S,e~-~-d?-~~s; __ 
venho hoje a esta tr_ihunª para apelar ao Presidente Itamar 
Franco e ao _Ministro dos Tfãnsport~. Deput~d~_ ~~.J~~~-!O __ 
Goldmann, a fim de que seja revista a _dccis.ãoAe_ CQrJar. 6~ . 
por cento dos rccurso_s_ orça,dos, este ano_, p_af"? __ as ohras da 
rodovia BR-282, de meu Estado. 

distribuição, seja despachado, ta"rnbém, à Comissão de Rela
ções Exteriores c Defesa_ Na_cional. para opinar- conforme o 
art. 103, V do Regimento Interrlo. 

Brasília- DF, 27 de agosto de 1993. - Jarbas Passa· 
rinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O requeri
mento lido será publicado e posteriormente incluído em Or
dem do Dia, o os termos_ do art. 25_5~_11, c, 12, do Regimento 
Jntemo~ _ 

Sohre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~' _Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 843, DE 1~93 
O meu primeiro argumento diz respeito à percentagem 

que foi aplicada à quase totalidade dos cortes orçaJUent~rios, Nos termos do previsto no art. 216 do Regimento Interno 
d - d do Senado F-'deral, conlbt'nado com o dt'sposto no art. 50, 

que _foi de 50 por cento. Ora, mantendo-se uma re uçao e .... 
d 

· r· · · -§-29 , da Constitui_ção Federal, requeiro seja encaminhado ao 
64 por cento dos recursos no çaso que enunç1o, __ ~~~_t;_l~ p_al~nte f 

C · Ministro da Fazenda a solicitação da seguinte in ormação: 
a intenção de prejudicar o Esta_do de Santa __ atanna._ _que 
_estou certo _ não é compartilhada pelo Presidente da 1) Estimativa dos valores refen;ntes à contribuição spcíal 

sobre o faturamcnto de_quc trata o art. 195, inciso I, da República c pelo Ministro P,os Transportes-. Parcce--m:e-apenas 
um erro burocrático de segundo escalão. _ _ __. . Constituição Federal (Finsocial/Cofins) e que se encontram 

Bem, creio que aqt.ii preciso mais uma vez ressaltar a depositados cm juízo, ou não foram arrecadados em decor-
importància da BR-282, estrad.a que liga as cida~~s de Santo rência de suspensão por liminar. 
Amaro da Imperatriz a Lagcs. Com ela,_ será superado um Justificação 
grave obstáculo ao desenvolvimento dç. meu E~ta_do, ~ue é As perdas _de receitas relativas à contribuição sQcial_de 
a ligação mais rápida entre a capital, Flonanópolls, e a cidade que trata o art. 195, inciso I, da Con_stituição Federal, oriundas 
mais importante da nossa região serrana, Lages. A- viagem de questionamento legal, são expressivas, de acordo com in-
hoje é excessivam-ente d~morad~ e~- (dta a.trav§s_cJ~- e§_t~a_das -- formações sistematicamente divulgadas na imprensa nacional. 
que não comportam o volume de trânsito nos. doi~ ~e-nti~os. Ademais, verifica~Se também certa. disparidade dasinfor-

Também é preciso que se diga que essa vta fOI Idealizada mações quanto ao real volume das contribuiçõe.s relat_ivas p.o 
há 207 anos, e que, portanto, não se trata de uma obra imedia- Cofins!Finsocial atualrnente depositado em juízo. 
tista ou de simples interesse polítict'l, como tantas outras que A avaliaçãO- dO impacto dessa perda de receita sobre a 
se vêem no setor rod5-wi.ário do País. Sua constniÇão é respal- execução_ do orçamento da seguridade social traz a_ necessidade 
dada em pareceres tccmcos. . --·-- ---~-- -----'--· ---=de conhe.címento de sua exata magnitude, o que certamente 

_Ora, estou cer~o ?c que che~a~do ao conhectmento do contribuirá para um posicionamento mais correto_ acerca Q_as 
Pres1dente da Rcpubhca c do Mmistro Albert':_ Goldi!lann -várias p~opostas_em tramitação no Congresso Nacional que 
a discrepâ~cia d~ssc corte de _64_por cen~o.-~_ao exphca?o visam aprimorar a política tributária do País. 
nem assumtdo seJa pel~ árc~ tecmca_?~ M_l~Is_té_nq do PlaneJa- Sala das Sessões, 1~' de setembro de 1993. - -S~nador 
mento, seja pelos funciOnános do Mtmsténo dos Transportes Nelson Wedekin. 
-o problema será resolvido logo. , . _ . 

Era o que tinha a dizer, Sr. President~. (A ComrssaQ Q_rretora) 

COMPARECEM MAJgos SRS. SENADORES: REQUERIMENTO N• 844, DE 1993 

A!frodo Compos _ AlubOO Bezerra _ ,-\ureo Mel!c1 --~
Antonio De'Carli · _ Carlos Patroeinio _ ,César Dias _ Flaviano 
Melo _ Gilberto Miranda _ Guilherme, 1'111111e;i,i _jÇ>Saphat 
Marinho José Paulo Biso! _ Marco Maciel _ Ney Mtll"llliMo __ 
Onofre ~an _ Ronan Tito _ R~y -ii.C.Iar ~ ~~ - -- -

!'J'~s ten:no~--~o disp?~to no art. 216 ~~ ~~gimeJ!tO If1:.~~t:.~9 
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, 
§ 2° da Constituição Federal, requeiro seTa- e·ncãlriihhado ao 
Ministro da Fazenda a seguinte solicitação- de informações: 

- 1) Identificação de pessoas físicas e jurídicas adquirentes 
do capital social, majoritário ou minoritário, de empresas pú
blicas e sociedades ·_de_economia mista, ãlienado no âmbito 
dO Programa Nacional de Desestatizaçãú- PND, criado pela 
Lei n• 8.031190. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o'scguintc 

REQUERIMENTO N• 842, DE I993 - -

Senhor Presidente 
RequeirO, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado 

com o art. 310, j, do Regimento Interno, que _o Projeto de 
Lei da Câmara n" 102, de 1993, que "altera dispositivo dos 
Decretos-Leis n• 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, 
Código Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectiVa
mente, além da Comissão constante do despacho inicial de 

2) No caso de o adquirente ter-se constituído sob a forma 
---de Consórcio, identificação das pessoas físicas e/ou jurídicas 

integrantes, assim como o percentual de participação de cada 
___ associado no capital social adquirido; 

3) O volume_ de crédito público concedido aos adQui
rentes, a modalidade de financiamento, sua data de concessão, 
bem corno suas características finan-ceiras básicas, notadamen· 
te as relativas aos prazos de carência de pagamentos de amorti
záções e de juros c os_encargos-fínariCeii:'õs li1ddentes nessa 
oper~ção de crédito. 
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.Justificação 

Os projctos de pdvãtização até então ~~~-adas a efeito 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização têm sido 
objeto das mais variadas formas de questionamentos relacio
nados tanto a aspectos financeiros envolvidos, quanto à conse
cução dos próprios objetivos pretendidos com esse programa 
e expresso na Lei n' 8.031190. 

Assim, avolumam-se as críticas quanto: 
a) ~o seu distanciamento dos objetivos pcfseguidos; 
b) as perdas irreversíveis que ocasionam ao pãtrimônio 

público, pelas transferências de recursos públicos ao setor 
p_rivado advindes. de avaliações, em vários projC'tos, insufi
ctentcs para cobnr os custos de reposição das plantas indus
triais alienadas~ 

c) aos ganhos de capital, isentoS do imposto de renda, 
que são transferidos aos adquirentes quando se aceita a utiliza
ção de títulos públicos depreciados no mercado como meio 
de pagamentos pelo seu valor de face; 

d) aos próprios financiamentOs do BNDES aos colnpra
dores de empresas estatai_s..:-_muitas vezeS .com prai:Os e condi
ções financeiras favorecidas relativamente àquelas prevale-
centes no mercado, e -

e) à concentração de mercado _em determin_ados setores 
p~odutivos, levando a monopolização/oligopoliz~ç~_o, não con
dizente com os próprios objetivos expressos naLei n"8.031/90. 
. Todos esses aspectos cvidencia_o:t.que _o processo de priva

tização, e sua condução, necessitam de profunda e permanente 
avaliação e análise de resultados. 

Muito embora a ~ci n~ 8.031190 defina procedimentos_ 
~ecí~icos para a pu_blicidade, auditagem e avaliação dos pro
JC10S mtegrantt!S do Programa Nacional de Desestatização, 
o acompanhamento e a fíScalização pelo Congresso Nacional 
assume importância estratégíca para a condUção e o êxito 
do programa. É o que se pretende viabilizar com o requeri
mento de informação que ora apresentamos. 

Sala das Sessões, 1~· de setembro de 1993. -- Senador 
Nelson Wedekin. 

(À. Comissão Diretora.) --

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -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. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 845, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos anaís do Senado, do artigo do Académico 
Lédo Ivo, intitulado "Rachel: Prêmio Camões". -

Sala das Sessões, 1" de setembro de 1993. -Jarbas Passa
rinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena)- De acordo 
com o art. 210, § 1", do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo 
Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, De 1993 

Altera a Resolução n~ 12, de 1985, e cria novos 
benefícios no Pecúlio dos Servidores do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" O caput do artigo 1\', da Resolução n~_ 12, de 

1985, com a alteração introduzida pela Resolução n'' 344, de 
1986, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1" E criado o Pecúlio dos Servidores do Senado 
Federal e dos Órgãos Supervisionados, com a destinação de 
-~mparar a famnia do servidor falecido e proporcionar benefí
cios, cm vida, aos seus ass'?ciados_~ mantidos os mesrpos parâ
metros e financeiros do plano original. 

-Art. zn Fica a Comissão de Administração do Pecúlio 
autorizada a: 

1) restituir as despesas médico·hospitalares da partici
pação integral do servidor. associado ao Pecúlio, no Sistema 
Integrado de Saúde do Senado Federal; 

2) pagar 40% do benefício c_orrespondente ao óhito do 
servidor, pela invalidez permanente c definidv_a_des-te, com
provado por junta médica credenciada pela administração do 
pecúlio. 

3) criar um fundo rotativo e corrigido monetariamente, 
no valor de 10 milhões de cruzeiros reais, destinado a emprés
timo aos seus associados, sob consignação em folha, com en
cargos financeiros iguais ao rendimento da poupança + 1,0% 
ao mês, ouvido o Serviço de Administração de Pagamento 
de Pessoal para estabelecer a margem da consignação. 
- Parágrafo único: E As despesas previstas neste artigo 

--serão financiadas pelos recursos adicionais obtidos com as 
_aplicações autorizadas pela Comissão Diretora pelo Ato n~ 
12, de 1991. 

Art. 3" Por proposta da Comissão de Administração 
do Pecúlio, após aprovação dos associados, a Comissão Dire-
tora poderá autorizar outros benefícios em vida. -

Art. 4\' A Comissão Diretora baixará os Atos neces-
sários à imp.lementa"çàó da presellte Resolução-. -

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições _em contrário. -
Justificação 

Visa o presente projeto a adequar o Pecúlio às atuais 
necessidades dos servidores da Casa. 

Sala das Sessões, 1"' setembro de 1993. Humberto Lucena 
- Chagas Rodrigues, Júlio Campos, Nelson Wedekin- Beni 
V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O projeto 
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante 
cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 401. § to, do Regimento Interno, e neste prazo será 
despachado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o -segUinte 

Of. 175/GLPSDB/93 

Senhor Presidente. 
Brasília, 1" de setembro de 1993 

Ê o presente para, nos termos regimentais. indicar o no
-bre Senador Dirceu Carneiro parã coiTipor, na qualidade de 
Titular, a Comissão de Fiscalização e Controle do Seriado 
Federal, em substituição ao nobre Senador Teotônio Vilela 
Filho. 

Atenciosamente, - Senador Mário Covas, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Será feita 
a substituiçãO solicitada. 
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-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 76 Srs. Senadore~. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência retira o íte·m-1 da pauta, nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item cuja à"precíàÇão ITéaa~maaa:--_ 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 138, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 138, de 1993 (n' 3.719193, na Casa d_e ori
gem), que altera o inciso IV do art. 13 da Lei n~ 8.031, 
de 12 de abril de 1990. (Dependendo de parecer.) 

o art. 16 da Constituição Federal, que se relaciona com o 
processo eleitoral. 

Erri votação o requerímento. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador;)- Sr. Presidente; ontem, 

-=-aqui nêste· plenãtiõ, -votamos cõrrtraria-mente- e derrubamos 
o requerimento. Após isso, o Senador Nelson Carneiro pediu 
a verificação de quorum e interrompeu-se a sessão de ontem. 

Quero registrar, Sr. Presidente, para todos os Senadores 
que estão na Casa, que estamos aqui tratando de votar exata
mente a derradeira emenda, o último d_estaque que nos separa 
da modernização plena e definitiva da organização dos _parti-
dos brasileiros. - - --

Quero, então, Sr. Presidente, enfatizar aos Srs. Sena
dores que se encontram nos seus gabinetes que estamos votan-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Jt~;m: -~: do neste exato momento- e é por isso que soam as carnpai-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO nhas- a Lei Orgânica dos Partidos. Está em apreciação a 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 156, DE 1992 46' emenda. o último destaque. Só após sua apreciação podere-
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, mos considerar aprovada a Lei Orgânica dos Partidos. 

"c", do Regimento Interno) Acredito que o requerimento do Senador Nelson Car-
Continuação da votação, em turno suplementar, do Subs- neiro será aprovado, porque s. Ex' merece 0 nosso respeito 

titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n\' 156, de e 0 nosso acatamento. É um homem que, pela longevidade 
1992 (n' 1.670189, na Casa de origem), que dispõe sobre parti· de sua dedicação à causa pública. dispensa qualquer tipo de 
dos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3~. inciso V, comentário a respeito do papel que tem na vida brasileira. 
da Constituição Federal, tendo · PARECERES - - -~~- ~s~ª~çs_ votando, repito, a Lei Orgãnica dos_ Partidos. 

E preciso qu-e--os-Sis-: Senãdores-- estejaffi presentl!_s ___ por-CJ:Ue 
- da Comissão Diret_ora, sob n·.> 279, de 1993, vamos aprovar um requerimento do Senador Nelson Carneiro, 

oferecendo a redação do.vencido.. --· - . -estabelecendo a necessidade da votação nominal. 
-de Plenário, Relator: Senador_lo_sé Fogaça, em 

substituiçãO à Comissão de Const.ihdção, Justiça e C ida- O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
dania, sobre as emendas de Plenário",.iavorá\'el às de p_ara_~n_carnin~-~~--
n's 4, 5-C. 11, 18, 24, 24-A, 25, 25cA, 29-A. 32,A, c·· · d 
34-A, 34-B, 36, 39, 44, 47 e 53; contrário às de n"s O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- once o a 
1, 2, 3, 5, 5-A, 5-B, 6, 7, 7-A;S, 9, 9-A, 10, 12, 12-A, palavra a V. EX". 
13, 13-A, 14, 14-A, 15, 15-A, 15-B, 16, 16-A, 17, 18-A. 0 SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Para encaminhar 
18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 19, 19-A, 20, 21, 22. 23, 25-B, a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente; eu dese-
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33-A, 34, 3<\,C, 35, 35-A, jaria fazer uma observação a respeito do destaque que iremos 
37, 38. 40, 41, 42, 42-A. 42-B, 42-C, 43, 45, 46, 46-A,. _ vo.tar agora, relativo ao problema do prazo de filiação parti-
46-B, 46-C, 48, 49, 50, 51, 52. - dária para aqueles que desejam concorrer às eleições de 3 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária 
de ontem, quando teve_ a votação iniciada. Fora_m aprovados 
o substitutivo e as Emendas n" 4, 5, 5-C, 11, 18, 18-B, 24, 
24-A, 25, 25-A, 29-A, 32-A, 34-A, 34--B, 36, 3_9, 44, 47. 53. 

Naquela oportunidade, foi apresentado e submetido à 
votação requerimento solicitando votação nominal para a 
Emenda no;- 46, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro. 
Solicitada a verificação de votação, a apreciação do requeri
mento ficou adiada, por falta de quorum, para a presente 
sessão. 

Passa-se, portanto, à votação simbólica do requerimento, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que solicita a votação 
nominal para a Emenda n" 46. 

A Presidê_ncia, antes de submeter a votos o requerimento, 
solicita aos Srs. Senadores que estão fora do plenário que 
venham a este recinto, a fim de que possamos concluir a 
apreciação de tão importante matéria e, em seguida, tentar 
a apreciação da proposta de emenda constitucioil31 que altera 

de outubro de 1994. 
A fórmula a-cÕlhida no substitutivo do Rebtor, -Senador 

José Fogaça, resultou do entendime_nto entre as Lideranças 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o conhe
cimento prévio dos Presidentes das duas Casas. É uma fórmula 
que concilia- assim entendo- os diferentes interesses em 
jogo. Estabelece uma regra especial para as eleições do próxi
mo anO, fixando em quatro meses após a promulgação desta 
lei o último dia do prazo para a filiaçãO partidária. 

É um prazo maior do que o constante do projeto aprovado 
pela Câmara dos Deputados, que prescrevia um ano antes 
de filiação. Numa outra proposição que a Câmara-dos Depu
tados está discutindo e votando, o prazo passa a ser até 31 
de dezembro. Com isso, quero dizer que, em qualquer das 
duas_ hipóte~s. o prazo que o Senado está fixando é mais 
flexível e, conseqüentemente, permite maior espaço para 
que a pessoa faça a sua opção partidária. 

Se deixarmos de acolher_ o substitutivo do Relator, Sr. 
Presidente, receio que venha a prevalecer a manifestação da 
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Câmara dos Deputados, mais restritiva, posto que fixa um 
prazo menor para a filiação partidária. 

Dispomos de um prazo relativamente curto para concluir
mos o processo da reforma eleitoral e partidária. Esse prazo 
tem que estar encerrado até o dia 2 de outubro porque, como 
estabelece o art. 16 da Constituição, se não tivermos essas 
leis apr-ovãdas e sancionadas até o dia 2 de outubro, elas 
não prevalecerão para as eleições do próximo ano. Daí por 
que eu considero importante que nós concluamos o mais rapi
damente possível a votação deste projeto e possamos, assim, 
remetê-lo à Càmara dos Deputados para que esta, por sua 
vez, possa submetê-lo à apreciação do Presidente da República 
para sanção ou veto. 

Isso posto, Sr. Presidente, quero secundar a manifestação 
do Senador José Fogaça, no sentido de tentarmos encerrar 
hoje o processo de votação. -E, para esse fim, faÇá um apelo 
aos nobres Colegas para que venham ao plenário, a fim de 
que possamos encerrar esta matéria tão importante para o 
aperfeiçoamento das instituições politicas brasileiras. 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente,_ peço a palavra para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao· ·nobre Senador Bello Parga, para encaminhar. 
Logo após, concedo-a ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; quero, aqui, manifestar a minha preocupaÇão quanto 
ao resultado do estudo procedido pelo eminente Relator, Se
nador José Fogaça, que, inegavelmente, apresentou um traba
lho meticuloso, pundcrado e conciliador, procurando compati
bilizar opiniões, as mais variadas, das diversas correntes parti
dárias aqui representadas. 

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um tratado dessa 
natureza jamais poderia atingir a perfeição, ate mesmo porque 
se trata de uma obra referente à mente humana.-

A minha preocupação prende-se ao artigo em questão. 
A meu ver, a Lei Orgânica, nO seu art. 20, a que faz h:!fei'i!ncía 
o art. 70, objeto da emenda e do destaque do Senador Nelson 
Carneiro, referindo-se aos prazos para filiação partidária, está 
invadindo a seara de cada partido. Não me parece correto 
nem acertado, pois trata-se de um assunto interna corporis, 
ou seja, cada partido, cada agremiação partidária deve definir 
o prazo de filiação exigido dos seus carididatos a cargos ele-
tivos. -

O resultado, como se apresentou aqui, depois da votação 
de ontem, com o devido respeito c salvo melhor juízo, Sr. 
Presidente, é uma incoerência. Isso porque o parlamentar, 
para poder candidatar-se, se quiser mudar de partido, terá 
de faze-lo dois anos antes da eleição, porque num lapso de_ 
tempo ínferior a isso ele não poderá vir a fazê-lo, nos termos 
do arL 20. 

Ora, Sr. Presidente, a experiência tem-demonstrado aos 
me·us nobres Pares, que têm uma grande vivéncia política, 
passando por mandatos estaduais, federais, cargos-majori
tários no Senado e no Governo do Estado, que, muitas vezes, 
a contingência da mudança de partido é um imperativo da 
opinião pública de seus Estados. Estamos aqui consagrando, 
in abstrato, uma fidelidade partidária dentro do preceito- a 
meu ver, discutível- de que o mandato pertence ao partido. 

Sr. Presidente, se formos fazer a comparação do número 
de eleitores e-de filiados a determinado partido, veremos que 

o número de eleitores é muitas vezes superior ao de filiados, 
o que invalidaria esse princípio de o mandato pertencer ao 
partido e não àquele político que o eleitorado consagrou nas 
urnas. Como está ap-rovado o art. 20 da Lei Orgânica, ora 
em votação, Sr. Presidente, vamos encontrar aqui uma incoe
rêilcia. Ou s_eja, mudando de partido, num prazo inferior 
a dois anos, nenhum Parlamentar poderá se candidatar pelo 
novo partído_. No entanto, ele poderá se candidatar numa 
eleição partidária e ser eleito presidente de uma agremiação 
qu_e ele não poderá representar no Congresso Nacional. 

Quero trazer estas considerações e estas observações à 
apreciação e à consideração dos meus nobres Pares. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para encaminhar 
a votação, como Líder do PMDB. 

O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB-CE. Como Líder, 
para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, votamos favoravelmente à votação nominal para 
a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Continua 
o encaminh~mento de votação. 

Com a palavra o nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores; a matéria é polémica. Acredito que o prazo de 
seis meses para a opção partidária é--justo: Trata-se de um 
período em que os Parlamentares terão condições de fazer 
uma opção. principalmente quando estamos fazendo urna 
grande remodelação nas siglas partidárias, cm que algumas 
delas irão desaparecer. Esses Parlamentares, ao fazerem uma 

-opção partidária, irão fazê-la em definitivo. Isso porque muitos 
Parlamentares, que mudaram de Partido precipitadamente, 
estão arrependidos c não podem mais voltar atrás com a pala
vra c com a decisão que tomaram. 

Portanto, a Liderança do PRN nesta Casa está falando 
.. pela unanimidade de seus Senadores. Todos irão optar e votar 
unanimemente pela opção dos seis meses. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Gerson Camata-Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra a V. Exa. 

O SR. GERSON CAMA TA (PPR-ES. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr~ Presideme, Srs~ 
Senadores; parece-me que a legislação brasileira- e isso é 
tra~icional no País- sempre que vai legislar sobre partidos, 
Iegtsla de mais, legisla a mais. O partido é uma organização 
civil. Portanto, o seu regimento, o seu estatuto é que deve 
definir a maioria das_relaçõcs do partido com ps seus filiados. 
O prazo de filiação é, tipicah1cnte, uma relação do partido 
com o seu filiado. As relações do partido com o poder, com 
a sodedadc civil e com o governo, a meu ver, devem ser 
regulamentadas por lei. Já as relações do partido com os seus 
filiados não devem e não podent ser regulamentadas por lei. 

Ora, parece-me que o prazo que uma pessoa tem para 
se filiar a um partido e concorrer numa eleição deve ser o 
estabdecido no estatuto do partido. Um partido pode enten
der que, para concorrer. um candidato pode filia"r-se às véspe
ras da convenção; outro pode entender que o candidato tem 
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que se filiar dois anos antes, para freqüentáwlo, absorver o 
seu estatuto e a sua ide.ologia. Aliás, os estatutos partidários 
no Brasil, a não ser os dos partidos marxistas, são todos iguais 
uns aos outros. 

Por conseguinte, deveríamos até mudar esse artigo. O 
estatuto do partido vai definir o prazo em qUe ·um.·--mtadO 
dele pode concorrer a uma eleição, depois de s_e ter filiado. 
Não há a necessidade de se expressar isso em lei, de engessar 
todos os partidos com os mesmos prazos. É mais democrático, 
dá mais autonomia aos partidos, permite que estes sejam mew 
nos tutelados pela lei e, portanto, possam ser mais autónomos 
neste País, firmarem-se mais como partidos. 

Quanto menos engessamento legal, menos dispositíVos 
legais impusermos aos partidos, mais estaremDs contribuindo 
para a autenticidade, a independência e a afirmação dos parti
dos políticos brasileiros. 

Atualmente, são todos regidos pela mesma Lei, pela mes
ma legislação. Não damos aos partidos a oportunidade de 
fazerem o seu regulamento, a sua Lei e a sua_gestão. Acredito 
que não deveria haver nem Lei sobre partidos Políticos. Eles 
é que deveriam se_ organizar, fazer seus estatutos, e haveria 
apenas uma legislação para disciplinar a relação do partido 
político com o governo. Nos outros aspectos, o partido político 
precisa ser seu próprio gestor. Um partido político não difere 
de outros tipos de associações civis que pOdem-se- auto-regu
lamentar. 

Acredito que, entre as duas hipóteses que teremos que 
optar- seis ou quatro anos -, por intermédio de emenda, 
a mais adequada é a que estabelece quatro anos. Porém, 
penso que o ideal é_ permitirmos que o partido, pelo seu estatu
to, estabeleça o tempo que achar necessário: dOiS, quatrO 
ou dez anos. 

Parece-me que, se a lei impuser o prazo. Isso significa 
in~rometer-se demasiadamente nas relações entr_e o partido 
e seus filiados. Os termos desta relação devem ser d~termi
nados pelo estatuto do partido, c não impostos pela legislação. 
Muito obrigado. 

O Sr. Affonso Can_targo --Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR·PR. Pela ordem. 
Sem revisão do oradot:.) -Sr. Presidentc,o encaminhamento 
de votação é para o requerimento de -votãçãõ n_Offiínal da
matéria? · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen-
te. 

O SR. AFFONSO CAMARGO ~Estou vendo que alguns 
Senadores já estão encaminhando a matéri_a .9.l!ª_iltq aº-_!1)-~~ito. 
Após a votação do requerini.ento, ainda haverá o encaminha-: 
menta da votação da matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen~).-A matéria 
já foi-encáfuinhada. Não haverá mais encaminhamento. 

VOtado o requerimento, passa-se diretarilente à votação 
da matéria sem encaminhamento. 

Com a palavra o nobre Senador Epitacío Cafet.eira~ Lide_r 
do PPR. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA) -Sr. Presi
dente, Senador Humbt:rto Lucena .. Jl.ª.interyenç_ãg_do Sen.ado1_ 

Gerson Camata, entendi que S. Ex" estava encaminhando 
o requerimento de votação nominal. Ôuero aqui, como corre
ligionário -do Senador Gerson Camata, manifestar a minha 
estranheza diante do fato de, no momento em que funciona 
uma Comissão de Desestatização, elaborarmos uma lei de 

-estatização dos partidos políticos. 
Qual a finalidade da existência de estatutos para partidos 

políticos, se fazemos uma lei que é uma camisa-de-força para 
os partidos políticos? Ao inv_é_~ _ele ~brir a~ portas para novos 
filiados, os partidos passarão a fechar as portas aos seus correli
gionário s que desejem se desligar. Então, é preciso fechar 
ligeiro a porta; senão, os filiados vão embora. 

Quero dizer a V. Ex" que votarei favoravelmente à propo
sição do nobre Senador José Fogaça, por um único motivo. 
que faço questão de_ ressalvar e para o qual chamo a atençâo 
dos nobres Senadores: a Câmara dos Deputados jogou-nos 
um projeto de lei no qual o prazo de filiação partidária seria 
de um ano. Como todos sabem, a última palavra é daquela 
Casa. No Gabinete da Presidência do Senado, os Deputados 
mostraram-se irredutíveis em não abrir mão -daquele posicio
namento. por mais que insistíssemos no prãzo de seis meses. 
A única concessão que obtivemos foi que o prazo fosse contado 
120 dias após a promulgação da lei. Coro isso, o prazo esten
de-se de seis meses para oito meses. 

Votarei contra a Emenda do nobre Senador Nelson Car
neiro, porque temo que, se optarmos pelo prazo de seis meses, 
não tenhamos sequer os oito meses, porque a Câmara pode 
retornar ao prazo de um ano. Isso seria um desastre político 
para todos os partidos políticos. 

Portanto, com este constrangimento e com esta ressalva, 
voto contra a Emenda do Senador Nelson_CarneirO .. poique 
nos arriscamos a, ao tentarmos mais dois meses, voltarmos 
ao-prazo de um ano. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se à 
votação do requerimento do Senador Nelson Carneiro. 

Em votaçãO. 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação nominal 

da Emenda n" 46, do Senador Nelson Carneiro. 
Em votação. 
Como vota o Líder doPMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- Sr. Presi
dente, a matéria é questão aberta na Bancada do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACJEL (PFL-PE)- Sr. Presidentç, 
.votamos pela manutenção do texto do substitutivo dõ Relator, 
por entender que ele é o que melhor satisfaz entre os diferentes 
projetas em tramitação nesta Casa e na Câmara dos Depu
tados. Nosso voto é "'sim''. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB-PA) -Sr. Presidente, 
-·a questão é aberta den_tro da Bancada do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA) ~Como já 
encaminhei, Sr. Presidente, com muito constrangimento, dei
xo de votar a Emenda do Senador Nelson Carneiro, porque 
considero arriscado, por dois meses, jogar um ano. 

O SR. PRESIDENTE (Hum bato Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT, Magno Bacelar? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA)-0 PDT vota 
com- a Emenda do Senador Nelson CarneirO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? -

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB~AP) .:._A questão fica 
à consideração de cada Senador da Bancada do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- O PRN vota fe
chado na Emenda Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SúPLICY (PT-SP)- A favor da 
Emenda Nelson Carneiro.· · - - · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidentt, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para um escla
recimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estamos 
apreciando um projeto de lei que visa a restringi! _o número 
de partidos. Se desejamos isso, estamos admitindo que os 
atuais partidos reúnam as suas forças para diminuir esse núme
ro. Se_ fosse para aumentar, quatro meses ·seria ·um prazo 
excessivo, mas precisamos de tempo para diminuir--o núiUero, 
que só se diminuirá através do_ entendimento dos atuais parti-
dos, fundando-se as suas correntes. --

Isso explica que é preciso dar mais tempo, sem prejuízo 
da lei, para que essa possibilidade se concretize. De modo 
que, para aumentar, quatro meses seria muito; para reduzir, 
restringir ao mínimo possível, como a lei visa, um pcrfodo 
de seis meses será indispensável, sem prejuízo da normalidade 
partidária. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para orientação 
da Bancada, gostaria de dizer que votaremos "n~o", para 
que fique o texto do substitutívo do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na)- Passa-se à 
votação da Emenda n"' 46, do Senador Nelson Carrieiro, com 
parecer contrário do Relator. 

O Sr. Affonso Caniargo- Sr. Pr-esidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. -

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, creio que n_ão seria 
demais solicitar que V. Ex' dissesse, na prática, aos Senadores, 
alguns dos quais estão chegando agora, o que significa o voto 
"sim" e o voto "não"~ 

O SR:-PRESIDENJ:E (Humberto Lucena)- Atenderei 
ao pedido de V. Ex'!. E a seguinte a emenda do Senador 
Nelson Carneiro: 

"Redija-se assim: 
Art. 69 -Os prazos do art. 20 não terão efeíto retroativo 

e somente serão aplicáveis a partir de 1" de abril de 1994. 

Justificação 

O prazo do art. 20 é móvel, dependendo de publicação. 
em data incerta, da futura lei, com graves reflexos na norma
lidade partidária. Daí a presente emenda, que se espera seja 
aprovada." 

O parecer do Relator é contrário. 
Em outras palavras, o Relator do seu substitutivo estabe

leceu que o prazo de filiação, para as eleições de 1994, será 
fixado a partir do quarto mês da Pllblicaç~o da lei. Como 
hOuve alteração aqui, o projeto voltará à Câmara dos Depu
tados, Após a votação na Câmara dos Deputados, ele irá 
à sanção presidencial. Cento e vinte dias após a publícação, 
começará a correr o prazo para a filiação partidária. Termi-
nado o limite do prazo, fica proihida a filiação partidária, 
_q11e se encerra,_ portanto, ao fmal de quatro meses da publica
ÇãO. O Senador Nelson Carneiro, em sua emenda, quer estabe
lecer uma data limite para essa filiação. 

O Sr. Magno Bacelar-Sr.'Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
Pata vra a V. Ex a 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem.)
Sr. Presidente, como orientação, indago de V. Ex• se quem 
votar "sim" estará apoiando a emenda. 

O SR .. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votando 
"sim'', aprova-se a Emenda Nelson Carneiro; votando "não~', 
vota·Se com o Relator. Quem quiser aprovar o parecer do 
Relator, vota "não'"; quem quiser votar com o Senador Nelson 
Carneiro, vota "sim". Porque se trata de uma emenda que 
modifica -o parecer -dõ Relator e, por isso, foi destacada. 

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Mesa so
licita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

Peço que, em seguida, fiquem em Plenário, pois vamos 
votar a proposta de emenda constitucional que altera o art. 
16 da Constituição, sobre processo eleitoral. 

O Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM" OS SENHORES SENADORES: 

Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ Antonio Mariz Bello 
P~ _ Carlos Palrocfnio _ Cid Saboia de Carvalho _- Dm:y 
Ribeiro _ Dirceu Carneiro ~ Divaldo Suruagy _ Eduanlo Suplicy 
_ Genlon Camata _ Oiiberto Miranda _ Guilherme Palmeira 
Jonas Pinbeiro _ Josaphat Marinho _ I~ Samey _IWtia Mari.; 
_ Lavoisier Maia _ Lourival Boptista _ Luiz Alberto Oliveira 
Magno Bacelar _Mauro Benevides_MeiraFi!ho _NaborJtlni.; 
_Nelson Carneiro_ Nelson Wedckin _ Ney Maranhio _ ÜllQfic 
Quinan _ Ruy Bacelar_ Teotonio Vilela F!lho. 
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VOTAM "NÃO" OSSENHORES SENADORES: -- -

Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Beni 
V eras_ Carlos Antonio De'Carli _ Chagas Rodrigues _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidii!o Arnin _,Eva Blay _ Francisco Rollemllerg 
_ Garibaldi Alves Filho _ Henrique Almeida _ 1rnm Saraiva _ 
José Fogaça _ Juvetlcio Dias _ Levy Dias _ Luc!dio Portella .:_ _ 

• Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Ronaldo Aragao _ Ronan 
Tito. 

ABSTÉM·SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

-~a forma como a lei foi iedigi~a e aprovada, Sr. Presi
dente, ficaria invíável esta opção que apresento à consid-eração 
do meus nobres Pares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito do 
_ p.obre ~e_lator, José Fogaça, se d_eseja prestar algum esclareci
- rilentO SODre ·a Emenda destacada de n'' 49, _âo SenaQor B_e_llo 
-cparga.-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V, Ex• tem 
---a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Para urp esclareci
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, como a _criação de novos partidos pela via exclusiva

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Votaram __ mente parlamentar é menos burocrática, menos complicada, 
SIM 30 Srs. Senadores; e NÃO 21. _ tem menos exigência, inclusive, quanto às diligências a -serem 

JoOI! Paulo B!Jol 

Houve 1 abstenção. exeCutadas, fica óbVío que õ prazo dado até lSde dezembro 
Total: 52 votos. _______ ·: _______ -_de 192_3S<O@Iazoável, adequado. Não há nenhuma proibição 
Aprovada a Emenda n9 46, do Senador Nelso~ Carnefro,_ de Se cr~arem pirtiaos~ -Põdem:sec-rrar- Pã.rtldos até a data 

fica, pois, prejudicada a de n'' 46-B, cujo destaque havia sido limite das convenções, estabelecida pelo Tribunal Superior 
feito pelo Senador Ruy Bacelar. Eleitoral. Entretanto, deverão cumprir exigências da lei, tais 

O SR PRESIDENTE (H b L ) p como: o apoiamerito, a estruturaç_ão _n_os Estados. 
, • : f) 

4 
um erto u~ena - dassa-~e Sr. Presidente, o parecer é contrário, porque o espírito 

a apr~ctaçao da Emenda n 6-A, de autona do Sena or Ctd da lei não é o de continuar esta possibilidade, quase que 
Sabota de Carvalho. limitada, de criar partidos pela via meramente parlamentar. 

O SR. CID SA,BOIA DE CARVALHO (PMDB - CE) Isso queremos superar; queremos um outro estágio, no qual 
-Sr. Presidente, desisto do destaque, pois não há mais neces- o partido surja realmente do apoiamento popular, da partici-
sidade de exame do m_esmo. pação popular, de raízes populares, reais e consistentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humbt!rto Lucena) _ Passa-~_e Daí por que o parecer é contrário, Sr. Presidente. 
à votação da Emenda n" ~9, de autoria do Seriil_dor Bello _ Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Em vota· 
Parga, a quem concedo a palavra como autor do requerilnento ção. 
de destaque. Os Srs. Senadores que rejeitam a emenda coni.. parecer 

O SR. BELLO __ PARGA (PFL _MA_. Para jw~tificar. contrário queiram permane_cer sentados. (Pausa.) 
Sem_revisão do_ o_rad_or.) -:Sr. Pr~$jdçn_t~_J_.S,_r_s_. _S_en_a_dgr_~?_,_ Rejeitada. A matéria vai à Comissão Diretora para redci-
esta emenda substitutiva refere~se ao atu.al. ~rt . .?,4,,visto q~e. -- ·ção final. 
pela evolução nas diversas redações do substitutivo, a nume- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. Je 
ração foi alterada. __ _ ____________ ~ ____ ·- Secretário. 

Nesta hora em que fica comprovado, Sr. Presidente, que é lida a seguinte 
já faz parte da nossa consciência de políticos e de eleitores DA COMISSÃO DIRETORA 
que os partidos, cm nosso País, voltam~se, primordialmente, PARECER No 290, DE 19Q3 
para os eventos eleitorais, com_ as__ rcs.trlções adota<;las pela _ Redaç;lo final d_o Substitutivo do Senado ao Projeto 
presente lei, mister se faz que se abra possibilidade para cria- de Lei da Càniara n~ 156, de 1992 (ti~ 1.670,--d.e 1989, 
ção de partidos - não estou me refer_índo _à representação na Casa de origem.) 
no Parlamento, que é uma fase posterior. Que a criação de 
partidos não fique inviabilizada no todo, para evitar a ditadura 
das comissões executi~as, que, muitas vezes, é'aresp'ónsável 
pela mudança de partido de determinadas üder.anças.. 

Há pouco, citei aqui que, se corrermos a nossa vista ao 
redor das bancadas desta Casa. ircQlos e:o.ç_onfrãfpoucç;s ~r~. 
Senadores que não tiveram, em sua biografia, mudança de 
partido político, causada quase sempre pela ditadura das co
missões executivas e a sêrviço Pos governos estaduais. 

Proponho, Sr. Presidente, que, até o dia 15. de março 
de 1994, possam ser criados partidos políticos que tenham 
como fundadores pelo menos 5% dos Membros das_ CâmaJa 
dos Deputados e três Membros do Senado Federal, apenas 
observadas as exigéncias dos arts. 89 e Ç}'. O substitutivo fala 
em 10% dos Membros do Congresso Nacional. Portanto, sen~ 
do uma emenda substitutiva, r_eduz e eyita o qUe! a meu v_~!· 
é retroce.sso na liberdade partidária adotada e consagrada 
na Constituição de 1988. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Substi
tutivo do Senado ao Projeto. de Lei da Câmara n~ 1,56, de 
1992 (n' 1.670, de !989, na Casa de.origem), que dispõe sobre 
Partidos Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3~, inciso 
.V, da Constituição Federal. _ _ _ 

Sala de Reuniões da Comissão_._ 1~ de setembro de 1993 
Presidente Chagas Rodrigues- Nabor Júnior- Relator Júnia 

- Marise Carlos Patrocínio- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 290, DE 1993 
Dispõe sobre partidos políticos, regula.menta 

os arts. 17 e 14, § 3~ inciso v da c~~tituiç~o -~e-~er~!· 

O Congresso Nacional decreta: 
. ' - TITúLO I 

Disposições Preliminares 
Art.--1" ___ O partido político, pessoa jurídica de direito 

__ e~vad(_l,-_d~stin~-se a assegur"':~·. n? !~-~~~~-~~~do ~~gime -~~-m?: --·-
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crático, a autenticidade dÕ sistema representativo e a defénder 
os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. 

.Art 2" É livre a criação, fusão, incorporação e extinção 
de partidos políticos, cujos-pfOgramas respeitem a soberania 
naciOnal, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direi~ 
tos fUndamentais da pessoa humana. 

Art 3<:> O partido político adquire personalidade jurídica 
pelo registro civil. 

Art. 4" Os filiados _de _um partido político têm iguais 
direitos e deveres. 

Art . .5" A ação do partido tem caráter nacional_ e é exer
cida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação 
a entidades ou _governos estrangeiros. __ - -

Art. 6~ E vedado ao partido político ministrar instrução 
militar ou paramilitar. utilizar-se de organização da mesma 
natureza e adotar uniforme para seus membros. 

Art. 7<> O partido político, -após adquir personalidade 
jurídica na forma da lei civil, registra seu esfatuto no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

§ 1 ~ Só é admitido o registro do estatuto de partido 
político que tenha carátcr nacional, considerando-se _como 
tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspon
dente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não com
putados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um 
terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo 
por cento do eleitorado que haj-a votado em cada um deles. 

§ 29 Só o partido que tenha registrado seu estatuto no 
Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleito
ral, receber recurs_os do Fundo Partidário e ter ace_sso gratuito 
ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. 

§ 39 Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal 
Superior Eleitoral assegura a exclusivida deda sua denomi
nação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por OUtrOs parti
dos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. 

TÍTULO II 
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos 

CAPÍTULO I . 
Da Criação e Do Registro Dos Partidos Políticos 

Art. 89 O requerimento do registrO de partido político, 
dirigíâo ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus 
fundadores, em número nunca inferior ·a -cento e um, com 
domicílio eleitoral em, no mínimo, um -terço- dos Estados, 
e será acompanhado de: 

I -cópia autêntica -da ata da reunião de fundação do 
partido; 

II- exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu 
inteiro teor, o programa e -o estatuto; - - -

III- relação de todos os fundados com o nome com
pleto, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, 
Seção, Município e Estado,profissão e ell-dereço da residência. 

§ 1~ o requerimento indicará o nome· e funÇão-dos diri
gentes provisóriós e o -endereço-da sede aO-partiO.o na Capital 
Federal. 

§ 29 SatisfeitaS as exigência deste artigo, o Oficial do 
Registro Civil efetua o registro no livro correspondente certi
dão de inteiro teor. 

§ 3~' Adquirida a personalidade jurídica na forma deste 
artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo 
de eleitores a que se refere o § 1~ do art. 7" e realiza os 
atas necessários para a constfiuição definitiva de seus órgãos 
e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto~ 

Art 9'' Feita a Constituição_~ .designação, referidas no 
§ 3<> do artigo anterior, os dirigentes nacionais promove tão 
o registro do estatuto do_ partido junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, através de requerimento acompanhado de: 

1 -exemplar autenticado do inteiro teor do programa 
e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil; 

II- certidão do registro civil da pessoa jurídica , a que 
se refere o § 29 , do artigo anterior; - -

Ill -certidão dos çartórios eleitorais que comprovem 
ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que 
se refere o§ 1~ do art. 7<> 

§ 1 ~ A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita 
por meio de suás assinaturas, com menção ao número do 
respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada 
zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o núme
ro dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral. 

§ 29 O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada 
lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias. lavra 
o seu atestado, devolvendo-a ao interessado. 

§ 3' Protocolado o pedido de registro no Tribunal Supe
rior Eleitoral, o processo resp-ectivo, rio prazo de quarenta 
e oito horas. é distribuído a um Relator que, ouvida a Procura
doria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligên
cias para sanar eventuais falhas do processo. 

§ 4'·' Se não houver diligências a determinar, ou após 
o seu atendimento, o Tribunal Eleitoral registra o estatuto 
do partido, no prazo de trinta dias. 

Art. 10 As alterações programáticas ou- estatutáriaS; 
apóS registradas no Ofício Civil competente, devem ser encá
minhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11 O partido com registro no Tribunal Superior 
Eleitoral pode credenciar, respectivamente: 

I-Delegados perante o Juiz Eleitoral; 
·n- Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; 
III- Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão 

de direção nacional representam o partido perante quaisquer 
Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos 
eS-tadUais, somente perante o Tribunar Regional Eleitoral e 
os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal 
ou Território Federal, e os credenciados pelo órgão municipal, 
perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição. 

CAPÍTULO II 
Dos Órgãos do Partido Político 

Art. 12 .Para registrar candidato a eleições majOritárias 
ou proporcionais, na-drcunscriçãci respectiva, o partido pOlí
tico deve ter constituído, na forma estatutária, o seu órgão 
de direção municipal, estadual ou nacional 

§ 1~ O Estatuto partidário deverá: 
I ---.:-fiXar O prazo para a -renovaçãO das convenções d_e 

seus órgãos de direção, admitida a prorrogação de, no máxi
mo, um ano, desde que válida para todos os diretórios do 
mesmo nível; 

II- estabelecer os requisitos para a convocação das con
venções,. inclusive a. antecedência mínima para a publicação 
de edital, com indicação do lugar,_ dia e hora da reunião e 
cOm o enunciado da matéria induída na pauta, objeto de 

- deliberação; 
III -definir quais filiados têm direito a voto no órgão 

de deliberação, em cada nível, e o quorum para deliberação; 
_ ____ IV- assegurar que, _mediante solicitação de órgão _de 
di_reção partidária, do primeiro signatário de chapa ou de 
dez por cento de seus integ~antes, _as reuniões dos órgãos 
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de deliberação municipais, regionais e nacionãl poderão ser 
acompanhadas por um observador designado pela Justiça Elei
toral. 

§ zo A solicitação ref~rida no inciso IV·, deVer"á ser ericã-
minhada à Justiça Eleitoral, no mínimo, a vinte e quatro horas 
da reunião do_ órgão de deliberação. 

§ 3o O obs~r~a_dorH~r_á~~~sento_ na_M_~~a Püªp.!_a2 ~_!!_!, __ 
contudo, tomar parte em discussão ou formular pronuncia
mento sobre qualquer matéria. 

§ 4~· Não poderão ser designados para as funções refe
ridas neste artigo: 

I -os candidatos e seus. parentes, ainda que por -affnlda
de, até o segundo grau inclusive, ou por adoção; 

II- os filiados a partido polítiCo; 
III- as autoridades e Juncioná,rios_que desempenhem 

cargos ou funções de confiança do Poder Executivo. __ 
§ so A solicitaç-ão do observador, que será consignada 

em ata, não impede a realização da reuni~Q_Qo_ ó_rgã_o _de_ 
deliberação. _ 

§ 6o Se o observador nomeado pão cqmparecer à reu
nião do órgão de deliberação, a Justiça Eleitoral ou o Tribunal 
determinará que seja apurada a responsabilidade penal do 
faltoso. 

CAPÍTULO UI 
Do Funcionamento Parlamentar 

Art 13. O partido político funciOna~ nas CasaS Legisla
tivas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir 
suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as dispo
sições regimentais das respectivas ·casas ·e _as nortna~ _de~ta 
lei. 

Art. 14. Tem direito a funcionamento pàrlãltféht:ã.f~ em 
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido repre
sentante, o partido que, cm cada eleição para-a Câmara dos. 
Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento 
dos votos apurados, não computados os votos em branco e 
os nulos, distribuídos em. pelo menos, um terço dos Estados, 
com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. 

CAPÍTULO IV 
Do Programa e do Estatuto 

Art 15. Observadas as disposições constitucionais e as 
desta Lei, o partido é livre para fixar, erii seú-progtama, 
seus objetivos políticos e pata estabelecer, em seu estatuto, 
a sua estrutura interna, organização e funckmcifue--n.to. 

Art. 16. O Estatuto do partido deve conter •. entr~ ou
tras, normas sobre: 

I- nome, denominação abreviada e o estabelecimentO 
da sede na Capital Federal; 

II- filiação c desligamento de seus membros; 
III- direitos c deveres dos filiados; 
IV-modo como se organiza e administra, com a·definl-

ção de sua estrutura geral e identificação, composição e com~ 
pctências dos órgãos partidários nos níveis muniCip-al, estadual 
e nacional, duração dos mandatos e proce..o;;so de eleição dos 
seus membro~; 

V- fidelidade e disciplina partidárias, ptócessü" para 
apuração das infrações c aplicação da..;; penalidades, assegu~ 
rado amplo direito de defesa; 

VI -condições e forma de escolha de seus candidatos 
a cargos e funções elctivas; 

VII- firirinças e contabilidade, estabelecendo, incLusive, 
normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus 
candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem 

os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas 
fontes de receitas do partido, além daquelas previstas nesta 
Lei; 

·-VIII- critériOS de distribuição dos re_cursos do fundo 
partidário entre os órgãos de Í1ível municipal, estadual e nacio
nal que compõem o partido; 

IX- procedimento de reforma do programa e do esta~ 
--tlitâ:- ------ --

Art. 17. É vedado aos partidos políticos: 
I- usar símbolos nacionais para fins de propaganda; 
TI- ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar 

uniforme para s_eus filiados. 

CAPÍTULO V 

Da Filiação Partidária 

Art. 18. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver 
no pleno gozo de seus direitos políticosT 

Art. 19. Considera-se deferida, para todos os efeitos, 
a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias 
do partido. 

Parágrafo único. Deferid_a a filiação elo _eleitor, será el}
tregue comprovante ao interessa_do, no modelo adotado pelo 
partido. 

Art. 20. Para concorrer a_ cargo eletivo, o eleitor deverá 
estar filiado ao resp-ectivo partido, pelo menos um ano antes 
da.datafixada para as eleições. majoritárias ou proporcionais. 

- § lo No caso de portador de mandãto eletivo, o prazo 
a que se refere o caput deste artigo será de dois anos. 

- § _ 2o A exigência prevista no parágrafo anterior bão é 
aplicável no caso de o filiado ter sido eleito para o mandato 
em curso: 

a) a partido _que tenha sofrido o cancelamento de seu 
tegistro no Tribunal Superior eleitoral em razão de fusão, 
incorporação ou extinção; 

b) a partido incorporador. 
Art. 21. Na primeira semana dos meses de abril c outu

bro de cada ano, o partido deve enviar aos Juízes Eleitorais, 
para arquivamento, publicação e cumpríinento dos prazos-de 
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, 
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará 
o número dos títulos eleitorais e das seções em. que são ins
critos. 

§ 1 ~ Se a relação não é remetida nos prazos mencio
nados neste artigo! permanece inalterada a filiação de todo:; 
o~ eleitores, constante da relação remetidã afltcriormen.te: 

§ 2" Os prejudicados por desídia Ou mi:í:-fé poderão re
querer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que 
prescreve o caput deste artigo. 

__ Ar_t~ 22.- É facultado aopartido político estabelecer, em 
Seu estat_uto, praZoS de- filiãçáo- partídária superioreS aos pre
vistos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos. 

Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixa
dqs no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos 
eletivos_, não podem _ser alterados no ano da eleição. _ 

--Art: 23.··- -Par"a desligar-se do partido, o filiado faz comu
nicação e_scrita ao órgão de direção municipal e,scndo o caso, 
ao órgão de direção regional ou nacional de que participa, 

.e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito. 
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entre~ 

ga da comunicação, o vínc.ulo torna-se: extintq, para todos 
os e_feitos. 

Art. 24. O cancelamento imediato da ffiiação parÜdárfa 
verifica-se, nos CasOS de: 
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I -morte; 
II- perda dos direitos políticos; 
III- expulsão; 
IV- outras formas previstas nO eStatutO-; coril-COmuni

cação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta c oito 
horas da decisão. 

Parágrafo úniCO.- Quem se filia a outro partido deve 
fazer comunicação ao partido, c ao Juiz de sua respectiva 
Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no 
dia ímCdiato ao da nova filiação -configura Oupla filiaçãó,- sendo 
ambas consideradas nulas para todos os efeitos. 

CAPÍTULO VI 

Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias 

Art. 25. A responsabilidade por violação dos deveres 
partidários deve ser apurada c punida pelo competente órgão, 
na c_onformidade do que di;:;ponha o estatuto de cada partido. 

§ 1" Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou 
punição por conduta que não esteja tipificada no -estatuto 
do partido político. 

§ 2\' Ao acusado_é assegurado amplo direito de defesa. 
Art. 26. Na Casa LegiSlativa, o íniéirante da bancada 

de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princí
pios doutrinários e programáticos e às dirctriies estabelecidas 
pelos órgão~ de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 27, O-estatuto do partido poderá estabelecer, além 
das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, nórmas 
sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário-da 
bancada, suspensão do direifo de voto nas ·reuniões i:itieúiás 
ou perda de todas as prerrogativas. cargos e (unções qUe êxúÇa 
em decorrência da representação c da proporção partidária, 
na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, 
pela atitude ou pelo voto, às diretriús lesifírilamentc eStabele-
cidas pelos órgãos partidários, · · · · 

Art. 28. Perde automaticamente a fuilção ou cargo que 
exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da propor
ção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja 
legenda tenha sido eleito. 

CAPÍTULO VIl 

Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos 

Art. 29. Fica.cancelado, junto ao Ofício Civ-il e ao Tri
bunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, ria forma 
de seu estatuto, se dissolva, incorpore-ou venha a se fundi! 
a outro. 

ArL 30. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito 
em julgado de decisão, determinará o çanc~lamento do regis
tro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado: 

I- ter recebido ou estar receb!!ndo recursos financeiros 
de procedência estrangeira; 

II -estar subordinado a entidade ou governo estran
geiros; 

III- não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas 
contas à Justiça Eleitoral; 

IV -que mantenha organização paramilitar. 

§ 1~ A decisão Judicial a que se i-efere este artigo deve 
ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa. 

§ 2\' O processo de cancelamento ~ iniciado pelo Tribu
nal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante 
de partido, ou de representação do Procurador-Geral Elei
toral. 

Ar:t. 31. Por decisão de seus órgãos nacionais de delibe
ração, dois ou mais partidos poderão fundir-se num· só ou 
incorporar-se um ao outro. _ 

§ 1() No primeiro caso, observar-sc-ã6- as seguintes nor
mas: 

a) os órgãos de direção dos partidos elaborão projetas 
comuns de estatuto e programa; 

b) os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em 
processo de fusão votarão cm reuriiâo conjunta, por maioria 
absoluta, os projetas e elegerão o órgão de direção nacional 
que promoverá o registro do novo partido. 

§ 2" No caso de incorporação, obeservada a lei civil, 
caberá ao 
partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, 
em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do 
estatuto e do programa de outra agremiação. 

§ 3Y Adotados o estatuto e o programa dp partido incor
porador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacio
nais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacio
nal. 

§ 4'' Na hipótese de fusão, a existência legal do novo 
partido tem início cont_ 9 registro no Ofício Civil_ç:ompetente 
da Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requeri
mento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos 
competentes. 

§ s~ No caso de incorporação, o instrumento respectivo 
deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, 
cancelar o registro do partido incorporado a outro. 

§ 6\' Havendo fusão ou incorporação de partido, os vo
tos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara 
dós Deputados, devem ser somados para efeito do funciona
mento parlamentar, nos termos do art. 14 da distribuição 
dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao "rádio 
e à televisão. 

§ 7\' O novo estatuto ou instrumento de incorporação 
deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no 
Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 32. Concluído o proce..o;;so de fusão ou de incorpo
ração, qualquer filiado poderá: 

I- impugná-la perante a Justiça Eleitoral; 
II - desligar~se do pa!tido mediante comunicação ao ór

gão de direção a que estiver filiado ou à Justiça EleitoraL 
Art. 33. Dar~se-á o cancelamento do registro d-e partido 

político: 
I -que deixar de realizar eleições periódicas de seus 

órgãos_p~rtid~rios de direção, na form_a e nos prazos estatu
tários; 

H-que, por dois pleitos sucessivos, deixar de inscrever 
candidatos para a Câmar-2 dos Deputados. 

Parágrafo único. O cancelamento de registro, nas hipó· 
teses previstas nest~:: artigo, será" requerido pelo Procurador
Geral Eleitoral, de ofício ou mediante representação de qual
quer eleitor. 

Arr. 34. Não perdem os mandatos os eleitos por parti
dos, cujo registro haja sido cancelado, assegurado o direito 
de nova opção partidária. 

ArL 35. Para efeito do que estabelecem_ os arts. 14 e 
31, § 6'·', partidos coligados não contabilizam' 

I- os votos que não tenham sido dados a seus respectivos 
candidatos à Câmara dos Deputados; 

ll- os votos de legenda, destinados à coligação, que 
não contenham especific<:~ção da sigla ou ·denominação parti
dária. 
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TÍTULO lii 

Das Finanças e Contabilidade dos Partidos 

CAPÍTULO! 

Da Prestação de Contas 

Art. 36. O partido político, através de seus órgãos na
cionais, regionais e municipais, deve manter escrituração con
tábil, de forma a permitir O conhecimento da origem de suas 
receitas e a destinação de suas despesas. 

Parágrafo único. A fiscalização contábil, finaõceirá e 
orçamentária, operaciomil e patrimonial dos partidos políti
cos, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação das contri
buições e doações, bem assim a renúncia d_e _receiU\5. será 
exercida pelo sistema de controle interno di- cada -partido 
e, mediante controle externo, da Justiça Eleitoral e do Tribu
nal de Contas_ da União, quando se tratar de fecursós do 
fundo partidário. -

Art. 37. É vedado ao partido receber, direta ou indire
tamente, sob qualquer forma ou pretexto, co11tribuição qu 
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através 
de publicidade d.e qualquer espécie, procedente de: 

I- entidade ou governo estrangeiros; 
II- autoridade ou órgão públicos, ressalV"ã-das as dota

ções referic;las no art. 44; 
III- autarquias, empresas públicas ou concessionárias 

de serviços públicos, sociedades de economia mi~ta e funda
ções instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concor
ram órgãos ou entidades g_()vemalpentais; 

IV- entidade de classe ou_si.n-ºi_cal. 
Art. 38. O partido está obrigado a envi&L (!I1~almente, 

à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercícío-flndo, até 
o dia 30 de abril do ano seguinte. 

§ 1"' O balanço contábil do órgão nacional será enviado 
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dós~ órgãoS eStaduãis aos 
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipaiS: aos 
Juízes Eleitorais. 

§ 2~ A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, à 
publicação dos balanços na imprensa oficíal, e, onde ela não 
exista, procede à afixação dos mesmos, no Cartório ~~~itoral. 

§ 3~ No ano em que correm eleições, o partido deve 
enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, durante os qua
tro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito. 

Art. 39. Os balanços devem conter, entre outros, os 
seguintes itens: 

I-discriminação dos valores e destinação dos recursos 
oriundos do fundo partidário; 

II- origem e valor das contribuições e do.ações; . 
III- despesas de caráter eleitoral, com a especificação 

e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, 
comitês, propaganda, publicaçães, Comíci"os, e· demais ativida
des de campanha. 

IV- discriminação detalhada das receitas e despesas. 

Art. 40. A Justiça Eleitoral ~xerce a fiScalização sobre 
a escrituração contábil e a prestação de conta_SQO-partiâo 
e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas 
refletem adequadamente a real movimentação financeirá, os 
dispêndios e recursos aplicados nas c:!mpanhas eleitorais, exi
gindo a observação das seguintes normas: 

I- obrigatoriedade de constituição de comitês C: desig· 
nação de dirigentes partidários específicos, para ·movimentar 
recursos financeiros nas campanhas eleitorais; 

II -caracterização da responsabilidade dos dirigentes do 
· partido e comitêS, indil.S:iVe do tesoureiro·; que responderão, 
civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades; ~ 

___ JII -:-escrituração contábil, com documentação que com
prove a entrada e -saída -de dinheirO o-u de bens recebido~ 
e aplicados; · 

IV- obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a 
documentaçlão cornprobatória de suas prestações de contas, 
por prazo não inferiOr a cinco anos; 

_V- ol?rigatorie~ade de prestação de contas, pelo partido 
político. seus comitês e candidã.toS, nO eni:éfra·meiiti:fda cam
panha eleitoral, com o recolhimento imediato à teso-uraria 
do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. 

Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao 
atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode 
requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos ;o 

Estados, pelo tempo que for necessário~ 
-- Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 

Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de 
filiado ou delegado de partido, de representação do Procura
dor-Geral ou Regional ou de iníciati;ia do Corregedor, deter
minarão o exame da escrituração do partido e a apuração 
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias 
a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiad_Qs estejam 
S\ljeitos podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo 
bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou 

-apuração de fatos vinculados à denúncia. 
Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça _ 

- El~_!.o_r~l._ as pr:e_stações de contas riierisais ou ·anuais dos de-
- mais partidos, qllln-ze díã.S ãpós-- a-pUblicação dos balanços 

___ fina_!lc~iros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las. 
podendo iindã, ielatar fatOs, indicar provas e pedir' abertura 
de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescri~ 
ções legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os 
partidos e seus filiados estejam sujeitos. 

Art. 42. Constatada a violação de normas legais ou es
tatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções: 

I- no caso de recursos de origem não mencionada ou 
e·sclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do fundo 
partidário até que o esclarecimento seja aceit9 pela Justiça 
Eleitoral; 

II -no caso de recebimento de recursos mfmsionados 
no art. 37. fica suspensa a participação--no--rutfdo p'3rtidário 
por um ano; 

III- no caso de recebimento de doações cujo valor ultra
. passe os 1irriites· p-reVIstOs no -a.rt. !1-5, § 4~, ftca suspensa por 
dois anos a participação no fundo partidário e será aplicada 
ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos 
limites fixados. 

Art. 43. A falta de prestação de contas nos prazos fixa
dos, ou sua desaprovação total ou parcial, implica suspensão 
de novas quotas do fundo partidário e sujeita-os responsáveis 
às penas da lei, aplicado também o disposto nos arts. 30, 
38.eAJ). 

Parágrafo únicO. A Justiça Eieitoral- pod~-d~te~[r;Jnar.di-~ 
ligências necessárias à· complementação de informações ou 
ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos 
órgãos de direção partidária ou de candidatos. 

CAPITULO II 
'Do fundo partidário e demais receitas dos partidos 

Art. 44. O Fundo Especial de Assistência Financeirã 
aos Partidos Políticos (fundo partidário) é constituído por: 
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I- multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos ter
mos do Código Eleitoral e leis conexas: 

II- recursos financeiros que lht: forem destinados por 
lei, em caráter permanente ou eventual; 

III- doações de pessoa física ou jurfdica, efctuadas por 
intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do 
fundo partidário; 

IV- dotações orçamentárias da União em_ valor nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 
de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, 
multiplicados por dois mil e quinhentos cr_uzeiros, em valores 
de novembro de 1992. corrigidos pelo Indice Nacional de 
Preços ao Consumídor- INPC, ou outro índice que venha 
a suhstituí~lo. 

§ 1" No ano em que se realizem eleições gerais de qual~ 
quer nível. será dobrado o valor das dotações orçamentárias 
a que se refere o inciso JV. 

§ 2" As doações, a que se refere o inciso -III, podem 
ser deduzidas na determinação da ba!-tc de cálculo do imposto 
de renda de pessoas físicas e jurídicas. 

Are 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o partido 
político pode receber _doações de pessoas físicas e jurídicas 
para constituição de seus fundos. 

§ Iv As doações de que trata este artigo podem ser 
feitas diretamcnte aos órgãos de direção nacional, estadual 
e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de 
seu recebimento e respectiva destinação juntamente com o 
balanço contábil. 

§ 29 o-utras doações. quaisquer que sejam~- devem- ser 
lançadas na contabilidade do partido, definidos seus _valores 
em moeda corrente. 

§ 3o As doações em _recursos final)ceiros devem ser, 
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado cm nome 
do partido político ou pot depósito bancáfio diretamellte na 
conta do partido político. 

§ 4·' O valor das doações feitas a partido político, por 
pessoa jurídica, limita-se à importância máxima calculada so
bre o total das dotações previstas no inciso IV, do artigo 
anterior, corrigida até o mês .em que se efetuar a doação, 
obedecidos os seguintes_ percentuais: 

I-para órgãos de direção nacíõ"nal: até dois décimos 
por cento; 

li- para órgãos de direção regional e municipal: até 
dois centésimos pOr cento. - -

Art._ 46. A previsão orçamentária de recursos para o 
fundo partidário deve ser cons~gnada, no anexo_ do ~~dçx 
Judicíário, -ao Tribunal Superiõr Eleitoral. 

§ l'·' O Tesouro Nacional depositará, rllensal~ente, os
duodécímo_s nõ Banco dÕ BiasiT, ~m conta especial à dispo~ 
sição do Tribunal Superior Eleitqral. 

§ zo;o Na mesma conta especial serão depositadas as 
quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penali
dades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral. 

Art. 47. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco 
dias, a contar da data do depósito a que Se refere o § 19 
do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos 
nacionais dos partidos, obede~-endo aos seguintes. critérios: 

I- um por cento do total do fundo partidário será desta
cado para entrega, em partes iguais, a todos os padidos que 
tenham seus estatutos registrados no T_ri()unal Superior Elei-
toral; -

li- noventa e nove por cento do total do fundo parti
dário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido 
as condições do art. 14. na proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para -a Câmara: dos Deputados. 

Art. 48. Em caso de cancelamento ou caducidade do 
órgão de direção nacional do partido. reverterá ao fundo parti~ 
dá rio a quota que a este caberia. 

Art. 49._ Os depósitos e movimentações dos recursos 
oriundos do fundo partidário serão feitos em estabelecimentos 
hancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder 
Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido 
pelo órgão diretivo do partido. 

Art. 50. Os recursosoriut1dos do fundo partidário serão 
aplicados: 

I- na manutenção das sedes e serviços do partido, per
mitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último 
até o limite máximo de vinte por cento do total recebido; 

TI- na propaganda doutrinária e política; 
III- no alistamento e campanhas eleitorais; _ 
IV- na cri3ção c manutenção de instituto ou fundação 

de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta 
aplicação dc_no mínimo, vinte por ento do total recebido. 

Art. 51. Os partidos políticos, por intCfmédio de seus 
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente, ao Tribunal 
de Contas da União da aplicação dos recursos _c!o fundo parti
dário recebidos no exercício anterior. 

§. 1"' Os documentos relativos à escrituração dos atos 
de receita e de despesa, pertinentes ao fundo partidário, fica
rão arquivados por um período de_ cinco anos ·pata os fins 
de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União. 

§ 2" O Tribunal de Contas da União poderá determinar 
diligências necessárias à complementação de informaçôes ou 
ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos 
partidos. 

§ 3" A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, in~ 
vestigar sobre a aplicação do fundo partidário. 

Art. 52. Na prestação de contas dos órgãos de direção 
partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despe~ 
sas realizadas com recursos do fundo partidário, de modo 
a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento 
do disposto no art. 50, I c IV. 

TÍTULO IV 
Do acesso gratuito ao rádio e a televisão 

Art. 53. A propaganda de qualquer natureza realizada 
pelos partidos políticos em jornal, rádio, televisão ou qualquer 
meio público de comunicação será admitida somente nos casos 
expressame.nte previstos em lei. 

Parágrafo único. A infringência desta norma constitui 
crime, aplicando-se aos dirigentes partidários responsáveis as 
penas do art. 323, da Lei n' 4.737. de 15 de julho de 1965. 

Art.54. A propaganda partidária gratuita, gravada ou 
ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão 
será realizada entre dezenove horas e trinta minutos e vinte 
e duas horas para, com exclusividade: 

I- difundir os programas partidários; 
II- transmitir mensagens aos filiados_sobre a execução 

do programa partidário, dos eventos com_este.relacionados 
e das-atividirdes·congress-ua:ts-ao--p-ã:itídá;·----- --

III -divulgar a posição do partido em relação a temas 
político~comunitários. 

§ 1\' Fica verdada, nos programas de que trata este Ti~ 
tUJO: 
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I- a participação de pessoa filiada a partido que não 
o responsável pelo programa; 

II- a divulgação de propaganda de candidatos a cargos 
ele ti vos e a defesa de interesses pessoais ou -de outros partidos; 

III - a utilização de imagens ou cenas jncorr~tas ou 
incompletas, eft!itos ou quaisquer outros recursos que distor
çam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. 

§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral, julgando proceden
te representação de partido, cassará o direitO de trãnsrfiissão 
a que faria jus, no semestre seguinte, o partido que contrariar 
o disposto neste art_igo. - - -- - - - --

Art. 55. As emissoras -de rádio e de televisãO ficam 
obrigadas a realizar, para os partid~s P?lfii~Os~'na for.m.ã _de.sta 
lei, transmissões gratuitas em ârnbtto nactonal por mtctattva 
e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção. 

§ 1 o As transmissões em cadeia naçioõ.al p<!derão ser 
realizadas, a critério do partido, em bloco ou aproveitando 
parte do tempo integral que lhe for destinado em insenções 
de trinta segundos, no intervalo da programação normal das 
emissoras. -

§ 29 A formação da cadeia será autOriZad.a_ pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que fará a necessária requisição dos 
horários às emissoras de rádio e de te! .... visão, mediante requ~
rimento dos órgãos nacionais dos partidos, com antecedência 
mínima de quirtze dias. 

§ 39 No requerimento a que se refere o parágrafo ante
rior, o órgão partidário soliCitará a fixação da data de formação 
da cadeia. 

§ 49 O Tribunal Superior EleitOral, havendo coinCidên
cia de data, dará prioridade ao partido que apresentou o reque
rimento em primeiro lugar. 

§ 59 As fitas magnéticas com as gravações dos progra
mas em bloco ou em inserções serão entregues à emissoras 
com a antecedência. mínima de doze horas da transmissão. 

§ 6o As inserções a serem feitas na: progrâmaÇitõ- -das 
emissoras serão determinadas pelo Tribunal Superior Eleito
ral, quando solicitadas por órgãos de direção nacional de par
tido; 

§ 79 Em cada rede ou emi$sora isolada, somente serão 
autorizadas até dez inserções de trinta segundos_ cada, nos 
três dias que antecederem as transmissõe_s em b19Go, deduzin
do-se o tempo utilizado para essas inserções do tempo total 
assegurado a cada partido no respectivo semestre. . .. 

§ s~ As inserções serão dedicadas. exclusivamente a 
anunciar o programa em bloco do partido político, e serão
distribuídas ao longo da programação diária das emissoras 
de rádio e televisão com, pelo menos. duas inSerçõeshá faixa 
horári~ compreendida entre vinte e vinte e duaS- hort;is.- -

TÍTULO V 
Disposições Gerais 

Art. 60. O partido, inclusive sua fundação ou instituto, 
goza de imunidade tributária relativamente ao seu património, 
renda ou serviços, nos termos do art. 150, VI, c, e § 49, 
da Constituição FederaL 

Art. 61. É assegurado ao partido políticO com estatuto 
registrado no Tribunal Superior Eleitoi'al o· direito à utilização 
gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a reali
zação de suas reuniões ou convenções, tesponsabifizando-se 

--peJos danos porventura causados com a realização do evento. 
Art. 62. O par~ído goza de isenção de imposto de qual

quer natureza e de gratuidade na publicação de atas, editais, 
balanços financeiros e pequenas notas informativas na impren
sa oficial e emissoras de rádio e de televisão de propriedade 
da União, do Estado e Municípios, eXistentes na cidade onde 
tiverem sede seus órgãos de ddib_eração e direção, de ~cardo 
com instruções a serem baixadas pelo Tribunal Súperíõf Elei
toral. 

Parágrafo único. As emiss-oras de rádio c televisão terão 
direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito 
previsto nesta lei. 

Art. 63. A fund~ção ou instituto de direito ·privado, 
criad_o por partido político, destinado ao estudo e pe-sqursa, 
à doutrinação e_ à educação política, rege-se pelas normas 

-da fei civil e tem autonomia para Contratar com instituiÇóês 
públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos -
de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter inter
câmbio com instituições não nacionais. 

Art. 64. Para fins de aplicação das normas estabele
cidas nesta lei, consideram-se como equivalentes a Estados 
e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas 
divisões político-administrativas. 

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 65. O partido político que, nos termos da legisla
ção anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da con
dição estabelecida no § 1~ do ~~t. 7°, e deve providenciar 
a adaptação de seu estatuto às d_ispos!_ções desta lei, no prazo 
de seis m<:ses da data de sua publicação. 

-§ lo> -A aiteração- estatutária com a finalidade prevista 
neste ar.tigo pode ser realizada pelo partido político em reunião 
do órgão nacional máximo. especialmente convocado na for

·ma dos estatuto_s,_coiri antecedência: mínima de trinta dias 
c _ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto 
do estatuto. 

_ § 2o Aplicam-se as disposições deste artigo ao- pattido 
que, na d3t3 da publicação desta Lei: 

Art. 56. Para tornar #g~~s os procedi~~ tos, condições I- tenh~ completado seu processo de organização nos 
especiais podem ser pactuadas diretame;_nte entre as~e-~l~S:~ras -lermos âa legislação "'!_nterior e requerido o registro definitivo; 
de rádio e de televisão e os órgãos de direção nacional do JI- tenha seu pedido de registro sob judice, desde que 
partido, obedecidas os limites estabelecidos nesta lei~ dando-se. sobrevenha çlecisão favo_r~yel do órgão judiciário competente; 
conhecimento ao Tribunal Superior Eleitoral. li- tenha requerido ·registro de seus estatutos· junto 

Art. 57. O partído registrado- nó Tribunal Superior _ao _T~ibun(ll Superior Eleitoral, após o devido registro como 
Eleitoral, que não atenda ao disposto no art. 14, tem assegu- entidade civil. 
rada a realização de um programa em cadeia _nacional, e.m Art. 66. No período entre a data da publicação desta 
cada semestre com a duração de dois minutos. lei e o início da próxim:f Legislatura, será observado o se-

Ar!. 58. O partido que atenda ao.disposio no àrt. 14 guinte: 
tem assegurado o_ tempo do 20 minutos, em cada semestre, I- fica assegurado o direito ao funcionamento parla-
para realizar a propaganda partidária prevista nesta lei. mentar na Câmara dos Deputados ao partido que tenha elegi-

Art. 59. Não será permitida a transmissão de progra- do e mantenha filiados, no mínimo, três representantes de 
mas partidárias gratuitos em ano eleitoraL. diferentes Estados. 
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II- a Mesa Dirctora da Câmara dos Deputados dispo fá 
sobre o funcionamento da representação partidária conferida, 
nesse período, ao partido que possua representação eleita 
ou filiada em número inferior ao disposto no inciso I; 

III -ao partido que preencher as condições do inciso 
I é assegurada a realização anual de um programa, em cadeia 
nacional, com a duração de dez minutos; 

IV- ao partido com representante na Câmara dos Depu
tados desde _o inicio_da Sessão Legislativa de 1992, fica assegu
rada a realização de um programa em cadeia nacional_ em 
cada semestre, com a duração de_ cinco minutosLnão cumula-
tivos com o tempo previsto Do inciso I; · -- _ 

V - vinte e nove por cento do fundo partidário será 
destacado para distribuição a todos os partidos com estatutOs 
registrados no Tribunal Superior Elcitoraf, na proporção da 
representação parlamentar filiada no intcio d~ Sess;iQ Legis-
lativa de 1992. - .. 

Parágrafo único. Ficam assegura <;las· as transmiSsõeS de 
horário gratuito, de que tratam o art. 53 e _seguintes desta 
lei, que já foram requeridas à Justiça Eleitoral, para o semestre· 
a findar em 31 de dezembro de 1993, nos termos da Lei n" 
5.682, de 21 de julho de 1971, c suas respectivas alterãções. 

Art. 67. Não se aplicam, no período entre o início da 
próxima Legislatura e a scgund~ eleição geral_ sub~eqüente 
à Câmara dos Deputados, as exigencias do art. 14 aos partidos 
que possuam caráter nacional historicamente reconhecido. 

Parágrafo único. Entende-se como possuidor de caráter 
nacional historicamente reconhecido o parti9o que tenha_man
tido, de fato, ininterruptamCnfe, atividãde-; organ_ização, _es
trutura programática c estatutária, comprovadas por evidência 
histórica ou documental, por um perfodo pretérito superior 
a cinqüenta anos, captáveis da data da publicação desta lei. 
independentemente de mudanças de denominação, sigla, con
dição ou situação jurídica. 

Art. 68. No período entre o início da próxima legisla
tura e a proclamação dos resultadosda primeira eleição para 
a Câmara dos Deputados, o partido com_ registro definitivo 
no Tribunal Superior eleitoral até a data da publicação desta 
lei que, a partir de sua fundação, tenha concorrido à Câffiaó 
dos Deputados, elegendo representante cm duas eleições . .con
secutivas, terá direito a representação parlãmcritar. 

I- na Càmara dos Deputados, toda vez que eleger repre
sentante em, no mfnimo,-CincO Estados e obtiver um por 
cento dos votos apurados no País, não computados os votos 
em branco· e os-nulos; 

II- nas Assemhlêias Legislativas e nas Câmaras de Ve
readores, toda vez que, atendida a exigência do iilcisõ anterior, 
eleger representante para a respt:ctiva Casa e obtiver, no míni
mo, um por cento dos votos apurados na Circunscrição, não 
computados os votos em \(ranco c os nulos. 

Parágrafo único. Aos partidos políticos que cumprirem 
as exigê-ncias dos arts. 67 ou 68 será assegurado: 

I- participação no fundo partidário, proporcional a sua 
representação na Câmara dos Deputados; -

II- direito a propaganda partidária gratuita, nos termos 
do Título IV desta lei, exceto quanto ao tempo previstO rio 
art. 58, que será de dez minutos por semestre. 

Art. 69. Os prazos estabelecidos_ no _art. 20 não terão 
efeito retroativo e somente -serão aplicáveis a partir de 1'! 
de abril de 1994. · 

Art. 70. O órgão de direção regional Poderá convalidar 
as decisões dos órgãos de deliberação municipais destinadas 
à escolha de candidatos, rnesrnq, que o requerimento de rcgis-

tro do órgão de direção municipal tenha sido indeferido pela 
Justiça Eleitoral. 

Art. 71. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral 
devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório
da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação 
de filiados, nos termos do art. 21, obedecidas as normas estatu
tárias. 

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo ele
ti v o será considerada como primeira filiação a constante das 
listas de que_ trata este artigo. 

Art. 72. O art. 16 da Lei n" 3.071, de 1" .de janeiro 
de 1916 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16. .. .................•.•..................•.... ,.· .. 
III- os partidos políticos. 
§ 3o Os partidos políticos reger-se-ão pelo dis

pos~o,no que lhe~ for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste 
Código e em lei específica." 

Art. 73. Os artigos a seguir enumerados da Lei n~ 6.015, 
de 31 de dezembro de _1973, passam a vigorar com a seguinte 
redação: --

"ArL 114. . ......................... ,.~·······"··"··'o". 
III- os atos constitutivos e os estatutos dos parti

dos políticos." 
''Art. 120~ O_regi~tro das_sociedades, fundações 

-e partidos políticos consistirá na declaração, feita cm 
livro, pelo oficial do número de ordem, da data da 
apresentação e d~ espécie do ato constitutivo~ com as 
seguintes indíi:ações: 

Parágrafo único. Para o registro dos partidos po
líticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste arti
go, os estabelecidos em lei específica." 

ArL 74. Até 15 de dezembro de 1993, podem ser cria· 
dos partidos políticos que tenham corno fundadores, pelo me
noS, dez pár cento dos membros do Congresso Nacional, ob
servadas as exígências apontadas nos arts. 8? e 9<:> salvo quanto 
ao número de fundadores e ao apoiamento mínimo de elei
to-res. -

Art. 75. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
ções para a fiel execução desta lei. 

Art. 76. Ficam revogadas a Lei nn 5.682, de 21 de julho 
de 1971, e respectivas alterações; a Lei n~ 6.341, de 5 de 
julho de 1976; a Lei n'.' 6.817, de 5 de setemQro de 1980; 
a Lei n(> 6.957, de 23-de novembro de 1981; o art. 16, da 
Lei n" 6.996, de 7 de junho de 1982; a Lei n" 7.307, de 9 
de abril de 1985 e a Lei n'' 7.514, de 9 de julho de 1986. 

Art. 77. Esta lei entra em vigOr na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em plenário, para a votação 
da PEC ao art~ 16 da Constituição. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB·CE. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, ainda havia um destaque de minha 
autoria à Emenda n(> 50, da qual também desisto. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A A.ses· 
seria da Mesa acaba de informar que a Emenda n" 50- foi 
prejudicada pela aprovação da Emenda n" 5. -

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Pois não.~ Sr. 
Presidente. De qualquer maneira, eu iria dela desistir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) ~ . ~ . . ~ -

Não_ havendo quem peça a pafavra,- enCerro a disCUSsão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido_ Pelo Sr. 1" Secretário. 

:é. lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 846, DE 1993 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a Proposta de Emenda -à -Consti
tuição n9 23, de 1991, a fim de ser apreciada a_nte$ çlanw_t~Jja~ 
constante do item n" 3 da Ordem d_qDia. _ _ ________ , __ _ 

Sala das Sessões. l"-9-93. -Senador AITonso Camargo. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovada 
a preferência, passa-se à imediata apreciação da Proposta de 
Emenda Constitucional n\' 23, de 1991. 

Item 9: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 23, DE 1991 

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n" 23, de 1991 (n" 45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição_ FeQerª'l~ __ 
tendo 

Pareceres, sob o n'' 24, de 1992; e 171, de 19~3 das Co
missões 

-Temporária, designada para analisar a matéria, favo
rável; 

-e de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com 
emenda de redação que apresenta. 

A discussão da matéria _Cm s-egundo turno foi e-ncerrada 
na sessão ordin·áría de 19 de agosto de 1993. 

Em votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 

art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a proposição depen
de para sua aprovação do voto fa.vorável de3/5 __ çl_a.c9mposição 
da Casa, devendo a votação s_er feita pelo processo eletrônico~ 

Votação, em segundo turno, da proposta de emenda à 
Constituição n? 23, de 1991, nos termos da emenda que apre
senta, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Presidência solicita ãos Sfs. Senadores _que ocupem 
seus lugares. Trata -se de proposição que tem que ser apre
ciada por quorum altamente qualificado. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedoc 
a palavra a V. Ex• 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem. 
-Sem -revisão dO-oradOr.)- sr. ·vre·srdente, se alertãrmos aos 
Senadores que se encontram no _café, teremos possivelmente 
o quorum para aprovar a emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (H~mberto Lucena): A Assessoria 
já fez sentir aos Senadores que estavam no café ao lado do 
plenário que vamos iniciar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
paSsar à tomada de votos dos Srs. Líderes, a Presidência deseja 
esclarecer ao Plenário que, se hão- houver objeção, vamos 
iilcluir em pauta·a indicação de autoridades cujos nomes já 
foram aprovados pelas respectivas Comissõe:s técnicas. 

Como Vota ú Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Sr. 
J)resi_dente, a noSsa bancada votará unanimemente a favor 
da emenda constitucional. Põl:ta-ntO, O noSSO-vOto ~ferá "Simw. 

··· OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? ~ ~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -PE) -Sr. Presidente, 
a nos_~a posição é a mesm:a da anunciada pelo Sé nado r Mauro 
Be-neViâes; VOtaremoS-•'sim", coilfinriãndo ã Coildl}ta qu~ ado
taní.os no pfimeif~ tui"ho. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota~ 
~ o Líder do PSDB? 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA) - ··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 PRN? 

~~~ O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. -- - - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Como vota 
o Líder do PP? 

~ O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF) - "'Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
olíder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - '"Sim··. Sr. 
Presidente. : 

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? 

~~ O SR. EDUARDO SUPLI.Ç):' (PT- SP) :-"Sim", Sr_ 
Presidente. - - : -~~ 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se· 
nadores já podem votar. 

(Procede-se à votaçáo) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo _ Alf~ Campos _ Almir Gabriel _ 
Aluizio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir_Lando _ Aotonio 
l)fariz _ Aureo Mello _, Bello Parga _ Beni Veras _ O!!:los 

· ~tonio De'Carli _ Carlos Patrocínio _ C~sar Dias _ Chagas 
Rodrigues _ Cid Sahoia de Carvalho _ Dan:y Ribeiro _ Dario 
·Pereira_ Dirceu Carneiro_ Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy 
_ Epitácio Cafeteira _ Eva Blay _ Francisco Rollemherg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Genon Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _!mm Saraiva _ Joio 

·França __ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ J~ Fogaça _ 
J~ Paulo Biso! _ J~ Samey _ Júlio Çampos_ Júnia Marise _ 

· Juv~cio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista 
_ Luc!dio Portella _ Luiz Alberto Oliveira __ Magno Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Mlircio Lacerda _ Marco Mapiel _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho_ Nabor Júnior _Nelsoo Wedekin _ 
Ney Maranhllo _ Onofre Quinan _ Pedro Teixeira _ Ronaido 
Aragllo _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _ 
Valmir Campelo _Wilson Martins. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:--

Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 58 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
Total: 59 votos. 
Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda 

à Constituição n' 23, de 1991. 
A matéria vai à Comissão de Constift.i1Ção, Justiça e Cida-

dania para redação final. -

O SR. NELSON CARNEIRO- -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMÚB·RJ. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, com surpresa, vejo que figUro como -tendo 
votado abstenção._ O equívoco foi me-u-oUda -ináquina. Eu 
votei com a unanimidade da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:-·Será feito 
o registro em Ata da retificação de V. E~. que é oportuna, 
nobre Senador. 

O SR. ALBANO FRANCO- Sr. Presidente, peço a pala: 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN·SE. Pela ordem.) -
Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado meu voto "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
agora à escolha de autoridades. 

As_matérias constantes das Mensagens n''S 280, 293, 294, 
de 1993, de acordo com o disposto no art. 383,_ alíneas g 
e h, do Regimento Interno, devem ser apreciadas em sessão 
pública, sendo a votação procedida pelo escrutínio secreto. 

Item 19: . 
DiScussão, em turno único, do Pa-recer n•.o 286, de 1993, 

da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n<? 280, de 1993, de 16 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Sr. Pedro Sampaio- Malan para exercer 
o cargo de Presidente do Banco_ Central do arasil. 

Discussão do parecer, em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação, que será procedida em esc~u~ínio_secreto 
pelo sistema eletrônico. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Cain3rgo _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ 
Aluizio Bezerra ___ Álv~ Pachec_o _Amir _Lando _ Antonio Mariz 
_ Aureo Me:Ilo _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ 
Carlos Patrocínio_ Chagas Rodrigues _CidSahoia de Carvalho_ 
_Dirceu Carneiro _ Diva! do Suruagy _Eduardo Suplicy _ Epitácio 
Cafeteira _ Eva Blay _ Fnipcisco Rollemherg _ Garibaldi Alves 
Filho Gerson Camata_ Gilberto Miranda Guilherme Palmeira 
_ Heurique Almeida _ !mm Saraiva _ Jollo França _ Jonas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ lo~ Fogaça _ Jo~ Paulo Biso! _ 
Jo~ Samey _Júlio Campos _: Júnia Marise _ JuvSncio .Dias _ 
Lavoisier Maia_ Levy Dias_ Lourival Baptista_ Lncldio Portella 
_ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto <le Lavor _ 

--Márcio Lacerda _ Marco _Maciel_ Mauro Beneviçies _ Meira Filho 
_ Nabor Júnior _ NelSOJ) Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney 
Maranhão_ Onofre Quinan _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Rny 
Bacelar _ Teotônío Vilela Filho _ V almir Campelo _ Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em plenário, porque ainda 
temos quatro indicações de autoridades a ~erem votadas. 

Votaram SIM 50 SrS. Senadores: e NAO 9. 
Total de votos: 59. 

--AprO-vada a indicação . 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto -Lucemi) ....:.Item 20: 

_Discussão, em turno único, do Parecer n9 287. de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n' 293, de 1993, de 20 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco· 
para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central do Bra~il. . . 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havehdo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação, que será secreta. pelo sistema eletrônico. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ 
Aluizio Bezerra_ Álvaro !'acheco _ Amir Landó _ Aotonio Mariz 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli 
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Carlos Patroclnio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia O SR. MANSUETO DE. LAVOR - Sr. Presidente, o 
de Carvalho _ Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _: 'Edi)aidq 010,\1 voto é "sim". · 

Suplicy-: Epitácio_ Cafeteira_ Eva ~lay- Frandsco Rollemberg ~. O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) - O nobr;; 
Garibaldt Alves Filho_ Gtlberto Mirand~ _ 9ugg.e~'""c~J,~~elr.!l--::., . .S~adQ.r;, M~n_sue~9- de Lavor diz _gue _o seu voto é ··sim". 
Henrique Almeida _ Iram Saraiv_a --)arpas Pas~ar_!?P~ --~-!~fã~- -~~I~J,e-glstT_ãdo~ - · - - ·- .·-ooc

7

_, ·'"'·- ,_ ~ • ·' -~e--

~on _João França- João Rocha _Jonas Pinh~irf;los~l'liaf --- 0-S~R~- GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, peço 
Mannho _ José Fog~a - Jo~ -~aulo B1so~ -:-__ Ju~lª- Map~e - -a palavra para uma comunicaçào inadiável. 
Juvêncio Dias_ Lavoisier Maia_ Levy Dia~ ..,.. Lóuriva.I _Baptista _____ _ 
Lucldio Portella _ Luiz Alberto Oliveira ~ Magno_ Bacelar_ _ ;~.-~:X; PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Tem a pala-
Mansueto de Lavor Marco Maciel _ Mauro Benevides _ Meira __ . · 
Filho Nabor Júnio;:- Nelson Carneiro . Nelson WOdekiÍ!_ Ney :. O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para 
Maranhão_ Onofre ~in~ _ PedrÜSimc;;}=-JledfOfeiXêlr-~~L!rã~"?~u~icação. inad~_!lvel.) ,- St:-_ Presidente, s_rs. Senadores. 

Ronaldo Aragão Ronan Tito Ruy Bacelà.r Valmir Caffipelo quero comumcar a V. Exs que o Supremo Tnbunal Federal 
- i! Mart' - - ~ · ,... · ---~-- ""' ,__ acabou de dectdtr favoravelmente aos Estados, com relação 
W= - wW~. 

O SR. PRESIDENTE (Humhcr!O Lucena) - Votaram 
SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 11. 

Total de votos: 55. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc-ena)_- Item 21: 
Discussão. cm turno único, do Parecer n" 288_, de 1993, 

da Comissão de Assuntos Econõmicos sobre a Mensagem 
n" 294, de 1993, de 23 de agosto do corrente ano~· pela qual 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As matérias 
ço_o$tantes das M~p.~agcns n·.~ 23Le __ 275 ... _de 1923~ nos_!G·rmp~ _ 

--~40. parágrafo únicó_do art. 383,_,d_Q __ Rçgimerito Interno, deve-
iãO .ser aprecladas ·é'm Sessão s~áéJã.:. _ . . , · 

· Tráta-se da escolha de chefe de missão diplomáüca. 
- Solicito aos Srs: funcíonários as providências necessárias, 

~ finl Oe que seja !espCitado o dispositivo regimental. 

o Senhor Presidente da República ~ubmcte }l diUQcraçª-o_ do 
Senado a escolha do Sr. Francisco Eduardo de Almeida Pinto 
para exercer o cargo de Diretor de Política Monetári~ ~o _ 
Banco Central do Brasil. 

São as sçguiiltes as matériáS 3Preciaéias em sess3o 
secreta: 

MENSAGEM N• 231, DE 1993 
Escolha. de Chefe de M_i_ss.ã.o.Qiplomâtica 

Em discussão o parecer, em turrio.único .. (Pausa.) .. 
Não havendo quem peça a palavra, .encerro a Qisç.ussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação, que deverá 

ser procedida em escrutínio secreto, pelo sistema eletrônic9. 
O parecer é favorável. · · · 
Os Srs. Senadores já podem votar a indicação do Sr. 

Francisco Eduardo de Almeida Pinto para exercer o cargo 
de Diretor da Política Monetária do Banco Central do Brasil. 
(Pausa.) 

(Procede-se à I'Otação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Discussão, _em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações_ Exteriores _c Defes~ Nacion~l. ,?QQre a. Me.~sagem 
n" 231. de 1993 (n" 384/93, na origem),' de I'' de julho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
Suhrileté ·-á deliberação do Senado o nome do Senhor Clo
doaldo Hugueney Filho, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo da República da Venezuela. 

MENSAGEM N' 275, DE 1993 
Escolha de Chefe .de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
. 'R.Ciãções 'EXteriÕres e·DefeSá Niidori.-al sObre Mensagem no 

Affonsc C"'!'argo _ Alfredo CaJIIpos _ AlmirGabriel }75, de 1993 (n' 482193, na origem), de 4 de agosto do corrente 
Aluízio Bezerra_ Alvaro Pacheco._ -Amir Lando _Antonio Mariz ano, pela qual o Senhor Presidente da República Submete 
_ Aureo Mello _ Bello Parga·_ :Beni Verã.s- ~- ÇB!IQS::tJ'e'fCaJti ~~-à ·g~!Jb~r~ção do S~n_ado o nome do Senhor Paulo Nogueir~ 
Carlos Patrocínio_ Chagas Rodrigues_ Cid Sabóiade-C.,Valho~:._--~~atísta, Ministro dePrimeira Classe: da Carreira de Diplo
Dirceu Carneiro_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy Epitácio mata, para exercer_ o cargo de Emba1xador, Chde da Dele
Cafeteira_ Eva Blay _ ~cisco Rollemberg _ 0~1?-ªi<J.! ~v~ gaçã_o Permanente d~ Brasil junto à Associação Latino-A
Filho _ Gilberto Miranda _ Guilhenne Pa!meir_a~~~Jf'""~~- mencana de.Integraçao. 
Almeida _Iram Saraiva _ J~bas ~~o-= Joi<> Fl'tUlÇa-.=.· Joio -- {A sessão frans[Orinà~se···imf Secreta à~'· J7h20min 
Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphát Marinho_ JoSé ~.r.ey_:-J~lfo· _ - e volta a ser pública ás /7h30min.) · · 

Campos- Júnia_ ~arise- Lavoisie: Maia- Levy,Di~:_ Louri""' ---_-()sR_- PRESIDENTE-(Humberto Lucena) - A Prcsi
Baptlsta - Lu~tdlo Portella - LuJZ ~berto O_hv~I~ - ~ dência deseja solicitar aoa Srs. Senadores que fiquem atentos, 
B~ac.elar _ Márcto Lac~ _Marco Mactel '"7-~.C:~.;-~~i!h_~~--~-N-~ _ pois a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o Projeto 
Jumor _ ~elson Carnerro .- ~elson .Wedekin ___ N_ey__M_~~-=-,....0 __ de lei que dispõe· sobre a legislação eleitoral pertinente às 
Onofre Quman_ Pe<ir? Te~eu-a 7 Ronaldo Af"!!~o-,Ronan T_llo _ eleições de 1994. Se apreciada naquela Casa, amanhã pela 
Ruy Bacelar_ Teôtonto Vtlela Filho_ Valmrr_Çarnpelo-Wil9!lll manhã essa matéria estará no Senado. 
Martins. . c -- cOmo na ·próXinla semana ·haverá' uin Ieri3do na terça_-

O SR. PRESIDENTE (_Humhcrto Lucena) -Votaram 
SIM 40 Srs. Senadores: e NAO 14. Srs.,Senadores. 

Houve 1 abstenção. · -
Total: 55 votos. 
Aprovada a indicação. 

feira, dia 7 de setembro, o ideal seria qUe permanecêssemos 
-em Brasília, amanhã, durante o dia, para que pudéssemos 
-teTminar a tramitação dessa matéria nó Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solicita aos·srs. SenadofeS que ·perinaneçatn e·m p)ená-
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rio, porque vamos ter a votação de lei complementar que 
depende de quorum qualificado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE !993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. _ 336, 
c, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de_ Resolução fi\' 
69, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado_ Federal, transfor
ma a Auditoria em Secretaria de Controle Interno e dá outras 
providências. tendo . _ -

Parecer favorável, proferido em Plenário, relator Senador 
Etcio Alvares, em substituição à ComiSsão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi 'encerrada na sessão ordinária 
do dia 27 de agosto último. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados._(Pausa.) 
Aprovado. _ __ ---- ---

A matéria vai ã Cmissáo Diretora para redação 
final. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~~ Tem a pala
vra o nobre Senador Eduardo Suplicy.-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT'SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, tcritcí p-edir a pa~avra 
pela ordem antes do processo de votação. Mas, tão rápida 
foi a votação, que só agora estou cOnseguindo me pronunciar. 

Sr. Presidente, na medida em que esse projeto de lei 
complementar ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Se· 
nador, trata-se de um projeto de resolução, não de um projeto 
de lei complementar. 

Senador Eduardo Suplicy, votamos o Item 3 da pauta, 
que transforma a Auditoria do Senado em Secretaria de Con
trole Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- É esse mesmo. Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não é lei 
complementar, é um projeto de resolução. 

O SR. EDU ARDO SUI'L!CY ...:.. Si. Presidente. na medida 
em que esse projeto transforma- a Auditoria em Secretari_a 
de Controle Interno e cria alguns cargos, pergunto: o procedi· 
menta de se votar um projeto sem que exista a previsão ade
quada na Lei de Diretrizes OrçamentáriaS:, sem que se tenha 
feito o exame dessa matéria pela Comissão de Assuntos Eco-
nómicos, seria adequado? __ _ 

Sr. Presidente, requeiro que essa matéria sofrâ a· aprecia
ção da Comissão de Assuntos EconómicOs, antes de aprovar 
projeto criando cargos sem o devido concurso, porque, na 
medida em que o próprio Governo tem assírialado o aumento 
significatiVo de despesa de pessoal, estaria o Senado agindo 
mais prudentemente. _ _ __ 

Essa é a minha sugestão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Lí
der, Senador Eduardo Suplicy, lamentavelmente, V. Ex• se 
pronuncia após a votação da matéria. 

Por outro lado, gostaria de esclarecer V. Ex', por um 
dCver, como Presidente da Casa, que não se trata de criação 
de cargos, mas da transformação da Auditoria do Senado 
em uma Secretaria de Controle Interno, para efeito de uma 
maior fiscalização das contas públicas do Senado Federal. 

Senador Suplicy, trata-se da criação de algumas funções 
gratificadas que serão exercidas por servidores do quadro per
manente do Senado. Não se trata, portanto, de criação de 
novos cargos no quadro permanente, mas de meras funções 
gratificadas. 

Esse é o es_clarecimento que daria a V. Ex\ aduzindo 
ainda que, no caso, a competência para emitir parecer sobre 
matéria pertinente à economia interna do Senado é da Comis
são Diretora e da Comissão de CoOstituição, Justiça e Cidada
nia, cujo parecer é favorável e foi aprovado- por unanimidade. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala· 
vra o nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB- SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o mesmo 
assunto. Queria registrar aqui o testemuriho de quem foi 1'' 
Secretário do Senado Federal na administração anterior e 
que teve enormes dificuldades para estabelecer um trabalho 
mais eficiente a partir da Auditoria, que, embora tendo exce
lentes funcionários, não possuía estrutura apropriada para 
enfrentar a complexidade das contas do Senado. 

É inteiramente procedente esse projeto de resolução. É 
absolutamente necessário que se transforme a Auditoria numa 
Secretaria de Controle Interno. Isto faz parte do espírito de 
moralização das coisas públicas do nosso País. Portanto, o 
Senado dá o passo certo, correto e estrutura melhor o setor 
de controle interno. É uma necessidade da Casa, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Ninguém 
melhor do que V. Ex" pode dar esse testemunho, nobre Sena
dor Dirceu Cãrneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo Redação 
Final, que será lido pelo Sr. 1"·' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 291, DE 1993 
(Da Coissão Dir_etora) 

Redação final do Projeto de Resolução no 69, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 69, de 1993, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, transforma a Auditoria em Se
cretaria de Controle Interno e dá outras providências. 

Sala'de Rçuniõesda Comissão, 1\' de sete_mbro de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Beni V eras, Relator -
Nabor Júnior -- Lavoisier Maia- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N" 291. DE 1993 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, ~ Presidente, nos termos do art. 48, 
ite_m 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, transforma a Auditoria em Secretaria de Con
trole Interno e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Os arts. 9', 45, 46, 47, 286, 298, 432, inciso 

XI, e o Anexo II, incisos I e JJI, e a Tabda de Dis.tribuição 
das Funções Gratificadas, do Regulamento AdmLQ.istraJivo 
do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9'! São órgãos de Assessoria Supe-ríõr:-- -
I- Secretaria-Geral da Mesa; 
II- Assessoria; 
III -Secretaria de ComuO.icã.ção Sociãl; 
IV- Consultaria-Geral; 
V --Secretaria de Controle lntern_o. 

Art. _45. À Secretaria de Controle Interno compete pla
nejar, dirigir e executar as ativldades de inspeçãõ-CàUditoria 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Senado Federal e seus órgãos supervisionados; avaliar o 
cumprimento das metas previstas nos prograriü\s,-projCtos e 
ati v idades administrativas do Senado Federal; vedfkar a lega
lidade e avaliar os resultados quanto à cconomicidade~ eficiên
cia e eficácia ila gestão o-rçamentária, financeira e ·pâffim6nial 
do Senado Federal e seus órgãos supervisionados; fiscalizar 
a execução de r.ontratos, <;o_nvênios e outros acordo~ bilSl_t~rais_; 
acompanhar e avaliar os processos_ de tomada _de _.co_ntas_ do~
ordenadores_ de despesas e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e outros valores públicos; verificar a prestação de contas 
do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados e sobre 
elas emitir parecer prévio; propor normas e procedimentos 
para aprimoramento dos controles sobre atos que impliquem 
despesa ou obrigações para o Senado Federal; criar condições 
indispensáveis para assegurar eficácia ao COolr01C-~extc_rnO, _ 
exercido pelo Tribunal de Contas da União; verifiCar a e:x_ati
dão e suficiência dos atos de admissão e desligamento de_ 
pessoal e do_s atos de concessão de aposentadoria e pensão, 
emitindo parecer sucinto e conclusivo sobre a legalidade; enca
minhar ao Tribunal de Contas da Uniã_o a do~cume.Qt--ªÇãQ _ _çioJ; 
atos de admissão e desligamento de pessoal com o_s respectivos 
pela Secretaria de Controle Interno; ~?laborar Relatório e emí
tir Certificado de Auditoria sobre as prestações/tomadas de 
contas do Senado Federal e seus órgãos supervisionadós a 
serem encaminhados. anualmente, ao Tribunal de Çqntas da 
União, manifestando-se, inclusive, quanto à avaliação dos re
~ultados da gestão sobre os aspectos de eficiência e .efkáda. 

Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de Controle 
Interno: 

I- Gabinete; 
II - Seção de Administração; 
III - Seção de Auditoria Contábil; 
IV- Seção de Auditoria de Programas; 
V- Seção de Auditoria de Gestão; o _ ·-~
VI - Scção de Auditoria_ de Recursos HumªJJºS· 
Art. 46. Ao Gabinete da Secretaria de _CQ.ntrQle ln~er~ 

no compete providenciar sobre o expediente, as audiências 
e a representação do seu titular; executar as tarefas de suporte 
administrativo vinculados à competência do órgão; auxiliar 
o seu titular no desempenho de .,suas atividades, e executar 
wtras tarefas correlatas. 

Art. 47. À Seção de Administração compete receber. 
controlar e distribuir o material e o expediente da Secretaria 
de Controle Interno~ executar os trabalhos datilográficos e 
de reprografia; organizar a consolidação dos dados estatísticos: 
proceder ao controle interno do-pessoal da Secrataria de Con
trole Interno; encaminhar informações ao Sistema de Proces~ 

---sarnento de Dados, de acordo com os ma_nuais d_e procedi
mento pertinentes; e executar outras tarefas correlatas. 

-ATt. 286. Ao Diretor da Secretaria de Controle Interno 
-- incumbe prestar assistência na área de sua especialidade à 

Comissão Diretora e às unidades do Senado Federal, inclusiv_e. 
aos órgãos superVisionados; dirigir, em giau superior, as-atri

·- buiç~es de competência da Secretaria de Controle lnlerno; 
orientar a pré-qualificação e seleçã-o doS SerVidores--do ó_rgão; 

· · · solicitar ao Primeiro Secretário a designação o r dispensa de 
servidores do exercício de função gratificada e_ ao Dir_etor
Geral a lotação nos sery_iços da Se.cretaria de Controle .Interno~ 
de servidores de sua_ escolha; observar e f_a_z__er ohs,er~;:ar~ no 
âmbito da Secretaria de Controle Interno, as determinações 
da Comissão Díretora, do Presidente e do Primeiro Secretário; 
decidir sobre problemas administrativos dos servidores i me~ 
diatamente subor_dinados; impor penalidades nos limites esta
belecidos neste Regulamento; e de_sempenhar outras ati\·ida
des peculiares ao cargo, de iniciativa própria· ou de ordem 
superior. 

ArL 298. Aos Assistentes de Auditoria incumbe pres~ 
ta r assistência ao titular do órgão na área de auditoria contábil, 
de programas, de gestão e de recursos humanos, e desem

-penhar outras atividades peculiares à função. 
. . ~Ait. 432 ..... ::.; .. : ........ :· .......... :: .. :: .. : ........ ~ ... ::~ ....... .. 

XI -Gabinete da Se_cretaria de Controle Interno: 
10 Assistente de Auditoria FC 06 
05 Chefe de Seção FC-05 
01 Secretário de Gabine_te FC-05 
05 Assistente de Controle de Informação FC-04 

- 01 -Auxiliar de Gabinete FC-03 
D2 Contínuo 

,.,,.,,,,,, • ., •• ,, .. , •• ,.,,, ••• ,,.,y,.•••••••~•·•••••~••••"•••H••<••••~ , .. , 

Art. 2" Ficani incluídos após o artigo 47 do -Regula
mento Administrativo do Senado_ Federal os seguints artigos, 
renumerando-se os demais: 
-·-·-A~t~ Á -SeçãÓ- de- AuditOria ___ CO~tábil compete: ·realizar 
auditoria contábil nos procedimentos -expostos pela contahi~ 
!idade analítica e na obs_ervância dos limites e diretrizcs estabe
lecidos por legislação específica; opinar- se os registrOs contá
b~is_ .(Q.ram_ e(~tua,dos de a,cordo com __ os p_rincípios fundamen
tais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias 
rf:flCterii, adequadamente, a sitii<ição ecDnómico~financcira do 
patrimôn,io, cOmpreendendo, entre outros, os seguintes aspec
tos: exame da prestação ou tomada de contas; exame da docu
mentação instrutiva ou comprobatória dos atos e fatos contá
heis/administrativos; análise das demonstrações financeiras e 
notas explicativas; e executar outras tarefas correlatas. 

-- A.rt. À Seção de Auditoria de Programas compete: 
efetuar o acompanhamento físico e financeiro dos programas 

-de tr_~b_al~o e~ 9o orçamento; identificar_ resultad()S segundo 
projetas C?U atividadeS;- avalíar a adeqú.adá 'pfOpríédade· do · 
prod!Jt<? parcial ou_ final obtido~ em face da especificaÇ<"io_ deter
minada; avaliar resultados alcançados pelos adffilOistiadores;
fiscalizar a fluidez da realização da receita e da despesa: anali
sat a adequação dos instrumentos de gestão - contratos, 
CQQyêniq~, a.co~çlos_, ajustes e ou~r_os congên~re~- para cose
~l!ção dos planos, J?rOgramas, ~rojetos e ati_vidades desenvol-
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vidas, inclu-sive quanto à legalidade de dirctrizcs estabelecidas; 
e executar o,utras tarefas corrctatas. _ 

Art. A Seção de Auditoria de Gestão compete: exercer 
o acompanhamento e a fiscalização dos contratos- técnicos 
especializados celehrados no âmbito do Se_n_ado Fedexal_e __ ór
gãos supervisidnados,- com o objetivo de garantir a manu
tenção das instalações e equipamentos sob (orma de serviços 
e/ou fornecimento; acompanhar c avaliar os processos de to
mada de contas dos ordenadores de despesas e demais respon
sáveis por dinhdro, bens e outros valores públicos; verificar 
a eficiência dos sistemas de controle adminlstnltiVo e cofltábil,
verificar a existt!ncia física dos bens e outros valoreS;-fiscalizar 
a execução de convênios e outros acOrdos bilaterais; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. À Seção de Auditoria de Recursos Humanos com
pete: verifiCax: a exatidão. a legalidade e a suficiência dos 
a tos administrativos de admissão de pessoal e/ou desligamento 
e dos a tos de concessão de aposentadoria e pensão do Senado 
Federal e órgãos supervisionados; ·emitir parecer su·cinto e 
conclusivo sobre a lt:!galidade desses a_tos, remetendo-os à 
apreciação do Tribunal de Contas dá União; e execatar outras 
tarefas correlatas. . _ 

Art. 3" Ficam criadas as seguintes funções comissiona-_ 
das: 

07 Assistente de Auditoria ............. ····~-·· _ FC-06 
04 Chefe de Sessão ·············-·-······-·----- FC-05 
04 Assistente de Controle de InforJ?lasão ............ . 
Art. 4" A função comissionada de Auditor passa a ser 

denominada de Diretor da Secretaria p~ Controle I11tcrno. 
Art. 5" OS incisOs I e III do Ant;x_o II do Regulamento 

Administrafivo do Senado Federal,. bl!m corno a_ Tabela de 
Distribuição das Funções Gratlficadas, Código 11.05.00~ da 
Secretaria de Controle In_tt.:rno, pass·áin a vigorar com as se
guintes funções comissionadas, re~pectivamente: 

N"de Função 
11.05.00 

10 
05 
01 
05 
01 

Denomii18çilo 
Secretaria de Controle Interno 
Assistente de AuditOria 
Chefe de Seç:ão ' 
Secretário de Gabinete 
Assis!. de Controle de Infonnaçiio 
Auxiliar de Gabinete 

Símbolo 

FC-06 
FC-05 

. FC-05 
FC-04 
FC-03 

Art. 6'' A Subsecn~t.aria de Admiriístraçào de Pe-ssoal pu
blicará o RegulamentO Administrativo do Senado Federal, 
com as alterações nele: introduzidas a~é. a presente data, remu
nerando os artigos, seções c subseçõ_cs modif[C_aqas. __ . 

Art. 7~ Esta Resolução en.tra. ÇQ1. vigor na. Ç-a_ta de sua 
pubiiCãção. - --- -- --- --- ---- - - , . --

Art. 8'-' Revogam-se as disposições em contrário. 
. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus-
são a redação final. (Paus_a.) 

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) -Item 4: 
Discussão, cm tU:irio único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 109, de 1993 (n" 3.602!93, na Casa de origem), que modifica 
a Lei n"8Ji29, de 25 de fevereiro de 1993, que "regulamenta 

dispositivos- constitucionais relativos à reforffia agrá"ria". (De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Amii Lando para proferir parecer. em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça_ e Cidadania. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RD. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, trata-se de 
matéria que visa restaurar textos já vetados pelo Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República. 

Essa matéria tramitou pelo Senado e pela Câmara e foi, 
em sua essência, v.etada. pelo Presidente da República. E esse 
veto, Sr. Presidentl!, tem todo o mérito de quem pensa no 
interesse geral da Nação. 

Em verdade, o que se quer restaurar são dispositivos 
cuja natureza não enContra respaldo constitucional, porque 
quando a Constituição veda a desapropriação sobre a proprie
dade produtiva. e quando a lei específica já estabelece os 
critérios para fixaÇãO- àe propriedade produtiva, não há como 
justificar-se a emenda que se quer apor áo art. 6", § 39 , incisos 

. I e II, da Lei n·• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. · 

Na verdade, dando nova redação, procura agregar ao 
-referido dispositivo legal nada mais nada menos do que: consi
deram-se áreas devidamente ocupadas aquelas "plantadas 

_com produtos Vt:!getais, inclusive as pastagens". 
Essa disposição, Sr. Presidente, já vem contemplada, de 

forma explícita, no texto legal; se não vejamos:-

.. Art. 6" ······-····· ·······················-··········· 

§ 3" Considcram~se e[etivamente utilizadas: 
I- as áreas plantadas com produtos vegetais; 
II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, 

obsl!rvado o índice de lotação por zona de pecuária, 
fixado pelo Poder Executivo." 

Sr. Presidente e Srs. Sen~9s>res, utilização não~ apenas 
no que se refere à área plantada com pastagens, mas utilização 

.1-é_ pastagem com o povoamento, seja de espécimes vacuns, 
cavalares, eqüinos e ovinos. Portanto, o que se quer aqui 
é consagrar a ociosidade da terra, não a efctiva utilização; 
e nest~ peritO a lei marcha contra o texto ·constitUcional. DO 
mesmo modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como_se falam 
nas pastagens -nativas, observado o índiCe de lotaÇão por zona 
de pecuária fixada pelo Poder Ex~cutivo. Isto já está explícito 
no texto legal, corno eu disse, se mantendo o texto vigente. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, busca-se 
resgatar artigos também votados, especialmente a disposição 
pertinente ao art. 18, que quer afastar do processo expropria
tór~o __ q_~ _i~ó~eis __ q_u~ __ t<;:t]~<lm_ sido adquiridos por via_ judicial. 
para pagamento cte dívida- do anteriõr-proprietàiiõ- deveaor~ 
e que estejam sob o domínio temporário do credor. não de
vem, no prazo máximo de dois anos, a contar da tradição 
do imóvel, ser objeto de desapropriação para fins de reforma 
agrária. 

Ora, Sr-. Presidente e Srs. Senadores, a ConstítuíÇ-ão faz 
uma exceção quanto à propriedade produtiva, mas não se 
pode conceber que se consagre _um privilégio desse jaez, sem 
fundamento, odioso e inconstitucional, porque trata desigual
mente situações__iguais. 

O fato de alguém adquirir via judicial um imóvel não 
o exime do _processo desapropriatório~--se ele efetivament_e 
se encontrar inexplorado. Não importa que seja para paga
mento de dívida ou que seja da maneira que for. Importa, 

---------
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sim, Sr. Presidente, que. não se pode consagrar disposição 
dessa natureza. 

No mesmo sentido, as disposições subseqüentes do art. 
39 do presente projeto de lei, que se acrescente ao art. 17 
da Lei n' 8.629, de 25-02-93, o seguinte parágrafo: 

"Depois de se considerar o que é efetivarnente 
imóvel, racionalmente explorado, economicamente ex
plorado ( ... )." 

Aqui, Sr. Presidente, se estabelece um privilégio, tam
bém, inconcebível, no sentido de se dar uma prioridade aos 
imóveis que não atingem aquela condição de exploração racio
nal, mas se estabelecer novamente uma ordem para a desapro-
priação. A Constituição é cktivamCnte taxatíVa. -

Não se pode aqui acrescentar o urros impedimentos, além 
daqueles estabelecidos na Constituição, Sr. Presidente. As 
exceções já estão consignadas; aqui estão os exceSsos, as díspOw 
sições que visam impedir a realização do processo de desapro
priaÇão, tão dificultado pela nossa legislação atual, e inviabi
lizado pela restauração dessas disposições que, ao nosso ver, 
não poderiam ser sequer apreciadas, porque pendentes de 
outra deliberação. Mas, entro no mérito e pronuncio-me con
trário in totum ao projeto que acabo de relatar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
do nobre Relator é contrário. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. P Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

Emenda n? 1 

"Suprima-se o art. 2~." 

Justificação 

Este artigo havia sido introduzido no_ PL _d_a_ Câro.ara .• 
em reunião de acordo de lideranças, pelo Deputado Fábio 
Meirelles, do PDS. O Se_nado.r Nelson Carneiro apresentou 
emenda supressiva ao mesmo. A emenda ~o- ~enador~ não 
foi acatada em reunião de representantes parhdános na Cama-
ra, contra o parecer do PDT e outros partidos. . 

O Presidente da República vetou tal artigo por eonstde-rar 
o mesmo incompatível com o art. 185 da Constituição Federal. 
Somos pela supressão do mesmo! _aOe~ais_ por~l!e ~ontém 
uma óbvia intenção: favorecer os mteresses especulatlvos do 
setor bancáriowfinanCeiro:- - - - -

Sala das Sesões, I' de setembro de 1993 .. :-c: S""'ªdor 
Nelson Wedekin 

Emenda n~ 2 

Suprima-se o artigo 2• do Projeto de Lei n'_109/93,que 
modifica a Lei n" 8.629, de 25-2-93.~ .. · ... _ .c-· --·· 

Justificação 

Este Parlamento, após intenso debate, concluiu recente
mente a elaboração da lei de reforma_ agrária, que há de 
permitir a implementação, em nosso País, de um abrangente 
processo de reforma agrária, bus_cando atenuar as sofridas 
condições de vida de ampla parcela de nossa população (dados 
informam, para exemPlificar, que aproximadamente 30 mi
lhões de brasileiros acordam diariamente sem saber se irão 
alimentar-se durante o dia). 

Para que não seja frustrado este objetivo. necessário se 
faz que asseguremos fi: aplicação _efetiva das disposições da 
Lei n"' 8.629 de 25-2-93~- qual seja a realízação de uma reforma 
agrária ampla e que atinja todos os rin ões de nossa pátria. 

O dispositivo que se propõe suprimir representa um obs
táculo a esta aspiração, posto qu_e pretende retirar do _âmbito 
de abrangência da lei os imóveis que tenham sido adQuiridos 
por via judicial, para pagamento de dívida do anterior proprie-
tário devedor. -

Há que se ressaltar que a matéria conflita com os dispo
sitivos insculpidos no artigo 185 da Constituiçãu da Re-pública, 
que estabelece claramente os _casos em que as propriedades 

_rur_ªis_se_r_ão _insuscet(veiS _de desapropriação para fins de reforw 
ma agrária. 

O artigo 2"' dtado à epígrafe, por inovar ao criar obstáculo 
à desapropriação po-r interesse social, não previsto pelas norw 
mas constitucionaiS, deve ser suprimido integralmente para 
não se ferir os antigos, legítimos e inadiáveis interesses de 
signUicativa- parcela de nosso povo. 

Sala das Sessões, 1"' de setembro de 1993. ,...,..._senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

Emenda n~ 3 

Suprima-se o artigo 3• do Projeto de Lei n' 109/93, que 
modifica a Lei n' 8.629, de 25-2-93 ·· · · · · 

Justificação 
A Lei 8.629 de 25-2-93, qUe -regulãmerúou dispositivos 

constitucionais relativos ~ reforma agrári_a, _foi alvo! durante 
sua gestação nesta·cas-a~ de inten-sa mobiliZação da sociedãde 
civil pátria, com destaque especial aos prinCipais beneficiáriOS 
dos resultados de sua aplicação, ou seja, os trabalhadores 
rurais em geral, sejain eles bóias-frias, arrendatários, parcei
ros, meeiros~ peque·n-os ou médios proprietários rurais. 

Fundamental, portanto, que o Poder Público dê conse
qüência aos dispositivos legais aprovados, através de ações 
concretas. imediatas e eficazes que conduzam à refonna agrá-

. ria reclamada pela sociedade, notadamente pelos segmentos 
vitimados pela fome que grassa em decorrência da concen
tração fundiária e das distorções da política agrícola desen
volvida pelo Governo Federal. 

O pretendido eStabelecimento de limitações ao processo 
de desapropriações; através da definiÇão de graus de utilização 
da terra, objetivo do artigo 3~ citado à epígrafe, trará sérios· 
entraves ao desenvolvimento de uma reforma agrária verdaw 
deira, onde se coloque em primeiro plano o interesse social. 

_ Ademais, há que se ressaltar a inconstitucionalidade da 
iniciativa, que se choca .com os princípios estabelecidos no 
artigo 170, III, da Constituição da República, que define a 
função social da propriedade, bem como os do artigo 185, 
que delineia as áreas insusCetívels de desapropriação para 
fins de reforma agrária. -

Não será demais lembrar a n:totivação do veto presidencial 
-aposto -a- idêntico dispositivo na lei que se pretende alterar, 

.dando conta que o estabelecimento de limitação consitítui 
interferência na operacionalização do programa, a cargo do 
órgão responsável pelo desenvolvimento do processo de refor-
ma agrária. --- - ---- ----------

Em vista do expo-sto, contamos com a aprovação unânime 
da presente emenda, dando ao Projeto de Lei n' 3.602193 
a forma adequada a:os anseios de significativa parcela de nossa 
população. 

Sala das Sessões._, 1"' de setembro de 1993. -·Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, PT- SP. 
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Emenda n~ 4 

"'Dê-:se a seguinte redação ao art. 3n, onde acrescenta 
parágrafo único ao art. 17 da Lei n9 8.629/93: 

Parágrafo único. As desapropriações de imóveis rurais 
em cada mesorregião que não atedcrem à função social defi
nida nesta Lei, obedecerá a uma ordem de prioridade com 
a seguinte escala: 

I- imóveis cOm GUT entre 0% e 20%~(viiite por cento); 
II- imóveis com GUT superior a 20% (vinte por cento) 

e inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); -
III- imóveis com GUT s-uperior a 40% (quarenta por 

cento) e inferiOr a--60% (sessenta por CC rito); 
IV- imóveis- COm GUT superior a 60% (sessenta por 

cento) e inferior ou igual a 80% (oitenta por cento). 

Justificação 

A reintrodução em lei deste parág-rafo único é o~tró _ab
surdo do PL, pois o que se busca é não só uma hierarquia 
de imóveis improdutivos para efeito de desapropriação mas, 
sobretudo, a inviabilização definitiva da reforma agrá_ria. Co
mo consta, com toda procedência, nas tazões do veto presi
dencial: 

"O capufdo artigo prescreVe a exigência de que 
se proceda ao assentamento de trabalhadores rurais 
em terras economicamente úteis, garatindo-lhes a pre
ferência pela localização na região por eles habitada. 
Cumpre o dispositivo, assim, de forma inteligente, o 
princípio- sociológico de que se assente o homem em 
seu habitat." 

O parágrafo único entra assim--em franca contradição 
com o caput do artigo. Pretender que os assentamentos sejam 
feitOS de acordo com a escala hierárquica propostã, em cada 
Grande Região, é impedir a realização dos mesmos, pois con
diciona e submete O:sJnteress_es das partes ao seu andamento 
no conjunto regionaL Por exemplo, a reforma agrária no Sul 
do estado do_ Pará - região Onde existem grandes conflitos 
em torno da terra --estaria submetida ao andamento em 
toda a enorme, complexa e diferenciada Grande Região Nor
te. 

Por último, tal proposta resulta, consciente ou itlcons.cien-
temente, em um e_stímtJ.lO aos_separatistas... __ __ 

Por essas razões, m:a:s com o ânirn.o de ainda tentar um 
acordo, propomos que a escala de propriedades improdutivas 
seja aplicada por mesorregiões que repre-sentam agrupamen-
tos de miêrorregiões. , 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1993. --:- Senador 
Nelson Wedekin. 

Emerida n~ 5 

Dê-se a seguinte redação ao· art. .3~, onde se acrescenta 
parágrafo único ao art. 17 da Lei n" 8.629!93: 

"Art. 17. .. .......... --------------·--··-·--· ..... ~ ... 
Parágrafo úníco. Os planos e programas de refo.r

ma agrária fixarão prioridades, por mesorregião h?mo
gênea, na seleção de imóveis a serem desapropnados 
com a finalidade de assentar trabalhadores rurais,_ le
vando em conta os segintes critérios: 

I -grau de Utilização da Terra-GUT, na forma 
fixada por esta lei, escalonado _em relação ao limite 
fixado no art. 6~; 

II -possibilidades de exploração agroeconómica 
do imóvel; 

III- presença de infra-estrutura qae permita, no 
menor tempõ possível, implementar e emancípar proje
tas de assentamento; 

IV- a comprovada existência de demanda por 
parte dos trabalhadores." 

___ Justificação 

Quando da votação do projeto original, que ora esta 
-lei emenda, a Câmara dos Deputados aprovou o critério que 
fixava _a prioridade para a desapropriação de imóveis_ para 
fins de reforma agrária em nível de todo o território nacional. 
A análise do projeto no Senado determinou a alteração deste 
critério para o parâmetro de microrregião homogênea, pela 
consideração de que o âmbito nacíOnã.l era muito amplo e 
poderia ser um fator obstaculizador e que ensejaria muitas 
disputas jurfdicas no processo de desapropriação de terras 
para fins de reforma agrária. 

Retornando o projeto original para a Câmara dos Depu
tados, houve negOciaÇões que determinaram a aprovação do 
parágrafo único do art. 17 com o critério fíxado pela Câmara, 

· com o compromisso-de, no prazo de um mês. a Câmara enca
minhar outro projeto de lei - que é este de_ que estamos 
a tratar - alterando a lei original em três pontos, tendo um 
destes pontos,_ a definição do âmbito em que se daria a fixação 
de prioridade para as desapropriações. A manutenção da reda
ção aprovada na Câmara, em detrimento da emenda aprovada 
no Senado, determinou o veto deste parágrafo único, pelo 
Sr. Presidente da República. Nesta discussão formaram-se 
fUndamentalmente, duas correntes: a que pretendia um âmbi
to mais amplo e, abrindo mão do âmbito nacional, propunha 
a fixação de prioridades no âmbito das grandes regiões do 
IBGE, a saber, Norte, Nordeste, Centrooeste. Sudeste e SuL 
Outra corrente defendia a fixação de um âmbito menos amplo 
e, abrindo mão do âmbitO da microrregião, propunha a mesor
região, que significa a reunião de microrregióes com certa 
unidade económica, física e social. 

Por isso estamos acatando o entendimento desta última 
corrente, coerente com o entendimento expresso pelo Senado 
Federal. quando da aprovação do critério de microrregião, 
como emenda à lei originaL Este é o_ nosso entendimento, 
esta é a nossa coerência. 

Por fim, queremos acrescentar um aperfeiçoamento à 
lei, incluindo outros critérios, além do Grau de Utilização 
da Terra (GUT) para a fixação de prioridades para fim de 
desapropriação. Assim, incluímos como critérios a efetiva pos
sibilidade de exploração do imóvel, a presença de infra-es
trutura que facilita a iiriplantação do assentamentO e seu de
senvolvimento e, finalmente, a comprovada demanda de ter
ras por parte de trabalhadores que, afinal de contas, é a finali-
dade maior da desapropriação. · 

Estas as razões de_nossa emenda. 
Sala das Sessões. 1" de setembro de 1993. -Senador 

Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador A mi r Lando, para proferir parecer sobre 
as emendas. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res, as emendas vêm no sentido, exatamente, do meu parecer, 
mas ficam prejudicadas, porque o meu parecer é contrário 
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ao projeto in totum. Conseqüeriteme-Ii.tc, todas. as _emendas 
tlcam prejUdicadas. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 

É iido o seguinte __ 

REQUERIMENTO N• 847, DE 1993 

Requeiro a votação em separado do art. zo do Projeto 
de Lei da Câmara n" 10/},_de 1993, _que modifica a Lei n~' 
8.629, de 25_dc fevçr_eiro. de W~3,_ pelos motivos seguintes: 

A unia, porque a prop'osição, ao exclui~ os iqlQv~eis_a,dqui
ridos por via judicial, agride a Constituição Federal (art_, 184) 
que, inadmit_indo qualquer exceção, considera passível âc de
sapropriação, para fins de reforma agrária, o "il!l<?vel _r;~ral 
que não esteja cumprindo sua fun.são social"_ .. Al~m_ d1sso, 
são números clausus as ~xceções ínsitas __ IlO _art, 185 -~-a Ç_a_~t?. 

A duas, porque, pelo mesmo motivo acima re(erido, a 
mêsma: proposta, que constou. çlo PLC N" 65~ ,de 19_92,_ em 
seu art. 15 e parágrafo único, foi vet~da pelo Sr. Presidente 
da República, ao sancionar a Lei n'' 8.629,- sob _as --~_egui~tes 
razões: 

"VerifiCa:.se ncsté artigo· a ·vechlçãO cte- de-saPro
priação de imóvel rural não prevista no r:ol das exceç_ões 
admitidas na Carta, o q-ual tem car-átcrTaXãtívõ, é n-ão--
exemplificativo. _ _ _ _ 

Assim, somente õs imóveis rutai~ que cumpram 
a função social, os produtivos e as pequenas e médias 
propriedades estão prott!"gidos da desapropriação para 
fíilS de reforma agráría. E defeso criar em-lei ordinária 
eX.ceções outras, complementares. 

Com a_ rcdação atual. o art. 15 da, propoSitura 
mostra-se inconciliável com o art. 18_5_4-a Çppstituição 
Federal, por isso estou vetando-o". (Mensagenl no -
28/93-CN n'' de origem •. ·na Presidência da Repúhlica, 
98/93. de 25 de fevereiro de 1993). 

_.o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}-, Em votação 
.o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirarn_permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o projeto. 

-O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente. peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra o nobre Senad_<?r.C:i_d Sabóia qe_-~~r'{a.l.ho_. __ 

O SR. CID S!).BÓIA DI): ÇARVALHO (PMDB- CE. 
Para encaminhar _a votação. ~Sem revisão do orador.) --Sr. 
Presidente, cm Jac.e.-cJ_q. parecer do Senador Almi~ Lando, 
o PMDB vota contra_ o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O PMDB 
vota contra o prOjeto. 

O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente. peço a palavra 
pará encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDE!'iTE (Humberto L~cen_a)- Tem a pala
vra o nobre Senador Almir Gabriel. 

·. · O SR: ALMIR GABRIEL (PSDÍl - PA. Para encami
ilh3.r. 3 'VOtclção. Seffi revisão do--oradOr-.) - Sr. Presídeõte. 

- Cstamos inteiramente de acordo com o parecer dO :sc-nãdbr 
Amir Lando. 

Esse projeto tenta re:::.taurar. no meu entender. de manei
ra,pouc? correta, ~oda uma série_ de vetos apostos pelo Presi
dente da República, no que diz respeito à polítici:l de reforma 
agrária. Esse Senado Federal não tem outra coisa_ a fazer 
~ertã~- ª'provar o parecer do Senador Amir Lando, votando 
contra o projeto de l~i_ e a favor do parecer do Senador Amir 
Lando. 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
A trêS, como, no momento, o veto presidencial pende para encaminhar a votação. 

de apreciação do Congresso Nacional, que poderá mantê-lo O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala-
ou não, descabida seria_a proposição e o exame de ma:teria .'\Ira ·o nobre Senador Josê Paulo Bisol. 
de idêntico teor. O exame ao veto do art. 15 do PLC N'-' 
65, de 1992 (PL n·• 11/91 na Casa de origem) consta do item O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encami-
59 da pauta de votações do _Congresso Na~iQD~l: ___ ··-- ·--- nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 

Inobstantl! a argumentação cxpendida, emba~ada em -e·Srs. Senadores, o PSB vota contra, c chama a atenção pqrque 
princípios jurídicos e de_ boa técnica. legislativa, a rejeição esse projeto está correndo aqui sub-repticiamcnte contra todos 
ao art. 2° do PLC N'' 109, de_ 1993, impõe-se, ainda, pela os princípios e contra o que normalmente se tem decidido 
possibilidade de ensejar a prática de fraude_s, atra_yés de e_xec1,1- _- a respeito de reforma agrária. Votamos contra e ainda protes
ções simuladas de dívidas inexistentes, que poderiam vir a -Tanl.05--pela'fõrma de ti"ámitação -de um projeto semelhante. 
impedir as desapropriações de imóveis rurais, mesmo quando O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
estes não estivessem cumprindo sua funÇão social, aguardando para encaminhar a votação. 
sua valorização. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala-

Ao par disso, a prevalecer o proposto no PLC N·' 109, vra o nobre Senador Eduardo Suplicy. 
de 1993, a disposição representaria verda.de_iro _in_ce_pti_\'O às _ 
execuções contra produtores rurais, cujo endividamento - O SR~ EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
toda a Nação sabe-, atinge a nfvci~ alar_man~es,p;>nw çlecla- ·a votação:Sem revisão do orador.) --=-Sr. Presidente, o Partido 
rou, recentemente, a esta Casa o Presidente do Banco do dos-Tfãb'alha(lores ülffibêm é Contra o pro fetO e eStàde:ácbtdo 
Brasil S/ A. - , ----- ---- - - -com--a ·anaJiSCTéita pelo Relator, Senador Amir Lando. 

Nada nos conduzirá, portanto, à âprovaçâo do art. 2'' Esse projeto visa contrariar os vetos do Presidente Itainar 
do PLC N'-' 109, de 1993, dé vez que sua disposição. além Frartco e se viesse a ser aprovado prejudicaria __ a realização 
de agredir a Constituição Federal, ofende a técnica legislativa, da reforma agrária. 
propicia a fraude e privilegia o seguimento representado pelos O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
credores._J!m detrirn.entQ de _classe, prç~utor~_ já __ p_9r __ ~_emais __ dência, antes de pmced_er a v_otação. esclarece ao_.Senador 
sacrificada. José Paulo Biso I que a matéria está em .regime de_ Qrgência, 

Sala das Sessôes, 1\' de. setembro de J9.93, __ ~_Ne_lsQn C~r- _ de acordo com o art. 336, c, do Regi~ento Interno, por 
neiro. solicitação dos Srs. Líderes. 
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O SR. PRESIDENT:E (Humberto Lucena)- Em votação 
o projeto, com o parecer contrário do nobre __ Relator Senador 
Amir Lando. 

Os Srs. Senadores que o rejeitam queiram permane·cer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, ficam prejudicadas as emendas e 

o destaque do Senador Nelson Carneiro, anteriormente apro
vado. 

O projetO vái ao Arquivo, feita a devida cóinunicação 
à Câmara dos Deputados. _ 

· É o projeto rejeitado. 

PROJETO OE LEI OA CÂMARA 
N• 109, OE 1993 

(N' 3.602/93, na Casa de origem) 

Modifica a Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
que regulamenta dispositivos constitucinn_ai.s __ _relativos 
à reforma agrária." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 4'-' 
cação. 

Art. -5" 

Esta lei entra em vigor na data de sll:a_ publi-

Revogam-se--as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 5: 

Ofício n" S n'/83, del993, através qo.qual a Prefeitura 
Municipal _de_ Içara, Estado de Santa Catarina, solicita, nos 
termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rização para que possã contratar ·apel-ação de Créditõ junto 
ao Banco do Estado de Santa Catarina SIA - BADE:SC, 
para os fins que especifica. (De_penden4o de pa~eccr). __ 

_Nos termos ~o art. 140, a, do Regimento Interno. designo 
o nobre Senador Epitâcio Cafeteira para proferir o parecer, 
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Ofício "S" n" 83, de 1993, do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação da 
Prt!feitura Municipal de Içara- SC, para contratar operaçâo 
de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina SA- BADESC, n()-vidor de 
Cr$7.536.300,00. equivalentes a US$300.000,00, em 31-3-93, 
_utilizando recursos _do BIRD/PROURB". 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEffiA (PPR- MA. Para profe-Art. 1•. Os incisos I e II do § 3'' do Art. 6", da Lei 
n~ 8.629, de 25 de fevereiro -de 1993, passam a ter a seguinte 
redação: 

· "Art. 69 ············~~··········-·,~-·--..... ···-···~··--····-·····--· • 

rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. é encaminhado 
par"a apreciação do Senado Federal o Ofício-"Sn · n° 83, de 
1993, através do qual a Prefeitura Municipal de Içara- SC 
solicita autorização para contratar operação de crédito no 

§ 3' ...... _ ........... ~'"'"'"'"""""·--~~···---······ ..... .. 
I - as áreas plantadas com produtos vegetais, inclusive 

as patagel)s; 
II - as áreas de pastagens nadvas, observado o índice 

de lot~ção por ~o.I.!~~~eccu~_ria, fiXadÕ.pe)o Poder Executivo; 

Art. 2". A Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
passa ·a vigorar acrescida do seguinte ãrtigo;· rertumerados 
os demais: 

"Art. 18. Os imóveis que terihaiD sido adquiridos por 
•-via judicial, para pagamento de dívida do anterior proprietário 
devedor, e que estejam sob o domínio -temporário do credor, 
não devem, no prazo máximo de dois anos, a contar da tradi
ção do imóvel, ser objeto de desapropriação para fins de 
reforma agrária::· · -- - __ 

Parágrafo único., Considera-se domíniO tc-mpo-rãrio, p"a· 
ra efeitos desta lei, aquele em que o proprietário adquiriu 
o imóvel para posterior venda e realização de capital para 
ressarciamento de seu crédito junto ·ao- anterior proprietário 
devedor." 

Art. 3~ Acrescente-se ao art. 17 da Lei n~ 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, o seguinte pàtágrafO único: 

Art. 17. .. ......................... - ........ ~~-·····-'"""~ 
Pã.rágrafo único. . A desapropriação de . .imóveis rurais 

em cada Grande Regiãõ (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro· 
Oeste e Sul) que não atenderem à função social definida nesta 
lei obdecerá a uma ordem de prioridade, segundo o Grau 
de Utilização da Terra- GUT, de acordo segundo a seguinte 
-~~ . 

I- Imóveis com GUT entre 0% e 20% (Vinte pOr cérito); 
II- Imóveis com GUT superior a 20% (vínte por Cento) 

e inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 
III -Imóveis com GUT superior a 40% (quarenta por 

cento) e inferior ou igual a 60% (sessenta por Cento); 
IV -Imóveis com GUT superior a 60% (sessenta por 

cento) e inferior ou igual a 80% ~itenta pOr celi.to). 

-valor de Cr$7.536.300,00 (séte milhões, quinhentos e trinta 
e seis mil, e trezentos cruzeiros reãis), equivalentes a 
US$3DO.OOO,QO, em 31-3-93. 

Qs recursos advindes desta operação de .crédito desti
·nam-se à realização de Obras de infra-estr-utUra urbanã~ através 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das cida
des de pequeno e médio portes de Santa Catarina -
PROURB, e serão contratados junto ao BADESC. Original
mente, são recursos decorrentes de contrato firmado pelo 
Estado de Santa Catarina com o Banco Internacional para 

-Reconstrução e Desenvolvimento -- BIRD, destinados ao 
financiamento do programa PROURB. · 

As condições financeiras básicas da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) Valor pretendido: Cr$7.536.300,00 (sete milhões, qui
nhentos e trinta e seis mil, e trezentos cruzeircrs reaís) equiva
lentes a US$300.000,00, em 31-3-93. > 

b) Ju~os: 19,50% a_. a. + taxa de administração de 1,50% 
a.a.; 

c) atualização monetária: taxa referi::ncial-TR; 
d) garantia: JCMS; 
e) Destinação dos recursos: realização de obras de infra

-estrutura urbana, através do Programa de Apoio ao Desenvol
vimento_ Ur_bano das cidades de pequeno e médiO porte de 
Santa Catarina- PROURB; ... -

I) Condição de pagamentos: 
-do Principal: em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, 

c.om carência de até 24 (vinte e quatro) meses; _ 
-dos juros: não existe período de carência: 
As operações_ de crédito dessa natureza estão sujeitas 

à observância e ao cumprimento das exigências e condições 
estipuladas pela Resolução n<.> 36/92 do Senado Federal, nota
damente as definidas em seus arts. SOe 6°, que foram integral
mente atendidas. 

Relativameúte aos liniíteS de endividamento, definidos 
nos arts. zoe 36 da referida Resolução, o Par~cer DEDI'f'IDIA-
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RE-93/516; 16-8-93, do Banco C:éntral do Brasil, demonstra 
que são os mesmos atendidos pelo Municíp-io de Içara. Há, 
portanto, margem dispon.ível para a contratação e conseqüen
te cobertura dos encargos financeiros da operação de crédito 
pretendida. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo 
Ofício "S" n'' 83. de 1993, nos termos do seguinte_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 74, DE 1993 

"Autoriza a Prefeitura Municipal de Içara --SC 
a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$7 .536.300,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e 
seis mil e trezentos cruzeiros cruzeiros reais), junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
SA - BADESC". 

O Senado Federal resolve:_ 

Art. 1·.o É a Prcft~itura Municipal de Içara- SC autori
zada a contratar operação de crédito no valor de até 
Cr$7.536.300,00 (sctemilhóes, quinhentos c (finta e-seis mil, 
trezentos cruzeiros rCaiS). equivalentes a US$300.0(XY,OO, cm 
31-3-93, junto ao Banco de DesenvolvirnCnto do EStadO de 
Santa Catarina SA- BADESC. 

Parágrafo único.- OS recursos ad\;índos da-ope-raÇão de 
crédito referida no Caput desse artigo destinam-se à realização 
de obras de infra-estrutura urbana no município, atrav-és do 
Programa PROURB. - _ - - -- -

Art. 2°. As condições financeiras bá~icas da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) VALOR: Cr$7.536.300,00 (sete milhões, quilihentos 
e trinta e_- seis mil, c trezentos cruzeiros -rc.ais) equivalentes 
a US$ 300.000,00, em 31-3-93. -- -

b) Juros: 10,50% a.a. + taxa qe administração de 1,50% 
a.a.; 

c) Atualização monetária: taxa rcferencial-TR; 
d) Garantia: ICMS; 

Sobre a mesa;pareccr d3 Comissão Dir.etora oferecendo 
a Redação Final, que será lida pe1o Sr. l" Secretário. , 

É lida a segumte 

PARECER N• 292, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) · 

Redação final do Pi-o}eto de ResoluçãO -n~ 74, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçao fin&l cto·Projeto 
de Resolução n" 74, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Içara (SC), a contratar operação de crédito no valor 
total de Cr$7.536.300,00 (sete milhões, quinhentos c trinta 

--e seis mil e trezentos cruzeiros reais), junto ao Banco de 
Dçsçnvolvimento_ dQ _Estado de _Santa Çatari_Ii~ S. A.-- S,A-_ 
N~ . . . 

Sala de Rcuniões_da Comissão,_ 1" de setembro de 1993. 
-----=--Rº!!t~~t:~o_ L_~c,e~a, __ Prestd_~m_ç - Naf.>Q!: _Jt!nior, ~~_latÇJr __ _ 
-Ç)!ag~~-~~figu~---- ~av_oisier _Ma!ft~ ~ _ 

ANEXO AO PARECER N'' 292, 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 

Autori~a a Prefeitura M!Jnic;pal de Içar~_ (SC) a 
éontratar· operação de Crédito no- val.or de 
Cr$7 .536.300,00 (sete milhões, quinhentos e. trinta e 
seis mil e trezentos cruzeiros reais), junto ao Banco 
de O_esenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. 

··-BADESC. 

O Senado Federal resolve: 

e) Destinação dos recursos: realização de obras de infra
estrutura urbana, através do Programa de Apoio ao Dese_nvol
vimcnto Urbano das cidades_ de pequeno e médio portes de 
Santa Catarina- PROURB; 

O Condição de pagamentos: 

.Art. I' É a Prefeitura Municipal de Içara (SC) autori
zada .a. contratar operação de crédito no valor de..~até 
Cr$7536.300,00 (srr'e milhões, quinhentos e trinta e sds mif 
e trezentos cruzeiro-s reais)·.- e-quivalenteS a US$300,000.00 
("trezeritos mil dólares,americanos), em 31_d~ março de J~93, 

- j_unto a9~Bal}_C9 de Pe;Sen_vQlvimen_t9 doEstaQç çl~_Sm1~<;. C_ata-
-do Principal: cm 96 (noventa e seis) parcelas mensais, 

com carência de ati! 24 (vinte c quatro) meses; 
-dos juros: não existe perfodo de carência. 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá se-r exercida num prazo máximo de 270 (duzentos e seten
ta) dia~. contados da data de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicaçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:- O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 74, '" 
de 1993. 

Completada a instru-ção -dà- matéda, passã-se- a sUa Ime
diata apreciação. 

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.) 
--- m-o havendi:Yq-ue-rrcpe-ça a-·palã\·r-.f.-en:cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 

rina S.À.- BADESC. - - --
Parágrafo úniCo. Os recursos advindes da operação de 

crédito referida no caput deste artigo destinam-se à realização 
de obras de infra-estrutura urbana no município, através do 
Programa PROURB. 

Art. 2n As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as s~guintes: 

a) valor: CR$7.536.30.0,00_ (~ete ·.milhões, quinhentos e 
trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reais), equiValentes a 
US$300,000.00 (trezentos mil dólares americanos), em 31 de 
março de 1993: 

b) juros: 10,5% a.a. mais taxa de administração de 1,5% 
~.a_.~_ - --

c) atualização~ monetária: tax3 referencial - TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

eStillú.iJ-8.-urO~ln-a~ átraves.:d-o Programa de Apoio ao Desenvol
vimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de 
Santa Catarina - PROURB: 

O condições de pagamento: 
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, com 

carência de até vinte e quatro meses; 
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-dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3~ . A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e _setenta dias, contados 
cta: ctáút de· sua publicaç-ãO: 

Art. 4" 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. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 6: 

Votação, em turno único, do SubstitU[iVo da Câ
mara ·ao Projeto de Lei do Senado n" 192, de 1991, 
de autoria do Sen~dor Divaldo Suruagy, que altera 
dispositivos da Lei no 5,869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 263, de 1993, 
da ComíSSãO 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão do Projeto foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 27 de agosto último. 

Passa-se ã votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que o Substitutivo 

da Câmara ao_ Projeto do Senado será considerado série de 
emendas e votado s_eparadamente por artigos. parágrafos, inci
sos, alínea e itens, em correspondência aos do Projeto emen
dado, salvo a aprOvação de requerimento para votação em 
globo ou por grupo de dispositivos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
SecretáriO. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 848, DE I993 

Nos termos dos arts. 287, do Reginienfo Interno, requeiro 
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n' 192, de 1991 (n' 2.654/92, 
naquela Casa). de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que 
altera dispositivos da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-Código de Processo CiviL 

Saladas Sessões, I' de setembro de 1993. -Nabor Júnior. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei-~· 
ra da Presidência que e ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, 1~ Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. -- -

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

Aprovado. 
Votação, em globo, do substitutivo da Câmara. 
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 substitutivo aprovado. 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I92, DE 199I 

(N' 2.654/92, naquela Casa) 

Altera dispositivos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973- Código de Processo Civil. 

O Con_gresso Nacional decreta: 
Art. I" Os arts. 222, 223, 224, 230, 238,-239, 241, e 

_ 412 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código 
de Processo Civil. passam a vigorar com a seguinte i"edação: 

""Art. 222. A cita__ção será feita pelocorreio, para qual-
quer comarca do País, exceto: 

a) nas ações de estado; 
b) quando for ré pessoa incapaz; 
c) quando for ré pessoa de direito público; 
d) nos processos de execução; 
e) quando o réu residir em local não atendido pela entre

ga domiciliar de correspondência; 
f) quando o autor a requerer de outra forma. 
Art. 223. Deferida a citação pelo corréiO, o escrivão 

ou chefe da secr<;:taria remeterá ao ciJfJ,ndo cópias da petição 
inicial e do despacho do juiz, expressamente consignada_ em 
seu inteiro teor a advertência a: qUe se i"eifere ó ãrL 285, segun
da parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o 
juízo e cartório, com o respectivo ehdereço. 

Parágrafo único. A carta será registrada para entrega 
ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que 
assine o reCibo. Sendo o réu pessoa 'jurídica, será válida a 
entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de adminis
tração. 

Art. 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justi
ça nos casos ressalvados no art. 222, ou quando frustrada 
a citação pelo correio. 

Art. 230. Nas comarcas contíguas, _de fácil comunica
ção, e nas que se situem na mesma região metropolitana, 
o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações errf 
qualquer delas. 

Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intima
ções serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 
aos advogados pelo correio -oü, se presenteS em cartório, dire
tamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Art. 239. Far-se-á a intimação por meio de- oficiãl de 
justiça quando frustrada a realização pelo_ correio. 

Parágrafo único. A certidão de intimação deve conter: 
I-..... ,, ......................... , ..... ,,,,.,,."'''"'" .............. . 
II- ................................................................... . 
III - a nota de ciente ou certidão de que o intimado 

-nâo a apôs . 
•••••••••••••••••••••• "! •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~·····-········ 

Art. 241. Começa a correr o prazo: 
--r- quando a citação ou intimação for pelo cOrreio, da 

data de juntada aos autos do aviso _de recebimento; 
II - quando a citação ou intimação for por oficial de 

justiça, da data de juntada aos autos do mandado cumprido; 
III - quando houver vários réus, da data de. juntada 

aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citató
rio cumprido; 

IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta 
de ordem, precatória ou rogatória, da data de sua juntada 
aos autos devidamente cumprida; 
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Em Sousa, iniciei minha vid-a pública: ex~rcendQ ~ man~ 
dato de prefeito. E _conheço, portanto, o lugar e as pessoas. 

Vejo nesta homenagem, contida no projeto já aprovado 
A·;~: .. 4-i2· ... ····································~·······.,~~-·-L-:::.:..~:..:~· ----na Baixa Câmara. algo de absolutamente justo, que consagra 

..................... ·:.·.·.·.·.·.·.·.·:.-.·.·.·.·.·:::.·.·.·.-.-~~-~."~:::~:.:_:~·:·::~ .. ~~·-·:_ üín ~ô?:e que se distinguiu na comunidade local, de algu~m 
§ 3o A intimação poderá ser feita pelo correío: Sõb~e"giS- -~que·mtctou a ~u~ vida percorrendo as es~radas ~o Pa~s, excr· 

V - quando a çitaç:io_ fo_r por edital, finda _a_ dilação 
assinada pelo juiz. 

tro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha c~ndo o cornerc10 e que ascende':! na h1eprqum soc1al para 
tiver residência certa." S1tuar-se entre os homens bons da cidade, entre os grandes 

Art. 2~ Esta lei entra em_vigor trinta dias após a data _non:tes da r~gião, cujo papel foi decisivo na construção, na 
de sua publicação. pav1mentaçao dessa estrada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 125, de 1991 -Complementar (n" 60/89 
-Complementar. na Casa de origem), que disciplina 
os limites das despesas com o funcionalismo público, 
na forma do art. 169 da Constituição F~deral, tendo 

Parecer, proferido em Plenário·; eiD substituição 
à Comissão de Assuntos EconômicOs, _Relator: Senador 
Meira Filho. favorável ao Projeto e à E'metida n~ -1, 
de Plenário. 

(Dependendo de parecer s-obre as Emendas apre
sentadas perante a Comissão.) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. . 
172, I, do Regimento Interno) 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. P 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 849, DE 1993 

Nos termos do art. 315, combinado com a __ alínea c do 
art. 279 do Regimento Interng, requeiro adiame-nto da votã.ÇáO 
do Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 19'91-Complementar 
a fim de ser fdta na sessão de 15 de setembro p_r§Xi!JlO. 

Sala das Sessões, 1" de setembro de 1993. -_Mirco Ma-
ciel. - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
sai da Ordem do Dia, para a ela retornar na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de __ L&i da 
Câmara no 87, de 1993 (n' 2.162191 na Casa de origem), 
que denomina "Rodovia José Francisco de Soúsa" o 
trecho federal da BR-230 que liga as cidades de Sousa 
e Cajazeiras, no Estado da_Paraíba, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 214, de f993, 
da Comissão -de Edu~ação 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão orcÜnária 
do dia 27 de agosto último. 

Passa-se à votação do projeto ern turno único: 

O SR. ANTONIO MARIZ -Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Maríi para encaminhar 
a votação. · 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para encami
nh~r a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero 
so.hdarizar-me com a iniciativa Qa Câmara que atribui a deno
mmação de Rodovia José Francisco de Sousa ~L~sse -trecho 
da BR-230, ligando as cidades de Sousa e Cajazelras,-Oo Esta
do da Para1ba. 

No Governo João Agripino, a Rodovia Federal BR-230 
foi delegada ao Estado que a realizou, inCorporando-a ao 
património viário estadual. 

José Francisco de Sousa teve papel sign-ificativo na luta 
pela construção dessa rodovia. Empenhou-se nela, mohilizou 
a cidade e os municípios vizinhos para que se concretíza~se 
um objetivo longamente desejado por todo povo da área. 
Foi personalidade marcante na Cidade de Sousa; exe:r:_cell ativi
dade política, presidiu o PMDB até a ::ma morte. --

Não obstante a ação partidária e as posições polític;:~_s 
que sempre assumiu é, no entanto, _unanimidade na opinião 
pública local. -

Sr. Pr;sident~ t! Srs. Senadores, a hom,eqagem -~· por 
todos os t1tulos, JUSta e a ela me associo encaminhando o 
voto favorável à aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votaçau 
do projeto, em turno único. 

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

Aprovado. · -
A·ma1étia vafà sanção. -

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1993 

(No 2.162/91, na Casa de origem) 

Denomina "Rodovia José Francisco de Sousa" o 
trecho federal da BR-230 que liga as cidades de Sousa 
e Cajazeiras, no Estado da Paraíba. 

_O C~rigreSs~ Nacional decreta": 
Art. 1" Fica _denoniinado "Rodovia José Francisco de 

Sousa'_' o trecho da rodovia federal BR-230 compreendido 
entre as cidades de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba. 

Art. 2~ -Esta leí entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 10:. 

Votação, em turno único, do Parecer n9 252, de 
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e CidadaN 
nia, sobre questão de ordem d9 SenadOr Cid Sabói<t 
de Carvalho, concluindo ser de dois quintOS dà compo
sição do Senado o quorum para aprovação de Projetos 
de Decreto Legislativo de outorga e renovação de con
cessão, permissão e autorização para serviços de radio
difusão sonora e de sons e imagens, conforme_ previsto 
no § 2"' do art. 223 da Constituição. 

A discussão da matéria foi encetrada na sessão ordinária 
de 27 de agosto último. 

- Votação do Par~cer, em turno único. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o parecer aprovado. 

PARECER N• 252, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre Diversos nn 10, de 1991 (Of. SM no 584, de 6-6-91, 
na origem), "Do Senhor Presidente do Senado Federal, 
encaminhando ao Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, questão_ de ordem levantada pelo Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho sobre votação de Projetos 
de Decreto Legislativo aprovando outorga e renovação 
de concessão de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens." 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

1. O Presidente do Senado Federal çonsulta esta Com is~ 
são de Constituição, JusÜÇã c Cidad"a-nia- sobre qUestão de 
ordem suscitada pelo nobre ·senador Cid Sabóia de Carvalho 
durante ''apreciação de Projetas de DecretO Legislativo apro
vando outorga e renovação de concessão, permisSão c autori
zação para serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
(TV)". 

2. A questão de ordem é a respeito da "aplicação, na 
votação dessas matérias, do quorum_ previsto no § 2" do art. 
223 da Constituição Federal". Segundo o cntc!1-dimento da 
Presidência, "a aplicação do quorum qualificado mencionado 
só se concretizaria ha hipótese da apreciação da Mensagem 
propondo "a não-renovação da concessão ou permissão H, co
mo previsto no dispositivo constitucionã.J ci!ado, corroborado 
pelo art. 288, IV. do Regimento Interno da Casa". 

3. É o que informa o ofício do PrCsidente__do Senado, 
a que foram anexadas as "notas taquigráficas" relativas ao 
assunto. 

Parecer 

4. O § 2~' do art. 223 da Constituição Ft::deral estabeleci!, 
literalmente: 

"§ 2'-' A não-renovação da concessãO ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin
tos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

O art. 288 do Regimento Interno prescrevi:! que: 

"As deliberações do Senado serão_tornadas por 
maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus 
membros (Const., art. 47), salvo nos seguintes casos, 
em que serão:" ~' - · 

IV- por voto- favorável de dois quintos da compo
sição da Casa, aprovação-da não-rc~qvação_cta conces~ 
são ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens (Const., art. 22.3..- § 2•l).'' 

De modo expresso, portanto, a ConstituiçãO e o Regi~ 
rnento Interno restringiram o voto favorável de "dois quintos 
da composição da Casa", no trato da matéria de "radiodifusão 
sonora e de sons e imagens'', à hipótese da "ap_!'ovação da 
não-renovação da concessão ou permissão". 

5. Assim dispondo a Constituição, isoladamente, sobre 
a espécie de aprovação da não-renovação, seria de compreen
der~se, por interpretação lógica, que os_ casos de--aprovação 
de renovação da concessão ou r:rmissão incidiriam na regra 

geral de "maioria absoluta'' dos membros da Casa, como 
estabelecido no caput do art. 288 do Regimento Interno. Cor
roboraria esse entendimento o princípio básico inScrito no 
art. 47 da Constituição: 

"Salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 
tornadas por maioria dos votos, presente a maioria ab~ 
solura de seus membros." 

E dessa forma se estava entendendo, tanto que o nobre 
Presidente do Senado, numa das passagens das notas taquigrá
ficas, esclareceu que, não havendo "proposição" com as "ca~ 
racterísticas" das que suscitavam a questão de ordem - ou 
seja, de não-renovação ~'·o quorum de apreciação é aquele 
normal''. 

6. Ocorre que o § 3" do art. 223 da Constituição, pre
ceitua: 

''O ato de outorga ou renovação somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma dos parágrafos anteriores." 

Ora. de acordo com os "parágrafos anteriores", prescre
ve-se: no § 1", que o Congresso Nacional aprecia o ato do 
governo no prazo do art. 64, §§ 2" e 4'·', e no § 2'·' se estipula 
que a não-renovação "dependerá de aprovação de, no míni
mo, dois quintos, em votação nominar·. Logo, o§ Y equipa~ 
rou o quorum de aprovar a renovação ao de aprovar a não-re
novação, visto que a amplitude da cláusula "na forma dos 
parágrafos anteriores" não permite qualquer exclusão. Pode 
afigurar-se e-stranhável a equiparação, mas é o que está, clara
mente, na Constituição. 

7. Diante do exposto, concluímos que o quorum para 
votação da matéria concernente a aprovação de renovação 
de concessão ou permissão, bem como o relativo a aprovação 
da não-renovação de concessão ou permissão de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens é um só: de dois 
quintos da composição do Senado, em votação nominal, que 
a Mesa apurará adequadamente. 

É o parecer. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1993. - Iram Saraiva, 
Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Élcio Áh·ares 
- Eva Blay - Luiz Alberto - Pedro Teixeira - Jutahy 
Magalhães - Esperidião Amin - Cid Sabóia - João França 
- Magno Bacelar-. Antôni_o.M_ariz. 

Votação, em turno único, do Requerimento n '272, 
de 1993, do Senador Dcnio Pereira, solicitando, no.s 
termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 106, de 1992 (n' 813/88, na Casa de origem), 
além das Comissões a que foi despachado, seja tam~ 
bém, ouvida a de Serviços c Infra-Estrutura. 

Votação do requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei n" 106, de 1992, ifá também ao exame 

da Comissão de Serviços e Infra-Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 12: 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 551, 

de 1993, da Senadora Marlucc Pinto, solicitando, _ _nos 
te:mos do art. 172, incisO I, do Regimento Interno, 
a mdusão, cm Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
Senado n" 56~ de 1993- Complementar, de sua auto-
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ria, que dispõe sobre a cobrança de juros :-elas entida
des que atuam segundo as regras do Sistema Financeiro 
de Habitação. --- -

Votação do requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n" 56, de 1993 --Comple

mentar, será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 13: 
Votação, em turno-i.1nic0.-do Requeriffiénl:6fl"764, 

de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regiineii.tCfli'lterno~ 
a inclusão, em Ordem do Dia, dO Projeto--de Lei do 
Senado n'' 67, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores na gestão das empre
sas e dá outras providencias. 

Sobre a mesa, req~~rimentO que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. -
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 850, DE 1993 

Nos termos do art. 315, combi~<ado com a alínea c do 
art. 279do Regimento Interno, requeiro aaiatnento da VOtação 
do Requerimento n• 764, de 1993, do Senador Marco Maciel, 
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n~ 67, de 1991, de sua autoria, que -dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores na gestão das empresas e dá 
outras providências, a fim de ser feita na sessão de 24 de 
setembro do corrente ano. 

Sala das sessões, 1~ de setembro de 1993.-Eucio.Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Requeri
mento n~ 764, de 1993, sai da Ordem do Dia p·ara a ela ietornar 
na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 14: 
Votaçãq, em turno único, da Mensagem n~ i89, 

de 1993 (n" 502/93, na origem), pela qual o Presidente 
da República solicita a r~titada do ProJetO de Lei da 
Câmara n• 144, de 1992 (n' 2. 907192, na Casa de ori
gem), que extingue a fração do cruzeiro~ -denominada 
centavo, e dá outras providências. 

Votação da mensag~~'- em !urna único. 
Os Srs. Senadores que a aproVam ·queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a Mensagem, o Projeto de Lei da Câmara 

n~ 144, de 1992, será arquivado. Será ít!ita a·âevida comuni
cação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 15: 
Discussão, em turno único, do Projet9 çle_ I,ei da 

Câmara n'26, de 1990 (n• 3.482/89, na Casa d.e qrigem), 
que introduz modificação no Código de Processo Civil .. 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 253, de 1993, 
da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235.
inciso II. alínea d, do Regimento Interno. 

À p~oposição não foram oferecidas emendas. 
DiscusSão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain permanecer 

sentados. (Pausa.) 
· · Aprovado. 

O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, OE 1990 
(N10 3.482/89, na Casa de origem) 

Introduz modificação no Código-de ProCesso Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 e O art. 330 do Có"cligo de. Processo Civil passa 

a ter a seguinte re~ação: · ··· ·-

- "Art. 330. _o Juiz coohecerá diretamente do pe
dido. proferindo sentença, ca·so Tião haja' irregularidade 

-a sanar, quer de ofício, quer por provocação de algum 
interessado: 

.Art. 2~ Esta lei entra em ·vigor ·na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogaffi-se as dlsposi'Ções em contrário_. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto_ de: Lei_ da 
Câmaran' 105, de 1992 (n' 2.227/91, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 56 da Lei n'6.015, 
de 31 de dez.e.mbro 1973- Lei de Registres Públicos, 
tendo .. · · ·- -

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 253, de 1993, 
da Comissão -

- ae Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, alínea d, do Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
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 perrnancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 105, OE 1992 
(N• 2.227/91, na Casa de origem) 

Dá !IOVa redação ao art, 56 da Lei n• 6.015, de 
31 de dezembro de 1973 - tei ae- Registros Públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 1• O art. 56 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro 

de- 197~· _- Lei de Registres Públicos, paSsa a vigorar com 
a seguinte redação: - --

"Art. 56. o_ interessado, dentro de cinco anos 
·-·após ter atingido a maioridade civil. poderá, pessOal

mente ou po"r procurador bastante, alterar o nome, 
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desde que não prejudique os apelidos de família, averM 
bando-se a alteração, que será publicada pela impren
sa." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data cte sua publi
cação. 

Art. 31 Revogam-se ·as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodiigues) -Item (7: 
Discussão, em turno único, _do Projeto de Lei da 

Câmara n' 149, de 1993 (n" 3.7!3193, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá outras 
providências, tendo Parecer, sob n~ 285, de 1993, da 
Comissão de Constituição, Justíça e Cidadania. favorá
vel ao Projeto com as emendas que apresenta, de no.~ 
I a 5. 

Discussão do projeto e das emendas, em turno único. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O 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. Presiçlente, esta maté~ 
ria passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
mas ainda está a requerer alguns exames que me parecem 
de grande importância. Hoje, o Brasil preocl!-pa~se muito com 
o combate às drogas, aos entorpecentes, enfiril, a esses mediCa~ 
mentos ou drogas; a tudo que, de algum n:todo, desvirtua 
o comportamento humano nas diversas faixãS etárias. 

Sabemos da traficância que aConipanha todOs esses acon~ 
tecirnentos, que, na verdade, são delitos da maior giavidade, 
tema que muito nos preocupOu na Assembléia Nacional Cons-
tituinte. -

Reexaminando o Projeto de Leí, nós estamos visuali~ 
zando um defeito muito sério, que é ·aquele .de desviar esses 
fatos de um órgão policial para um- órgão de caráter específico 
e administrativo, onde o poder de polícia do Estado não será 
convenientemente exercido. 

É claro que se espera, quanto ao tfaffc3.õte, quanto às 
incidências e reincidências do campo tão-difícil que é enfocado 
pelo Projeto, o correspondente processo qUe se- inicia com 
o in-quérito policiaL _ 

Estamos vendo aqui que fica: criada n:<Y- Ministério da 
Justiça a Secretaria-Nacional de Entorpecentes. Então, esses 
temas, de um modo geral, passam para um"! ~~cretaria, des
viando o terna do órgão especifico e mais ~dequado para 
o exame da questão, que é a Polícia Federal. 

Sabemos o quanto tem sido importante a Polícia Federal 
no combate ao contrabando, no combate à delinqüência de 
um modo geral, mas não há como negar umae_ficiêriCüt-muíto 
grande, muito específica exatamente nessa áre_a, na área dos 
entorpecentes. __ 

Vale a pena também salientar que um dos Deputados 
Federais mais atuantes no combate a tudo isso.é Moroni Tor
gan, representante do Estado do Ceará. S. Ex~ é um Delegado 
da Polícia Federal e muito tem se dedicado a essa temática 
no Congresso Nacional com r~ro brilhantismo e ex~mplar 
cora~em. 

Segundo observamos aqui, compete à Secretaria Nacional 
de Entorpecentes super-visionar, acompanhar e fiscalizar a 
.execução das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Entorpece~es e exercer a administração, a coordenação-ge
ral, a supervisão, o controle e a fiscalização das atividades 
relacionadas com o tráfico e uso de substâncias que determi
nem dependência física e psíquica. 

No meu modo de entender, isso é um delito. E, como 
delito específico, previsto na legislação penal, não sei como 
se passe isso para o âmbito de uma secretaria ministerial sem 
o__ conhecimento da autoridade policial a quem compete a 
feitura do competente inquérito. 

Se estão pensando que isso vai favorecer o -combate a 
esse Setor que seduz o mundo do modo mais imundo possível, 
a verdade é que essa providência terminará levando à buro
craci~_ um acontecimento tipicamente policial, porque é um 
acontecimento delituoso. 

E, nesta fase, este Projeto de Lei, se transformado em 
lei, iria se chocar com o Código de Processo, onde está bem 
direcionâda a atividade policial com relação à atividade do 
Ministério Público e a autoridade do Poder Judiciário. As 
pessoas presas em ocasiões relativas a entorpecentes ficam 
logo sujeitas às determinações do juiz; enquanto que, neste 
episódio trazido a exame por intermidio deste Projeto de 
Lei, as pessoas ficariam envolvidas com a burocracia de uma 
secretaria ministerial e suas diversas ramificações, mas sem 
o·cuídado da polícia apuratória, da polícia judiciária, da polícia 
que acompanha a apuração do delito. 

Não é, portanto, um caso administrativo; é um caso poli
cial. É um caso policial com toda certeza. 

Si:". Presidente, no Projeto de Lei, há o art. 3~ onde se 
lê: "a Secretaria Nacional de Entorpecentes é o órgão central 
do sistema nacional de preven-çao. fiscalização e repressão 
aos entorpecentes" . Sabemos da estrutura policial dó País. 
A polícia que deve fazer repressão não é a meSma polícia 
que faz a apuração do delito consumado. A atividade da polícia 
preventiva é entregue aos Estados, que têm o direito à forma
Ção das polícias militares, polícias preventivas. 

Portanto, este Projeto de Lei como que agride a compe
tência dos Estados na execução do policiamento preventivo, 
ost~nsivo, J::epressivo, que cabe às polícias milítares; é, em 
relação a essa parte, absolutamente incontitucional; como no 
item anterior, choca-se com as regras processuais penais vigen
tes no Brasil. 

O art. 4~ diz: . _ 
"Art. 4"- O órgão de vigilância -sãnitária do Mi

nistério da Saúde, o Conselho Federal de Educação, 
o órgão de fiscalização da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda, o Ministério da Saúde e o órgão de assis
tência social do Ministério do Bem-Estar Social ficam 
sujeitos à supervisão técnica da Secretaria Nacional 
de Entorpecentes, no que tange às atividades de pre~ 
venção ao uso indevido de produtos e substâncias que 
determinam a dependência_física e( ou psíquíca." 

Se~pre qu~ há um "e/ou'\ Sr. Presidente~ s~u contra, 
em qualquer lei, porque isso não permite ao hermeneuta uma 
compreensão do texto. Trata-se de uma extravagância dos 
economistas, que- hoje está chegando à legislação brasileira, 
da mesma forma que, em 1967, muitas outras extravagâncias, 
nesse campo, chegaram à legislação _brasileira, COIIJ. prejuízos 
que se alastram até hoje na compreensão das normas jurídicas 
do País. A seqüência "e/ou" não merece o devido exame, 
porque, se é um· "e", a interpretação é uma; se é um "ou", 
é uÍna condicionante que gera uma interpretação muito dife
rente .. 
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Até me lembro de um juiz que, uin dia, proferiu sentença do Deputado Hélio Bicudo ganhou agora maior importância 
contra um cliente mçu e o condenou à mult~ çorp._f!e_~satória, são-de ·constit_uiçªq, Jus~iça_ e_C~dadania, nesta oportunidade, 
mais perdas e danos. Aleguei a S. Ex• que se -liaVía-coffiffidO -·no· s-entido de se dar maior celeridâde ã vC:itaÇãõ-desse Projeto 
um exagero, pois multa compensatória é uma antecipação de Lei que confere à Justiça Comum o julgamento de crimes -
de perdas e danos, não sen-do possível, assim, somar perdas da Polícia Militar. Avaliei~ Seriador, ·que seria impóriante, 
e danos com multa compensatória. S. Exa respondeu ter sido no dia de hoje, lembrar este assunto, quando justamente V. 
um erro do datilógrafo. - -- -------Ex~ alude aos esforços do GoVerno Federa] para enfrentar 

A função do "ou" é exatamentc diferente: dª _função d? os problemas de crimes relacionados aos entorpecentes. 
"e" e constituí-se ná escapatória de muito juiz quandó ·eira.· ··-Ô SR. ÓD SABÓIA DE CARVALHO- Senador Eduar
Na verdade, a lei não deve ter a esperteza de determinados do)iuplicy, quero esclarecer a V. Ex• que este Projeto de 
magistrados que não são muito sérioS e que, às ve_zes, usam Lei já foi relatado na Comissãp de_Con$t_i_tuiÇ_âo, Justiç3:_e 
esses artifícios. Deve o texto ficar bem -mais claro do que Cidadania e deve estar sendo votado amanhã, no plenário 
"e/ou ... Isso não é redação reComendada -â legislaçãO brasi- d(l Casa. 
leira; pode servir. sim, a manual de instruÇ~o em CuJsOS-de - -::ReSOlvi rião ~heiar o Projeto da Câ_l}lara exatamente em 
computação e outros, em que não haja jurii:Iicidade devida~ face dessa urgência e desse casamento da propoSitura com 
mente questionada. a realidade. Portanto, já foi aprovado na Comissão de Consti~ 

Sr. Presidente, este Projeto de Lei é importante; essã- tuiçáO; Justiça e Cidadania tal qual veio da Câmara dos Depu~ 
secretaria deve ser_importai1tíssima, desde que para ela não tados. para não haver mais demora e, se aprovado aqui, subir 
se subtraia a competência do.s EstadoS quanto às_ polícias mili~ para sanção. 
tares, nem se subtraia a competência da Polícia Federal, a . Este Projeto de Lei, como V. Ex• sabe, nasceu daquela 
quem compete existir no crime desta órbita, dest~ or_de~, Comissão que apurou o extermínio de crianças, cuja Relatora 
deste jaez. Compete exalamente à Polícia Federal fazer o foi a_Peputada Rita Camata. S. Ex• apresentou dezoito propo
inquérito e encaminhá~lo ao juiz_ da _va_ra específica, _vi$tO que situra_s, sendo est~ uma delas. O Deputado Hélio Bitudo apre~ 
hoje, na organização judiciária, há sempre uma: var-a e·sp·e-cífiCa sentou um aperfeiçoamento na Cãma_r_a dos D~putados, junta~ 
para esse fim. mente com os Députados Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim e 

mUitOs outro_s ilustres Parlamentares, g u~ resultou na redação 
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte? que aqui chegou e que eu poderia até, evidentemente aten~ 
O SR. CID SABÓIA DE CARV AJ,HO -.Com prazer, dendo a muitas emendas apresentadas e sugestões trazidas, . 

ouço V. Ex' ter melhorado. 

o Sr. Eduardo Suplicy _Senador Cid Sabóia de Carva- . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Permita-
lho, V. Ex• examina esse Projeto de Lei de jniçia~iva.dp .Presi- me;·nobre orador. Quero comuniçar _a V. Exa, prímeiro, que 
dente da República e, sobretudo, do Minist.ério __ gaJu!)t_fç~L_ o Projeto foi aprovado na Comiss_ão_ d,e Constituiç_ão, Jl).stiça 
que cria a Secretaria Nacipnal de Entorpe_centes. Levanta e Cidadania com cinco emendas. E em segundo lugar, pror~ 
dúvidas sobre se seria 0 caso de se çstab~lecer çs~~ _.ó,rgã_o, rogo a sessão por mais 10 minutos para que se possa, pelo 

ál . d menos, encerrar _a discussão, se for o caso. que, em sua an 1se, po eria estar conflitando cQjjj_ a.t"dbuições 
da Polícia Estadual ou FederaL Aproveito esta oportunidade, O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, Sr. 
pois a Nação está sacudida, impressionada, ánguStiada com Presidente, já estou m_e encaminhando para o final do_ meu 
fatos graves relacionados a mais uma chacina no Rio de Janei- proriunciamento, apenas prestando contas aqui ao nobre com- -
ro, provavelmente ligada ao tráfico de entorpecenTes-; Ainda panheiro Eduardo Suplicy, sempre interessado nessas grandes 
ontem, o Ministro da Justiça esteve no RjQ_ º-~~.neil;::o para causas. 
um diálogo com o Governador Leonel Brizola, eln fiiiJç_ãq Na verdade, o Projeto que recebeu cinco emendas é este 
da chacina havida na favela de Vigário GefaL Relatou o Vi~~ qu'"e eS:taffios exariiihando. O Projeto da Justiça Militar, que 
Govetnador e Secretário de Seguranç~. Nil<? BatiSta, q.!Ji:: as altera o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal 
evidências daquele morticínio apontavam para-a provável par.:: Militar, não sofre-u qualquer emenda na Comissão de Consti-
ticipação de membros da própria Polícia Militar. Primeiro, tuição, Justiça e Cidadania. Estará aqui nas próximas horas 
porque, domingo, ocorreu a morte de quatro PMsque estavam e, por certo, este Plenário o acatará, porque ele é do agrado 
fazendo uma operação, não propriamente legal, naquele bair~ de toda a sociedade brasileira. 
ro- operação esta que S. Ex' qualificou de "fda" -, _çerta- Era isso que queria dizer aO nobre Senador Eduardo 
mente relacionada à questão de entorpecentes. Daí a tentativa SUplicy. 
de vingança, totalmente despropositada, que levou à nlorte No cas.o presente, este que trata de entorpecentes, a causa 
de vinte pessoas. Dentre os vinte, dezoito negroS e dois bran~ está sendo conduzida, Senador _Eduardo ~Suplic_y! para um 
cos; fato este que fez com que o Governador _Lepnel_}3_ri~9lª _ tratame-nto buro_crático, adminiª-ttª~i'/(), quando o caso é poli-
salientasse tratar-se de uma situação quase discriminatória. cial. Nunca podemos pensa:r que a Polícia vai agir-mal; temos 
Levanto esta questão, Senador Cid Sabóia d~. ~i:valh_o! por~ sempre ·que pensar que -a- Polícia vai agir bem. A instituição 
que r ~lacionada a duas outras. Primeiro, porque ontem o policial em si sempre age bem; quando age mal, não é a 
Ministro da Justiça mencionou a criação .~e um organismo íri.sfittiiÇão, mas o mau policial. 
que ajudará na apuração dos crirocs_dessas_çham_ªdª~-q_uadr!- _ _o Sr. Ney Maranhão-Permite~me V. Ex• um aparte? 
lhas de exterminadores. Segundo, Senador Cid Sabôia de 
Carvalho, porque v. Ex• é Relator de outra.matéria de grande OSR. CID SABÓIADE CARVALHO --Concedo oapar-
importância, tamb~m relacionada a este tema. RefirQ~m~ ao te a V. Ex• 
fato de, hoje, os crimes de m_embiOs da PM estarem sendo . O Sr. Ney Mal-anhão --Senador Cid Sabóia de Ca,rvalho, 
julgados pela própria Corporação. Diante dissP~-0-Projeto estou de pleno ac~rdo corn_V. Ex• na sua abordage~ do. 
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Projeto que cria a Secretaria Nacionai __ Q._e Entorpecentes. Com 
relação ao art. 3", sobre fiscalização c r~preSSãó de- entorpe
centes, ouvi o aparte do SenadOr Eduardo Suplicy e discordo 
de S. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Eu já. e~tava 
analisando o art. 49• O arL 3<:> eu já havia examinado._ 

O Sr. Ney Maranhão- Mas é justa_mente _sobre o art. 
3~ que quero chamar a atenção de V. Ex·~ É claro que essa 
fisc3HZação cabe à Polícia Federal. Mas o que acontece; Sena
dor, é um problema de base. Sempre ressaltei aqui, ein riieus· 
pronunciamentos, que o p_r_Oblema de salário na Polícia Fede
ral é serifSSirnCi. V. Ex' sabe que a luta por melhores condições 
de trabalho tem levado, muitas vezes, aquela corporação a 
entrar em greve, por Causa de baixos saláriosj falta de assistên
cia em todos os sentidos_~ às vezes, os policiais não têm nem 
munição, enquanto os traficantes usam as mais sofis-tíCéldas 
armas. O Governo ieffi que estar atento a esses problemas, 
dando a devida assistência financeira e prestigiando realmente 
a Polícia Federal, para que O ·seu papel seja cumprido exata
mente como a sociedade exige-. E o que vemos aqui, senador, 
é a tecnocracia, é ã burocracia que, cada Vez, quer complicar 
mais. Veja V. Ex•: a Comissão Parlam~ntar de Inquérito que 
criamos com o apoio de quase 70 Sellãdores para investigar 
as contas públicas do Governo- s6 para y. EX" ter uma 
idéia de como andam as c_o_isas neste País- verificou que 
o Governo· Dão sabe quanto ·tem a receber e quanto tem a 
pagar. É o caso da dívida do Estado c;Je São Paulo. Creio 
que a criação dessa SeáCtaria, que terá direito à fiscalização 
e à repressão do tráfico de entorpecentes, complicará ainda 
mais a situação. Não vamos chegar àquilo que a sociedade 
deseja. Portanto, de minha parte, votarei contra esse projeto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO __-_~muito interes-c 
sante a colocação de V .. Ex~- Gostaria de-diZer q-ue, nO' <}ue 
pese esse estado de greve em que andou e~vq_lvida a Polícia 
Federal, tudo isso pode ser, perfeitamente, absorvido pela 
sociedade, porque assimilamos problemas até mais graves em 
áreas mais difíceis e em momentos mais dramáticos para a 
população. · . 

A verdade é que o lado bom e eficiente da Polícia Federal 
é dominante na imagem que o Govemo_deve ter dessa institui
ção, inclusive pelo aperfeiçoamento a que ela se entregou 
nos últimos tempos, sendo capaz de fazer excelentes trabalhos 
em processos fundam~ntais para a manutenção democrática 
do País, como a apuração desses delitos gravíssfifi:CiS-que abala
ram a própria estrutura institUcional brasileira. 

Concordo com a apr~ciação de V. Ex~ 
Sr. Presidente, eu iria analisar todo o projeto; não sou 

contra a criação dessa Secretaria, mas sou contra que ela 
invada a competência das polícias militares e da Polícia Fe-
deral. · 

O Sr. Almir Gabriei-=-:._Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Ctd Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Concedo o 
aparte a V. EX", Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
V. Ex~ coloca em debate tirtf problema que me parece da 
maior importância que é ~se Prqj~to de Lei_ que v~io da 
Câmara; com vista à criação da Secretaria Nacional de. Entor':' 
pecentes. A primeira colocação que quero fazer é que cõiiSí
dero estranho--o uso do termo "erttorpece·ntes." 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A denominação 
é infelicíssima. 

O Sr. Almir Gabriel- A denominação é estranha. Du
rante a Constituinte, tiv_emos o enorme cuidado na .escolha 
do nome relativo a esse conjunto de produtos e substâncias. 
E, no art. 200, inciso VII, colocamos: ··participar do controle 
e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos". 
No caso. o entorpecente é apenas um determinado grupo 
de substâncias que diminuem a capacidade das pessoas de 
perceber, de sentir- inclusive têm ação analgésica- mas é 
depressor. E têm substâncias que são também excitantes e 
que precisam ser controladas. Então, ao denominar-se de Se
cretaria Nacional de Entorpecentes até parece que o objetivo 
é apenas e especificamente aquelas substâncias depressoras. 
De outro lado, o art. 2" e o art. 4" têm uma certa contradição 
na medida em que no art. 2'·' diz·· ... tráfico e uso de substâncias 
que determinem dependência física e psíquica" e o art. 4n 
diz "uso indevido de produtos e substâncias que determinem 
dependência física e/ou psíquica". Assim, no meu entender, 
do ponto de vista técnico, esse projeto de .lei vem com uma 
série de erros e problemas que deveriam ser sanados. Não 
estou contra a criação da Secretaria Nacional e, nesse ponto, 
discoido _de V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu também 
acho que ela deva existir. 

O Sr. Almir Gabriel- Penso que deve ~xistir 9Conselho 
Nacional. e este ter uma Secretaria. que estabeleceria o acom
panhamento, supervisão e coordenação das normas e díre
trizes que vie_ssem desse Conselho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Quero escla
recer a V. Ex~ que seu ponto de vista nãÕ é diferente do 
meu. Deve existir a Secretaria, mas não substituindo a Polícia 
Militar nem a Polícia Federal. 

O Sr. Almir G-abriel- Nem a Vigilância Sanitária do 
Miriístéri6-da Saúde. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Exatamente, 
ela deve existir. 

o- Sr. Almir Gabriel- Porque várias dessas substâncias 
são úteis para o próprio exefcício da medicina, das atividades 
da sãúde. No meu entender, quer no sentido da denominação, 
quer no sentido de incluir a repressão como uma ação que 
deva_ ser feita por esta Secretaria, precisa-se da meditação 
de todos nós parlamentares a fim de que não saia uma lei 
com boa inte~ção, ~as cheia de falhas. 

· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. Ex• alcançou 
meu ponto de vista, notadamente, quando pensou que estava 
divergindo de mim. Fiz a crítica geral do projeto, mas não 
sou contra ·esse órgão que cuidará da faceta administrativa 
do problema. Agora, a questão sanitária é uma questão técni
ca, ae órgãos técriicos. O crime consumado é quéstão policial, 
e não deixar o crime se consumar é questão de uma polícia 
preventiVa, que é a Polícia Militar dos Estados. 

Então, é só a questão de colocar, de pôr tudo nos seus 
devidos lugares. Agradeço o aparte de V. Ex•. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações, e pretendo, 
em outra oportunidade! aprofundar ainda mais o exame dessa 
matéria-que se Submete esta tarde ao conhecimento do Senado 
Federal. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Encerrada 
a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'! 
Secretário. 

É lido o seiuintc 
REQUERIMENTO N• 851, DE 1993 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei da Câmara n" !49, de 1993 a fim de ser 
feita na sessão de amanhã dia 2. 
. Sala das Sessões, 1'' de setembro de 1993.- CidSabóia 

de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 

o requerimento. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) -
Aprovado. 
O projeto sai da Ordem do Dia para a ela retornar na 

sessão ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A- Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18h46min, destinada à apreciação do Requerimento n~ 809, 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Itein 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 172. de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, que di5põe sobre o cum
primento imediato do disposto no § zo do art. 192 da 
Constituição Federal, t~ndo _ _ 

1 

PARECER FAVORÁVEL, sobn" 194. de 1993, 
da Comissão 

-da Comissão de Assuntos Económicos. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi

nárias a fim de reàber emendas, nos termos d6 "art.. 235, 
inciso TI, letra d, do Regimento Interno. -- · 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à di~cussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1~ Secre-

tário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 852, DE 1993 

NOs termos do art. 315, combinado com a alínea c do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei Complementar n• 172, de 1992, a fim de 
ser feita na sessão de amanhã dia 2. 
- Sala das SeSSões, 1" de setembro de 1993 . .,....- Ca,rlo~ Patro-_ 

cínio. 

-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
voltará à Ordem do Dia na sessão de_ amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria cot_1stante da Ordem do_ Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa, redãção final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia, na presente sessão e_que, nos termos do pará
grafo único do art._3~0 do ~egimento Interno, se não houver 
objeção. ser~ lida pelo Sr. 1" Secretário. (Pausa.) 

E lida a seguinte 

PARECER N• 293, DE 1993 
COa Comiss~_o de Constituição. Justiça e Cidadania) 

Redação final da Proposta de Emenda à Consti
tuição n~ 23,- de 1991 (n~ 45, de 1991, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão_ de Constituição,_ Justiça e Cidadania apre
senta a redação final da Proposta de Emenda à Constifuição 
n" 23. de 1991 (n'' 45. de 1991, na Cãmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1• de setembro de 1993, 
seguerii-se assiriaturas 
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ANEXO AO PARECER N' 293, DE 1993 

Redação final da Proposta de Emenda à Consti~ 
tuição 0° 23, de 1991. 

As Mesas da Cámar~ dos Deputados e ~o Senado Federal, 
nos termos do§ 3" do art. 60 da ConstituiÇiío Federal, promul~ 
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

EMENDA CONSTiTUCIONAL N" , DE 1993 

Artigo único. O art. J6 da ConstituiçãO Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: - ---

"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará eiTI vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando ~ eleição que ocorra até um ano da data 
de sua vigência." 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, reque_rimento que será lido pelo 1~ Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 853, DE I993 

. Nos termos do art. 321 do Rcgimepto tnte_rno,_ requeiro 
dtspensa de publicação, para imediata discussão e votação 
da redação final da Proposta de Emenda n' 23, de 1991. ' 

Sala das Sessões, lo de setembro de 1993. -Carlos Patro
cínio. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (~a usa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_ discussão. 
Em votação. . ·. . ... .. --· 
Os Srs. Senadores que a ã.provam queiram permaneCer

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, a Presidêncra Convocará sessão 

solene do Congress.o Nacional para a promulgação da __ eJ,llenda 
à Constituição. o -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação- de emendas às 
seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Cãmara n'' 102, de 1993 (n' 2.801/92, 
na Casa de_ origem), que altera dispositivos dos Decretos-Leis 
n• 1.001 e 1.002, de 21 de o.utubro de 1969, Códigos Penal 
Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente; 

-Projeto de Resolução n'' 70, de 1993, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a União 
a celebrar o contrato bilateral de reescalonamento de seus 
créditos junto à Repúblíca da Zâmbia, ou suas agêD.cías, rene
gociados no âmbito do Clube de Paris, em 23 de julho de 
l992;e _ 

-Projeto de Resolução n~ 71, de 19_9~, d~ iniciativa da 
Comissão Diretora, que transforma cargos vago!i do quadro 

de pessoal do Senado Federal e dá outras providências. 
Ao Projeto de Lei da Câmara n~ 102, de 1993, foram 

oferecidas 6 emendas. A matéria volla à Comissão de Consti
tuição, Justiça c Cidadania,_ para exame das emendas. 

Aos Projetas de Resolução n'' 70 e 71, de 1993, não 
foram apresentadas emendas. 

O Projeto de Resolução n' 70, de 1993, será incluído 
em Ordem do Dia, oportunamente; e o de_- no 71,_ de 1993, 
será despachado à Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cida
dania. 

São as seguintes as emendas oferecidas ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 102, de 1993 

EMENDAS OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 102, DE 1993 

(N' 2.801192, na Casa de origem) 

Altera dispositivos dos Decretos-Leis n<t~ 1.001 e 
1.002, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar 
e de Processo Penal militar, respectivamente, nos termos 

·do art. 235, ll; d, do Regimento Interno. 

EMENDA W 1 (Substitutivo) 

Art. 1• O art. 9• do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar, passa a Vígor3r com 
as seguintes alterações: -- -

"Art. 9' ........... ·-------------- ... ~,~ .·. --~-' ·''-----
................................ · ••• ; ........... ______ ...;.:o_. 

II-.,_ .............. -. .... -----------"-'-------·'----'-'---'·. 
... , ......... -... ···---------· .. ---~ ... -·· --: .... .:.. ................... -. 

c) por militar em serviço ou atuando em razão 
da função, em comissão de natureza militar, ou em 
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à adminis
tração militar contra militar da reserva, ou reformado, 
ou assemelhado, ou civil; 

O revogada. 
.. ·-· .... ······-··· ....... ,.,,, ..... ···········-· ~--·;'.: .... ........ .-.-

Parágrafo único. Os cririles de que trata este arti
go, quando dolosos, serão da competência da justiça 
comum." 

Ari. 2' O caput do art. si do Decreto-Lei n• 1.002, 
de 21 de outubro de 1969~ Código de Processo Penal Militar, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto 
nos crimes dolosos, gt ele estão sujeitos, em tempo 
de paz:" 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

~ Emenda proposta visa acabar com privilégio advindo 
da edição do "Pacote de Abril de 1977", que transferiu para 
a Justiça Militar o processo e julgamento dos crimes praticados 
por oficiais e praças das polícias militares, quando no exercício 
das atividades de policiamento. 

Ora, os Cof!selhos da Justiça Militar são compostos de 
4 oficiais _da Polícia Militar e um auditor civil. Significa dizer 
que os cnmes serão julgados na própria Casa, dando margem 
ao· corporativismo daqueles órgãos do Poder Judiciário. 

Os _recentes massacres de civis praticados por policiais 
militares, como os da Casa de Detenção de São Paulo, das 
crianças da Candelária ou dos trabalhadores de Vigário Geral, 
estão a exigir o deslocamento dos criminosos policiais militares 
da Justiça Militar para a J ustiç3 Comu-m. 

· Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. - Eduardo Su
plicy. 
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EMENDA W 2 Justificação 

Dê~se a alínea c, do inciso II, do art. 1 ~a seguinte rec_l~_ção: 

"Art. I" O art. 9", do Decreto-Lei n" 1.001, de 
21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 9~ ...... ,.·················~··-·········='"·v·~---·~··· 
................................ , ............... ~·······-..,.·-·~··-"···-

II - ........................................... ,., ......... _ .. , 
c) por militar em serviço ou atuando em ra:zão 

da função, em comissão de riatureza militar, ou_ ~m 
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à adminis
tração militar, contra militar da reserva ou reformado, 
ou civil;" 

Justificação 

Faz-se necessário suprimir a palavra "assemelhado", si
tuação funciona( que não mais subsiste em .razãQ do regime 
jurídico único, determinado aos funcionáríõ"S Públicos civis 
da União pela Lei n" 8.112, de 1990.- Aureo Mello. 

EMENDAW3 

Dê-se ao art. I" do Projeto de Lei da Câmara !1" 102, 
de 1993, a seguinte redação: 

"Art. 1" ........................................... , .... ,._ .. . 

Visa a emenda adequar o texto do Projeto de Lei à Consti
tuição Federal que, na alín-ea d, do- inciso_ XXXVIII_. do ~rt. 
5"~ ·reconhece a figura e· a instituição do Tribunal do Júri. 
que tem por competência "o julgamento dos crimes dolosos 

--c-orttr'a a Vida". Portanto, há necessidade .d~s-~ previsão na 
.~dOiiíi3'lilfraconstifUdorí.á.l, para que haja uma fiel observância 
-'h 'ãf)ficã:çãõ ·ão Càso COnc~:_to: .. :..-Aureo Mello. 

<_~_:_ _-. • ·--~'1' "7 ---o>-

EMENDA N•S 

Dê-se ao art. z~ do_ PrOjeto de" Léi da Câmara _nO 102, 
de 1993, a seguinte redação: 

"Art. 2" O art. 82 do Decreto-Lei n" 1.002, de 
21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Mili
tar, passa a vigorar com as segUintes alterações: 

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos 
crimes dolosos contra a ·vida praticados por policiais 
militares contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo 
de paz: 
• ••••••• -- ......... ~~ •• ·-···. ·-----·- •••• "'r'"'" r-'..,..- ... ~---.·~'.··~'"-'" ... ._..,.,. 

§ lo ··············-·----~--·-.••->-···~···.·····_•·•·-"•-r•••· 
§ z~ No caso_d_e:_qime d_oloso contra a vida prati

cado por policiais niíritai"eS c"ontra civil, as conclusões 
do inquérito policial militar serão encaminhados à justi
ça comum." 

Art · 9~ ································~--~··~······· ___ _,_-____ Justificação 

~I~ ... :::~~~:~~~:~:~~:~~::~:~~:::·::::~:~::~::::~:~::~::~: - .. :·.-ti}fe-il~~enioS--a'jusfa preOcupoãção dos srs. _MembroÇâã -~--
~Lg;~f~-Ó~i~~-----0~-~~~~;d~-q~~t~~t~-~~:fiif~- ~~.~~~í;~~=~~gfrn~;:i~~;;'/~~a~foc~i~ri~6s ec;~~i~~~n;~~ 

go, quando dolosos coi1tra a vida, cometidos por_poli- pohctats mt~tt~res, en: vtsta de _um forte espt:1to corporativo._ 
Ciaís militares contra civil, serão_ da çompetênc1a da . ~e.m duvtda, o ypo de aç?es de~env':lvtdas P?r aquele_s 
·ustiça comum."- pohcra1s pod~ penmti~. em meiO a tats açoes, pra_ttcarem cr~-
J mes contra ctvts, por vmgança ou qualquer outro tlpo· de mott· 

Justificação 

Entendemos a justa preocupação dos Srs. Memb_ros da 
CPI que investiga o extermínio de crianças e adolescentes 
com os riscos de impunidade quanto a crimes. c9metidqs por · 
policiais militares, em vista de um forte espírito corporativo. 

Sem dúvida, o tipo de ações desenvolvidas por aqueles 
policiais pode permitir, em meio a tais ações, praticarem cri
mes contra civis, por vingança ou qualquer outro tipo de moti~ 
vação. 

A própria vída cOtidiana do policial militar pode levá-lo 
a aproveitar-se de sua condição e situação laboral em que 
se encontra para cometer um crime doloso contra civil. 

EMENDAN'4 

Dê-se ao parágrafo único, do art. 1~ a seguinte redação: 

"Art. 1' O art. 9' do Decreto,LeLn•_LOOl, de 
21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 9~ ·······~~·······~····"····--,,.. ...• !~.-T.....-·;·.·.....,.,n~r-.· 
························_··_··-~·-··.._, ....... ~..,.-··~····;:-2"~·~·~~~;':) 

Parágrafo úníco. -oscrime~s-ae que ftãfàeste.art~..:-
go, quando dolosos contra a Vida cometidos ~~tra 
civil, excetuando os casos em_ que o agente prahc~:m 
o fato nas condições dos arts. 38 e 42, deste Código, 
serão da competência do Tribunal do Júri." 

vação. 
A própria vida cotidiana do policial militar pode levá-lo 

a aproveitar-se de sua condição e situação laboral em que 
se encontra para cometer um crime doloso contra civil. 

Entretanto, a maneira genérica-como está redigido o pro
jeto, se estende aos militares não policiais, pertencentes às 
Forças Armadas, e que não participam de tais missões, já 
que seu emprego nos Estados ou Municípios depende de pré
via autorização de um dos·· três Poderes da Rep~blica, fato 
que só ocorre raramente e em cond_i_çõe.s_~xcepcionai"s, O que 
reduz a urna probabilidade mínima a prática de crime doloso 
contra algum civil. - Jarbas Passarinho. 

EMENDA N'6 

Dê-se ao § 2~ do art. 2~ a seguinte redação: 

"Art. 2• O art. 82 do Decreto-Lei n' 1.002, de 
21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Mili~ 
tar, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 82. . .............................................. ~--
...... ,.,_."§'!• ..... :: .......... -........... :: ......................... .. 

· § 2~ No ca:so de crime doloso contra a vi@ pra ti~ 
cado contra ~civil. as conclusões do i.p_quérito policial 
militar serão encaminhadas à Justiça Militar, que .reco
nhecendo a situação, encaminhará os au.tos_ao Tdbunal 
do Júri." · 
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Justificação 

Visa a emenda adequar-o texto do P-rojeto de Leí à Consti
tuição Federal que, na alínea d, do inci$0 XXXVIII,_ do art. 
50. reconhece a figura e a instituição do Tribunal do Júri. 
que tem por competência Ho jUlgamento elos crimes dolosos 
contra a vida". Portanto, h_á necessidade dessa previsão na 
norma infraconstitucion3.1, para que haja uma fiel observância 
e aplicação ao caso concreto. - Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no ãrt. 91, § 3~. do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 5/93, 
de autoria do Senador Dario Pereira, que dispõe sobre a 
doação, a estabelecimentos públicos de ensino, de merca
dorias apreendidas por contrabando ou descaminho. 

A matéria foi aprovada cm apreciaÇão conclusiva pela 
Comissão de Assuntos Econôrhicos, 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o texto final aprovado na Comissão 
de Assuntos Económicos. 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 5, DE 1993 

Dispõe sobre a doação, a estabelecimentos públicos 
de ensino, de mercadorias apreendidas por contrabando 
ou descaminho. 

O CongreSso_ NaciOnal decreta: 
Art. 1~ As mer.cadorias apreendidas de que trata o art. 

30 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976, com a 
redação dada pelo art. 83., inciso II, da Lei n9 7.450,_de 23 
de dezembro de 1985, salvo determinação-em contrário, em 
cada caso, de autoridade judiciária, serão destinadas à incorw 
pnração ao património de estabelecimentos -públicos de en-
sino. -

§ 19 Incluem-se, expressamente, nas mercadorias a que 
se refere o caput deste artigo, material de informática, filmado
ras, retroprojetores, videocassetes e equipamentos de grava
ção, reprodução e ampliação de som, além de todos os outros 
que_ possam ser utilizados para fins educ_acionais, de pesquisa 
científica e de extensão universitãria. -- -

§ 2~ As demais mercadorias apreendidas continuarão 
a ser destinadas conforme as normas em vigor. 

Art. 2~ As mercadorias a que se refere o artigo anterior 
serão distribuídas pela Secretaria da Receita Federal, com 

a orientação do Ministério da Educação e do Desporto, segunw 
do critérios de compensação das desigualdades das regiões. 
em termos de indicadores educacionais, e de necessidades 
einergencíais das instituições púhlicas de ensino, de pesquisa 
e de extensão. 

§ 1 o As instituições federais de ensino. bem corno as 
Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e Muni
cípios, poderão se cadastrar junto ao Ministério da Educação 
para se candidatarem a receber as mercadorias apreendidas, 
designando responsável para os respectivos conta tos. 

§ 2" A Secretaria da Receita Federal encaminhafá pe
riodicamente lista· das mercadorias apreendidas nos termos 
do art. 1" e seus parágrafos ao Ministério da Educação e 
do Desporto. que indicará as instituições federais de ensino 
e, se for o caso, as Unidades Federadas e os Municípios aptos 
a recebê-las, conforme sua adequação aos diferentes tipos 
de estabelecimentos. 

__ § 3" .Caberá às instituições bl:!neficiadas o -pagamento 
das despesas de transporte. 

Art. 3" Quando se tratar de semoventes ou mercadorias 
que exijam condiçóes especí3is de. armazenagem, a destinação 
será imediata. 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessã() extraordinária, a realizar-se hoje, 
às 18h48min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I

REQUERIMENTO N' 809, DE 1993 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 809, de 

-1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos ter
mos regimentais, a tramitação conjunta do Substitutivo da 
Câmara aO PrOjeto de Lei do Senado n•.o 112, de 1990, com 
o Projeto de Lei do Senado n" 376, de 1991, que dispõem 
sobre a política de assistência ao idoso. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--:- Está encer· 
rada a sessão. 

(Levat':t"''"fe a sessão às J8h48min.) 

Ata da 1788 Sessão, em 1 o de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa qrrliDária, da 49'" Legislatura 

- EX'IRAORDINÁRIA-

PresúMncia do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 46MiNuTOS, "ACHAM-SE PRESENTES . Chagas Rodrigues _ Cid Saboia __ (k Carvalho _ Doroy Ribeiro _ 
OS SRS. SENIJ)()RES: . Dario Pen:ira _,Dirceu Carneiro _ Divaldo Sunagy _ Edulrdo 
· Alfonso Camargo _ Albono Fianco _ Aimdo Campos _ · Suplicy _ Elcio Alvam _ Epitkio Cafeteira _ Esperidilo Amin _ 

Almir Gabriel _ Alulzio Bezerra _ Álvoro Plcheco _ Amir LIDdo Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibeldi 
_. Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello l'lrga _ Beni Veru _ Alves Filho __ Gezron Camata _ (lilberto Miranda _ Ouilhenne 
Carlos Antonio De'Carli _ Carlos Patroclnio _ ~. ~ _ Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydeb( 
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Freitas_ Iram Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
!:. João Calmon _ João França _ João Rocha _ Jonas Pinheiro _ mentes de urgência serão votados após a Ordem_ do Dia~ 
Josaphat Marinho_ José Fogaça_ José P®~o_Bisol_1~.SII!!tey _ru1fgrma do dispost"ono art. 340, n; ·ao Regimento Interno. 
,:Júlio Campos _Júnia Marise _ Juvêncio J)jas_"'"'Lavo_isi~r Maia __ ~- _ ~~~re a rrieS~. ~equeríinentó -(pie- se-rá lido pelo Sr. 1\' 
Levy Dias _ Loorival Baptista _ Luc!dÍo Portellá _ · Líiii Albert() _ Secretano. _ . 
P.J.iveira _Magno Bacelar_ Mans~eto de- Lavor-~ Máici~ _L~rda ---- - É hdo e_ ~pr~v~d_o o seg_umte _ _ _ _ 
· Milrco Maciel Mário Covas Mauro Benevides Meira Filho -REQUERIMENTO N• 856, DE 1993 
= Moisés Abrão-_ Nabor Júni~r -:---NelSQQ __ Ç~~--~}Je~~-----"----~Q~.l~L~.o~-~-~a~t l~._§·t<~~-g:~!1l~~~iQ I;tc~_W_Qz.!~quei
Wed~kin- Ney Maranh~o- Onofre_Quinan-., r~ Simqn _ _,_ __ X9.$eji\ __ CQn~id~_raçla_ CQJ)10 li_cen_ç_a_a!JtQrizaçl_a miiJtiaau~ênd~-
Pedro Teixeira_ Rachid Sal<la!lha Derzi ~~und()_ Lira -~~2q_s_~trabal\!9~dª Casa _l)os dias 9,11, 13, 16,17, 20, 23, · 
Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Ruy Bacel~....., Teotonio Y.il~la _ 2~~e _25 __ -~~--a_goSt~fre-terit~. quã~Oot.=:STI':'e pe:coriendo aíVer--=--
Filho _ Valmir Campelo,... Wilson Martins. sos mumctptos do Estado d_e Alagoas. -

Sala das Sessões, 1~ de setembro de 1993. -:- Teotonio 
Vilela Filho. O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) -A lista de 

presença acusa o cornparecimento_çle 76 SrS:. _Seg}!d9fC~. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOs trãOalhos. 
O Sr. l" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

- -- _, -~- -o sR. PRESJ])ENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce
dida a licença solicitada, nos termOs-do art. 13, § 1", dê Regi
mento Interno: 

É lido o seguintt.:: 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lida a seguinte: 
Em 1" de setembro de 1993 

Senhor Presidente, __ 
Tenho a honra de comunicar a .Vossa ExcelC_ncia, de ac_or

do com o disposto no aTt. 39, alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, pa:a breve viagem 
ao estrangeiro, em carátcr particular, no período de 3 a 8 
do corrente mês. __ - __ 

Atenciosas saudações,- Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão _lidos pelo Sr. 
1~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 854, DE 1993 

Requeremos urgência. nos termos do art. 33.6, c, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado _n~ 105, de 
1992, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a examinar irregularidades na ádrhiriistração do 
FGTS do trabalhador- Requerimento n• 592/91- CN. 

Sala das Sessões, 1" de setembro de 1993._---:-::.G"I!-ribªlªi __ _ 
Alves Filho - Jonas Pinheiro - Epitácio Cafeteira - Magno 
Bacelar - Ney Maranhão - Esperidião Amin ·- Ronaldo 
Aragão - Marco Maciel. 

REQUERIMENTO N• 855, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art~ 336, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n~ 68, 
de 1993, que ''estabelece a estrutura do Centro de Dese_nvol
vimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá outr!l.S 
providencias". 

Sala das Sessões, I~' de setembro de 1993.- Mauro Bene
vides - Jonas Pinheiro - Marco Maciel - Mario Covas. 

Sobre a mesa, comunicação que_será lida pelo Sr. to Secre
tário: 

LIDERANÇA DO PART1QO DEMOCRÁTICO 
TRABALHISTA- PDT-

Oficio n• 444/93 
Brasflia, 26 de agosto de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a V. Ex~ o S.r. Deputado 

Luiz Girão para integrar, na qualidade de membro Suplente, 
em substitutíção ao Sr. Deputado·Gibvanni"Qtieiroz:_a_ Conüs
-são Parlamentar MiSta de Inquérito '-'-destinada a investigar 
as causas do endividamento do setor agrícola". 

Ao ensejo, renovo a V. E~ protestos de consideração 
e apreço. -Deputado Luiz Salomão, Líder. 
-- • o o-· - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita 
a substituição solicitada. 

Sóbre a mesa, __ requerimentos _que ser.ão_lidos pelo Sr. 1~ 
Secretário. _ 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 857, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado "Veta 
r1ão, Presidente", de autoria do jurista Saulo Ramos, publi
cado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 27 de agosto 
de 1993. 

Sala das Sessões, 1" de setembro de 1993. -_Gilberto 
Miranda Batista. 

REQUERIMENTO N• 818, DE 1993 

Nos termos do _art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado "Ex
tinção da punibilidade pelo pagamento é correta", de autoria 
do jurista Walter Ceneviva, publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 24 de agosto de 1993. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1993. ---:- Gilberto 
Miranda Batista. 

REQUERIMENTO N• 859, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado ''Nor-
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ma de rejeição soda!", de autoria do juri_sta I~es_ Gandra 
da Silva Martins, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 25 de agosto de 1993. . 

Sala das Sessões, 1" de setembro de 1993. - Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão en~minhados para 
o exame da Comissão Diretora. 

O SR •. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O S_e!ilior 
Presidente da RepUbliCa editou a Medida Provisória, o\"' 346, 
de 27 de agosto 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 financeiras do Fundo de Amparo ao Traba-_ 
lhador- FAT e dá ou~ras providências-,_~ autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamenig da -Segurid_a!=le Sgcial da 
União, em favor do Ministério da Saúde --Fundo Nacional 
de Saúde, crédito extraordinário no valor de 
Cr$35.000.000.000,00". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos t_ermos _ 
dos§§ 4' e SO do art. 2' da Resolução n'l/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 
PMDB 

SENADORES 

l.Ruy Bacelar 
2.DivaldoSuruagy 
PFL 
3.Elcio Alvares 
PPR 
4.Gerson Camata 
PSDB 
S.Mário Covas
PRN 
6.Ney Maranhão 
PDT 
?.Magno Bacelar 
Suplentes 
PMDB 
L Flaviano Melo 
2.Cés_ar Dias
PFL 
3.Francisco Rollemberg 
PPR 
4. Levy Dias-
PSDB 
5. Almir Gabriel " 
PRN 
6.Aureo Mello 
PDT 
7 .LavOisier Maia 

DEPUTADOS 
Titulares 
BLOCO 
I. Reinhold Stephanes 
2. Jofran Frejat 
PMDB 
3. Gene baldo Correia 
PPR 
4. Chafic Farhat 
PSDB 

5. Clóvis Assis 
PSB 
6. Miguel Arraes 
PC do B -
7. Aldo Rebelo 
Suplentes 
BLOCO 
I. José Elias 

-2. Rivaldo Medeiros 
PMDB 
3. Cid Carvalho 
PPR 
4. Djenal Gonçalves 
PSDB 
5. Ubaldo Dantas 
PSB 
6. Luiz Piauhylino 
PPS 
7. Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n'' 1, de 1989·CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-9 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-09- Instalação-dã Comissão Mista~ 
Até 2-9 - Prazo para recebimento de _emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 12-9-- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 27-9- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR._ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n? 347, 
de 27 de agosto de 1993, que "altera a Lei n' 8.631, de 4 
de março de 1991". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4~ e 5o do art. 2° da Resolução n" 1/89-CN, fica assim 
constituída a- Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 
PMDB 

SENADORES 

1. Mansucto de Lavor 
L Ronan Tito 
PFL 
3. Odacir Soares 
PPR 
4. Louremberg Nunes Rocha 
PSDB 
5. Máiio Covas 
PP 
6. Irapuan Costa Júnior 
PTB 
7_. Jonas Pinheiro 
Suplentes 
PMDB 
1. Antonio Mariz 
2. Wilson Martins 
PFL 
3. Henrique Almeida 
PPR 
4. Esperidião Amin 
PSDB 
5. Almir Gabriel 
PP 
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6. Meira Filho 
PTB 
7. Valmir Campelo 

Titulares 
BLOCO 

DEPUTADOS 

!. José Carlos Aleluia 
2. Vicente Fialho 
PMDB 
3. Gene baldo Correia 
PPR 
4. Pedro Navais 
PSDB 
5. Adroaldo Strcck 
PSB 
6. Miguel Asraes 
PPS 
7. Augusto Carvalho 
Suplentes 
BLOCO 
1. Aníbal T cixeira 
2. João Carlos Bacelar 
PMDB 
3. Cid Carvalho 
PPR 
4. Pedro Pavão 
PSDB 
5. Wilson Moreira 
PSB 
6. Luiz Piauhylino 
PPS 
7. Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n·:>l, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaç-ão aa matéria: 

Dia 1"-9- Designação da Conüssão Mista; 
Dia 2-9- Instalação da Comissão Mista; 
Até 2-9 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir -o_ pareCer--SObre a admissibi
lidade; 

Até 12-9 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 27-9- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 348, 
de 27 de agosto de 1993. que "dispõe sobre o exercício das 
atribuições institucionais-da Advocacia-Geral da União, em 
caráter emergencial e provisório, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5'' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fie;! assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 
PMDB 

SENADORES 

1. Cid Sabóia de Carvalho 
2. Márcio Lacerda 
PFL 
3. Francisco Rollemberg 
PPR 
4. Esperidião Amin 
PSDB 

5. Mário ·covas 
PSB 
6. José Paulo Biso\ 
PT . 
7. Eduardo Suplicy 
Suplentes 

_J>MbB 
1. Aluízio Bezerra 
2: Gilberto Miranda 
PFL 
3. Bello Parga 
PPR , , 
4. Lucídio Portella 
PSDB . 
5. Almir Gabriel 
PSB 
6. 
PT 
7. 

Titulares 
BLOCO .. 
1. Paes Landim 
2. Nelson Trad 
PMDB 

DEPUTADOS 

3. Genebaldo Correia 
PPR 
4. Ibrahim Abi-Ackel 
PSDB 
5. Luiz Máximo 
PV 
6. Sidney de Miguel 
PRO NA 
7. Regina Gordilho 
Suplentes 
BLOCO 
!. Vilmar Rocha 
2. Fábio Raunheitti 
PMDB 
3. Cid Carvalho 
PPR 
4. Francisco Dornelles 
PSDB 
5. Sigmaringa Seixas 
PV 
6. 
PRO NA 
7. 

De acordo com a Resolução n~ 1, de 1989-:'CN, fica estabe-
- lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1 ~-9 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-9- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-9 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão-Mista emitir o pãreceí·sobre a admissibi
lidade; 

Até 14-9- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 29-9 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 
REQUERIMENTO N' 809, DE 1993 
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 809, 

de 1993, dO Senador Francisco Rollemberg, solicitando 
nos termos regimentais~ -a tralnítaçãó Corljuntã-dO Subs
titutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado no 
112, de !990, com o Projeto de Lei do Senado n• 376, . 
de 1991, que dispõem sobre a política de assistência 
ao idoso. 

Em votação o requerimento, em turno úriico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeifaffi permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n" 112, de 1990, passa a tramitar em conjunto 
com o ProJeto de Lei do Senado Federal n• 376, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 855, 
de urgência, lido no Expediente, para o-.Projeto de Resolução 

n' 68, de 1993. 

1 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~er 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

r~~ na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n° 854, de urgéncia, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n• 105, de !992. 

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 sessão ordinária subse~ 
qüente,_ nos termos do art. 345, inciso II. do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidéncia vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4 minutos.) 

, A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 138, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 138, de 1993 (n° 3.719/93, na Casa de origem), que altera o 
inciso IV do art. 13 da Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990. 
(Dependendo de parecer) 

2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 149, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
149, de 1993 (n° 3.713/93,na Casa de origem), de iniciativa do 

:.-. -.... -~--~· 
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Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes e dá outras providências, tendo · 

Parecer, sohn° 285, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 

Projeto com as emendas que apresenta, de n°s 1 a :':l. 

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, 

DE 1992 - COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
172, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto 
no § 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos . 

. ,,,4 

REQUERIMENTO No 545, DE 1993 

V atação, em turno único, do Requerimento n° 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nas Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, na . 
Academia Brasileira de Letras, no Rio de Jáneiro, no dia 2 de 
junho de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo 
Branco. 

------·-·--·- "···----~-~----~-
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5 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 3, DE 1993 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer n° 276, de 1993) do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 3, de 1993 (n° 81/91, na Câmara dos 
Deputados), que homologa ato do Conselho Monet{irio Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício 
de 1988, no valor de um trilhão, quinhentos e quarenta e três 
bilhões de cruzados. 

6 
PROJETO DE LElDA CÂMARA No 90, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 90, de 1993 (n° 1.319/91 na Casa de origem), que denomina 
"Wilson Rosado de Sá" a Avenida de Contorno (I 2,5 km), trecho 
da BR-304, no Município de Mossará, Estado do Rio Grande do 
N arte, tendo 

Parecer favorável, sob n° 213 de 1993, da Comissão 
- de Educação. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. __ -~ 

( Levanta~se a sessão às 19 horas e 45 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA -
N• 67, DE 1993 

A Comissão DirefOfa do Senado Federal no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, resolve: 

Art. 1 '' O caput do art. 11 do Ato n~' 9, de 1987, com 
a redação dada pelo Ato n"' 12, de 1991, ambos da Comissão 
Diretora do Senado Federal, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 11. Os recursos do Pecúlio serão deposiw 
tados na conta ouro do Banco do Brasil e aplicados 
pelo gestor no sistema financeiro oficial, através da 

Caixa Económica Federal e/ou Banco do Brasil, sendo 
revertidos a favor do Pecúlio os rendimentos auferidos 
e a correção monetária que vier a ser creditada na 
forma da lei." 

Art. 2" O art. 12- dO Ato da: ComisSão Diret6-ra n" 9, 
de 1987 ,.fica acrescentado do seguinte parágrafo único: 

''Art. 12. ···-·····--· .. ···········:: ... : ...........•....... 
Parágrafo único. A Comissão de Administração 

do Pecúlio poderá contratar um profissional de notória 
competência, para gerenciar a administração, correndo 
todas as despesas por conta do Pecúlio." 

Art. 39. Este Ato entra em vigor na data de_ sua publiw 
ciação. 
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Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Sãla das Reuniões, 25 de agosto de 1993. -Humberto 

Lucena- Chagas Rodrigues- Júlio Campos_:_ Nelson Wede
kin - Beni V eras. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 448, DE 1993 

Estabelece a ordem de classificação final do Con
curso Público para o cargo de Técnico Legislativo, Área 
de Datilografia grupo de deficientes físicos. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de ~u_a c~_;m1pe-
tência regimental, resolve: . ··-

Art. 1 ~ A ordem de classificação do Concurso Público 
para a Categoria Funcional de Técnico Legi~lativ9 1 Á~as 
de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade de Datilo
grafia, grupo de deficientes físicos, promovido pelo Senado 
Federal em convênio com a Fundação Universidade de Brasí-

INSCRIÇliO NOME 

lia, por força de sentença proferida pelo Exm~ Sr. Juiz Federal 
da 4~ Vara, no Mandado de Segurança n" 92.8432-0, e nos 
terril.os constantes do Ofício nQ 253/93, da Diretoria de Acesso 
ao EnSino Superior - DAE, fica estabelecida na forma do 
Anexo deste Ato. 

Art. 2Q A classificação final, constante do Anexo deste 
Ato, poderá sofrer alteração em decorrência de_ sentença pro-
latada em ação judicial em trâmite. _ 

Art. 3" Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 1' de setembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena, Presidente. 
ANEXO 

H~!llol~t?gaçâo do Concurso Públícô para a Categoria Funcio
nãl de Técnico Legislativo, Área de Apoio-TécnicO Adminis
trativo Especialidade de Datilografia - grupo de deficientes 
físicos. 

NOTA FINAL 

05029-6 
06768-7 
15062-2 
07475-6 
0438R-5 
00570-3 
00947-4 

RICARDO MANHAES SEABRA 
ROSA GOMES DE CARVALHO 
MANOF.L EUZEBIO R.IBEIRO 
ADEMAR FERREIRA GOMES 

445,9 
384,6 
359,0 
339,2 
309,3 
286,8 
238,7 

AUGUSTO ITABORAHY FERREIRA LIMA 
JOAQUIM AFONSO VENTURA LACERDA 
ERICA DE MELO BAR~OZA 

ATO DO PRESIDENTE N• 449, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de confqrmidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretota n"' 2, de 4 de abri.l ele 197~t e tell~O 
em vista o que consta do Processo n" 14.829/93-2,_ res.olve 
aposentar, voluntariamente, o servi?or ONOFRE SOA_~~ 
DA CUNHA Técnico Legislativo, Are a de Instalações, EqUI
pamentos, Odupação e Ambientaç-ão de Espaço Físico e Servi
ços Gerais, Nível IT, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado_Federal nos termos do _artigo 40, inciso III, alínea 
e_, da Constituição da República Federativa do.Brasil, Combi
nado com os artigos 186, inciso Til, alínea c, 193, e 67, da 
Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com os artigos34, §2•, 
e 37. da Resolução (SF) n• 42, de 1993,.e a Resolução (SF) 
n" 77, de 1992, com proventOs pi:oporcio'Oais ao tempo de 
serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, F de setembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presídente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 450, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade Co_m a 
delegação de competência que lhe [oi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Professo ni 14.945/93-2, résolve 

aposentar, voluntariamente, o servidor SÉRGIO W ALDECK 
DE CARVALHO, Assessor Legislativo, Área de Assessora
mente Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III; alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combí
nado com os artigos 186, incisO III, ãlínea "c", e 67, da Lei 
n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2•; 37; 
e 38, da Resoluçáo (SF) n• 42, de 1993, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, obsefvado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da CoostituiÇã9 FÇderal. 

Senado Feder:;tl, :2. de setembro de J993: :._Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. - - - · " 

ATO DO PRESIDENTE N• 411, DE 1993 

Que aposentou lran Madeira, matr. 1755, Técnico 
de~Iridústria Gl-áfica Legislativa, Nivel II, Padrão 18. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar o servidor 
aposentado no cargo de Técnico de Tn-dústria Gráfica.J-.eg!sla
tiva, Nível II, Primeira Classe, Padrão IIJIM18, de acordo 
com as Resoluções SF n'' 51193 e 62193. 

Senado Federal, 1~ de setembro de _1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA N• 21, DE 1993 

O Diretor-Ge:ral do Senado_ Federal~n_q ~so çle suas atri
buições regulamentares, resolve desligar RAIMUNDO-DE 
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MENEZES VIEIRA, Assessor Legislativo, da Comissão de 
Sindicância institUídã pela Portaria n~ 20, de_1993, designando 
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, 
para integrar a referida Comissão, que passa a ser. presidi~a 
pe!o servidor CLA YTON ZANLORENCI, Anahsta LegiS
lativo. 

Senado Federal, 1" de setembro de 1993.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Dirctor-Geral. -

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
185~ Reunião 

Aos doze dias do mês de agosto de um mil novecent9s 
e noventa e três, às dez horas, na Sala de Reuniões da Primei
ra-Secretaria, reúne-se o Conselho de Supervisão do Cegraf, 
sob a presidência do Exc_elentíssimo senhor Senador Júlio 
Campos. Comp3.rCcein à reunião os Senhores Conselheiros 
Manoel Vilela de Magalhães, Rubens Martins Amorese e _José 
Ribamar Duarte MoUrão e 0 Diretor Executivo do Cegraf, 
Agaciel da Silva Maia. Iniciarldo a reunião o Senhõr Presi~ 
dente coloca em discussão a Ata da Reupião anterior, que 
é aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente 
solicita parecer ao Conselh~iro José Ribamar Duarte Mourão 
sobre a Tomada de Preços n"' 9/93, que trata da aquisição 
de mobiliário, segurtd_o__-consta do Processo_n_"' 964/93~0. O 
Relator, após tecer considerações sobre o aludido processo 
licitatório, manife5ta~se favorável a sua homologação tendo 
em vista a regularidade da documentação_ constante do pro~ 
cesso. O parecer é aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar o Senhor Presidente encerra a presente reu
nião, Eu, Valdequc Vaz de Souza, secretário do Conselho 
de Supervisão, 1ãvreí a Presente Ata, que subscrevo, e que, 
após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente 
e demais mcmbrm:.-do Conselho. 

Brasnia, 12 de agosto de 1993.- Senador Júlio Campos, 
Presidente - Manoel Vilela de Magalhães, Conselheiro -
Rubens Matins Amorese, Conselheiro -José Ribamar Duarte 
Mourão, Conselheiro - Agaciel da Silva ~aia, Direfor Exe
cutivo. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL --

2" Reunião, realizada em 12 de 3go.Sto de 1993 

Às dez horas do dia doze de agosto de hum mil novecentos 
e noventa e três, na Sala de Reuniões da Coniissã9, na Ala 
Senador Alexandre CóSf3~ Sob -a Presidência do Senhor Sena
dor Alfredo Campos, com a pre_sença dos Senhores Senadores 
Ronan Tito, Nelson Caineiro, João Calmon, Dirceu Carneiro, 
José Richa, Irapuan Costa Júnior,- Marluce Pinto, Jarbas ~as
sarinho, Eva Blay, Epitácio Cafeteirà, Pedro Teixeira, Salda
nha Derzi, Magno s-aç-elar e Jonas Pinheiro. Deixara:m de 
comparecer por motivo justificado os Senb~res Senadores Di~ 
valdo Suruagy, Ruy Bacelar, Guilherme Palmeira, Hydekel 
Freítas, Lourival Baptista, Alvaro-Pacheco, Gerson Camata, 
Albano Franco, Darcy Ribeiro e Luiz Alberto. Havcndº nú~ 
mero regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra~ 
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

comunica qUe a r"eunião destina-se a apreciação das matérias _ 
"cOriS:iâiúes de pauta e a ouvir a exposição que· fará o Senhor 
Clodoaldo Huguency Filho~ acerca da missão para a qual 
está seildó indicado, determinando assim, que a reunião torne
se secreta para essa finalidade bem como, para deliberar sobre 
a Mensagem n"' 231, de 1993, do Senhor Presidente da Repú~ 
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
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. Tendo como Relator o Senhor Senador João Cal~ 
mon. Após a sabatina e deliberação da matéria, a reunião 
é reaberta em caráter público, pas~ando assim à~ demais mat~
rias de pãuta. Dessa forma, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, que pro~ 
lata ·parecer de _sua lavra, favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo no 18, de 1993, que "aprova o texto do Tratado 
sobre Transferência de Presos, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, 
em Brasilia, em 15 de julho de 1992". Submetido a discussão, 
usa da palavra o Senhor Senad_?r Jarbas Passarinho, exter~ 
nando opinião de que tal acordo deveria ser estendido a outros 
países com os quais o Brasil mantém relações. Colocado em 
votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Dado ao 
adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adia
mento na apreciação dos demais itens da pauta para a próxima 
reunião, dando por encerrados os trabalhos. Nada mais haven
do a tratar, encerra-s_e a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Secretário da Comissão, a presente Ata, 
que após lida e_ aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. -Senador Alfredo Campos. 

3• Reunião, realizada em 26 de agosto de 1993 

Às dez horas, do dia vinte e seis de agosto de hum mil 
novecentos e noventa e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Alfredo Campos, Presidente, presentes os Senhores 
Sénadores._Ronan Tito, João Calmon, Ruy Bacelar, Guilher
me Palmeira, Lourival Baptista, Álvaro Pacheco, Dirceu Car~ 
neiro, lrapuan Costa Júnior, Jutahy Magalhães, Eva Blay, 
Pedro Teixeira. Saldanha Derzi, Valmir Campelo e Jonas 
Pinheiro, reúne~se a Comissão" de Relações Exteriores e Defe
sa Naciónal. Deixam de comparecer os Senhores Senadores, 
Nelson Carneiro, Divaldo Suruagy, Hydekel de Freitas, José 
Richa, Gerson Carrtata, Albano Franco, Darcy Ribeiro, Luiz 

· AlbeÍ"to, Marluce Pinto e Jarbas Passarinho. Havendo número 
regimental. o ·senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. prosseguindo, dá ciência aos Senhores Sena
_dores das Matérias constantes de pauta, esclarecendo que 
além da apreciação das mesmas, a Comissão ouvirá a expo
sição-do S~nhor Paulo Nogueira Batista, sobre a míssãõ para 
a-qual está sendo designado, para tal, determina que a reunião 
t9rne-se secreta para ouvir Sua Excelência, bem como, para 
deliberar sobre a Mensagem fi\' 275, de 1993, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à apreciação do Senador 
Federal, o nome do Senhor Paulo Nogueira Batista, Ministro 

. qe Primeira Cla.sse, da Carreira de DiPlomata", para exercer 
o _çargo de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente 

_do Brasil junto â Organização dos Estados Americanos. Tendo 
como Relator o Senhor Senador Irapuan Costa Júnior. Após 
a exposição e sabatina do Senhor Embaixador e deliberação 
da matéria, a reunião é reaberta em caráter público. Dando 
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continuidade, o Senhor Presidente, tendo em vista a neceSsi~ v~s, Aff9-nso C~ma~o, Albano Franco, Ney Maranhão, Moi
dade de vários Senadores terem de se ausentarem para atender ses Abrao, Me1ra Ftlho e Eduardo Suplicy. O Senhor Presi
compromissos na Comissão de Assuntos E'con§micqª parª- dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, --- A~ã.-d~-re-união anterior,_que é dada por àprovada, e a segUir
resolve adiar a apreciação dos demais itens constarites_ de pauta concede a palavra ao Senador Éicio Alvares, relator da Emen
e dá por encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, da n!' 1 de Plenário oferecida ao PLC n~ 7/91; do PLS n"' 
encerra·se a reunião, lavrando eu Paulo Roberto Almeida 43/92 e do PLC n~ 69/93, que tramitam em conjunto e tratam 
Campos, Secretário da Comissão, a presenta Ata, que após das microempresas e das empresas de pequeno porte. Após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. algumas ~onsiderações a respeito da elaboração do seu parecer 
Senador Alfredo Campos. e_ das sugestões que ·tem recebido por parte dos Senhores 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS membros da Comissão, o Senador Elcio Álvares sugere que 
23~ Reunião, realizada em 24 de agosto de 1993 ···_-"SeJa realizado um semmáno sobre patentes. Usam da palavra 

, . . _ . . a seguir, os Senadores Mansueto de Lavor e Magno Bacelar. 
As onze horas e qumze mmutos do dia trmta e.um de Cqnst~t<J,Qdoa,.faltadequorum,oSenhorPresidentecomvnica 

agosto ~e ~il novecentos e noventa e trêS, na sala de r~_u?iõ~s q~e_ fi~r~o_ adiadas, para uma próxima reunião, as seguintes 
da ComJssao,Ala Senador Alexandre Costa, sob a Pres1den_qa mate nas: Emenda n~ 1 de Plenário oferecida ao PLC n~ 7/91 
do Senador João Rocha, com a presença dos Senhores Sena- PLS n<.> 43/92, PLC n~ 69/93; Emendas no;ll 1 e 2 de autori~ 
dore_s Saldanha Derzi, Jonas Pinheiro, Beni V eras, Vahp.ir do Senador José Paulo Bisol, oferecidas ao Substitutivo da 
Campelo, Magno Bacelar, Mansueto de Lavor, Esperidiãó CCJ sobre o PLS No 256/89; MSF no 160/92; MSF no 165/93; 
Amin, Dirceu Carneiro, João Calmon e Hennque Almetda, MSF no 97193; PLS no 14 n' 1193; PLS no 141/92· PLS n' 409/91· 
reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. D_ei~m_d_e Pt:_§ _n_' _:127/9};_PLS no 124191 e PLS no 12AI3. Nada mai; 
comparecer os Senhores Senadores Ronam Títo, Garibaldi hav~ndo a tratar, Sua Excelêrlcia encerra a re~nião às Onze 
Alves Filho, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, César Di~~-•. Aluí· horas~ trinta minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado 
zio Bezerra, Gilberto Miranda, Onofre Quinan, Carlos Patro- Filho, à ·presente Ata que, lida e aProvada será assinada 
cínio, Raimundo Lira, Dario Pereira, José Richa,_ Mádo Co- pelo Senhor Presidente. -Senador João Rocha, Presidente. 
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ANO XLVIII N'145 ' SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 179'. SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do 1" Secretário da Câmara do..s Depu~ 
tados 

- N9 294/93, de l'·' do corrente, comunicando ter sido 
prejudicado o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1991 
(n' 1.824/91, naquela Casa), que dispõe sobre o re-gistro 
dos partidos políticos e dá outras Providências. 

- Encaminhando à revisão do Senado Federal autó
grafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 154, de 1993 (o' 568/91, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao att. 73 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 155, de 1993 (n' 970/91, 
· na Casa de origem), que dá nova redação ao art_. 51 da 

Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 15_6_,_ de 1993 (n' 
1.036/91, na Casa de origem), que altera o art. 7' da Lei 
no 5.889, de 8 de junho de 1973, que institui norm-as regula
doras do trabalho rural. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 157, de 1993 (n' 
1.803/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o seguro-e
ducação e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 158, de 1993 (n' 
2.322/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
da Área de ProteÇão Ambiental - APA, no Disffito -de 
Sousas, Município de Campinas, Estado de São Paulo. 

--Projeto de Lei da Câmara n' 159, de 1993 (n' 
2.863/92, na Casa de origerri), que veda o pagamento de 
dividendos c de participações nos lucros, com base em 
saldo credor da conta de correção monetária, apurado por 

-empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras pro
vidências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 160, de 1993 (n' 
2.983/92, na casa de origem), que dá nova redação ao 
caput do art. 11 da Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro 
de 1962, e dá outras providências. -

. -Projeto de Lei da Câmara n' 161, de 1993 (n' 
3.059/92, na Casa de origem), que torna o~rigatório o uso 
de tarja com expressão que ressalte a importância do aleita
mento materno nas embalagens e propagandas dos produ
tos utilizados no aleitamento artificial. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 162, de 1993 (n' 868/88, 
na Casa d~ origem), que dispõe sobre a criação do Serviço 
Social de Transporte - SEST, e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte, SENAT. 

1.2.2- Requerimento 

-_N' 860, de 1993, de autoria do Senador Pedro Tei
_, x_e_ira,_solicitandQ ao Tribunal de._ Contas da União inJorma

ções que menciona. Aprovado. 

1.2.3 - Ofícios 

- N• 178/93, da Liderança do PSDB, de substituição 
de membros na Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a Medida Provisória n" 346/93. 

- N• 180/93, da Liderança do PSDB, de substituição 
de membros na Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a Medida Provisória n(' 347/93. 

- N• 183/93, da Liderança do PSDB, de substituição 
de membros na Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a Medida Provisória n;' 348/93. 

1.2.4- Requerimento 

-N• 861, de 1993, de autoria do Senador Valmir 
. Campelo e outros Srs. Senador_es, solicitando a realização 
de Sessão Especial do Senado Federal, a realizar-se no 
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EXPEDtENTE 
C!NftO OIIAP!CD DO SI!IIADO Pmi!JI.\1. 

MANbEL VILELA DE MADALHÁES 
Dn..,.ouudo Sou4o rodonl 

. .WACIEL !lA SILVA MAIA 
DiNIOt!lucti-
CAIILOS HOMERO VIEIRA SINA 
OiHror MalaiiD-

oiAiuo DO CIOIIOU.O lfAaONAI. la--.. --· .. ---·-
Lt;l:t CARLOS BASTOS 
0-IM•Ral 

Saooouat ······-· -------OS 10.000.00 

fi.ORIAN AUGUSTO cocmNHO MAORUCIA 
DnllrMjuoo 

dia 23 de setembro do corrente, às 11 horas, destinada 
a comemorar a Semana Nacional Oo )ovem. 

1.2.5- Ofícios 

- N• 596193, da Liderança do PMDB, de substituição 
de membros na Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 348793. -- - - -

- N• 597193, da Liderança do PMDB, de substituição 
de membros na Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória: n" 346/93. 

- N• 598193, da Liderança do PMDB, de_substituição 
de membros na Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória: no:> 347/93. -

1.2.6- Comunicação da Presidência 

-Recebimento dos Ofícios n•s 2.054, 2.055 e 2.056, 
de 1993, do Banco Central do Brasil, solicitando autori
zação para que as Prefeituras Municipais -de_ Apucarana 
- PR, c de Contagem - MG, e o Governo do Estado 
de Minas Gerais, possam contratar operações dé crédito, 
para os fins que especificam. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADORA JÚNIA MARISE - Preocupação de 
S.Exa. com o quadro dramático da saúde no BrasiL 

SENADOR RUY BACELAR -:- Propostas visando 
solucionar a crise na indústria cac3ueífa. 

SENADOR LA VOJSIER MAIA _:_ Viabilidade da 
implantação de uma refinaria d_e petróleo no Rio Grande_ 
do Norte. 

SENADOR ALBANO FRANCO -Dificuldades na 
indústria de fertilizantes nitrogenados- NJTROFÉRTIL, 
devido a condições adversas do mercado internacional. A 
importação excessiva de uréia. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Prudência 
na revisão constitucional, visto que a competência revisio
nal se esgotou com o resultado negativo do plebiscito. Inter
pretação das disposições transitórias preyiStas na Consti
tuição. Defesa dã emenda constitucional como processo 
legislativo adequado para o aperfeiçoamento da Consti
tuição. 

n-1.:110_...,_ 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Convocação de_ sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às 19 horas e 3D minutos. com Ordem do Dia que designa. 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia que 
designa._ _ . . ., _ _ 

1.2.9- Requerimento 

- N' 862, de 1993, de autoria do Senador Rachid 
Saldanha Derzi. solicitando que seja Cé)ncedida autorização 
para desempenhar missão, em Camberra; Austrália; no 
período de 13 a 24 de setembro de 1993. 

1.2.10- Ofício 

-N' 222193, da Liderança do PRN, de substit~ição 
de membros na ComisSão Mis~a de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

1.2.11_~ Jl,eq~erimento 

-N9 863, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, referente à remessa pelo TCU- do sumário 
das imputações de possível existência de irregularidades, 
processos concluídos _ou não, pela culpabílidade em que 
são indicadas as entidades públicas federais mencionadas. 
Aprovado. 

1_.,2.12 --Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 110, de 1993, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin. que revigora as disposições 
do art. 16 do Decreto-Lei n'-' 1.598, de 1977, concernentes 
à dedutibilidade de tributos e multas. para fins de apuração 
do lucro real, e dá outras providências. 

--Projeto de Lei do Senado n"? 111, de 1993, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre busca e apreen

. são de bem alienado fiduciariamente, alterando o art. 3·~ 
do Decreto-lei n~ 911, de l'! de outubro de 1969. 

1.2.13- RequerimentOs 

---'- N\' 864, de 1993, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias 2,3,5,9,!0,17,18,30 e 31108. Aprovado. 

- N9 865, de 1993, de autoria do Senador Magno 
Bacelar, solicitando tramitação conjunta dos Projeto de 
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Lei do Senado nQ 409/91 e Projeto de Lei da CâÕtara n~' 
152192. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 138, de 1993 (no 3.719/93, 
na Casa de origem), que altera o inciso· IV do art. 13 
da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990. Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n<:> 172, de 1992- Comple
mentar, de autoria do Senador Mauro Be_nevides, que dis
põe sobre o cumprimento imediato do disposto no § Zo:> 

do art. 192 da Constituição Federal. V<>tação a_diada por 
falta de quorum. 

Requerimento n~' 545, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do_Senado Federal, das ·palavras proferidas pelo 
Presi"dente Austregésilo de Athayde, na Academia Brasi
leira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho 
de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo 
Branco. Votação adiada por falta de quorum. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 

3, de 1993 (n' 81/91, na Câmara dos Deputados), que homo
loga ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou 
a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de _1988, 
no valor de um trilhão, quinhentos e quarenta e três bilhões 
de cruzados. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara no 90, de 1993 (no 1.319/91, 
na Casa de origem), que denomina 'Wilson Rosado de 
Sá" a Avenida de Contorno (12,5 Km), trecho da BR-304, 
no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 149, de 1993 (n' 3.713/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e 
dá outras providências. ApreciaçãO Sóbrestada,em virtude 
da falta de quorum para a votação do Requetimerito n"' 
867/93. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento n'' 862/93, lido no Expediente da pre
sente sessão. Votação adiada, após parecer de plenário 
da Comissão Competente. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Acordo entre 
a OLP e o Governo de Israel, numa tentativa de reconhe
cimento mútuo do Estado de Is_r~l_e da libertação da 
Palestina. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Como Líder
Defesa da Proposta de Emenda Constitucional n"' 13/91, 
de S. Ex", "que altera o parágrafo quinto do art. 14 da 
Constituição Federal", dando direito à reeleição dos prefei
tos, governadores e Presidente_ da República. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Críticas à . 
resistência das empresas p_úblicas e sociedades de_ecooomja 
mista federais ao programa de privatização, 

SENADORALFREDO CAMPOS- Acolhida rece
bida pela delegação do Congresso Nacional, chefiada por ' 
S.Exa, durante re~ente visitã ao Parlamento Inglês, Refle
xões sobre o cai"áter proteciolfiSta da Política agrícola da 
Comunidade Económica Européia. - CEE. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -Inoportunidade 
da revisão cons_titucional e suas graves conseqüências para 
a Nação brasileira. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO -Transferência 
da gestão do Fundo Constitucional de Financiam~_nto do 
Centro-Oeste para o Banco de Brasífia-..:....: BRB. 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Críti
cas ao atual governo de Alagoas. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 180' SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO 
DE 1993 

2.1 -ABERTURA 

2.2 ___:EXPEDIENTE 
2.2.1:.... Parecer 

Referente à seguinte-matéria: 
Projeto de Lei do Senado no 192, de 1991 (n' 2.654, 

de 1992,na Câmara dos Deputados)_, que altera dispositivos 
da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de 
Processo Civil. (Redação final) 

2.2.-2 - Requerimento 

_.N' 868, de-1993, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 162, de 1993, que dispõe sobre a criação 
do Serviço Social do Transporte - SEST, e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte- SENAT. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n' 584, de 1993, do Senador Irapuan 
Costa Júnior, solicitando, nos termos regimentaís, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do texto "O homem 
e a cidade", de autoria de Evandro Magal, sobre o quarto 
aniversário de emancipação de Rio Quente, Goiás. Apro
vado. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 162~ de 1993, em 
regime de urgência, nos termos do Requerimento n~ 868{g3, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após 
parecer de Plenário, tendo l;lSado da palavra a Sra. Júnia -
Marise e o Sr. Ronan Tito. A sanção. 

são 
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxi~a ses-

2.4- ENCERRAMENTO 

3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 
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• 
Ata da 179a Sessão, em 2 de setembro de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" LegislatUra 

Presidência dos Srs. ChagasRodrigues, Levy DiaS, 
Lucfdio Portella, Magno Bacelar e Bello Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 MJNúTos;XéHÃM~SEPRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . 

Affonso Camar~o _ Albano Franco ... Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra_ Alvaro Pacheco.:_ Bello Parga _ Beni V eras_ 
Carlos Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho 
_ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Eduardo Suplicy _ Elcio 
Álvares_ Epitácio Cafeteira_ Francisco Rollemberg _.Garibaldi 
AJves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Henrique 

1Almeida _ Hydekel Frei_tas _ Irapuan Costa Júnior _ João 
Calmon _ João França _ João Rocha _ JósaphâtMarinlÍo _ José 
Psulo Biso! _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Juvêncio Dias _ 
Lavoisier Maia_ Louremberg Nunes Rocha_ Lucidio Portella _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Maguo Baceiar _ Mansueto de Lavor _ 
Maroo Maciel _ Mário Covas _ Marfuce Pinto _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Afu:ãO ~ Nelson Carneiro _ 
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão .:_ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ruy Baceiar _ 
Teotónio Vileia Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçãso de Deus. iniciamoS nossos trabalhos. 
A S~ 1 ~ Secretária proc_ederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte - . 

EXPEDIENTE 

PS-GSE/294/93 
Brasília, P de setembro de 1993 

Senhor Secretário 
De acordo com o art. 133 do.Rcgimento Inte-rnO-, comu

nico a Vossa Excelência, a fim de que- se digne levar ao conhe
cimento do Senado Federal que, em ~essão de 26 _sle agosto 
de 1993. foi orCiudicado O l''roieto de Lei dessa Casa n"' 
!.824/9((n• !S6/9.1 no SenadoF~d~~;l), o qúal ''dispõe sobre 
o registro dos partidos políticos e dá outras providências". 

Deputado Wilson Campos, Primeiro secretário. 

OFÍCIOS 

Do J!Secretário da Câmarâ dÕs Deputâdos, enCaminh~mdo 
à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 154, DE 1993 
· (N• 568/91, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 73 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

. ·--.-r.:::: --=---.:..~ 

Ari. I• ·o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a:ptóVãâa pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1~ de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7$~ Salvo nos casos especialmente previs
tos em lei, a duração_ do trabalho __ nuturno será de 6 
(seis) horas diárias. 

§ 1" Considera-se trabalho notUrno o realizado 
entre as 19 (dezenove) horas de um dia e as 6.(seis) 
horas do dia seguinte. __ 

§ 2" A hora do trabalho noturno será computada 
-como de 45 (quarenta e cinco) minutos. - -

§ 3~' . Nos horários noturnos ou mistos, é obriga
tória a concessão de um intervalo de descanso de 30 
(trinta) minutos, computados como de trabalho. 

§ 49 Os e~pregad9s que já tenham conquistado 
o direito ao repo-uso semanal, no todo ou em parte, 
no sábado ou domingo, de modo permanente, não se

-rão obrigados a prestar serviço nesses dias a título de 
compensação. 

§ 5~ A remuneração do trabalho noturno será 
superiorà do diurno e 1 para esse efeito, terá acréscimo 
de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre o horário 
normal, mesmo no caso de rev_e:z;amento ou de horário 
misto. 

§ 6» Para os _efeitos_da aposentadoria, o tempo 
de serviço dos horário_s notumos o_u_ mistos em- que 
haja predominância do período noturno sobre o diurno, 
será contado â razão de um inteiro e um terço para 
cada ano ou fração de ano efetivamente trabalhado.'' 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigqr na data de sua 
publicação. 

Art- 3~ _Revogam-se a_s disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO:LEI Ne 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolid_~ç~~-~~ ~e~s __ ~o_l)·a_b~~~Q-
·····-··························TÍTÜLÕ.ÍÍ ............................... . 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

····<--····-----~········ê;.:?h-liL:ü.i!··--"'"·"··--·-··'··-··'·· 
Da Duração do Trabalho 

·································;;"Eçxü·i:v········ .. ···-········· .. ·--···· 
Do Trabalho Noturno 

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à 
do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acrés~ 
cimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora 
diurna 
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§ 1 <? A hora do trabalho noturno será computada como 
de 52 minutos e 30 segundos. 

§ 2<? Considerawse notumo, para os efeitos deste artigo, 
o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 
horas do dia seguinte. 

§ 3~' Q acréscimo a que se refere o presente artigo, em 
se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de _ 
suas atividades, trabalho noturno, habitual, será feito tendo 
em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natuw 
reza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho notur
no decorra da natureza de suas atividades, o aumento__ será 
calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não 
sendo devido quando exceder desse_ limite, já acrescido da 
percentagem. 

§ 4<} Nos horários mistos, assim entendidos os que 
abrangem períodos diurnos e noturnos_, aplica-se às horas de 
traba1ho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. 

§ 5•· As prorrogações do trabalho noturno aplicam-se 
ao disposto neste Capítulo. 

(À Comissdo de AsSuntos SociaiS.)-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 155, DE 1993 
(N• 970/91, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 51 da Lei n~ 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O art. 51 da Ld n• 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil, passa a Vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 51. Juntada aos autos a petição do interve
niente, serão as partes intimadas, podendo qualquer 
delas impugnar o pedido no prazo de cinco dias, facul
tada a produção de prova, decidindo o juiz em igual 
prazo sobre a admissão do assistente, quer tenha havido 
impugnação ou não." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 

TÍTULO II 

Das partes e dos procuradores 

CAPÍTULO V 

Do Litisconsórcio e da Assistência 

SEÇÁO II 

Da Assistência 

Art. 51. Não havendo impugnação dentro de 5 (cinco) 
dias, o pedido do assistente será deferido. Se qualque-r das 
partes iilegar, no entanto, que falece ao assistente interesse 
jurídico para intervir-a bem do assistido, o juiz: 

r- determinará, sem suspensão do processo, o desentra
nham eu to da petição e da impugnação, a fim -de serem autua-
das em apenso; -

II -autorizará a produção de provas; 
III -decidirá, dentro de 5 (cinco) dias, o incidente. 

(A Comissão de ConstitUíção; Justiçti e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 156, DE 1993 
(N•l.036/91, na Ca~ade q!}gem) 

Altera o art. 7~ da Lei n1> 5.889, de 8 de junho 
de 1973, que institui normas reguladoras do trabalho 
rural. 

O Congresso NaCiori3fdeêr"ê-ta: 

. Art. 1• O caput do art. 7' da Lei n• 5.889, de 8 de 
JUnh~ de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 79 Para oS efeitos desta lei, considera--se 
trabalho noturno o executado entre as 18 (dezoito) 
horas d~ um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, 
se exerc1do na lavoura, e entre as 18 (dezoito) horas 
de ur:n_dia e as 4 (quatro) horas do dia seguinte, se 
na at1v1dade pecuária." 

Art. 
cação. 

29 Esta lei entra em vigo_r fia data de sUa publi-

- Art. 39 Revoga-m-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.889, DE 8 DE JUNHO DE!973 

Estatui normas reguladoras do trabalho rural e 
dá outras providências. 

Art. 79 Para os efeitos desta lei, considera-se trabalho 
noturno o executado entre as vinte e uma- horas de um dia 

·e as cinco horas dó dia seguinte; na favoura, e entre- as vinte 
horas de um dia e as quatro horas do dia seguinte, na atividade 
pecuária. 

Par~grafo único. Todo trabalho noturno será acrescido 
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração normal. 

(A Comissão de Assuntos Sociais) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 157, DE 1993 
(N" 1.803/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre ~ seguro-educação e dá oUtras provi
dências. 

O Congresso Nacionã.l deCreta: 

Art. l" Fica: a Crripiesa obrigada ao pagamento dq segu
ro-educação aos dependentes, menores até 14 (quatorze) 
anos, de seus empregados, no caso de morte_ em decorrência 
de acidente de trabalho. 

Parágrafo único. O seguro-educaç~o_· te-m poi obje'tivo 
o custeio dos estudos de seus beneficiárioS. ' ' '---

Art. 2'' Esta lei ·entra em vigor na data de- -sUa publi
cação. 

Art: 3" Revogam-se as disposiçõeS- em cofltrário. 
(A Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DÀ CÂMARA N• 158, DE 1993 
(N• 2.322/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Am
biental -- APA no Distrito de Sousas, Município de 
Campinas, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. tn Fica criada, sob a denominação de_"APAde 

Sousas", a Área de Protcção Ambiental, loca1izãda eril re_gião 
de mata atlântica e abrangendo os demais eCOssistemas a ela 
associados, no DistritO de Sousas, MUnicípio de Campinas, 
Estado de São Paulo. 

Art. 2,; A AP A de SOusas apresenta- a seguinte deÜmi-
tação: -

I- com o Distrito de Campinas: cnmcça nó rio Jaguafi 
na foz do córrego da Fazenda Roseira; sobe por este até 
a sua cabeceira; ganha o contraforte intermediário dos dois 
ramos do córrego da Fazenda Angélica, indo à confluência 
dessas duas águas e desce pelo córrego até o :do Atibaia; 
segue pelo contraforte fronteiro ·até o divisor que deixa, à 
direita, as águaS dos riheiiões -do Tanquinho e das Anhumas 
e, à esquerda, as do rio Atibaia; segue por este até a cabeceira 
do pequenu-cónc_gõ -da Fazenda Baronesa de Atibaia; 

II- com o Município de V alinhos: começa _no córrego 
da Fazenda Baronesa de Atibaia; sobe pelo rio Atibaia até 
a foz do ribeirão dos Pinheiros, ribeirão a montante da ponte 
da estrada Joaquim Egídio --V alinhos; 

III -com o Distrito de Joaquim Egídio: começa no rio 
Atibaia, na foz do ribeirão dos Pinheiros, ribeirão a montante 
da ponte da estrada Joaquim Egídio- V alinhos; segue pelo 
contraforte fronteiro entre as __ águas-_do córrcgo da Fazenda 
Riq~ern, à direita, e_ às do rio Atibaia, à esquerda, até o 
diviSor entre o rio Atibaia e o ribeirão das Cabras; prossegue. 
por este divisor em demanda da foz _do córrego da Chácara 
Belmonte, no ribeirão das cabras; sobe pelo córrego da Chá
cara Belmonte até sua cabeceira; segue pelo divisor entre 
as águas do ribeirão das Cabras, à direita, e as dá rio Atibaia, 
à esquerda, em demanda da cabeceira do primeiro afluente 
da margem esquerda do ribeirão da Fazenda de António Souza 
QueirOZ~ cói'rego a· ffioniá-hfe -da sede da referida fazenda; 
desce por-este córrego -até o ribeiráo da Fazenda de Antônio 
Souza Queiroz, pelo qual desce até o primeiro córrego da
margem direita à jusante da sede da fazenda -em que.stão, 
sobe por este córrego até sua cabeceira no divisor da margem 

esquerda do rio Jaguari; prossegue _por este _cj.ivisor até a cabe
ceiTa do segundá afluente da margem esquerda do rio Jaguari. 
a montante da usina; desce por este afluente à sua foz no 
rio Jaguari; 

1V- com o Município de Pedreira: começa no rio Jagua
ri, na foz do segundo afluente do referido rio, a montante 
da usina; desce pelo rio Jaguari até a foz do córrego da Fazenda 
Roseira, início deste perímetro. 

· Art. 39 A APA de Sousas tem o objetivo de garantir 
a preservação dos remanescentes de mata atlântica, bem como 
dos demais ecossistemas a ela associados, incluindo a vege
tação nativa, a fauna silvestre e os mananciais, como formâ 
de manter o equíhbrío eCofógico da regiãO. - - --

Art. 4~ A elaboração do plano de manejo da APA de 
Sousas será feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
-e--âos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em articu
lação com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Prefei
tura do Município de Campinas, comunidades locais, através 
de entidades civis notórias, e representantes da comunjd_ade 
científica, no prazO áe 120 (cento e vinte) dias após a promul
gação desta lei. 

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

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

-~LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO_ BRASIL 

' •• '.' '<> ~-... • ' '' •• ''. ''.' •• '.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~-· .--

TÍTULO VIII 
_Da OrdeDJ Social 

•• ·" ·<- -- •• • ·'- • •• ·" ·<- •• • • ·c:P.Pi1-ui:üvi ___ · ················"·"~ 
Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todo.s têm Qi.reito _ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público c 
à coletividade o_dever de defendê-lo e pres.ervá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
., ',., .... -........ ' ...... '.' ._,.' '' .. , .... ' ....... ' ........ ' ..... ' ............ , ~-· 

§ 4'-' A floresta amazónica brasileira, a mata atlântica_, 
a serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são património nã-Cio-nal, e sua utilização far-se-á na forma 
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos reCursos riaturais. 

(.À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂI\1ARA N• 159, DE 1993 
(N• 2.863/92, na Casa de origem) 

Veda o pagamento de dividendos e de participações 
nos lucros, com base em saldo credor da conta de corre
ção monetária, apurado por empresas controladas pelo 
Poder Público, e dá outras providências. 

O Congresso Naciorial decreta: 
Art. 1 ~ As empresas públicas, as sociedades de econo

mia mista e as demais pessoas jurídicas, controladas, de forma 
direta ou indireta, pelo Poder Público,_ deverão d.estinar, à 
constituição de reserva çle lUcros a realízar, 6 saldO credor 
da conta d_e registro das contrapartidas dos ajusfes de correção 
monetária do ativo permanente e do património líquido. 
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Art. zo- O valor da reserva será exclu(do do lucro para 
efeito da distribuição de_ dividendos e do ~lculo. _da partici
pação de diretores e adminjstradores nos resultados das pes
soas jurídicas referidas no artigo anterior. 

Art. 3~ A distribU.içãõ de dividendos e de participação 
nos lucros com inobservância do disposto nesta lei implica 
responsabilidade solidária dos administradores e ffscaiS, que 
deverão repor à caixa· social a importância distribuída, sem 
prejufzo da ação penal que no caso couber. 

Art. 4'·' ESta lei entra em vigor na -data de sua publi
cação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 6.404. DE 15 DE DEZEMBRO DE I976 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

......................... , .. -.~~ ...... __ .................... !"'''''''"""''''•••" 

CAPÍTULO XVI 
Lucro, Reservas e Dividendos 

SEÇÃO II 
Reservas e Retenção de Lucros 

............................. ~·. ~· ~ .. -... _ •• -~----:--·"·"" -····-l",-;"'l'-;-' '";:1;"-,---

Reserva de Lucros a Realizar 

Art. 197. No exercício cm_ que os lucrOs a realizÇtr ultra
passarem o total deduzido nos termos dos arts. 193 e 196, 
a assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos da admi~ 
nistração, destinar o excesso à constituiÇão de_ reserva de lucro-s 
a realizar. 

Parágrafo único. 
a raelizar: 

Para os efeitos deste artigo. são lucros 

a) o saldo credor de conta de registro das contrapartidas 
dos ajustes de correção monetária (art. 185, § 3•); 

b) o .aumento do valor do invcstiineilto em ·col_ig_adas e 
controladas (art. 248. III); 

c) o lcuro em vendas a prazo realizável após o término 
do exercíciO seguí:hte. 

o o. o O O O O O O o' o o o o o"'' •-•' o o>' •o o"' ....... o o o 0 ' ' > '-'. > •• o o o o o o o> o oYO -~- ~~~-·~"O o~ 

Art. l'' O .;ap.ut do art. 11 da Lei Delegada n·' 4, de 
26 de setembro de J962. passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art: !h. ·Fica sujeito à multa de 150 a 200.000 
Unidades Fiscais de Referência - UFTR, vigente na 
data da infraçâo, sem prejuízo das sanções penais que 
couberem na forma da lei, aquele que:" 

Art. 2'' Ficam ,cancelados os débitos d~. qualquer natu· 
reza para çom _a SuperintendCncia Nacional de Ab::tstecimento 
c Preços- SUNAB de" valor consolidado igual ou inft.!rior 
a 50 Unidades Fiscais .dc.Re:ferência --UFIR, constituídos 
atê 31 de dezembro'dc f991, inscritos ou não em Divida Ativa. 

Art. 3'' Esta lei -entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições cm cÓntrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI DELEGADA N;, 4. DE 26 D-E SEYEMBRO DE 1962 

Dispõe sobre a intervenção no domínio econômico 
para assegurar a livre distribuição de produtos necessá
rios_ ao co~_sumo_ do ~o":o. 

O Presidente da Repúhlica: 
Faço saber que, no uso da delegação constante do Decreto 

Legislativo n" 9, de 27 de agosto de 1962, decreto à ::;eguinte 
lei: 

Art. 1" A União_, na forma do_ art._ 146 da Constituição, 
fica autorizada a intervir no domínio eçonômico para assegurar 
a livre distribuiç~o qc mcrcad_orias e serviços essenciais ao 
consufr!:O e uso .do povo, nos limites fixados rleste i"ei. 

Parágrafo único. A intervenção se proccssá:râ. fambém, 
para assegurar o suprimento dos bens ne_cessários _àS atividades 
agropecuárias,_ da pesca e indústria do país. 

Art. 2~ _ A intervenç_ão consistirá: 
I- na compr·a, armazenamento, distribuiç_ão e vendã. de: 
a) gêneros e produtos alimentícios; 
b) gado vacum, suíno, ovino e caprino, destinado ao aba~ 

or· o· te; 
C) aves e pescado próprios para: alirrientação; 
d) tecidos e calçados de uso popular~ 
e) medicamentos; -
O -instrumentos e ferramentas de uso individual; 
g) máquinas, inclusive caminhões, "jippes", tratares con

juntos __ niotomecanizadas e peças sobressalentes, destinadas 
às atividades agropecuárias; CAPÍTULO XIX · 

Sociedades de Economia Mista h) arames, farpados e lisos, quando destinados a emprego 
Legislação Aplicável nas atividades rurais; 

Art. 235. As sociedade$ anônimas de economia mista i) artigos sanitáriOs e artefatos -industrializados de uso 
estão sujeitas a esta lei, sem prejuízo das disposições especiais doméstico; 
de lei federaL j) cimento e lamina dos de ferro, destinados à construção 
..... r~.H~·------~-··· .. ··-·····················~···-··-~--~-~-.,----~~ de casas próprias, de tipo popular. e as benfeitorias rurais; 
.. - .. -·-··---~---.-.. ·••nw._ ... _ ........ ,_._ ............. ·-·---~·---~---~-'-~~--- _ :_--k) prõ_Çutos ~ mitcriais _in&spe·n-sáveis à produçãO de 

- - ' · bens de consumo popular. · 

(À Comissão d~ Assuntos Econ_ômicos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 160, DE 1993 
(n' 2.983/92, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao caput do art. 11 da Lei Dele
gada n" 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

II- na fixação de preços e no controle do aba::;tecirnento, 
neste compreendidos a produção, transporte, armazenamento 
e comercialização; 

III- na desapropriação de bens, por interesse social ou 
na requisição de serviços, necessários à realização dos obje
tivos previstos nesta lei; 

IV- na promoção de estímulos à produção. 
§ 1~ A aquisição far-se-á no País ou no estrangeiro, 

quando insuficiente a produção nadonal; a venda, onde se 
verificar a escassez. 
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§ 2~ Não podem ser objcto de desapropriação, com_am
paro nesta lei, os animais de serviço ou destinados à repro
dução. 

Art. 3~ Os produtos adquiridos por cumpra ou desapro
priação serão entregues ao consumidor, atra'Vés-de: 

a) empresas estatais especializadas; · 
b) organismos federais, estaduais ou mu-nicipaiS, de ad

miriisl:ração direta oú indireta; 
c) entidades privadas-de comprovada idoneidade. 
Art. 4~ .Nas compras e desapropriações, efetuadas nos 

termos desta lei, o imposto de vendas e consignações será 
pago pelo vendedor ou pelo desapropriado. 

Art. su Na execução desta lei, nãó serão permitidas dis
criminações de carátcr geográfico ou ·de grupos e pessoas, 
dentro do mesmo setor de produção e comércio. 

Art. 6" Para o controle do abastecimeilto de merca
dorias ou serviços e fixação de preços, são os órgãos inCum~ 
bidos da aplicação desta lei, autorizados a: 

I -regular e disdplinar, n6 terrít6ri.O-i13:cionaf a circu
lação c distribuição dos bens sujeitos ao- regime desta lei, 
podendo, inclusive, proibir a sua movimentação, e ainda esta
belecer prioridades para o transporte e armazenamento, sem-
pre que o interesse público o exigir; _ _ _ _ 

II- regular c disciplinar a produção, distribuição e con
sumo das matérüis-prírilas, poâendõ requisitar rrieios de trans
porte e armazenãmento; 

III -tabelar os preços máximos de mercadorias c servi
ços essenciais em r-elação aos revendedores; 

IV -tabelar os preços máximos e estabelecer condições 
de venda de mercadorias_ ou serviços, a fim de iÍÜpedir lucros 
excessivos, inclusive diversões públicas pOpulares; · 

V- estabelecer o racionamento dos serviços essenciais 
e dos bens mencionados no art. 2n, inciso I, desta lei, em 
casos de guerra, calamidade ou necessidade pública; 

VI -assistir ãs cooperativas, Hgadas à produção ou distri
buição de gêneros alimentícios, na obtenção preferencial das 
mercadorias de que necessitem; 

VII -manter estoque de mercadorias; 
VIII -superintender e fiscalizar através_de a_gemes fede

rais, em todo o País, a execução das medidas ado~adas e 
os serviços que estabelecer. 

Art. 7<> Os preços das mercadorias desapropriadas ou 
dos serviços requisitados serão pagos previamente e em moeda 
corrente e fixados de acordo com o custo médio nos locais 
de produção ou de venda. 

Parágrafo único. O cu_sto médio, para fins de desapro
priação, não poderá ser inferior ao preço mínim-o oficial, quan
do houver. 

Art. s~ A imissão na posse dos bens desapropriados 
processar-se-á cotn dtação do réu, no foro em que os mesmos 
s~ encontrarem, mediante prévio depósito jUdicial do respec
tivo preço: na forma do artigo anterior e seu parágfafó único, 
ou por meiO de avaliação procedida por perito nomeado pelo -
juiz, e com audiência do interessado. 

§. 1 ~ Cit~do o réu, o processo seguirã o curso ·previsto 
na legislação VIgente sobre desapropriaÇão", reduzidos à meta
de, sempre que possível, a critério do juiz, os respectivos 
prazos. 

§ z~ Depositado o preço, o desaprop-riado poderá Ú!van
tá-lo sem que esse fato importe presunção de concordância 
com a avaliação, ou renúncia ao direito de defesa. 

Art. 9" Os produtos adquiridos, por compra ou desa
propriação, serão entregues ao_ consumo pelos preços tabe
lados. 

Parágrafo único. As vendas aos distribuidores serão fei
tos com redução percentual e uniforme dos preços tabelados. 

Art. 10. Compete à União dispor normativamente so
bre as condições e oportunidade de uso dos poderes conferidos 
nesta lei, cabendo aos Estados a execução das normas baixadas 
e a fiscalização do seu cumprimento, sem prejuízo de idênticas 
atribuições fiscalizadoras reconhecidas à União. 

§ 1" A União exercerá suas atribuições através de ato 
do Poder Executivo ou por intermédio dos órgãos federais 
a que atribuir tais poderes. 

§ z~ Na falta de instrumentos administrativos adequados, 
por parte dos Estados, a União encarregar-se-á dessa execução 
e fiscalização .. 

§ 3~ No Distrito Federal e nos Territórios a União exer
cerá todas as atribuições para a aplicação desta lei. 

Art. 11. Fica sujeito à multa de um terço (1/3) do valor 
do salário mínimo vigent~ no Distrito Federal, à época da 
infração, até 100 (cem) vezes o valor desse mesmo salário. 
sem prejuízo das sanções penais que couberem na forma da 
lei, aquele que: 

a) vender, ou expuser à venda, mercadorias ou _oferecer 
serviços por prCçOS. superiores aos tabelados; -

b) sonegar gêneros ou mercadorias, recusar vendê-los 
ou-os re_tiver para fins de especulação; 

c) hão mantiver aTixaâo em lugar visível e de fácil leitura, 
tabela de preços dos gêneros e mercadorias_, serviços ou -diver
sões públicas populares; 

d) favorecer ou preferir comprador ou freguCs, em detri
mento de outros, ressalvados os sistemas de _entrega ao consu
mo por intermêdíO de distribuiaores ou ievended6res;-- -

e) negar ou deixar de fornecer a fatura, ou nota, ou cader·· 
no de venda, quando obrigatório; 

O produzir, .expor ou vender mercadorias cuja embala
gem, tipo especificação~ peso ou compoSição, transgrida deter
minações legais, ou não corresponda à r~spectiva ç:lassificaç_ão 
oficial ou real; 
__ · gJ efetuar vendas ou- ófertã:S--de vend~, e compras ou 

ofertas de compra que incluam, sob qualquer forma uma pres
tação oculta; 

h) emitir fatura. duplicata ou nota de venda que não 
corresponde à mercadoria mencionada, em quantidade ou 
qualidade; 

i) subordinar a venda de um produto, compra simultânea 
de outros produtos ou a compra de uma qu~ntidad_e imposta; 

j) dificultar ou impedir a observânciã das resoluções que 
forem baixadas em decorrência desta lei; 

k) sonegar documentos ou comprovantes exigidos para 
apuração _de custo de produção e de venda, ou impedir ou 
dificultar exames contábeis que forem julgados necessáriOs 
ou deixar de fornecer esclarecimentos que forem exigidos. 

Art. 12. Em caso de reincidé"ricia, -dentro do período 
de 3 (três) meses, em inflação da mesma natureza, a autori
dade poderá determinar a interdição do estabelecimento por 
um prazo de 5 (cinco) a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único:- resp<mderão, solidariamente, pelo pa.: 
gamento da multa, os proprietários, ós administradores, os 
gerente-s e ós signatários dâ. fatura, nota ou caderno de venda, 
quando exigidos, ou quem efetuar a venda. 
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Art. 13. O infrator será autuado na presença de duas 
testemunhas, devendo constar do instrumento a sua assinatura 
ou a declaração, feita pelo autuante, de sua recusa. 

§ 1" O auto de infração será lavrado cm tféS vías, deven
do a primeira c a segunda dar entrada no órgão local incum
bido da aplicação da lei, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, entrcgando~sc a terceira via, meQiante recibo, ao au
tuado. 

§ 2" O autuado, no prazo de 10 (dez) dias, apresentará 
defesa, juntando ou indicando as provas que tiver. FíndO esse 
prazo, com ou sem a defesa, juntadas ou indicadas as provas, 
o processo será encaminhado ao responsável do órgão local 
incumbido da aplicação da lei para, em 5 (cinco) dias, homo
logar o auto de infração e arbitrar a multa. 

Art. 14. Homologado o auto de infraçã_o _e arbitrada 
a multa, será o autuado notificado para pagar, no prazo de 
10 (dez) dias. 

Art. 15. .No prazo de IO (dez) dias da data da entrega 
da notificação ao infrator_;_ CStc, desde que deposite metade 
do valor da multa, poderá, recorrer à autoridade a que estiver 
subordinado o prolator da dccis/o. 

Art. 16. Feito o depósito, o processei seraen.Caminhã.do 
ao prolator, o qual confirmará ou reformará a decisão antes 
de remetê-lo ex officio, à instânCia final. 

Art. 17. Se a decisão final mantiver a multa ou redu
zi-la, o depósito convcrter-se-á automaticame-nte, ein paga
mento, até _a quantia depositada, restituindo-se ao infrator 
o excesso depositado. 

Parágrafo único. Se o valor da multa for superior ao 
depósito o infrator pagará o saldo no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 18. Decorrido o prazo, sem que s_ej~ feito o depó
sito ou 6 pagamento, o valor do débito será inscritO como 
dívida ativa, valendo a certidão de inscrição para -a cobrança 
pdo rito dos executivos fiscais. - -

Art. 19. São cOmpetência para julgai' -os-pTOcess<?s -~ 
iinpór as sanções previstas nesttl:lei: 

a) os responsáveis pelo~ órgãos estaduais que forem in
cumbidos de sua execução; 

b) os responsáveis pelos órgãos locais das instituições 
federais que, nas unidades da Federação, estejam incumbidas 
da execução desta lei: 

Art.- 20. As multas aplicadas pelos órgãos estaduais 
constituirão receita da respectiva unidade da Federação. 

Art. 21. As cominações previst<is neSta lei cumUlam-se 
com as sanções penais e são, umas c outras, iridependentcs 
entre si, bem asim, as instâncias administrativas, ciVil e penal. 

Art. 22. Esta lei será regulamentada no prazo de 60 
(sessenta) dias contados de sua publicação. 

ArL 23. Enquanto não expressamente revogadas conti
nuam cm vigor as resoluções, portarias, dcterminaçõcs,_or
dens de serviço c mais atos baixados pela Cofap e seus órgãos 
auxiliares. 

Art. 24. A vigência desta lei não prejudica'rá os pro
cessos civis fiscais, criminais c in(j_Uéritos administrativos, -ins
taurados no regime da Lei n'' L522, .de 26 de dezembro de 
1951 e suas alterações. -

Art. 25. Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após 
a sua publicação, revogadas, na mesma data, a Lei n" 1.522, 
de 26 de dezembro de 1951, suas alterações e outras dispo
sições cm contrário, ressalvando-se a continuação dos serviços 

por ela criados, os quais, serão extintos à medida que forem 
substituídos pelos novos serviços. 

BrasHia, 26 de setembro de 1962; 141'' da Independência 
e 74' da Rcpúblioa -JOÃO-GOULART - Hermes Lima 
- João Mangabeira - Pedro Paulo de Araujo Suzano -
Amaury Kruel - Miguel Calmou ~ Helio de Almeida -
Renato Cost~ Lima - Darei Ribeiro - João Pinheiro Netto 
--Reynaldo de Canalho Filho- Eliseu Paglioli- Octavio 
Augusto Dias Carneiro- Eliezer Batista da Silva. 

LEI DELEGADA N'' 11 
DE 11 DE OUTUBRO DE 1962 

Cria a Superintendência de Política Agrária (SU
PRA.), e dá Ol!-t~as providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que. no uso da delegação constante do Decreto 

Legislativo n~ 11, de 12de setembro dc_1962, decreto a seguinte 
lei: 

Art. 1'' O Serviço Social Rural, o Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização, o Conselho Nacional de Reforma 
Agrária e o Estabelecimento Rural do Tapaj6s- pãssam ã cons
tuírem a Superintendência de Política Agrária (SUPRA). enti
dade de natureza autárquica, institufd_a por esta lei. com sede 
no Distrito Federal, subordinada ao Ministério da Agricultura. 

§ 1~ As atribuições, o património e o pessoal dos órgãos
referidos neste artigo são transferidos à Supra, caht!ndo o 
seu Presidente designar,_ para cada um deles, um adminis
trador que se incumbirá de executar as providências determi
nadas neste artigo. 

§ 2'' As atribuições do Instituto Nacional de Imigração 
e Colonização, no concernente à seleção de imi"grantes, passa
rão a ser exercidas pelo Ministério das Relações Exteriores, 
por seuS órgãos rioimals de representação, segundo as dire
trizes_fixadas pela Supra, cabendo ao Departamento de Colo
nização e Migrações Internas da Supra promover a recepção 
e o encaminhamento aos imigrantes. 

Art. 2~ Compete à Supra colaborar na formulação da 
política _agrária do País, planejar. promover, executar e fazer 
executar. nos termos da legislação vigente e de que vier a 
ser expedida, a reforma agrária e, em caráter supletivo, as 
medidas complementares de assistência técnica, fmanceira, 
educacional e sanitária, bem como outras de caráter adminis
trativo que lhe venham a ser conferidas no seu regulamento 
e legislação subseqüente. 

Parágrafo único. Para o fim de promover a justa distri
buição da propriedade e condicionai- -o seu uso (ilegível) 
são delegado à Supra Podêres especiais de desapropriação, 
na forma da legislação em vigor. 

Art. 3' A Supra será dirigida por um Conselho de Ad
mirtísttação~ constituído de um Presidente e quatro Oiretores. 
o qual funcionará como órgão colegiado, decidindo por maio
ria de votos. 

§ 1 \' Os membros do Conselho de Administração serão 
de livre nomeação do Presidente da República e exercerão 
suas funções em regime· de t(_!mpo integraL _ 

§ 29 O Presidente do COnselho de Administração terá 
remuneração equivalente à de_ Subsecretário de Estado e os 
diretorcs, a correspondente ao Símbolo- 2-C. 

§ 3~ O mandato dos membros do Conselho de Adminis
tração serádc três ano~. podendo ser renovado. 

Art. 49 Compete ao Presiden-te representar legalmente 
a Supra, presidir as reuniões do Conselho de Administração 
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e promover a execução das medidas decorrentes de suas deli
b~rações, até-m das proviJências de carátci administrativo ine-
rentes ao cargo. _ _ , _ 

Art. 5" A Supra terá a seguint_c._estruli,Jça técnico-admi-
nistrativa: 

a) Departamento de Estudos e Ptáneja~cnto-Agrário; 
b) Departamento de Cotonizaçâo e Migraçóes-lntern-as; 
c) Departamento de Promoção e Organização Rurat; 
d) Departamento Jurídico; 
Secretaria Administrativa. 
§ 1" Cada um dos Departamentos -será dirigido pÕr um 

membro do Consctho de Administração .. na conformidade 
dos respectivos '<HOs de nomeação. 

§ 2" O Secretário Administrativo, seiá de tivre nomea
ção do Presidente da Supra. 

Art. 6n Passam a constituir o patt'im<Sino" da Supra: 
a) as terras de propriedade ou sob a administração do 

Instituto Nacionat de Imigração~ Cotonização; .. · 
b) as terras de propriedade do Estabdecimento Rural 

do Tapajós; - -
c) as terras que pertençam ou que passem ao domínio 

da União as quais sirvam para a ex-ecuçã"o de plano de coloni~ 
zação; 

d) as terras que_ desapropriar ou que· lhe forem doadas 
pelos governos estaduais, municipais, entidades autárquicas 
e particutares; - - --

e) o acervo do Instituto Nacionat de Imigração e Colo_ni-_ 
zação, do Serviço Sociat Rurat e do_ Estabelecimento Rural 
do Tapajós; 

O os resultados positivos da execução orçamentária. 
Art. 7o Constituem recursos da_Supra-: 
a) o produto da arrecadação das contribuições criadas 

pela Lei n" 2.613, de 23 âe setembro dC 19~; 
~) 15% por centO da receita do Fundo Federal Agrope

cuáno, a que se refere o Decreto Legislativon~ 11, de 12 
de setembro de 1962; ----- - _:_.: ----- - , 

c) as dotações que constarão, anualmente_, no orçamento 
da União; 

d) as contribuições de governos estaduais, municipais ou 
de outras entidades nacionais ou internacionais; 

e) as rendas de seus bens e serviços;_ 
n rendas eventuais. -
Art. 8" Parte dos recursos da Supra será aplicada em 

serviços de extensão rural e de assistência sõt-iàl aos_ trabalha
dores rurais, diretamcnte ou atravt!s_de_convênios com entida
des públicas ou privadas. 

Art. 9o A. apticação dos recursos destinados à prestação 
dos serviços referidos no artigo anterior será disci"ptinada por 
um Conselho DcUbcrativo, cuja composição- e atribuições 
constarão de regutamento. 

Parágrafo único. Do Conselho DeliberatiVO farãO parte, 
obrigatoriamente, 1 (um) representante da Confederação Ru
ra( Brasileira c outro dos trabalhadores rurais. 

Art. 1 O. As dotações orçamentárias consignadas ao Ins
tituto Nacionat de -IriligraçãO e Colonizaç8.o, ao Serviço Social 
Rural, ao Estabdecimento Rural do Tapajós c ao -Conselho 
da Reforma Agrária serão aplicadas pela Supra, até que ajus
tadas à discriminação orçamentária própria. 

Art. 11. As iniciativa e OperaÇões a cargo da Carteira 
de Cotoriizaç<io do Banco do Brasit S.A. criada pela Lei n'' 
2.237, de 19 de junho de 1954, passarão a ser exercidas em 
cooperação com a Supra, visando obrigatoriamente, à execu-

ção do plano básico de reforma agrária ou de projctos especí
ficos que forem aprovados pela Supra. 

Art. 12. O, Banco Nacionat de Crédito_ Cooperativo, 
criado pela Lei n' I .4!2, de 13 de agosto de 1951, se articulará, 
obrigatoriamente, com a Supra para o efeito de elaborar seus 
programas anuais de operações de crédito, observadas as_prio
ridcldis que couberem, tendo~se em vista a execução do plano 
básico de reforma agrária. 

Art. 13. A Supra; mediante convênios firmados com 
os -Estados, Territórios Federais, Municípios _e oS eStiibele
cimentos de crédito oficial podúá participar -de -e-mpreeildi
mentos regionaiS e tocais, visando à execusão de projetas 
específicos de reforma agrária e_ promover a constituição de 
empresas estatais ou de economia mista, de cujos capitaiS 

-participará como majoritária. 
-- Art. 14. A Supra não poderá despender coffi pessoal 

importância superior a 5% cinco por cento de seu orçamento 
de r_eceil:a. 

Art. 15. Os servidores púbticos, inclusive das autar~ 
-quias, bem como-de sociedades de e_conomia mista poderão, 
mediante autorização do Poder Executivo, servir à Supra, 
seio prejuízos de vencimentos, direitos e vantagens. -

Art. 16. São extensivos à Supra os privilégios da Fazen
da Pública no tocante à cobrança dos seus créditos e processos 
em geral, custas, juros, prazos de prescrição, imunidade tribu
tária e isenções fiscais. 

-~_rt~ 17. O_Poder Exe~utivo regulame~tará esta lei no 
prazo de sessenta dias, contados da sua publicação. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. -

Brastlia, 11 de outubro~ de 1962, 141 o- da Independência 
e 74" da República. - JOAO GOULART - Hermes Lima 
-:-:- João Mangabeira - Pedro Paulo de Araujo Suzano -
Amaury Kruer- -Miguel Calmon - Hélio de Almeida -
Renato Costa Lima - Darei Ribeiro ---"João Pinheiro Neto 

----...:... Reynaldo de Carvalho Filho - Eliseu Paglioli - Octávio 
Augusto Dias Carneiro - Eliezer Batista da Silva - Celso 
Monteiro Furtado. 

LEI N" 8.178, DE 1•' DE MARÇO DE 1991 

Estabelece regras sobre preços e salários, e dá ou-
ti-3.5 Providências. -

LEI N' 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991 

Dispõe sobre impostos e contribuições federais, dis
ciplina a utilizaç-ão de cruzados novos, e dá outras provi
dê_ncia~ .. 

---- - -- --- -- --
-~ .. '' -· ......... ·~· ... ' ...... ~··-.o..- .. ~ ........ ·~·-·····-··.~~ .. -.. ' ... . 

LEI N•' 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE !991 

Institui a Unidade Fiscal de Referência, alte
ra· a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá outras 
providências. 

(À Comissdo de Assuntos Econômicos.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 161, DE 1993 
(N' 3.059/92, na Casa de origem) 

Torna obrigatório o uso de tarja com expressão 
que ressalte a importância do aleitamento materno nas 
embalagens e propagandas dos produtos utilizados no 
aleitamento artificial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As embalagens e propagandas de produtos utili

zados no aleitamento artificial devem estampar tarja com ex
pressão que ressalte a importância do_ aleitamento materno. 

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 dias, incluindo a padronização da expressão a 
que se refere o art. 1" --

Art. _3" Esta lei ·entra em vigoi riã- data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições ·em contrár_io. 

(A Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 162, DE 1993 
(N• 868/88, ria Casa de origem) - - -

Dispõe sobre- a criação do Serviço Social do Trans~ 
porte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte- SENAT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam cometidos à Confederação_ Nacional do 

Transporte- CNT, observadas as disposiçóes.desta lei, os 
encargos de criar, organizar e administrar o_ Serviço Social 
do Transporte -SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte- SENAT, com person-alidade jurídica d~ di
reito privado, sem· prejuízo da fiscalização da aplicação de 
seus recursos pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 2~ Compete ao Sest, atuando em estreita coope~ 
ração com _os órgãos do Poder Público e com a iniciativa 
privada, gerenciar, desenvolver, executar, dircta ou indireta~ 
mente, e apoiar programas voltados à promoção social do 
trabalhador em transporte rodoviário e do transportador autó
nomo, notadamcnte nos campos da alimentação, saúde, cultu
ra, lazer c segurança no trabalho. 

Art. 3~ Compete ao Senat, atuando em estreita: coope
ração com os órgãos do Poder Público e com a iniciativa 
privada, gercnciaf, desenvolver, executar, direté! _ou indi~et~~ 
mente, e apoiar prog-ramas· volta~os à a-prendizagem do traba
lhador cm transporte rodoviário e do transportador autóno
mo, notadamente nos campos de preparação, treinamento, 
aperfeiçoamento e fOrmação profisSionaL 

Art. 4" Caberá ao Conselho de Representantes da Con
federação Nac.ional dos Tran-s-portes- CNT elaborar os regu
lamentos e os atos constitutiVos do Sest e do Senat, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados _a partir da aprovação desta lei, 
promovendo-lhes nos 10 (dez) dias subse_qüe_n~es o registro 
no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jundtcas. _ 

Art. 5" O Sest e o Senat terão em sua estrutura organi-
zacional os seguintes órgãos: - · 

I- Conselho Nacional; 
II -Departamento Executivo~ 
III -Conselhos Regionais. _ 
Art. 6" Os Conselhos Nacionais do Sest e do Se-nat túão 

a seguinte composição: • 
I ----'-0 Presidente da CNT, que os presidirá; 
II -um representante de cada uma das federações e das 

entidades nacionais filiadas à CNT; 

III -um representante do Ministério da Previdência So
cial; 

IV- um representante da ConfederaÇão Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Terrestres- CNTIT. 

Parágrafo único. Caberão aos Conselhos Nacionais de 
que trata este artigo o planejamento geral, a função normatiVa 
e a fiscalização da administração do Sest e do Senat, bem 
como a decisão sobre a conveniência e a oportunidade de 
instalação de Conselhos Regionais, aprovação-de suas regras 
de funcionamento e a definição das respectivas áreas de atua
ção. 

Art. 7" As rendas para manutenção do Sest e do Senat, 
a partir de l'' de janeiro de 1994, serão compostas: 

I- pelas atuais contribuições compulsórias das emrresas 
de transporte rodoviáriO, calculadas sobre o montante da re
muneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a tOdos 
os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social, em favor do Serviço SOcíal da Indústria 
-SES! e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
--SENA!, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço 
Social do Transporte- SEST e do Serviço Nacional de Apren
dizagem do Transporte- SENAT, respectivamente. 

II- pela contribuição mensal compulsória dos transpor
tadores autónomos equivalente a 1,5% (um irlteíro e cinco 
décimos porcento), e 1,0% (um inteiro por cento), respectiva
mente. do saláriO de contribuição previdenciária; 

III -pelas receitas operacionais; 
IV- pelas multas arrecadadas por infração de -disposi

tivos, regulamentos e regimentos oriundos desta lei; 
V- por outras contribuições, doações e legados, verbas 

o_u subvenções decorrentes de convênios celebrados com enti
dades públicas ou privadas, nacionais ou i.IlternadOnais. 

§ 1 ~ A arrecadação e fiscalização das contribuições pre
vistas noS incisos I e I1 deste artigo serão feitas pela Previdência 
Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente ao Sest 
e ao Senat, através de convênios_. 

§ 2~ As contribuições a que se referem os incíSoS 1 e 
II deste artigo ficam sujeitas às mesmas condições, prazos, 
-sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança 
judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade ~oc~al 
arrecadadas pelo INSS. 

Art. 8~ As receitas do Sest e do Senat, deduzidos 10% 
(dez por cento) a título de taxa de administração superior 
a cargo da CNT. serão aplicadas em benefício dos trabalha
dores em transporte rodoviário, dos transportadores autóno
mos, dos seus familiares e dependentes, dos seus servidores, 
bem como dos trabalhadores de o.utras modalidades de trans
porte, que venham a ser a eles vinculados através d~legislaçã_o 
específica. -

Art. 9' A partir de i' de janeiro de 1994: 
. I- cessarão _de pleno direito a vinculação e a obrigato

Ii.edade do recolhimento das contribuições das empresas de 
transporte rodoviário ao Sesi e ao Senai · 

II -ficarão o Sesi e o Senai ·exO~erados dã pre~tação 
de serviços e do atendimento aos trabalhãdores dessas em-
presas; - -

III- caducarão os convênios de arre_cadaçãõ direta e 
os acordos de formação profissional metódicos no emprego 
que o Sesi e o Senai mantêm com empresas de transporte 
rodoviário; 
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IV -extinguir-se-ão, automaticamente~ quaisquer vín
culos obrigacionaís, compromissos ou convênioS-anteriores 
do Sesi, do Senai ou de entidades sindicais da indústria com 
entidades sindicais do transporte, furicta'ctos na apiicaçãO -de 
recursos em benefício dos trabalhadores_ da transporte rodo
viário, ficando dispensado qualquer encontro de contas entre 
os mesmos. 

V- ficarãO -revogaaas todas as disposições t~gais, regula
mentadas ou de órgãos internos_ do Sesi e do _Senai, relativas 
às empresas de transporte rodoviário oU à-prestação de servi
ços aos trabalhadores desta _categoria, inclusive as que estabe
le_cem a participação de seus representantes nos órgãos delibe-
rativos daquelas entidades. ---, r 

Art. 10. A criação do Sest e do Senat não prejudicará 
a integridade do patrimônio mobiliário e imobiliário do Sesi 
e. do Senai. 

Art. 11. O Sest e o Senat poderão Celebiar cori:vénios 
para assegurar, transitoriamente; o atendimento dos trabalha
dores _das empresas de transporte rodoviário e dos transpo-r
tadores autónomos cm unidades do Sesi e do Senai, mediante 
ressarcimento ajustado de comum aco-rdo entre os convenen
tes_ 

Art~ 12. As contribuições compuiSóriã:s das empresas 
de transporte rodoviário até o mês de competência de dezem
bro de 1993, e os respectivos acréscimos legais e penalidades 
pecuniárias, continua"rãb a constituir re"ceit3_s do Sesi e do 
Senai, ainda que recolhidas posteriormente a 1~ de janeiro 
de 1994. · 

Art. 13. Aplicam-se ao Sest c ao Senat o art. 5o do 
Decreto-Lei n" 9.403, de 25 de junho de 1946, o art. 13 da 
Lei n" 2.613, de 23 de setembro de 1955, e- o-Decreto-Lei 
n' 772. de 19 de agosto de 1969. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 15. _Revogam-se as disposições em COQ-trário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

APROVADA PELO DECRETO-LEI 
N• 5.452. DE 1• DE MAIO D"E 1943 

TíTULO V 
Da organização sindical 

.................... ·····--~c'A?irui.õ'ii-·. -·~"-~--·--·----·. 
Do enquadramento sindical 

Venho peiÕ presente nos termos do Art. 71, Parágrafo 
-VII da Constituição Federal e An. 216 do Regimento Interno, 
_reque-rer que sejarrq:Jedidas no Tribunal de Contas da União 
as seguintes informações: 

1. Cópia do Processo n" 3.925/90, menciOnado na Folha 
de S. Paulo de 29 de junho de 1993, com todas as peças 
a ele anexadas'. -

2. Se há outros processos- envolvendo os mesmos minis
tros ou seus suboi-dinados e _cópia dos mesmos. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito 
a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia o-s protestos 
da mais elevada consideração e ap-reço. 

- Atenciosamente, Pedro Teixeii-a, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. -

Os Srs. Sena~ores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A-Presidência fará cumprir a deliberação do Plenálio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
. mesa, ofícios que serão lidos pela Sr• 1: Secretária. 

São lidos os seguintes: 

OF.l78/GLPSDB/93 Brasma, 2de setembro de 1993 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimen

tais, em substituição à indicação efetuada por essa Presidência, 
indicar os nobres Senadores Almir Gabriel e Mário Covas 
para, representando o Partido da Sociai"D-emocraciã: Brasileira 
- PSDB, na qualidade de Titular e Suplente, respectiva
mente, comporem a Comissão Especial mista destinada a apre
ciar a Medida Provisória n~' 346, -publicada no Diário Oficial 
de 28 de agosto de 1993. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração. - Senador Mário Covas, Líder do 
PSDB. 

OF.180/GLPSDB/93 
Senhor Presidente, 

BraSi1ia, :?_de_sete~!:)fo de ~9_93 

Dirijo-me a Vossa -Excelênciã. -para, nos termos fegirrien
taís, em sUbstituição à indicação efetuada por essa Presidência, 
iridicar oS ilobres Senadores Beni Veras e Almir Gã.briel, 
para, representando o Partido_da Social Deinoci-acia Brasileira 
- PSDB, na qualidadade de Titular e Suplente, respectiva
mente, comporem a Comissão Especial mista destinada a apre
ciar a Medida Provi~ória n"' 347, publicada no Diário Oficial 
de 28 de agosto de 1993. . 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração. - Senador Mário Covas, Líder dp 

····························~----~----···-···•-··----~~-~~ -~ PSDB. 
Art. 577. O quadro de atividades e profissões em vigor OF.183/GLPSDB/93 

fixará o plano básico do enquadramento sindical. 

(A Comissão de Educação) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri_gues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. -- -

Sobre a mesa, requeri"mento que-será ildo pelo Sr. 1~ 
Secretário: 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 860, DE 1993 

Brasilia, 1' de setembro de 1993 

Senhor Presidente: 

Brasflía, 2 de setembro de 1993 
Senhor Presídente, 
Dirijo-me a Vossa ExcelênCia: para, nos teirnos regimen

tais, em substituição à indicação efetuada por essa Presidência, 
indicar os nobres Senadore_s Jutahy Magalhães e Mário Covas 
para, representando o Partido da Social Democracia Brasileira 
- PSDB, na qualidadade de Titular e Suplente, respectiva
mente, comporem a Comissão Especial mista destinada a apre
_ciar a Medida Provisória J)-c:- 348; publicada no- Diário Oficial 
de 30 de agosto de 1993. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração. - Senador Mário Covas, Líder do 

.PSDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr11 1~ 
Secretária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 86I, OE I993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 199, do Regimento Interno, reque· 

remos a realização de Sessão Especial do Senado Federal, 
a realizar-se no dia 23 de_ setembro do corrente, às 11 horas, 
destinada a comemorar a "Semana Nacional do Jovem". 

Sala das Sessões, 2_de setembro de 1993. ~ Valmir Cam
pelo - Esperidião Amin - E leio AI vares - Mansueto de 
Lavor- Garibaldi Alves Filho - Cid Sabóia de Canralho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o disposto no art. 255, I, b, do Regimento Interno, esse 
requeriíttento será objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pela Sr" 1 ~Secretária~ 

São lidos os seguintes: 

OF.GABIIIN'' 596193 
Brasfiia, 2 de setembro de 1993 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelênica a indiCação dos Deputados 

José Thomaz Nonô e Ary Kara, para integrar, respectiva
mente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n'-' 348, 
de 27 de agosto de 1993, que "dispõe sobre o exercício das 
atribuições institucionais da AdvOcacia Geral da União, em 
caráter emergcncial e provisório, e dá ou tias providências", 
em minha substituição e do Deputado Cid Carvalho. -

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência -protestos 
de apreço e consideração. - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMDB. 
OF.GAB/1/N'' 597193 
Brasília, 2 de setembro de 1993 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

Laire Rosado e Nilton Baiano para integrar, respectivamente, 
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista desti
nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n" 346, de 
27 de agosto de 1993, que "altera o art. 2° da Lei n'' 8.352, 
de 28 de dezembro de 1991", em minha substituição e do 
Deputado Cid Carvalho. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos 
de apreço e consideração. - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMDB. 
OF.GABIIIN' 598193 
Brasnia, 2 de setembro de 1993 
Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 
Adilson Maluf e Hélio Rosas, para integrar, respectivamente, 
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista desti
nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória no:- 347, de 
27 de agosto de 1993, que "altera a Lei n' 8.631, de 4 de 
março de 1993, em minha substituição e do Deputado Cid 
Carvalho. ' · -

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos 
de apreço e consideração. - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substitujções c as designações solicita~as. 

- A Presidência recebeu_~ do·_-Banco Central do Brasil, 
os Ofícios n"s 2.054, 2055 e 2056, de 1993, solicitando, nos 
termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rização para que as Prefeituras Municipais de Apucarana
PR, de Contagem - MG, e para que o Governo do Estado 
de Minas Gerais possam contratar operações de crédito, para 
os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos, a fim de serem anexadas aos processados dos 
Ofícios n"s S/68, S/1 e S/36, de 1993, respectivamente. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação inadiável para tratar de assunto rele
vante. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra, na forma regimental. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN-MG _Para uma comuni
cação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr. Pre_sid_e_nte, 
Srs. Senadores, já não é possível mantermos os olhos fechados 
diante do quadro dramático e desesperador em que se encon
tra o sistema de saúde no Brasil. Cenas verdadeiramente dan
tescas ocorrem no dia-a-dia dos nossos hospitais, a maioria 
dos quais foi transformada em enfermarias onde se amontoam 
doentes graves, que morrem à míngua, por falta de assistência 
médica. Os decadentes hospitais públicos das grandes cidades 
brã.Sileiras-exibem cenas que só vimos em filmes de guerra, 
tal a quantidade de pungentes dramas humanos que lá se 
verificam. 

Autoridades, médicos, políticos e toda a sociedade pro
clamam a falência do nosso modelo de saúde, o que contrasta 
com as pomposas disposições do art. 196 da Constituição de 
1988, que expressam: 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
-garantido mediante políticas sociais e económicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
-para sua promoção, proteção e·recuperação." 

Há, portanto, urna grande distância entre o texto constitu
cional e a triste e dramática realidade que emoldura o nosso 
sistema rriédico hospitalar! Sucedem-se filas de doentes con
gestionando os corredores, deixados em macas ou abando
nados no chão à própria sorte. Faltam leitos. faltam remédios 
e até gãzes e esparadrapos. A crónica dos mortos por Jãlta 
de assistência já seria suficiente para indignarmo-nos. Revol
tados com a sua impotência para resolver o problema de falta 
absoluta de recursos, os próprios médicos têm pleiteado o 
fechamento de hospitais de grande tradição na prestação de 
assistência médica no Brasil. 

A verdade é que os hospitais estão fechando, enquanto 
os que sobrevivem sofrem um contínuo processo de s_ucatea
mento. Alguns equipamentos de última geração para atendi
mento de urgência já estão ociosos por falta de peças de 
reposição, condenando doentes graves à morte certa. No pron
_to-socorro do famoso Hospital das Clínicas de São Paulo, 
um grande médico já afirmou que "temos um Carandifu por 
mês"-, comparando as mortes por falta de recursos ao frio 
assassinato de 111 de tentos, pela Polícia Militar de São Paulo, 
na penitenciária de Carandiru. · 
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A revista Veja traz uma reportagem com números impres
siórlantes· sobre o estado de catamiditde pública cm- que se 
transformou o sistema médico-hospitalar no Brasil. A situação 
do descalabro chegou a tal ponto que um médico paulista 
reconheceu que o sistema está matando gente, ao mesmo 
tempo em que propõe o fechamento progressivo do pronto
socorro do Hospital das Clínicas, que atende -a 35 mil peSSOas 
por mês. 

O Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, 
que já foi modelo na América Latina, publicOu anúncio nos 
jornais com a segUinte_ frase: Socorro-. ·estam_os mOrrendo. 
Os Inédicos do seu Serviço de Anatomia P"atõlógica adVefdàrn: 

"O colega que trata dos doentes deve_decidir quem 
tem ou não direitO à medicação, quem tem ou não 
direito à cirurgia. Isso é decisão_ sObra a vida-e a· morte 
e não temos razão alguma para nos Sentinllos no papel 
de Deus. Estamos vivendo momentos em que os confli
tos com nossas consciências_c_stão se tornando insupor-
táveis. Sentimo-nos encurralados". · 

E fai ainda a indagação patética: 

"Será que estamos cada vez mais_ parecidos com 
a guarda do presídio de São PauJ9t ç:om tipo diferente 
de arma, participando de uma execução lenta e gra
dual?" 

Os médicos reconhecem a situaÇão falimentar em que 
se_ acha o sistema de saúde no Brasil, que está se deteriorado. 
Hospitais que já foram centros de e:X:celênciarçgistram· em 
seus gráficos aumentos- significativos de mórtaHdade, cCúno 
o Miguel Couto, do Rio de Janeiro. _Dümte ~do estado de 
calamidade pública-em que se transformaram as salas de aten
dimento, o-conselho Regional de MediCiria do Rio de Janeiro 
passou a aplicar o·conccito de "interdição ética", o que levou 
ao fechamento de onze casas de saúde e sete hospitais, do 
Getúlio Vargas, na Zona Norte, ao de Po~se, um_ dos maiores 
do Estãdo do Ríó Janeiro-. 

Diariamente, cresce a relação de pessoas, __ de todas as 
idades, que morrem às portas dos hospitais, e que poderiam 
ser salvas. Médicos, enfermeiras, atendcntes e até_simples 
zeladoras ·de hospitais se desesperam com os casos que se 
registram com incrível c revoltante monotonia. O Hospital 
de Ipanema, no Rio de Janeiro, funciona com metade dos 
seus 253 leitos ·e foi obrigado a fechar a _sua emergência; sem 
recursos para pagar as contas de água, luz e telefone. 

Acompanhando uma tendência que se verifica em todo 
o mundo, a expectativa de vida cre.sce.u no Brasil nos últimos 
50 anos;de 41 para 65 anos. O próprio nordestino, assolado 
por condições de vida notoriamente desfavoráveis, tem a ex
pectativa de vida em torno de 50 anos. As taxas de mortalidade 
infantil caíram em todo o País. Doenças que antes matavam 
milhares, senão milhõe-s de pessoas, foram erradicadas, por 
simples prevenção, de vez que estão incluídas as camp~_nhas 
de vacinação em massa, como a da poliorriielite. 

A crise, portanto, é do financiamento da rede hospitalar 
pública e privada. Segundo informações oficiais, rilais-de 1.000 
médicos abandonaram a rede hm;pitalar municipal de São 
Paulo no primeiro seme'strc de 1993. A Prefeitura paulistana 
abriu concurso para _preencher as vagas, _revelou-se escasso 
interesse: inscreveram-se apenas 250 candidatos e só 70 Viefam 
a se interessar pelo serviço. Na rede estadual existem outras 
1.000 vagas. O número de leitos em utilização na rede pública 
nacional de hospital caiu. Quatro em cada 10 camas foram 

desativadas cm São Paulo, enq~~nto no Rio de Janeiro 10 
dos maiores hospitais desativaram 2.500 dos 4.000 lugares 
de que dispunham. Fechou o Hospital de Posse, o único da 
Baixada Fluminensa, enquanto o da Piedade, também no Rio 
de Janeiro, vendeu lixo e máquinas velhas para comprar remé
dios e ataduras. A população indignada já apedreja os hospi
tais públicos. 

_ Não se pode responsabi!izar os servidores pelo estado 
de abandono e falência dos nossos serviços médico-hospita
lares. Os servidores, em sua maioria, ganham abaixo do que 
seria razoável e trabalhaJ11 além do que seria normal. Basta 
dizer que, com apenas·5 das 9 salas do seu centro-cir_úrgico 
funcionando, o Hospital Miguel Couto, do Rio de Janeiro, 
operou 2.700 pessoas nos primeiros 6 meses deste ano, 900 
a mais do que em igual período do ano passado. E cm março 
de .1993 recebia 100 mil doentes, um_ recorde cm toda a sua 
história. 

Os médicos confessam que, impotenteS, quando unl doen
te_ está agôniCo, colocam-no em _um ~c~ntirilio para morrei-.
Em_um cenário de tanta precariedade, é claro que os padrões 
de higiene também- caíram substancialmcntt;. 

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

A SRA. JÚNIÁ MARISE- Concedo o aparte a V. Ex", 
nobre Senador Ney Maranh~o. 

O Sr. Ney Maranhão- Senadora Júnia Marise, V. Ex', 
cOmo sempre, traz a este plenário assuntos de importância 
nacional e, principalmente, demOnst-i-ando à nossa sociedade 
Có,mo os menos favorecidos são aqueles que mais sofrem. 
Esse tema_que V. Ex• aborda tem a solidariedade deste S_ena
dor. Se a Senadora verjficar a lei e o Programa Social do 
nosso País, vai observar que é o mais adiantado do mundo. 
porque coloca, em primeiro lugar, a saúde e, em_segundo, 
a educação. Entretanto, isso fica só no papel, pois, na prática 
ocorre justamente o que V. Exa está denunciando" à Nação. 
Isso é uma vergonha nacional! Justamente nessas duas áreas 
é onde existe_o maior descaso do Governo e nosso também, 
porque deveríamos aperfeiço.ar as leis para que fossem cum
pridas. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço o aparte de V. 
Ex• e o incorporo ao meu ·pronunciameritó, demonstrando 
a preocupação, também, com que V. Ex• conStatã a situação 
da área de saúde no nosso País. 

Estamos fazendo uma radiografia, apontando números 
e um quadro que, certamente, eu não gostaria de estar apre
sentando neste momento. Entretanto essa é a rea'âdade com 
a qual nos defrontamos em relação a esse setor tão funda
mental e tão importante para a preservação de vidas humanas 
em nosso País. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me um aparte, nobre 
Senadora Júnia Marise? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Concedo o aparte a V. Ex', 
nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides --Senadora Junia Marise, há 
poucos dias, ouvimos nesta Casa um discurso do Sena9or 
Elcio Alvares reportando-se, da mesma forma como faz V. 
Ex" neste instante:, ao problema da saúde em nosso País. E, 
se bem me recordo, o ilustre representante do Espírito Santo 
ofereceu um enfoque particularizado naquela ocasiãO. Era 
o caso das Santas Casas de Misericórdia de todo País, muitas 
delas na iminência de fechar as suas enfermarias, inclusive 
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com a parte de cmergêilcia tambt:m já sustada no atendimento 
público, em razão, exatamentc, de uma carência de recursos 
pela inadirnplência da Governo Fe4eral. Y: Ex~ vem. agora 
e analisa mais amplamente a questão da saúde, o que nos 
permite chegar realmente à constatação de que aquilo que 
nós, legisladores corlStituinies, coriceQemos n(!_elaboraçã() cl~ 
Carta Magna Brasile_il::_a com() um_dos dir_eitos_ inerentes à cida~ 
dania -quer o direito à saúde e _à __ educaçãô ..:......, estanios 
sentindo qu_e, até nesta concepção de cidadania, nós, como 
Poder Público, temos falhado .. Queira Deus que a_ maniJe.s
tação de V. Ex•, na tarde de hoje, com essa ampla diagnose 
do quadro da saúde no _País, consiga motivar as au_torída_des . 
brasileiras para que se reposicionem dC forma mais eficaz, 
para aprimorar os serviços de saúde cril nosso País. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Desejo agradecer o aparte 
do nobre Líder Senador Mauro aenevides, que enfocou com 
muita propriedade as atribuições_ que a ConstitüTÇão-d~ 1988 
define comO responsabilidade do Estado e da sociedade. Está 
exatamente na Constituição-, atraVés do art. 196, essa respon
sabilidade defendida por V. Ex• c a preocupação coni relação . 
a essa questão que está aí, sob nossos olhos e, certamente, 
com a omissão das autoridades do nosso P~ís. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadore$, em um cenário de tanta 
precariedade, é claro que os padrões de higiene também caí~ 
ram suhstan_c_iaJmentc. De tal forma que os índices de infCcção 
hospitalar subiram vertigíilosaincnt c. No monumental Hos
pital das Clínicas de São _ _paulo,_ em cada 10 cadáveres necrop
siados, 7 sofreram broncopneumonia, certamente adquirida 
durante o período de internação. O pacienté pode ingressar 
no hospital com um derrame para acabar morrendo de pneu-
monia ou ínf€:cção urinária. -

Minas Gerais, meu Estado, atravessa também a maior 
crise já ocorrida na área da saúde. - _ 

A dimifluição gradativa de recursos para o custeio das 
ações de saúde, _ocorrida __ nos últimos "4 anos, trouxe .como 
conseqüência a diminuição dos valores pagos ou repassadOs 
a prestadores, Estados c Municípios. -

O Estado de Minas Gerais vem sendo discrimado sob 
várias formas, tanto pelos valores alo.c1}.dos_ paTa a cobÚtura · 
dos serviços ambulatoriais, quanto ao número de internações 
que foram reduzidas_ em" mais de 12 triil mensais, de. 3:cordo 
com as novas determinaç6es do MiniStério da S~!Íde, as quais, 
baseadas apenas em critérios populacionais, deixam de levar 
em conta as caraterísticas do Estado, onde eQ.clemias _(çhagas _ 
e esquistossomose) exigem um tratamento .especial. 

Os médicos d_enominam a SitíüiçãO~crítica·qu·e viVe o Siste
ma de saúde de biopsia do País. A abertura de um pronto
socorro de hospital universitário condena-o ao mesmo e triste 
cenário, ainda que no início o seu nível de ate_ndimento tenha 
sitio, quem sabe, um dos melhores. O Hospital Universitáiío 
de Recife virou pronto-socorro. Muitas vezes é encostado 
um paciente com tumor no pulmão para permitir que- um 
atropelado grave tome a sua vaga no ccntr<? cirúrugico. Muitos 
hospitais já estão afixando tabuletas em seus portões avisando 
que não atendem mais emergências. Só no Rio de Janeiro, 
as mortes por cardiopatias- nos hospitaiS Públicos sUbiu 42%
no último ano. 

A Constituição de 1988 atribuiU ao Estado o dever de 
assegurar o direitO à -saúde a todos os brasileiros, mas a nossa 
rede hospitalar é predominantemente privada:- - --

Dos_7_mil hospitais existentes, -5 mil são de propriedades 
particular. O que se diz é que, entre 1976 e 1990, instituições 

filantrópicas e beneficentes desativaraQl 200 .leitos, enqtiánto 
entidades com fins lucrativos abriram. 800 leitos. Limita-se 
a interferênCia do EstãOo ao financiamento do sistema. Por 
isso·mesmo, ·oito e.m cada dez leitos da rede partiCUlar manfêm 
convênios com o Estado, que lhes paga 400 milhões de dólares 
mensais. 

Estamos falindo da velha rede do extinto INAMPS, que 
se'tór[iou tristemente famoso pelas fraudes praticadas por 
servidores públicos e administradores privados. São freqücn
tc:is os superfaturamentos nessa rede hospitalar privada, muit'as 
vezes contando com a conivência ~e setvicJores públicos. Há 
histórias e mais histórias de medicamentos, gazes, espara
drapos e simples compressas de água quente faturadas 25 
vezes numa mesma cirurgia. ·comó há abusiVas internações
em centros de terapia intensiva. 

Em junho deste ano, a fiscalização. do _INAMPS icj.enti
ficou 4.500 cobranças indevidas de diárias de psiquiatria. redu--
ziu o pagamento de cirurgias múltiplas à metade e o de procedi
mentos especiais, como tomografias, a 1/4. A falência dos 
serviços públicos de saúde obrigou 32 milhões de brasileiros 
a procurar proteção nos seguros-saúde e planos de assistência 
privados. 

. Registra-se, neste momento de recessão e desemprego, 
que pessoas de classe média estão enf[enfando dificuldades 
para pagar seus seguros de saúde e voltam a procurar hospitais 
públicos, por falta de outra alternativa. Os serviços mais sofis
ticados e de custo mais alto entram em colapso. Se havia 
3.500-pessoas submetidas à hemodiális_e, _em 1991, no Rio 
de Janeiro, no ano passado. apenas 2.800 pessoas se benefi
ciaram desse serviço_. Os médicos estão certos de que o número 
djminuiu porque os doentes e_stão morrendo~ mínguã. de ãs.sis-: 
têridi. EnquantO isSo, ·o serViço" de hemodiális..e do Hospital 
das Clínicas de SãO Paulo está praticamente paralisado. E 
o pior é que, com raríssimas exceções_,_ os seguros~s.aúde_ não 
cobrem o custo de hemodiálise. O doente que sofre de insufi
ciência renal não tem outra escolha. Ou paga 50 dólares por 
sessão -de hemodi_álise, três vez.es por semana, ou morre em 
menos de um mês. 

. Constata-se, lamentavelmente, que o sistema de saúde 
no Brasil está sendo sacudido por um processo selvagem, 
que.ao mesmo tempo condena milhares de pessoas à morte 
e profissionais a um estado de angústia permanente, provo
cado pela constatação de que nada podem fazer. O Brasil 
está ameaçado de perder os recursos humanos que a sociedade 
fez um grande sacrifíçio para formar: 

Sr. _?residente, Srs. Senadores, chegou o momento de 
enfrentarmos o grave problema do sistema médico-hospitalar 
no Brasil com co_ragem e dete_rminação. Recente r_~la~ório_ 
do Banco Mundial recÕnhece4 que tínhamos fecUrSOS sUTiêiCn
tes para uma prestaçclo de serviços razoáveis a toda a popu1a
ção, se-não--fossem os descaminhos., as fraudes e a _evasão 
do dinheiro 9estinado a esse_setor. O que está havendo é 
desperdício e baixos níveis de gerencia~e:iHo. E ades~ce?tra
lizaçã_o processada não está favorecendo um sistema eficãz 
de fiscalização. 

Por iSso, a nossa preocupação, este nosso pronunciamen
to, decorrente de.várias denúncias divulgada!> pela imprensa 
nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco assumiu o novo 
Ministro da Saúde, o' ex-Deputado Federal, ex:~Senador, ex-. 
Governador de Estado, encontrando aquela Pasta em situação 
de sucat_eamento total. A saúde pública está em estado de 
calamidade. -- -------- ----
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QUero dizer que tenho confiãnça no -Miitfstro :santiilo-. 
Entretanto, se S~Ex~ não tiver o apoio decidido do Presidente 
da República para uma ação de emergência, neSte momento 
de preocupação nacional com o setor, certamente os dados 
e os_ números, tão fríos, i:}ue relatamos e apontamos aqui 
irão _se multiplicar cada vez mais. O Brasil não pode e_sperar 
mais. 

Faço aqui, desta tribuna dO Senado F_ederal, um veemente 
apelo ao Ministro Henrique Santillo para que S. Exa arregace 
as mangas, tome as in1ciativas emergenciaiS_ qU:esetazein im-pe: 
riosas neste mornerito, Para minimizar o grave problema que 
aflige hoje toda a população bra~ileira. 

Esta é a convocação que faço, neste momento, ao Sr. 
Presidente e aos Srs. Senadores. 

Muito obrigada. (Muito bem!) 

O Sr. Lavoisier Maia --Sr. Presidente, como Líder do 
PDT~ peço a palaVI"á para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena
dor, para breve comunicação, acabamos de ouvir a Senadora 
Júniá Marise. A comunicação urgente tem que ser breve, 
regimentalmente de 5 minutos, sem apartes. A Presidência 
já recebeu três reclamações, porque há oradores ii!_?Çrit~s~ 
Vamos então ouvir o primeiro orador inscritO e, em seguida, 
concederei a palavra a V. Ex\ para que haja pelo menos 
um revezamento. 

Solicito a compreensão de V. Ex• 

O SR. LAVOISIER MAIA ::___ Concordo com a Presi
dência. Contudo ·quero dizer q-ue raramente falo- e, quando 
me inscrevo,- encontro sempre dificuldatles, como aconteceu 
ontem, em que nenhum Senador estava presente, chegamos 
depois da primeira cha_!lla_da e não tive condições de falar. 
como· tenho necesSidade de viajai" ao -ineU Estado hoje; con
cordo com V. Ex~ de falar após o primeiro Orador inscritÕ. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígues) --:: Concedo 
a palavra ao primeiro orador inscrito, Senãdcir Ruy Bacela_r_. _ 

O SR. RUY BACELAR (PMDB-BA. Pronuncia o seguin
te discurso) -Sr. Presidente, Sr• e Srs. Senadores, a crise 
do cacau no Brasil vem se desenrolando no decorrer desses 
últimos anos como se fora uma novela de péssimo gosto que 
se repetisse perversamente, sem deixar antever ãlguma pers
pectiva de final feliz. Uma novela que se arrasta ano ap6s 
ano sem se preocupar com a monótona rotina de repetição 
dos mesmos quadros, dos mesmos personagens, dos mesmos 
infortúriios. - --

Nesse script, os vilões continuam iricólumes, os bandidos 
continuam vencendo e o_ cacauicuftor continua serido o-grande 
perdedor, a única vítima de uma trama malvada que vem 
sendo ~caprichosamente construída desde qua1_1do, ain~a nos 
anos 70, começaram a despencar os preçoS do cacau no mer
cado internacional. 

A Bahia, respondendo ainda hoje por 25% da pr()dução 
nacional, sofre mais agudamente os efeitos dessa -cris~_-crôllica 
que há tanto tempo nos afeta. Uma crise~ q~e_ apresen,ta aspec
tos económicos, tecnológicos e cUlturais e!ll intri,ncado nó de 
casualidade qlle confunde a correlação de causa e _efeito e 
dificulta O diagnóstico da situação. fica difícil, Sr. _Presidente, 
saber o que é causa e o que é efeito. 

Escasseiam os recursos. por causa da qu~da d9s pre;ços 
internacionais, ou a queda nos preços internacionais foi o 
que provocou a escassez-dos recursos financeiros? 

O mercado internacional vem se. retraindo a cada dia. 
Talvez as restrições vívida·s no mercado internacional tenham 
levado à diminuição do fluxo de recursos financeiros. ' 

O nosso ~cau vem pérdendo o seu poder de competi
tividade nos mercados internacionais. Tãlvezos recursos finan
ceiros tenham sido reduzidos devido à qualidade medíocre 
do produto. Talvez o produto tenha sido sucateado por conta 
do deScaso quanto às exigêÍlciãs de melhoria nos tratos cul~u
rais. Talvez a escassez de req.usos financeiros tenha impedido 
o·ácesSo dÕ produtor brasileiro à modernização; Talvez, tal
vez, talvez e sempre talvez. Talvez tudo isso até seja· verdade 
ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto e talvez, ~e novo. 
isso ·explique a permanência do problema, ·a sua resistênciã 
a tan~os governos-e programas. --

E esse o intrincado nó de causalidade, e é esse o enigma 
qu_e _ _resiste à nossa capacidade de solucionar a questãC?. A 
decifração desse enigma significa a salvação para mais de dois 
milhões de habitantes da região sul da Bahia, para nos limitar
mos ao--meu Estado. 

Ê o caso, por exemplo, da contaminação das roças de 
cacau pela vassoura~de-bruxa, que há dois anos !tão atingia 
sequer 5%' dã.s plantas e Que hoje já afeta mais de 40% delas; 

__ 9u. para permanecer no campo da fitossanidade, o caso da 
podridão-parda, doença controlável, mas que hoje infesta as 
plantações porque o produtor baiano de cacau não tem recur
sos fip:anceiros para bancar o controle dessa praga. 

____ A decifraç_ão do_ enigma -pode reverter a tendência de 
queda nos índices de produtividade, que pare_cem repetir com 
o _c_acau brasileiro a mesma história da borracha no século 
passado, que, depois de ser a redenção da região amazónica-, 
foi aniquilada pela competição organizada e inteligente _d_os 
produtores da Malásia. 

O cacau brasileiro corre o risco de ser aniquilado pela 
_COmpétenCia ·e pela racionalidade dos produtores de outras 
regiões. em outros países produtores, inclusive a mesma Ma lá· 
sia, cujas taxas de produtividade representam mais do que 
o dobro das taxas nacionaü:; -

_ Mas não há por que nos espantarmos com tais fatos, 
quando sabemos, por exem12~o, que são muito poucas as fazen
das de cacau, pelo menos no sul da Bahia, que se preocuparam -
em implantar um moderno sistema de _gerên_çia. 

-Nada disso deveria nos surpreender, pois sabemos tam
bém que existe uma correlação direta entre a crise do cacau 
e·aquilo que poderíamos chamar "a crise da CEPLAC". Se 
a questão é complexa, sua SOl!Jção nã9 pode ser improvisada, 
exige a intervenção de especialistas. A solução depende de 
uma ação coordenada e eficiente, montada a paftir de progrã~ 
mas efetivos, eficientes e eficazes .. Se a solução exige u_ma 
alta dose de competência técnica, por que se permitiu que 
a CEPLAC fosse reduzida à situação em. que se encontra 
hoje? 

A CEPLAC é parte ~llbstantiva em qualquer esquema 
de solução do problema da cacauicultura nacional, poís é a 
organização que detém a competência técnica e as informações 
que a fazem capaz de, comprovadamente, decifrar o que para 
muitos de nós continua a ser um verdadeiro enigma. Se a 
CEPLAC é parte da solução, por que nos permitimos a insen
satez d~ colocá-la como parte do problema? A CE_PLAC. 
que antes respondia por uma parcela muito grande das expec
fativas de solução d_a questãq_da ~fiCal!icultura brasileira, hoje 
sobrevive cOmo wria mera sombra do que foi outrora. 
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Nesse sentido, faça~se justiça à sanha destruidora e dcsaM 
gregadora dos último_s_ governos. Eles desestabilizaram a CE· 
PLAC. - . 

S_em a extensão rural e sem a tecnologia, a agropecuária 
adequada à cacauicultura brasilcir~ retornou ao patamar de 
400 inll toneladas por hectare - o mesmo dos tempos em 
que não havia a CEPLAC. Conseguiu-se retroceder ao tempo 
em que não se havia implantando entre nós a experiência 
de se agruparem no mesmo órgão a pesquisa e a--extensão, 
voltadas para o mesmo produto. Uma experiência que elevaria 
essa mesma -produção alguns anos depois para 790 toncla_das 
de amêndoas por hectare, chegando a fazer do Brasil o maior 
produtor mundial de cacau. 

A irresponsabilidade das administrações anteriores, au
mentada pela "modernidade collorida", conseguiu Jevar o ça
cau brasileiro ao retroc_esso, pelo esfacelamento.da CEPLAC 
e pelo desmonte de uma experiência que _se mostrara vitoriosa. 

Sr. Presidente, Si's-. Senadores, no dia 4 de junho último 
estiveram reunidos em Ilhé.u.s, na Bahia, os secretáriOs de 
Agricultura dos Estados. de São Paulo,_ Espírito Santo, ACre, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia c, naturalmente, 
Bahia. Nesse fórUm na-Cional foram-discutidas alternativas de 
solução para o problema do cacau no Brasil, e sinalizadas 
algumas rotas de encaminhamento da solução .. E b_ol)l_lembrar 
que, naquela oportunidade, o_ Secretário de Ag~icultura do 
Estado de São Paulo era o cx-minisrro José An~onio Barros 
Munhoz, por sinal, o comdenador do evento. 

Foi essa a maneira que os técnicos da CEPLAC encon
traram para comemorar, neste ano, o Dia Intç:rnacional do 
Cacau. Foi um modo inteligente de hqmcnageat_os produtor~s 
de cacau no Brasil, que esperam. há anos, poder festejar 
o fim de tantos e tão graves problemas. 

Quero· me associar às esperan·ças que pre'Ssentimos na 
formulação de suas propostas e reforçar, desta tribu_na, o nosso 
apoio às reivindicações dos senhores secretários çla Agricul
tura. Crenios qUe os 10 pontoS ali elencados terão grande 
chance de promover a recuperação da cacauicul_tura br_asUeira, 
e neste sentido quero fazer eco a suas propostas e trazê-las 
a este plenário, poiS- sãci, de fato, as propostas pelas quais 
os produtores esperam há anos. 

A primeira proposta :diz respe"itó à ·refiàt:fuaçãó de todas 
as dívidas de custeio e investimento dos produtores e coope
rativas junto à rede bancária. É preciso, com urgência, rea
justar prazos c custos, de modo a viabilizar D pagamento 
dessas dívidas, tomando-as compatíveis com a rentabilidade 
da própria cultura. Sugere-se, ainda, que o ressarcimento Seja 
feito com base na equivalência-produto. 

Em segundo lugar, propõe-se _a suspensão da cobrança 
da Taxa Referencial "frente à comprovada incapaci_dade dos 
cacauicultores em pagar tal encargo". No mesmo sentido, 
pede-se a redução da carga tributária incidente sobre o cacau 
em amêndoas c o semi-industrializado. De f(.!.to, ~ssa tribu
tação onera os--custos do cacau brasileiro em mais de 22% 
do valor de venda para o exterior, o que reduz em muito 
sua capacidade competitiva junto àqueles mercados. 

Pede-se ainda apoio financeiro ao FUNDECAU (Fundo 
Baiano de Defesa da Cacauicultura) uma experiência que, 
inclusive, merece ser levada a outros Estados, no sentido dj.:; 
aprimorar-lhe a capacidade de atendimento ao produtor, prin
cipalmente no que se refere ao combate à vassoura-de-bruxa. 

Por outro lado, para reduzir a extrema dependência em 
que se encontra a economia do sul da Bahia frente à cacaui
cultura e à pecuária bovina, que ocupam hoje ma1s de 90% 

das áreas disponíveis, sugere-se __ a_diversificãção agroindustrial 
das· ~tlvidadcs eConô_rnicas Qa região. Essa é unia antíga reivin
dicação que rncrcce,d_e, todos nós o mã.is irres.t_ri't_o _aj)ôíp~ ·. -

Um outro ponto, da maior irriPo.riânpia, diZ fespeí_to ao 
cornhate à vassoura-_d_e-bruxa_, pela criação de urna linha espe
cial de crédito de~tirlada ao_cusieio .d.a_s práticas de combate 
àquela praga. 

Além disso, pede-se o maior empenho no sentido de 
afl)-pliar-se o mercado externo.__abrindo a_s_ portas do produto 
nacional para sua entrada em países ;do Leste_ EuÇopeu ou 
na China ou mesmo nos países do MERCOSUL .E preciso 
que se façam acordos setoriais, c<;> mo bs .que_ estão sendo- feito 
para o ~afé. · · · 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aParte? 

O SR. RUY BACELAR- Com toda satisfação. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Ruy Bacelar, 
V. Ex- traça um quadro dr_amático_da situação do cacau e 
aponta as soluções que têm sido sugeridas. Não há o que 
acrescentar ao que- V. Ex" está dizendo._ Resta apenas dizer 
que já é hora de_ o Governo Federal associar-s_e ao GoVcr_no 
do Estado e às a:ssociaçõcs que tratam do problema da lavour.a 
cacaueira, para uma solução definitiva do problema. As solu
ções_ de. emergência j~ n;io bastam, t(!is o_s sofrimentos por 
que passam, há anos, os lavradores de cacau._V. Ex:~ faz muito 
bem no que xeclama, mas é preciso que se reclame uma solução 
definitiva. - - -

O SR. RUY BACELAR- Junto o seu aparte ao meu 
pronunciamento, nobre-Senador Josaphat Marinhp ... 

V. Ex" tem toda razão: é preciso jun"tar forças. Chego 
a Qizcr. que o problem_a da terra, da agricUltura, não é um 
problema somente dos agricultores,. dos cacauicultores, do 
Governo Federal. çlo Governo Estadual, prefeituras ou asso
ciações, é um problema da própria nação brasileira. Não tenho 
dúvidas de que quando resolvermos o problema da agricultura, 
da pecuária, solucionaremos todos os problemas que têm cau
sado tanto mal a este País. 

Agradeço o aparte de V. Ex' 
Da!ldo continuidade, Sr. Presidente, e, já para tertriíilãl', 

quero dizer que o aumento do mercado externo· não pode 
ignorar as enormes possibilidades de ampliação do mercado 
interno. Para tanto, é sugerido o estímulo à implantação de 
microindústrias para produção de chocolate, além da inclusão 
do produto em cestas básica·s e em programas do tipo merenda 
escolar. Ao mesmo tempo é impOrtante empreender estudos_ 
para promover o melhor aproveitamento dos derivados do 
cacau, notadamente çla polpa. 

Um outro aspecto liestacado pelos senhores Secretários 
da Agricultura presentes àquele evento foi o do estímulo que 
deve ser dado à organização dos produtores. Para tanto , 
foi sugerida a criação de urna linha de crédito para o sanea
mento financeiro das cooperativas e, de modo _especial, para 
o soerguimcnto da ITAISA. 

Finalmente, os participantes do Fórum propõem a revita
liz~ção da ÇJ;.~:L.:\Ç, elencandq, inch:lsiye, os programas prici~ 
ritários a setem desenvolvidos: Aumento da Produtividade 
do. Cacau_, Melhqria da Promoção da Qualidade do Ca~u 
Brasileiro, Controle e Prevenção da Vassoura-de-bruxa, Ver
ticalização da Produção de: Caca~. e Aui'QCIJ-t9 do Consumo 
do Cacau. 
, ~Para is~o,é _i?_re'ciso_ que, finalment_e_. _se redefina o status 

jurídico da CEPLAC, seja na forma de fUndação ou- nlesmo 
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de empresa pública ou autarquia, de modo a torná~la mais 
ágil e mais forte no atençli,mento às neces~id~des do produtor, 
e menos dependente das idiossincrasias das autondades de 
plantão. 

~ É preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda aumentar 
o orçamento da CEPLAC e aperfeiçOar o seu modelo de 
estrutura organizacional~ revígoráMla, enfim, como um meio 
para solucionar definitivamente os problemas criados com a 
desatenção que se deu no Brasil à cultura do cacau. Ou se 
reativa a CEPLAC ou se faz, conforme propõe o Movimento 
de_ Organização Sindicais, Empresariais-, Produtores e Traba~ 
lhadores Rurais em Defesa da Economia Cacaucira, a nego~ 
ciação política entre Governo e produtores no s_entido de reser~ 
var os- bens da CEPLAC em garantia dos débitos da ca~ui
cultura com as jnstituições de créditos, principalmente com 
os bancos oficiais. Será uma_ forniil de compensação de parte 
dos prejuízos sOfrídos pelos produtores de cacau. 

Esperamos que no futuro não estejamos aqui, como já 
estivemos em tantas oufras oportunida-des, clamando pelas 
mesmas medidas e lamentando o mesmo descaso que vimos 
testemunhando no decurso dos últimos anos. 

Era o que tírtha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito beml Palmas) 

Durante o diü:úrsO do Sr~Ruy Ba-celar, o Sr. Cha
gas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira dq 
presidência, que é ocupada pelo Sr, Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr.Ruy Bacelar~ o Sr. Magno 
Bacelar deixa a cadeira da presidr?ricia, qUe é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 2" Vice-Presidenie. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao ilustre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT-RN. PronunCia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador)_ -:-:-: Sr. Presi~ente: 
Srs. Senadores, por diversas vezes, temos dilO_ desta tnbuna 
do Senado que o Nordeste é essencialmen_t~- rico, não obstante 
a pobreza de grande parte de sua população. O 'Nordeste, 
como um todo, tornou-se uma região petrolífera, a cOin~çar 
da Bahia, seguida pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. 
Faltam-nos somente, e, sobretudo, a consciência regional para 
exigir da União os meios adequados para desenvolvermos 
as nossas potencialidades económicas. E "importante lembrar 
que, de vez em quando, esta consciência -re-g~onal aflora .com 
força e criatiVidade, dando bons resultados, tms como as hJdre_
Létricas de Paulo Afonso e Xingó, a criação do DENOCS, 
do Banco do Nordeste e da SUDENE. 

Na Constituinte de 1988, a moralização dessa consciência 
regional conseguiu criar o Fundo Constitucional do Nordeste, 
através do qual a União investe na regiãO nordestina 1.8% 
de todos os impostos arrecadados. _ 

É lamentável que nos últimos 5 anos esta consciência 
regional esteja enfraquecida, fragmentada, desestimulada e 
quase inerte. -

Na verdade, não po~emos parar, pois há uma grande 
distância entre o que jã foi realizado, as potencialidades a 
explorar e a grande pobreza da nossa população. Como diz 
um ditado russo, "o carneiro dá marradas no carvalho até 
derrubá-lo." Precisamos continuar lutando até _que uin dia 
possamos ver um Nordeste desenvolvido, bem nutrido, com 
toda a sua população compartilhando dos frutos do progresso, 
e não apenas uma pequena parcela, como acontece atual
mente. 

Fizemos toda essa retrospectiva para mostrar que o desen
volvimento de uma região ou de um país não é obra de um 
só homem e nem de uma geração. É um caminho de longos 
anos, onde, nos diversos patamares do_edifício social, surgem 
homens que, visualizando o futuro do seu povo, trazem a 
sua colaboração no momento em que foi chamado para atuar. 

Fiz todo esse circunlóquio para chamar a atenção da classe 
política do Rio Grande do Norte para um dos desafios que 
se nos impõe no momento: a implantação de uma refinaria 
de petróleo no nosso Estado. 

Desde 1989, que o Río Grande do Norte tornou-se, Sr. 
Presidente, o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, 
perdendo, apenas, para o Estado do Rio de Janeiro. Presente
mente, continuamos nesta mesma posição, produzindo 80 mil 
barris/dia de pcttóleo, em terra e no mar, contra 16 mil bar
ris/dia do Estado do Ceará. 

No mo_rnento, segundo inf9rmações que obtivemos de 
pésSoas que merecem crédito, há no Rio Grande do Norte, 
em funcionamento, mais de 2 mil poçOs de petróleo. S_ó o 
poço Canto do Amaro produz 30 mil barris/dia. As sondagens 
que estão sendo feitas na regiãO de Apodi estão prometendo 
-resultados bastante animadores. Em determinadas áreas poli
guares, a PETROBRÁS encontra petróleo a 200 m-etros- de
profundidade, se bem que, em ou~ras área_s, o petróleo só 
é encontrado a mil ou mais metros de profundidade. A perfu
raÇão de poços em terra custa 10 vezes menoS do que no 
mar, uma vez que o equipamento empregado na plataforma 
continental é muito dispendioso. 

Srs. Senadores, a produção de petróleo do Rio Grande 
do Norte é crescente e muito promissora. Na opinião de um 
engenheiro da PETROBRÁS, esta empresa vem fazendo três 
importantes descobertas por ano, no Es(ado potiguar. Na opi
nião do geofísico Jorge Camargo, profundo conhecedor do 
solo norte~rio-grandense: "A PETROBRÁS e_o Brasil contam 
com a bacia potiguar para chegarmos a produzir um milhão 
de barris/dia de petróleo em 1994 ou 95, quando o consumo 
estará em torno de 1 ,3 a 1 ,4 milhão de barris. Se houver 
investimento, a bacia potigiiã.r poderá daqui a 2 anos produzir 
120 mil barris/dia de petróleo". (Revista RN-Econômico. ano 
XXIII, n' 229). - - -

Atualmente, o RiO Grande do Norte é. como já dissemos, 
o segundo produtor nacional de petróleo, contribuindo com 
10% da produção nacional. Por outro lado, não podemos 
olvidar que_ ele é responsável por 9% da produção nacional 
de gás natural e detém 7% de todas as reservas de gás conhe
cidas no Brasil. Há um outro dado que gostaríamos de deixar 
consignado nos Anais desta Casa: Segundo o Dr. Jorge Camar
go, a quem há pouco nos referimos. as descobertas de petróleo 
no Rio Grande do Norte pagam com rapidez o que foi inves.:
tido. O mesmo já não pode ser dito em relação à produção 

- petrolífera da Bahia e de Sergipe. Elencamos todos esses _da
dos para chamar a atenção para as riquezas naturais que o 
Rio Grande do Norte possui e que nós, Parlamentares, temos 
a grave responsabilidade de lutar para que elas - petróleo 
e gás - sirvam para o bemMestar da nossa população, tão 
neéessitada de recursos públicos. 

Desde 1989, estamos falando no Senado, debatendo com 
líderes empresariais do Rio Grande do Norte e_ alertando 
todos os segmentos da nossa sociedade para conseguirmos 
a implantação de uma refinaria de petróleo em nosso Estado. 
Se a escolha for técnica, Sr. Presidente, não ternos nenhuma 
dúvida de que a refiilaria de petróleo irá para o Rio Grande 
do Norte. Esse empreendimento requer um investimento em 
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torno de 1 bilhão de dólares, no prazo de 5 ou mais anos, 
e a conseqüente geração de 10 mil empregos diretos. É um 
investimento auspicioso para uma região como a nOssa, caren
te_ de recursos Jinanc,ciros com -~norme _mão-de-obra dispo
nível. 

O petróleo do Rio Grande do Norte é re[in~do na Bahj~ 
(70%) e os 30% restantes vão para São Paulo. A única vanta
gem que obtemos _dess_a_ riqueza natural não-renováv!!l é o 
pagamento de royalties cm nível_tãQ_ baixo~ .que nã_o são sufi
cientes para recuperar as estradas danificadas pelos caminhõt!S 
da PETROBRÁS. Além disso, há um agravante no paga
mento desses royalties: os recursos são repassados diretamente 
para o Governador do Estado, que os libera _ _a_....s.eJ! be.l-prazer, 
prejudicando ainda mais os municípios produtores de petró
leo. 

Atualmente, o Brasil possui 10 refinarias de petróleo, 
sendo distribuídas da seguinte forma: 6 no Sudeste, _isto é, 
4 em São Paulo, uma no Rio de janeiro c ou tia em -Minas 
Gerais; no Sul são 2, no Rio Grande do Sul c no P;:~.raná; 
uma no Nordeste, na Bahia,_ a _Refinaria Landulpho Alves, 
em Mataripe; c uma no Norte, a Refinaria de Manaus. Por 
conseguinte, nós do Nordeste, estamos precisando de uma 
refinaria situada _no Rio Grande do Norte, T_ecnicamente -
já disse c_ vou repetir - o local adequado será o Estado 
do Rio Grande do Norte. _ _ _ 

Para os que não sabem, é importante lembrar que vários 
Estados do Nordeste dispuwm essa refinaria de petróleo. São 
10 mil empregos diretos. Mesmo sem ser produtor, o _Estado 
de Pernambuco reivindica esse empreendimento alegando que 
tem o porto de Suape para escoar a gasolina e os seus. deri
vados. 

Ora, Srs. Senadores, durante o Governo. Sarney, o Mara
nhão também se candidatou a esse investimentO pelO simples 
fato de ser a terra natal do Presidente da__B,epública. 

O outro pretendente é o Estado do Çeará,Dçsd~ 1964 
que este Estado_ possui uma fábrica de asfalto. __ Agora, no 
dia 7 de agosto do corrente ano, o jornal O Povo, de Fortaleza, 
noticiou que a PETROBRÁS,.aprovou a instalação de uma 
fábrica de_ lubrificantes básicos naflênicos no Pó_l.q htd!lS~rial 
de Mucuripe. Trata-se de um investimento de 30 rf!.ilhões _de 
dólares. Alguns comentaristas entendem que esse é um passo 
irreversível que o Governador Ciro Gomes e~tá da_ndo para 
a refinaria de petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)'-- Nobre Senador La
voisier Maia, o tempo de V. ExA está esgotado. 

OSR. LAVOISIER MAIA-Sr. Presidente, desde ontem 
tento faz~ r um discurso nesta Casa. Por favor, tenha paciência 
com o Nordeste. 

A publicação dessa notícia nos motivou á fazer est~ pro~ 
nunciamento para alertar o Governador do Rio Gxa_nde do 
Norte, a classe empresarial, a classe política e demais segmen
tos importantes da sociedade none~rio~grandense, para nos 
mobilizarmos com o objetivo de, juntos, num movimento su
prapartidário, conseguirmos concretizar esse inVestimento pa
ra o nosso Estado. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA- Concedo o aparte ao nobre 
Senador, com a compreensão do President~. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - O meu aparte -é muito 
rápido, até porque o discurso de V. Ex" já fundamentou toda 

a argumentação em favor da ida da refin~ria para o. nosso 
Est,ado. Apenas para não deixar dC rCgistrilr aqui a luta que 
V. Ex• vem desenvolvendo cm (>rol das grandes causas do 
nosso Estado, as grandes bandeiras; as grandes reivindicações. 
Receritemente ~ V. Ex• reportou-se ao problema da desati
vação dos ramais ferroviários -do Estado e_ citou o c:;<emplo 
de Mossoró. -E agora vem falar a respeito da rdili.aria, pârque 
sabe que o Rio Grande do Norte, tecniCamente, é o Estado 
que oferece as melhores condições, é um produtor de petróleo 
hoje com 81 mil barris por dia, contribuindo de forma expres
siva para a produção nacion~l: 

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador 
Garibaldi Alves. Na verdade, se a escolha for técnica, o lugar 
será o Rio Grande do Norte. Não tenho a menor dúvida 
disso. 

O SR. Mansueto de Lavor - Permite-me V. Ex" um 
a-parte ? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não. nobre Senador. 
_Eu sabia que V. Ex' iria fazer um ãp~i'tC. 

O SR. ManSueto de Lavor - Não posso deixar fugír 
à obrigação de apartear V. Ex~, estaodo_em plenário, porque 
os pronunciamentos de V. Ex" são todos voltados para o inte
resse maior do País e para o desenvolvimento da nossa sofrida 
região. Concordo em gênero, número e grau no que toca _ 
à tese que V. Ex• defende: que os Estados produtores de 
petróleo tenham_ uma recompensa, um ressarcimento por essa 
riqueza que sai de suas entranhas. lsso v~i servir a outras 
regiões, em gran_de parte, regiões mais dese-nvolvidas;_ e os 
royalties são simbólicos até hoje. Evidentemente, V. Ex' acre
ditava que eu iria contestar a reivindicaç_ão do Rio Grande 
do Norte em ter a sua refinaria de petr01eo. Não, pelo contrá
rio. Ternos estudos que indicam Pernambuco como tecnica
mente mais adequado para essa refinaria, mas essa luta tem 
unido as forças políticas de Pernambuco, embora não tenha 
sido suficiente. E~ por causa disso, o Nordeste vem perdendo 
mais es.sp.lrefinari~J~e petróleo, uma vez que a da Bahia é 
para um Estado que, reconhecidamente,_ pela sua pujança, 
pelo seu porte econômico, não se enquadra mais no padrão 
dos Estados nordestinos. De modo que não vamos, absoluta
mente, entrar em,desaco~t;i()_ por isso. QueremOs a refinaria, 
e quero que seja em Pernambuco; não vou renunciar a_ essa 
questão. Mas espero que realmente o Rio Grande do Norte 
tenha condiç_ões técnicas para isso - porque politicamente 
faz jus -, no c~so de não se poder colocar uma outra cm 
Pernambuco. Há uma tese de médias refinarias ·para: Ufiia 
certa distância eni. toda a costa. Um técnico americano ofere
ceu esse projeto e se propôs a executá-lo por um valor que 
é menos da metade do projeto de grandes refinarias. Precisa
mos reconhecer, portanto, que V. Ex• está aqui para defender 
o seu Estado, no que tem todo o meu apoio. e sempre o 
faz com muita garra, junto com os demais representantes 
do Rio Grande do Norte, entre eles, o que acaba de nos 
apartear. o i1ustie companheiro Garibaldi Alves Filho. Então, 

_é claro que tudo isso é muito justo. Não sou ~u __ qu~ __ vou 
impedir o curso do pronunciamento de V. Ex", porque ·sou 
de um Estado que também reivindica, através do nosso esfor
ço, um lugar ao sol, para evitar o declínio terrível na economia 
de Pernambuco. Quero, para terminar, parabenizar V. Ex•, 
dizer que são justas as suas palavras. Essa questão dos royalties 
tem _que ser reavaliada na revisão çonstitucional para se fazer 
mais justiça aos Estados produtores. O Gove_rno decide agora 
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lançar um pacote mineraL Vou aproveitar outra ocasião
talvez amanhã - para parabenizar o Governo pelo pacote 
mineral que é anunciado peio Presidente Itamar Franco e 
pelo Ministro Paulino Cícero. Mas, dentro desse pacote, tem 
que se reavaliar a questão da repartição dos recursos minerais 
para com as áreas produtoras. E, evidentemente, o principal 
recurso é o petróleo, do qual, felizmente, o Estado de V. 
Ex~ é dotado, dentre tantos outros produtos. Parabéns a V. 
Ex• 

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador 
Mansueto de Lavor. O seu aparte vem, na verdade, contribuir 
muito para este pronunciamento. 

O RiO Grande--do ·Norte vai produzir mais. A perspectiva 
é para que essa produção atinja, no ano que vem, 120 mil 
barris/dia. É uma luta, mesmo porque o Rio Grande do Norte 
fica entre o Ceará c Pernambuc(), cuja distribuição seria a 
curta distância. COntUdo, eSpero que a reivindicação do Rio 
Grande do Norte seja acata_da em prirúehb lugar. No caso 
de se implantar a média refinaria, então poderá ser instalada 
em Pernambuco, outra no Ceará e outra no meu Estado. 
Nesse caso, concordo. Não podemos é fi_car sem nadar Essa 
tese é que não aceito, porque todos estamos contribuindo 
decisivamente para a riqueza 00 nosso País, ainda mais quando 
o beneficiamento do petróleo não é feüo lá. É _com isso que 
não concordamos. O Senador GaribaldiAives Filho apresen
tou uma emenda para o ICMS ficar no Estado produtor, e 
isso não está acontecendo ainda. Certamente~ a revisão consti.:
tucional fará justiça a esses Estados que produzem petróleo, 
e o ICMS ficará no Rio Grande do Norte. 

Em relação a'? pacote minenll a que V. Ex" se referiu. 
aí sim, vamos brigar, porque o solo e o subsolo potiguares 
são ricos sob o ponto de vista mineral: há petróleo, há sal, 
há xelita, .enfim, é um dos mais ricos do Brasil. 

Por isso, Senador Mansueto de Lavor, _muito __ obrigado 
pelo seu importante aparte ao nosso discurso. 

ContinUando, Sr. Presidente, o Rio Grande do Norte 
está correndo o risco de perder essa refinaria de petróleo 
para o nosso vizinho Estado do Ceará. A concorrência é gran
de, e os nossos competidores são persistentes. 

Além de ser o maior produtor de petróleo do Nordeste 
e o segundo do Brasil, o Rio Grande do Norte tem o privilégio 
de estar situado estrategicamente entre os dois maiores centros 
populacionais da região: Recife e Fortaleza. 

Ao concluir este pronunciamento, espe-ramos que os res
ponsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte se 
mobilizem, sob a liderança do Governador do Estado, pois 
S ... Ex", na qualidade de primeiro mandatáriO do riOSSo Estado, 
tem a obrigação moral de comandar este movimento em pi"ol 
do bem-comum dos nossos conterrâneos e, con~eqüentemen
te, da nossa região. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Albano Franco, que falará por cessão do 
Senador Affonso Carnargo. 

O SR. ALBANO FRANCO (I'RN-SE. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em pronunciamento feito nesta Casa, no dia 4 
do corrente, expus as dificuldades que ora atravessa f! Indústria 
Brasileira de Fertilizantes Nitrogenados devido à competição, 
em condições adversas, com o produto importado. 

Eu disse em condições adversas, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, porque são imbatíveis os preços da tonelada de uré~ 
com que os países da ex-União Soviética estão competindo 
no mercado brasileiro, mostrando que vêm sendo praticados 
muito abaixo dos custos de produção, indicando, por conse
guinte, a prática nociva do dumping. 

Corno sabemos, aqueles países vivem no presente forte 
crise económica. A extrema escassez de moeda forte, indispen
sável para compensar suas transações coríierciais com o resto 
do mundo, sobretudo na área alimentar, associada à queda 
de sua produção agrícola, tem feito com que tais países lancem 
no mercado internacional, a baixíssimos preços, maciça oferta 
de fertihzantes em condições de competitividade sem prece
dentes na história desses produtos. 

Para que se tenha uma idéia~ Sr. Presidente, Srs. Senado
res; basta dizer· que o preço da uréia FOB Mar Negro está 
em torno de 75 dólares, chegando ao Brasil por aproxima
damente 103 dólares, com prazo de financiamento de 180 
dias. Considerando que em 1991 esse preço correspondia a 
149 dólares, observa-se que em pouco mais de dois anos houve 
uma espetacular redução na tonelad~ de uréia importada, 
superior a 30%. 

Em recente artigo, a revista FINOS (Fertilizer lndustry 
News), mostra que o custo de produção de uréia em unidades 
novas, com escala em torno de 1.500 toneladas/dia, situa-se 
ao redor de 130 dólares a tonelada, utilizando gás natural 
a preços particados pelos países exportadores de gás da Europa 
Oriental e Oriente Médio. Esse dado mostra, com muita niti
dez, a prática do dumping que ora estou apontando. 

Essa situação, que se imaginava de natureza conjuntural, 
vem mostrando não dar sinais de reversão a curto prazo. 
Na verdade, detentores que são de 14% da oferta mundial 
de Uréia e gerando vultosos excedentes desse produto, em 
face da retração nas suas atividades agrícolas, os países da 
ex-União Soviética, a esses preços, continuarão a ampliar suas 
exportações de fertilizantes para países tão distantes como 
o Brasil, prejudicando, dessa forma, a indústria nacional. 

De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as importaç6es 
bra:;ileiras de uréia, que em 1989 foram pouco mais de 24 
ritil toneladas, atingiram 179 mil, em 1992." Esi:irna-se que, 
neste anO, u1trap3sse- as 300 mil toneladas. Este vertiginoso 
crescimento das importações de uréia, ampliado em mais de 
vinte e quatro vezes no período de apenas cinco anos, mostra 
muito bem a problemática que aqui estou enfatizando. 

Por outro lado, as 300 fl!il toneladas de uréia importada 
vêm obrigando a NITROFERTIL a exportar t!ssa mesma 
quantidade a preços de custo, a fim de manter sua escala 
de produção e não acumular altos estoques do produto. 

Ê claro que sou favorável à abertura do Brasil ao comércio 
exterior. Ten}lo, na qualidade de Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, defendido a elevação da competiti
vidade da indústria brasileira, quer através da atualização tec
nológica, quer através de programas de qualidade e gerencia
rnento. Entretanto, que essa abertura se faça em condições 
de igualdade, sem a concessão de privilégios ao produto impor
tado e em detrimento do similar nacional. 

No caso dos fertilizantes nitrogenados, as importações 
têm sido realizadas em condições altamente favoráveis ao pro
dutor externo, na medida em que a incidência de tributos 
é maior para o produto nacional. 

Em anos recentes, a alíquota de 15%, incidente sobre 
as itnportáÇões de uréia, fOi reduzida para 10%, ao passo 
que sobre a uréia produzida internamente incidem o ICMS 
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e o PASEP/COFINS. cujo percentual é superior ao imposto 
de importação. Da mesma forma, a alíquota de 45%, incidente 
sobre as importações de amónia até junho de 1988, caiü" para 
uro. _ 

Vê-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, além da con
corrência desigual a preços altamente subsidiados por parte 
dos pafscs do Leste Euro-peu, há ainda que cons_iderar _o trata
mento diferenciado relativo à tributação que. cada vez mais, 
tem prejudicado o produtor brasileiro. 

Atualmcnte, a NITROFÉRTIL, empresa do Grupo PE
TROBRÁS e maior produtora nacional de urêTa-. reali~a 65% 
de toda a produção brasileira dc~sc fertilizante, aproxima
damente 700 mil toneladas por ano. 

Os complexos industriais da NITROFÉRTIL, embora 
proibidos de investir na modernização e iricrementó âã prodU~ 
tividade, por estarem inseridos até há bem pouco tempo no 
Programa Nacional de Desestatização, têm r_ealiz,ado perfor
mances surpreendentes, superando índices nominais de proje
to, quebrando sucessivamente recordes d~ produção, atingin~ 
do níveis de qualidade excepcionais c enquadrando-se em 
padrões internacionais relacionados a consumo energético. 

Numa decisão sensata e profundamente acertada, o Presi
dente Itamar Franco recentemente autorizou a retirada da 
NITROFÉRTIL do Programa Naci_onJLl deDesestatiz~ção e 
a incorporou definitivamente à PETROBRÁS. DCicisão_ esta. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, movida pela forte vinculação 
existente entre as duas empresas, já que -oitehta e cinco por 
cento de todo o gás natural produzido pela PETROBRÁS 
no Nordeste é consumido pela NITROFERTIL. . 

Convém observar tambêm que, a nível mundial, é forte 
a presença do Estado no setor de fertiliúmtes, Cerca de 70% 
da produção atual de nitrogenados é realizada por empresas 
estatais. Presentemente, entre as dezessete maiores empresas 
do mundo, doze são estatais e urna é de capital misto. E!:!sa 
presença marcante do E;:;tado é devido à e_levada intensidade 
do capital conjugada às baixas taxas de retorno dos investi
mentos na indústria c da função estratégica desempenhada 
pelos fertilizantes na produção de alimentos. -

Assim, Sr._ Presidente~ Srs. Senadot;_es,_ a retirada Çla NI
TROFÉRTIL do Programa Nacional de Desestatização e sua 
Vinculação à PETROBRÁS irá permitir que sejam feítos no
vos investimentos no aumento da __ capacidade produtiva, a 
fim de atender ao crescimento da demanda de uréia, projetada 
em 7,6% ao e estimada cm 2 milhões de toneladas para o 
início do século XXI. 

Mas isso só será possível se eficientes medidas antidum
ping forem -imediatamente tomadas, visando a proteger a pro
dução nacional da concorrência estrangeira, sobretudo com 
relação aos países da Europa Oriental. 

Com esse objetivo, sugerimos a adoção de Uma política 
tarifária de_ alíquotas móveis que varie em funÇ_ão do nfvel 
de preços no mercado internacional que, por sua vez, é afetado 
pela sazonalidade da demanda. Essa política substituiria o 
atual regime tarifário, baseado em tarifas fixas por natureza 
de produto, que se tem mostrado inadequado para lidar com 
as peculiaridades da competição internacional na indústria 
de fertilizantes. 

Complementarmente ou alternativamente poderia tam
bém ser adotado o estabdccimento de quotas de importação, 
mecanismo através do qual é buscado o equilíbrio entre a 
proteção ao produto nacional e a liberação das importàçõe_s. 
Essa é uma prática largamente utilizada no mundo, inclusive 
na Comunidade Económica Européia. ---- -

De qualquer modo, Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, o 
_ass_unto em questão deve_scr abordado sob a ótica de se criar 
condições para que a NITROFÉRTIL opere com o amparo 
de medidas regulament_ares, que pennitam a manutenção da 
produção nacional, dentro de_um quadro harmónico de resul
tados e convivência com o mercado externo. Nesse sentido, 
lanço meu apelo aos Ministros Fernando Henrique Cardoso, 
da Fazenda. e José Eduardo Vieira, da Indústria e Comércio, 
para que t;:Xaminem esse assunto, que reputo de grande impor.; 
tância para o futuro da indústria brasileira de fertilizantes 
nítrogenados. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Josaphat Marinho, por cessão do nobri! 
Senador Marco Maciel. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, toda reforma constitucional, por emenda ou 
mediante revisão, é ato ou problema político sujeito a princí
pios e regras jurídicos. Ainda quando as constituições prevêem 
um momento para a sua alteração e traçam os contornos desta, 
a incidência do fator político é irrecusável na dimensão da 
mudança em perspectiva. Não há corno dissociar o constitu
cional e o político na decisão de reforma, visto que a substância 
do primeiro é enriquecida pela objetividade e inspiração do 
outro, que deve arrimar~se 01a consciência coletiva. Aplicada 
por homens rem pensamentos e soluções divergentes, a Cons
tituição experimenta. e é natural que assim ocorra, o atrito 
de ideologias e interesses de bases éticas e materiais dLf.erc.n_
ciadas. Dessa correlação de forças, resulta maior ou menor 
a projeção da reforma. 

Seja qual for, porém, a latitude do confronto político, 
a reforma só se legitima e se consolida no tempo, se realizada 
com obediência ao processo e aos limites que- einanam do 
sistema constitucional discutido. Notoriamente, cqmo ensina 
a ciência: coOstitUciOnal forfálecida pela jurisprudência, há li
tnitaçõcS e·xpiícitãs no sistema estabelecido, ou neie implícitas 
e dele resultantes. No Estado de Direito, especialmente, em 
que não há poder ilimitado, a tentativa de reforma, por emen~ 
da ou mediante revisão, somente será válida se circunscrita 
aos lindes previstos. Do contrário, não significará reforma~ 
que é correção; aperfeiçOamento, ou inovação condizente com 
o texto modificado; traduzirá fraude à Constituição, que nela 
não poderá ser fundada. O poder derivado, portanto subordi
nado, não tem autoridade para suprimir a essência, o núcleo 
do instrumentO constitucional, decorrente da soberania do 
pOder originário, nem subverter-lbe o espírito. Por isso mes
mo, a doutrina salienta que o poder de refonna deve solidarie~ 
dade ao poder constituinte no que concerne às linhas mestras 
do ordenamento instituído. Por isso, t<imbém, ultrapassados 
os limites formais e mat~riais, serão inconstitucionais as mu~ -
danças aprovadas, como bem salienta o Professsor Gomes 
Canoti1ho, na edição ampliada do Direito Constitucional. de 
1991. 

Mesmo nos instantes Críticos ou de trailsição da vida dos 
povos. se as circunstâncias impõem mudança profunda por 
procedimento diverso do descrito na Constituição; a pratiCa 
é tentar legitimar a ação transformadora por apelo a um instru
mento legal julgad_o próprio. Ora é a lei constitucional eSpecí~ 
fica de autorização, como em 1958 na França, que ainda previu 
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o referendum . ou a convocação singular de Assembléia Consw 
tituintc, conforme. se fez no Brasil em 1945 e em 1985. Conci
liou-se, por esses me.canismos, a exigência d~ transformação 
com o sentimento constitucional democrático. 

Se o Brasil atravessa prolongada crise económico-finan
ceira, com reperCussão no plano político e social, suas institui
ções básicas funcionam regularmente, sqb vigilância da opi
nião pública livre. Tanto que forças políticas e_ e~onômicas 
defendem modificações na Constifulção sem reclamar procedi
mentos exccpcionaís, destinados a suhstituí-la. Querem operar 
a mudança invocando um dos processos __ a que se ·rcrere o 
texto constitucional: mais cxatamentc, a revisão_ prevista no 
art. 3" do Ato das Disposições Transitórias.~ 

Se este procedimento não é anormal, configura forma 
especial de alterar a ConStituição, po_r-scr de caráter provisório 
e pelas facilidades asseguradas a sua tramitação, cm compa
ração com as exigênciaS--do art. 60 das disposições perma
nentes. 

De acordo com a disposição transitó~i~ _do art. 3", "a 
revisão constitucional será realizada após cinco anos, conlados 
da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria abso
luta dos membros do Congresso Nacional, cm sessão unica
mcral". 

A primeira indagação que se há de fazer, em face desse 
texto, é qual a revisão? Desde que a partícula a abre a frase, 
define a dimensão da mudança. Não é qualquer revisão, ma~~ 
determinadamente, a revisão. Se o Constitulrite tivesse inten
ção de autorizar mudança genérica. am_p!a. declararia que 
revisão constitucional seria rc.ifizada após cinco anos. Não 
se trata de reduzir a exegese à análise de palavras. Trata-se 
de considera-las, no que têm de significadO relevante, para 
fixar a interpretação à luz do texto coordenado, __ confo.rme 
recomenda a hermenêutica. 

Como o art. 3'' não enu-ncia o objeto da revisão, apesar 
de te~ la previsto determinada, noutro ou nout~os prec~itos 
há de estar o alcance preciso, pois as norrilãs· constitucíõnais 
formam um tecido lógico. Precedido o art. 3" do que ordenou 
a realização de plebiscito para a opção definitiva sobre "a 
forma e o sistema de Governo", claro se torna que a reVisãO 
estabelecida é a que decorreria do resultado da consulta popu
lar. Esta conclusão não é de ordem gramatical, nem baseada 
na simples sucessão dos artigos. A questão é de lógica e de 
interpretação conjugada dos termos constit~<:;ionais. Se o arL 
29 estipulou a cfetuação do plebiscito- antes dos cinco anos 
de vigência da: Constituição, ou seja, ein setembro de_1993 
-e a alteração dessa data respeitou a condição ressaltada, 
pois a consulta ao povo se consumou em abril de 1993 -, 
e se o art. 3-? .decretou a revisão para «após cinco anos_:~
da promulgação da Carta, é irrecusável que uma providência 
deriva da outra, ou a completa. Enfim. as_ duas se inter-re
lacionam. 

Tanto mais procede essa apreciação porque ·as provisões 
constitucionais não se interpretam isoladamente, mas em seu 
conjunto, sobretudo quando entre elas haja razãó manifesta 
de interpenetração, corno no caso. Com efeito, e·stipulado 
foi o plebiscito para que se resolvesse, pelo voto universal. 
se seria mantido o regime presidencial, ou substituído pelo 
parlamentarismo, c se a República cederia, ou não, à restau
ração da Monarquia. Prevenindo a conseqüência do plebiscito, 
que não poderia Ser decisãO ropular Ín(;!fiC<!_~~ _sem forma de 
execução, o Constituinte dispôs sobre o método de promover 
a revisão. Por se tratar de rever e reestruturar, em _caráter 
extraordinário, o mecanismo instituciorial do País, que não 

deveria ficar sob incerteza por longo tempo, o legislador maior 
deu flexibilidade ao processo de reforma, suspendendo, transi
toriamente, as normas de índole permanente. Isso é o que 
se há de extrair e entender, por interpretação sistemática c 
não gramatical ou de preceitos isolados, do contexto constitu
~cional. 

bolar os dois dispo~itivos permitiria a presunção de que 
a realização do plebiscito, se o resultado fosse pela alteração 
institucional, poderia não ter conseqüência fmediata e neces
sária, no processo de revisão. Não se comunicando os dois 
dispositivos, o poder revisor não teria, obrigãtoriamente, que 
integrar a decisão do plebiscito. modificando as instituições. 

Mas o voto no plebiscito, se de resposta positiva, impli
caria o ajustamento constitucional, porque não se admite que 
o povo seja consultado c, em seguida, ignorada ou desacatada 
a manifestação de sUa vontade._ ln~crcvendo, poi_s. os dois 
artigos transitórios, o Constituinte __ em rea_l_!dade O? vinculou, 
para que, conexos, produzissem os efeitos devidos no quadro 
institucional. Tal vinculação é exigência, também, do Estado, 
ou do interesse público, que não podem admitir que a transfor
mação legal das instituições se converta cm ruptura delas, 
por demora na complementação indispensável, com ameaça 
ao equilíbrio e normalidade da vida nacional. 

Tem razão, portanto, o professor Edvaldo Brito, em livro 
deste ano -"Limites da Revisão Constitucional" -, ao assi
nalar que há "um enlace lógico entre os arts. 2' e 3'' do Ato, 
não porque um venha depois do outro", mas por apurá-lo 
·_·a disciplina do pensamento jurídico". Pode acrescentar-se: 
porque reclama esse "enlace" o .senso político. 

Por decorrência natural dessa integração das duas dispo
sições transitórias, o TesuhadO do plebisCito contrário à mu
dança institucional conduz a outra conclusão rig<?rosa!llente 
lógica. Se o _sufrágiQ p_opular foi por manter ··a forma e o 
sistema de governo", não há que proceder-se a revisão, com 
fundamento nas regras transitórias. A competência ori8:inâ.ria 
declarada perdeu a legitimidade. Repelida a inovação institu
ci_onal pelo voto universal, esgotou-se o poder de revisão, 
constante dessas normas. Não há efeito sem causa, notada
mente no tocante a problema que envolve a inteireza da Lei 
Fundamental e a estabilidade do organismo político. 

Nem se há de pretender ampliação do art. 3'' além do 
_que proviria de cumprimento do art. 2". Ccmsub_s~anciando
as normas temporárias exCCções aos prece'itos permanentes. 
hão de ser interpretadas restritivamente, nos limites de sua 
natureza, como todas as regras de índole excepcional. con
soante postulado geral de hermenêutica. A exceção não pode 
desdobrar-se para ocupar espaço do comando normativo prin
cipal. 

Acresce que precedente histórico, entre nós, também de
si_gna "revisão" como processo de modificação da "estrutura 
polític:a do Estado"_. E o art. 178 da Constituição de 1934. 
D!r-se-á que esse mandamento, reduzindo a emenda ao que 
nao alterasse tal estrutura, aumentava a importância da revisão 
e não a proibia de atingir outras partes da Constituição. Admi
ta-se. Mas ocorre que o art. 178, da Constituição de 1934 
era das disposições permanentes e exigia apoio, para apresen: 
tação do projeto, de dois quintos, pelo menos, dos membros 
da .c~ara e do Senado, e se a aprovação correspondia a 
mawna, processava-se em três discussões e votações. em duas 
sessões legislativas, numa e noutra casa. Estavam estabele
cídas; pois, garantias impeditivas de decisão sumária e apres
_sada, diversamente do disposto no art. 3" transitório da atual 
Constituição. 
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Também não socorre a agitação revisiõriista o_ çritério 
da Constituição portuguesa, por veze-s ínvoca-da equivocamcn
te. Nela, no art. 284 das disposições permanentes, c segundo 
versão de 1989, a Assembléia da República pode "rever a 
Constituição decorridos cinco anos sobre a data da_ publicação 
de qualquer lei de revisão, por maioria de dois t'Grços dos 
deputados em efetividade de funções". E, conforme o mesmo 
artigo, a Assembléia somente pode "assumir em_qualquer 
momento poderes de revisão constitucional por maioria de 
quatro quinto::; dós deputados em cfetividad~ de _f_\lnçõcs". 
Se esse texto :1perfeiçoou os-anteriores, também é certo que, 
já na forma originária-de 1976 (art. 288), como na-resultante 
da alteração de 19_82 (art. 288), se exigia ~ màioria de dois 
terços para aprovação da mudança proposta. Em ambas, igual
mente, a decisão de assumir. o poder revisor "~em qualquer 
momento" dependia da "maioria de quatro quintos dos_depu
tados'.' (arts. 287 e_286). À vista disso, n_ão há como estab~lecer 
semelhança entre essas prescriçõe_s permanentes e cautelosas 
e a norma complacente do art. 3" transitório da Carta brasileira 
de 1988. . . . .. 

Ainda menos legitimará a pretendida revisão_ .o bistóriço 
dos preceitos discutidos. É respeitável o testemunho de quan
tos participaram da elaboração constitucional._ Cada infor
mação revelará coincidências, acordos, Q_ive_rgências, transa
ções de correntes políticas, fílosóficas e de interesses circuns_:
tanciais. Nem sempre serão condenáveis tais acertos, pois 
o tecido constitucional, nas ass_e_rnbléias democráticas e_pluri
partidárias, resulta muitO de conc~ssõCS e _cooClliiiÇão: Ma-s 
é verdade, tambt!m, que a multiplicidade_de propostas e reivin
dicações, e a pressa· de reduzi-las a normas aceitáveis por 
maiorias de emergência, como no casO da Constituinte de 
1988, acarretam a feitUra de preceitóS desfigurados. O teste
munho do legislador, conseqüentemente, _mesmo reVestiçlo 
c'e idoneidade, não é dado seguro para esClarecimento dos 
textos. Nesgas da ver9adc, retalhos de pensamento-, fesüffios 
individuais de entendimentos expostoS por -partidários de 
idéias contrapostas não poderão ser fontr;;: real de análise da 
Constituição, apesar do valor moral de muitos informantes. 

Daí a observação geral dos do1:1trina~ores sob!e a infiuên
cia secundária do elemento histórico na iil.terpretação da Cons
tituição e das leis. Neste plenário, em 1991, já preocupado 
com a possível "deformação" da Carta de 1988, e conside
rando as disposições transitórias o-ra apreciadas, o Senador 
Nelson Carneiro juntou ao prestígio de sua palavra o saber 
de Carlos Maximiliano. O_au.toriz_aQo comentador da Consti
tuição de 1891, com conhecini.cnto da: teoria e revestido_ da 
experiência de político e de juiz, póde ensinar" em '"Herme
nêutica e Aplicação do Direito": ~'COrri a promulgação. a 
lei adquire vida própria, autonomia relativa; separa-se do le
gislador; contrapõe-se a ele como num produto novo; dilata-se 
e até substitui o _conteúdo respectivo sem_ tocar nas palavras; 
mostra-se na prática mais previdente que o seu a-utor." 

Para que não se diga que o eminente jurisconsulto prece
deu à "modernidade", de que tanto se falª, atente~-ª-e ria lição 
exposta num livro de 1979: "Essais sur_Lois". Nele. Jean 
Carbonnier reconhece que "nunca, mais que hoje. diante dos 
textos, sentimos a sabedoria do que ensinava Julien Bonnecase 
- esta torrente de idéias - ,_quando afirmava que, uma 
vez promulgada. a lei deve escapar dos que a fizeram". 

Por isso, precisamente, por adquirir "vida própria", a 
Co_nstituição é o que nela está escrito e emerge de seu sistema, 
do complexo de suas normas, considerada a realidade do mo
mento de sua aplicação. Não sendo um texto morto, não _ 

pode ser vista à luz de controvérsia_sepultada nos anais parla
mentares. Ao cOntrário, compohdo um tecido destinado a 
regular a vida do Estado e da sociedade, a Constituíção há 
de_ ter a dimensão' reclamada pelas necessidades do corpo 
social. 

Para que essa ~imensão corresponda sempre, razoavel-. 
mente", às necessidades sociais, á jurisprudência dos tribunais 
constrói a inteligência do texto, em con_tato co_rn os fatos, 
eVitando, também, sucessivas reformas, que enfraquecem a 
autoridade da Constituiç-ão e de suas instituições. Quando 
a jurisprudência não atualiza devidamente o texto e crescem 
os reclamos sociais, na Constituição estão delineados, em re
gra, os procedimentos de reforma. NO uso des_tes, o legislador 
realiza as alteraç_ões ~onvenicnt_es, 

A Constituição de 1988 ainda está a caminho de completar 
cinco anos de sua promulgação. Muitas de suas cláusulas pen
dem de lei complementar. Outras não foram submetidas, por 
enquanto, ao cadinho da experiéricía, no confronto dos pleitos 
judiciais. O plebiscito repeliu a mudança institucional, esva
ziando o procedimento transitório. Normalmente, pois, cum
pre complementar e praticar a Constituição, para melhor apu
rar suas virtudes e seus defeitos. Reforma deverá ser conse
qüência desse esforço de acabamento e execução do tex~o 
que mal se apruma, e que, apesar das contestações, não tem 
perturbado a vida do País. Não é jusro atribuir à Constituição 
as deficiências e· os vícios de funcionamento dos Poder_~s elo 
Estado e de instituições essenciais, como os partidos políticos. 

Não sustentamos que a Constituição seja imutável_e intãn.: 
gível. Toda lei sofre o efeito do tempO e pede renovaç1io. 
Uma ConstituiÇão jovem, porém,- não deve ser submetida 
a cirurgia sem cautela, sem obediêncía ao processo e aos prazos 
que permitem reflexão, diálogo sereno, conclusões firmes. 
Tal procedimento severo é inconciliável com _uma revisão aço
dada, sujeita à imprudéncía de votação por maioria absoluta 
e em sessão unicameral, ao passo que ·o Legislativo é de duas 
Casas e no arcabouço de um Estado FederaUvo. 

Se há modificações necessárias, que exprimem o querer 
coletivo, é desarrazoado temer fazê-las com ojJediênc~ã -àS 
regras permanentes. Se são procedentes e têm o apoio popu
lar, os representantes de todos os partidos hão de ser sensíveis 
ao raciocínio ponderado e às manifestações da socied~de. Não 
haverá, então, receio na conquista do quorum de três quintos 
em cada Casa do Congresso Nacional e nos dois turnos estabe
lecido~ no art. 60. 

- Se há receio de obte,nção desse quorum qualificado, pru
de-ntemente estabelecido pelo Constituinte, é porque falta cer
tezana caracterização do propósito revisio_ni_sta, como expres
são das necessidades do Estado, do povo e do desenvolvimento 
naCionaL De fato, tais necessidades- não se confundem com 
interesses de corporação e de grupos, com pretensões de seg
mentos económicos dominantes. Preconceitos, parcialidades 
de idéias e interesses podem justificar atitudes in.dividu~is 
ou de classes e aglomerados sociais, não autorizam, contudo, 

~ qiie se deforme ou se subverta a Constituição_. Daí o medo 
dos revisionistas de aplicação do processo permanente e idô
neo da emenda constitucional. 

Três emendas conStitucionais já foram p-romUlgadas e 
urna quarta está em via de seu termo final. Os_ precedentes 
informam, portanto, que divergências próprias do regime de
mocrático não obstam as alterações, se o número suficiente 
de parlamentares aceita a conveniência delas. Se _ocorre erro 
insigne, a Justiça impede seus efeitos, resguardando direitos. 
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Por que não prosseguir-se no leito da ordem democrática. 
que assenta, cssendalmcntc, no re_spcito às fórmulas supe
riores- cons-agradas na Cons~ituição? 

Sisteina tributário, partitha de recursos e encargos entre 
a União e as entidades federadas, previdência social, -inon-o-

. pólio estatal, ingrcssodc capital estrangeirO c funcionamento 
de empresas _estrangeiras, condições de formação e sobrevi
vência de--partidos políticos, esses e outros prohlem~s. todos 
polêmicos; até por isso devem ser examinados rriédiantc emen

. das, propiciadoras do livre debate, e não pelo es~rangulamento 
das consciéncias nas gr,adcs de __ uma rcvi~ªo ~ortuosa. 

Artifício será a alégaç~o de urgência. em nOme do inte
resse público. Está à vista e à percepção de todas as pessoas 
que reforma constitudonal não resolve questões econômico
financeiras, sociais C políticas. c aindá menos d_e um sopro. 
Gerou-se esse equívoco quando da elaboração da atual Consti
tuição. Urge que não se renove a ilusão, num instante em 
que se agrava o sentimento do povo. Lembre-se, antes, que 
mesmo votada apressadamente uma reviSãO, os efeitos dela 
dependerão, em larga margem, de leis complementares ou 
ordinárias e de providfncias administiatiVãs. Evite-se assim 
o subterfúgio, comO ato de pudor do Poder Legislativo. 

O_Sr. Mansueto de Lavor- Pen:nüe-rile V. Ex··· um apar-
te? 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Çoncedo o aparte a 
V. Ex•, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Com sua permissão, emi
nente Senador 1 osaphat Marinho, V. Ex" discorre sobre. Urp13; 
tese da maior importância para o atual Inori:if:nto. O Congresso 
se prepara para a reViSão CoriStiíuCio·nal, fias é preciso atentar 
para o fato de que correntes importantíssimas do pensamento 
jürfdico nacional, constitucionalistas do maior pe&o, defen
dem, junto com V. Ex', essa tese de que a revisão constitu
cional ficou prejudicada. Não bá razão Ue se fazer revisão 
constitucional se há realmente um elo entre o dispositiyo que 
a previa c aquele outro que determinava á'Consulta pópular 
sobre a forma e o sistema de governo. E, em não hav~ndo 
alteração nem na forma nem no sistema de governo, segundo 
essa corrente de pensamento, corrente das mais il~stres entre 
os grandes juristas brasileiros, não há razão, pOrtanto, de 
haver a revisão constitucional. Alteração tro texto da Consti
tuição, sim. apérfeíçoamerito, sim, Tncis por- via da emenda. 
constitucional, segundo o rito previsto no texto das disposições 
permanentes. Creio que essa é a tese que V. Ex", com tanto 
brilhantismo, magistralmente, defende neste momento. Ainda 
quero acrescentar e fazer lembrar que_ a lej é, muitas vezes; 
mais inteligente do que o autor da mesma. Uma coisa é a 
mens legislatoris e outra coisa é a mens legis. Ora, eminente 
Senador Josaphat Marinho, existe ainda outra corrente diame
tralmente oposta. Ouvimos, há poucos _dias,_ Ç>utro Senador 
-que, aliás, fazia a ressalva de que não era do ramo, mas 
demonstrou sê-lo - , o eminente Senador Mário Covas. que 
defendeu a tese exatamente oposta, ou_ sejã, de gue a _c_onsti
tuição prevê ainda a revisão constitucional e que ela deve 
começar a partir do dia 6 de outubro. Entre c_s_sas duas corren
tes, há urna intermediária, que não tem nenhum fundamento, 
nenhuma base jurídico-constitucional, mas é uma corrente 
que se baseia cm motivação política. É aquela que diz que 
o Congresso pode fazer a revisão constitucional,_ mas~ não 
deve fazê~ la agora, porque éste COngresSo não tem fegltimi
dade para tanto. Permita-me dizer que essa corrente inteirile
diária não devciia:-m:ereeeTmaiores. discussões, uma vez que, 

se esta Constituição permite ao Congresso fazer a reviSão 
constitucional. não vejo por que este_ Congresso -que tem 
como fonte do s-eu poder de legislar a Constituição - não 
tenha também essa mesma fonte como seu poder de revisar. 
Ou se pode fazer a revisão constitucional --então, ela terá 
o teiia legitimidade para fazê-lo-; ou, então, a Constituição 
não permite a este Congresso fazer a revisão constitucional. 
nos termos expressos no art. 3"'. só podendo revisar a Consti
tuição ·através dC emenda ordinária. Essa é urna polêmica, 
digamos assim, que vai dar muito "pano para as mangas" 
e te-m que ser levantada mesmo. V.' Ex', com essa aula que 
nos ministrou aqui, Cstá prestando um grande serviço ao .País 
e à causa institucional. Por tudo isso, louvo a iniciativa de 
-v. "Ex" Modestamente, gostaria que V. Ex" permitisse que 
eu me filiasse à corrente daqueles que acham que a Consti
tUição permite fazer a revisão constitucional, e que essa revisão 
deve começar a partir do dia 6 de outubro. Mesmo com essa 
posição, é uma honra, uma alegria e um conforto intelectual 
assistir a um pronunciamento como este, que V. Ex" faz na 
_tribun~, na tarde de hoje. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Man
s_ue_to de Lavor. agradeço o seu aparte e respeito inteiramente 
a posição de V. Ex• Num quadro democrático, cada cidadão, 
cada força política sustenta o seu ponto de vista, mas o primei
ro deVer é acatar a divergência. Permita-me apenas que salien
te .que,_ partidário da tese de que se esgotou a competência 
do Congresso Nacional com o resultado do plebiscito, não 

_há que cuidar-se de adiamento do processo de revisão. O 
que se esgotou não se prorroga. 

O que resta ao Governo e aos poderes constituídos é 
cumprir a Constituição, enquanto ela não for alterada, me
diante emenda regular. Na atualidade, portanto, cumpre, so
bretudo ao Poder Executivo, aplicar _o_ texto vigente e dele 
extrair as conseqüências necessárias-. Invoque_ o G()yerno. com 
ene.rgia, a ConStituição vigente, que lhe assegura, entre outras 
faculdades, ser "agente normativo c regulador da atividade 
económica" e órgão de "planejamento", no texto amplo do 
art. 174. Sem excesso nem violência, sem abuso de interven
ção, encontrará as formas adequadas de correção de distorções 
e de proteção da economia popular. A Constituição é muito 
combatida, porque defere essa competência ão Estado. 

-Por ser questionada, entretanto, a ConstitUição -não fica 
exposta a modificação precipitada. Ruim seria se não gerasse 
controvérsia. Se ahala costumes c interesses é porque revela 
uma _diretriz. determinante de mudança. Não seria a Carta 
_da democracia renascente se mantiveSSe tranqüilos os inte
resses consolidad()s. É porque osaba_la, que sofre impugnação. 
Carbonnier, no livro já referido, assinala com muita agudeza: 
"sem paradoxo- desperta inqyietude quando uma lei perma
nece virgem de contestação." E que. acrescentamos, lbe falta 
espírito de mudança. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -V. Ex• tem o aparte, 
nohre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

b Sr. C~d Sãbóia de Carvalho- Senador Josaphat Mari
nho, muitas vezes, tenho estado na tribuna desta Casa exata
mente defendendo ponto de vista similar. Tenho discutido 
-.::..:._:e· quase_ Seffiprc à luz do Direito e não sob informação, 

c enfOque-·pO!ítico- essa questão. Sei que aqui é unia-Casa 
política, mas o momento.é essencialmente jurídico. V. Ex~. 
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neste momento, nos apresenta um raciocínio técnico, científico 
no campo do Direito. Na análise que fez do art. 2" com relação 
ao art. 3", V. Ex• deixa bem claro que o dispositivo prepara, 
evidentemente, a oportunidade para que o outro seja cumw 
prido ou não seja necessário o seu cUmprirrieilto, sem importar 
a vizinhança do art. 2~ para com O art. 3'-'- do Ato das Dispo
sições Constitucionais TranSitórias.- Mas essa _yizinhança, já 
que ocorreu, é tambto!m o 1ndicatíVo que -facilitará a aplicação 
do conhecimento hermenêutico à matéria. Qlfcro dizer, Sena
dor Josaphat Marinho, que o argumento de V. Ex~ encontra 
respaldo inclusive no art. 59_da própria Constituição, na·su·a 
parte permanente. Se V. Ex• abrir a COhstiiUiçao· Federal 
no seu art. 59 c_d_cpois seguir lendo o art. 60, vai compreender 
que, na verdade, revisão constitucional não é processo legisla
tivo. O art. 59 enumera o processo legislativo, fala do projeto 
de lei, fala da emenda constitucional e de todos os atributos_ 
possíveis ao Poder Legislativo quanto ao seu processo produ
tivo. No entanto, não menciona a tc:visão CDnstitucíonal, por
que a revisão aí seria urna exccpdbnalidade para o atendi
mento _da vontade popular; seria a exccção aberta para que, 
por essa longa porta, o povo de novo penetrasse na Carta, 
garantindo a ela a legitimidade. O gra!!de pro!J!ema é a legiti
midade. Se isso não interessa, pOliticaffiente, há de interessar 
sempre aos Tribunais, às Universidades c aos Centros· de Estu
dos de Ciências Sociais, onde quer que se toque nessa questão 
de um povo ter, na verdade, a sua presença perfeitamente 
marcada na Constituição do Estado, seja qual for a teoria 
do Estado. Quero lembrar que o discurso de V. Ex• é essencial
mente um discurso-aula, notadarncnte, quando compatibiliza 
aqueles momentos brilhantes de outros companheiros nossos, 
como o Senador Mário Covas, companheiros que trouxeram 
para-remoçar a nossa memória tudo o que ocorreu no processo 
constituinte. Eu atê lembrava, nessa ocasião, que isso é muit9 
importante pelo aspecto histórico, mas sem reflexos na parte 
JUrídica. Haja vista que; corrio bem ensinou V. Ex•, com cita
ções monumentais, traduzindo o que V. Ex~ disse, o Direito 
começa mesmo é na lei, é o Direito Positivo, é a lei escrita. 
Ela tem a sua própria vida, desvincula-se da mentalidade, 
do desejo, da mente do legislador. Pode até se entrechocar 
com o próprio poder criativo da lei. E tudo isso o mestre 
Carlos Maximiliano explica em páginas lapidares. A vida inde
pendente da lei não é, no entanto, algo assim tão inusitadC?, 
tão inesperado, havendo tantas obras clássicas sobre o espírito 
das leis, mas não o espfrito dos que- fizeram as leis. A célebre 
obra "O Espírito das Leis", de Montesquieu, é urna obra 
que demonstra a afirmativa qUe estou fãzendo a V. Ex• neste 
exato momento. QuerO dizer que o povo teve, nesta Carta, 
uma participação essencial, facilitada inclusive por lideranças 
como a do Senador Mário Covas. Os Líderes da Constituinte 
acolheram dezenas de emendas de iniciativa popular. Votaram 
favoravelmente naqueles ac_ordus partidários. Eu mesmo apre~ 
sentei emendas que, não sendo propriamente popUlares, por 
não conterem 25 mil assinaturas," -continham 15, 10 mil, fora 
aquelas que realmente alcançaram números ·extraordinários, 
superiores a 25 mil assinaturas, QuantOs artigOs CXlstir'ão nCsta 
Carta, gerados diretarnente nas camadas p~p:u!are~? T~lvez 
os 70 artigos, querll" s3bc, nesta Carta, guardem a origem 
tipicamente popular. Daí por que a revisão de que se fala, 
neste exato momento, não pode ser algo tão assim liberal, 
contraído que até o legislador se descuide da_fonte popular. 
Não quero alongar o aparte a V. Ex", porque, na verdade, 
o seu discurso nem precisa âe apartes. Devo dizer, exata
mcntc, que me sinto satisfeito de ouvir de um orador tão 

nobre e tão douto, de modo mais ·claro e mais bem feito, 
aquilo que aqui eu já dissera de man~ira mais rude e menos 
competente. Minha saudação e meus parabéns a V. Ex• 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senadm Cid 
Sabóia de_Carvalho, é um conforto irifelectual o apoio de 
sua formação jurídica e política. Mais não preciso dizer, depois 
de suas expressões. 

Permita apenas· que ·observe que de maneira -alguma eu 
me animaria a proferir neste plenário uma aula. Trouxe ao 
debate nl0dest3 exPOsi_ção, expressiva das minhas conVicções, 
certo de que outros terão entendimento diverso. 

Assinalando que, sendo esta uma Casa política-, há de 
observar que mesmo os que não são versados nas letrãs jurídi~ 
cas têm bom conhecimento das leis e de sua compreensão, 
pela experiência da vida pública. 

O Sr. Mário Covas - V. EX" me penriíte-um ap3rte"T 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Antes de conceder 
o aparte ao nobre Senador Mário Covas, _queria assinalar . 
que o Senador Cid ~abóia de Carvalho acresceu à exposição 
que venho fazendo um argumento que precisa ter relevo. 
Salientou S. Ex\ com justa propriedade, que no capítulo per~ 
rnanente, ao cuidar do processo legislativo, a Constituição 
não se refere _à (evisào; cuida apenas de emenda constitu
cional. 

Esta particularidade acentua o caráter singular, ou de 
exce_ção. da revisão prevista nas Disposições Transitórias; o 
que importa por frísar-se qUe, eXatamente por ter esta índole 
temporária, a norma transitória não pode ser ampliada. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas - V, Exa há de notar a dificuldade 
com que aparteio V. Ex' Eu poderia ter repetido, já em 19_62, 
1963 mais especificamente, a afirmativa feita pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho de que os discursos de V~ Ex• são 
aulas. Não são aulas apenas na dimensão jurídica: são aulas 
na dimensão política. E tratando-se da dimensão jurídica, 
a ousadia de confrontá-lo com argumentos é quase um despau
tér_io. Mas, como se trata de uma violência nascida da forma
ção, acabo sendo obrigado a palpitar. Quando cursava enge
nharia, lembro-me de uma vez em que. diante de um tijolo 
que tinha sido pintado de madeira, um dos alunos perguntou 
ao professor como se poderia saber se o objeto era ou não 
de madeira. A aparência era de madeira, o que se via era 
ritadeira. E o professor ofereceu várias alternativas: "corta-se 
um pedaço; ou põe-se o objeto numa balança para obser
var-lhe a densidade, o peso por metro cúbico; põe~se o objeto 
numa prensa para verificar-lhe a resistência à pressão. Há 
dezenas de maneiras de não confundir~se a aparêncía com 
a realidade." Acabo de aprender, por meio dos melhores 
argumentos expendidos com a finesse que traduz o sentimento 
de V. Ex\ que devo ler a Constituição sem nenhuma preocu~ 
pação outra senão com o texto·que·está escrito. -A interpre
tação jurídica é a seguin~~: há o. _ar!·.-'?-" e há o art. 39 do 
Ato das DisposíÇóes Constitucionais Transitórias e, cOmo eles 
são seqüenciais, esqueço todo o resto. Sinto dificuldade em 

_ _e_s_quecer. O ato de elaborar uma Constituição é um ato que 
produz um diploma jurídico, mas é um ato eminentemente 
político. Cada artigo tem urna razão de ser, tem urna história, 
tem um jogo - como V. Ex• acabou de salíe-ntai....:.:. -de inte
resses os mais diversos que caniinham para uma posição co~ 
muro. V. Ex~ há pouco dizia que o art. 3~, que trata da revisão 
constitucional, está referido ao art. 2"' apenas porque se preten-
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deu criar condições especiais para que, se houvesse o plebiscito 
e se ele mudasse o_ regime, a revisão pudesse ser realizada. 
Parece-me que, entre de_zenas de argumentos, um único con
traria isso. A votação a respeito do plebiscito foi feha antes, 
tendo como resultado 495 votos SIM e 23 ~Otos NÃO. Se 
o.plebiscito já tinha sido votado c aprovado corri.- ápenas 23 
votos contrários, a lógica seria esperar qUe a revisão - já 
que esse seria apenas um ffiecanisrõó para tornar o _resultado 
do plebiscito incluído na Constituição - seria- ãprOvada Por 
mais votos favoráveis. Mas a revisão foi aprovada por 327 
votos contra 165. Não sei como, tendo v_ivido,_tendo tido 
participação na-constítuhltc; eu POSsa esquecer tudo o que 
aconteceu, porque alguém, um redator- eventualmente nem 
o Relator, mas um funcionáriO--por ele designado -criou 
jurisprudência permanente, colocaildo um artigo como 2" e 
o outro como 3". Daqui para frente, devo ler os_ artigos, sem 
a menor preocupação com o que deu origem a eles. RealM 
mente, se eu estivesse tratando de um problema de enge
nharia. eu faria como fiz com o tijolo. Procu-raria sáber como 
ele foi feito, quais forarit as razões que levaram àquela apresen
tação, qual foi, afinal, o que aqui foi tratado- como mens 
Iegis , qua( foi a razão que criou os dqis dispositivos._ Foi 
o que tentei fazer outro dia. Não sei se, COJ:D.O técnica· jiitfãie3.~ 
isso é correto. mas confesso que, -se a· técnica JUrídica me 
faz atender a quem escreveu o texto e não a quem ô coriStfuill 
politicamente, na realidade, estou dando mais valor ao escriba 
do que ao representante político. A CoilStitUiÇão-passã a ser 
o resultado de uma mensagem de redação e não propriamente 
o resultado de uma negociação política feita pei"a sociedade. 
Quem vai ã origem - nisso V. Ex" há de concordar comigo 
- tem absoluta convicção de que os arts. 2~ e 3" não têm 
nenhuma relação um com o outro. Nenhuma. Na origem, 
durante a Constituinte, no ato de votação, na sua apresenM 
tação, eles não têm relação. Entretanto •. se eu.es_quecer tudo 
isso e ficar com técnica meramente de análise, chego à concluM 
são_ de que tenho um instrumento pelo qual posso dizer que 
o art. 2" e o art. 3~ têm relação entre si. Mas~ como há quem 
diga que isso náo é verdaQe, pareceMme que desprezar a busca 
da origem leva, eventualmente, a uma decisão não muito 
correta. Talvez seja a melhor decisão de natureza jurídica, 
e, nesse caso, a Constituição passa a ser um ato emanado 
de Deus, com o qual. de repente, nós nos confrontamos. 
Ela não tem origem, não tem nascimento,_ não tem. gênesls, 
não tem formação, não nasceu da mecânica oriunda da vonta
de popular pela qual um agrupamento de pessoas com manM 
dato para: tanto se reuniram, para fazer umã Constituiç~o. 
iedade. Esta foi a primeira, qa História do Brasil - e não 
sei se na Históriihlimdial __::: Coilstituiçffi_o elaborada_cio.m 
o povo participando dirctamenie,_-atr~vés de emendas_c.onstiM 
tucionais. Cada cem mil eleitores teve a oportunidade de apre
sentar e, mais do que isso, a oportunidade de ir à tribuna 
da Constituinte para defendêMla. O argumento de que preten
der a revisão significa urria violência de -natureza democrática 
ou significa a vontade de mudar_ o espírito da Constituiç_ão 
é inteiiãffie-nte erróneo. Terei muito mais a pfeServar na Cons
tituição do que a mudar. Não me parece razOáve_l usar_ o 
argumento de que não devo fazer revísão, porque llãO tenho 
prerrogativas_ para tanto e porque o CorfgresS:Ofláo tein legiti
midade. Se este não tem, qual terá? Terá legitimidade um 
outro convocado para fazer urna outra Constituição. Mas fazer 
uma outra Constituição não -é fazer a reVfsão desta. ~onge 
de mim discutir_ os princípios que informam a colocação de 
V. E:x"; não tenho a competência ou o conhecimento para 

tanto. E conhecimento só se estabelece comparativamente. 
E quando ouvimos V. Ex• falar, sentimos como a nossa ignoM 
rância ressalta. _De forma que não se trata disso. Mas não 
consigo, enquanto ente político. enquanto cidadão- menos 
do __ que enquanto Senador - divorciar o dispositivo da sua 
elaboração. Não consigo dissociar o que está escrito no finai 
eril relação àquilo que foi intenção ao escrevê-lo; aquilo que 
foi o desejo da A~sembléia Nacional Constituinte ao.colocar 

-este dispositivo. Se ele está erradO ou certo; se ele atende 
hoje aos mesmos interesses que atendia àquela época ou não, 
não é o meu problema. _Não acho. que possamos decidir a 
partir disso. E muito provável que as forças com as quais 
tenho mais identidade_ tenham, hq_ie_, __ uma posição relativa 
na revisão desconfortável em relação_ à que existia naquele 
tempo_. Só sinto que não possa dimensionar minh~_ própr_i_a 
posição por isso. Não consigo agir politicamente apenas quanM 
do o meu. interesse corre_ o risco de ganhar. Vou lutar pelo 
que entendo não poder ser alterado, todavia, dentro da revisão 
e oão impedindo que ela ocorra. Sr. Senador, a intervenção 
de V. Er, no instante em que. modestamente, eu trazia a 
visão deformada, a visão de um engenheiro a respeito de&ta 
q~e:stão, foi tão honrpsa para mim, pela dimensão que V. 
Ex~ oferece a um debate, pelo conhecimento, pelo talento 
que traz, que não há margem para discutir o problema juridica-

- rilente. Aprendo que, na avaliação jurídica, a origem não 
tem importância; tem importância o texto, pois que este, posto 
em dúvida, deve ser analisado apenas à luz do contencioso 
entre dois talentos, e não com .o enriquecimento da fonte 
pela qual o instituto se criou. Como sou um ente nitidamente 
político e não jurídico, a meu ver, divorciar-me daquele instan
te, daquele episódio, das razões, do clima, da intenção existen
tey-érnuito penoso. Não consigo me ater meramente à leitura 
do texto sem ir à origem para relevar a rnjnha dúvida. Quero 
obedecer à vontade da sociedade naquele momento~ e a socie
dade, sem dúvida alguma 1 queria que neste ano de 1993 se 
fize_sse uma revisão. A revisão não é emenda: é algo mais 
amplo que uma emenda, por isso teve regras especiais~ PretenM 
deuMse repor as condições da Constituinte:_ voto pela maioria 
dos membros do Congresso, em sess&_o unicameral, e revisão 
limitada _no ponto em que a Constituição pretende ser I~mitada 
para emenda. Não é minha intenção contraditar, pois, em 
uma discussão, certam~nte meus argumentos a esse respeito 
Serão ouvidos, no mínimo, com um traço de simpatia tole
rante, e os de V. EX", com.a audiência de quem sabe que 
fala um talento jurídico a respeito da matéria. Corno me"ro 

_ ~nte político, todavia, quero dizer a V. E~ que não consigo~ 
por mais que me esforce.e por mais que tenha respeitO pelas 
lições de V. Ex\ aceitar que me devo _ater ao texto e não 
à história. - -

O SR. JOSAPHAT MARINHO ...:_Antesde.tudo. nobre 
S_enador Mário Coyas, quero assinalar a elegância e a correção 
pessoal de seu aparte. 

_ Não tenho qualquer dúvida sobre a legitimidade de suas 
convicções, sobre a certeza dos fatos a que se refere. Mas 
o de que se trata não ~ de a_purar o que cada Constituinte 

_pensou ou o que vãrio~ Constituintes imaginaram nc processo 
de elaboração., O de que se cuid~ é_ saber_ o que foi escrito 

_-~-~-Constituição, 1)-ão_entendida na unidade de qualquer dos 
seus artigos, mas no seu sistema, no conjunto de SU<!I,S normas, 
e como essas nó mias devem ser entendidas, no curso do temM 
po, conio reguladoras da vida do Estado e da sociedade. 
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Nem é possível ao intérprete entrar na investigação das 
divergências, confluêricias e contradições do processo de ela
boração, sobretudo quando V. Ex·' salienta que talvez o_ texto 
de algum artigo não tenha sido escrito sequer pelo--"Relãtor, 
mas por um de seus auxiliares. . . ·-

Ora. se a Constítliição fõi--ã.Ss1m elaborada, a origem dela 
não oferece legitimidade_ alguma para a sua interpretação. 
Qual teria sido o pensamento deste que, porventura, escreveu 
certo texto, se não era, talvez, sequer Constituinte? Não é 
possível. O que se há de ver é o que resultou do trabalho 
do Constituinte, o que se consubstanciou no texto, e comparar 
esse texto com a realid~de social, política, econômica e cul~ural 
do País c em cada momento da aplicação das diferentes provi
sões constitucionais. 

Entendo o raciocínio de V. Ex•, engenheiro que é; mas 
o Direito não é geometria: Direito é o conjuntO daquelas 
fórmulas sociais, construídas com a elasticidade necessária 
a que se transformem, no curso do tempo, para atender às 
exígências da sociedade. Por isto a doutrina universal despreza_ 
o dado histórico: para compreender a Constituição no-conjun
to de suas cláusulas e cm relação ~sociedade. 

Não há como pensar na profundidade dessa origem con
traditória~ como V. Ex• mesmo se referiu. Contudo_, mesmo 
o Constituinte não há de ter dificuldade para a adaptação 
da Constituição, se ele próprio, ao cuidar do procesSo legisla
tí•io, inScreveu, entre a,~ m_ç_did~s_r~gularcs de modificação 
da Constituição, a emenda e não a revisão. 

É por tudo quanto estou dizendo neste Plenário, e já 
foi dito aqui por eminentes Colegas, "que a idéia da revisão 
há de ser considerada restritivamente. Isto não obsta a que 
se modifique ·a Constituição - e acabei de di~ê-_19~. Q1,ú! se 
o faça, mas por emendas, garantidas as formalidades indispen· 
sáveis a uma construção adequada da transformação que a 
Constituição possa reclamar; não, por um processo de regra 
limitada, contcnsora do pensamento e da capacidade constru
tiva do homem. 

O Sr. Mário Covas -Permite-me V. Ex" novamente 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Oúço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Mário Covas - Se é verdade que a revisão não 
consta das disposições permanentes corrio uma das prerro
gativas a ser exercida pelo órgão de elaboração legislativa, 
como poderia ser realizada caso o resultado.Qo plebiscito fosse 
outro? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Estamos salientando 
desde o princípio deste debate, examinando a Constituição 
no seu sistema e considerando as suas cláus.ulas específicas 
sobre mudanças, que a revisão se esgotou com o resultado 
do plebiscito. 

O Sr. Mário Covas- Supondo que fosse o contrário, 
poeleríanios usá-la, mesmo sem constar do texto? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- A Constituinte abriu 
exceção, nas Disposições Transitórias, às regras permanentes. 

O Sr. Mário Covas - O problema, portanto, é saber 
se abriu só para esse ponto ou para o todo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Essa é a nossa diver
gência. 

Creio que busquei demonstrar, sem fugir à natureza das 
Disposições TransitóriaS c à qualificação eminente das regras 

permanentes, que a competência revisional sé esgotou com 
o resultado negativo do plebiscito. 

_Sr. Presidente, retomo, para concluir. 
-Talvez o pragmatismo, que escarnece das idéias, consi

dere e-Sses afgumentos-expressão de espírito acãdêmico. YóuCo 
importa. A tolerància democrática perdoa a falsa ironia. Te
nho a tranqüilidade de ser fiel a idéias, dentro da flexibilidade 
aconselhada pelos fatos e respeitado Q interesse público. 

O Sr. José Paulo Bi_sol - Senador Josaphat Marinho. 
V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, apressei-me em fazer o aparte, porque V. Ex~ anunciou 
que estava encerrando o brilhante e necessário, política e 
juridicamente falando, pronunciamento que está fazendo. 
Não poderia deixar passar este momento sem o registro da 
tninha ?Çiidariedade, do meu apoio e da minha total concor
dância com a tese expendida por V. Ex• Penso que -prec_ís_amos
avaliar o que significa Constituição, constitucionalidade e 
constitucionalismo. Precisamos sentir- como V. Ex·' mani
festou - a diferença substancial entre a a~ividade de legislar 
e a atividade de constituir os princípios básicos de uma nação. 
Precisamos avaliar o que seja um processo legislativo c um 
processo constituinte: e verificar se exist-e alternativa norrna
tiya OQ Brasil para uma terceira visão, que seria a revisão. 
Porque temos, dentro do processo legislativo, a alternativa 
do exercício do poder constituinte derivado, mas não temos 
a alternativa do poder constituinte originário. Essa revisâo 
está sendo pensada - isto é importante, este é õ detalhe 
factual relevante -por esta Casa, pela maioria dos Deputados 
e pela maioria dos Senadores, como uma oportunidade de 
elãborar uma nciva Constituição. E, nesses termos_, é uma 
usurpação, porque nem nesta Casa. o Senado Fed~ral, nem 
naquela, a Câmara dos Deputados. existe um só parlamentar 
que tenha sido eleito para exercer poder constituinte neste 
momento. E mais: Se fôssemos adotar a interpretação do emi
nente Senador Mário Covas, existem detalhes curiosíssimoS 
que precisam ser explicados à sociedade. Se é válidã a interpre
tação do Senador Mário Covas, o que aconteceu com essa 
regra - o art. 3" das Disposições Transitórias - é qUe o 
Senador Mário Covas, o Senador José Pãulo Bisol e outros 
Senadores se atribuíram, através de um artigo, sem nenhuma 
oportunidade de manifestação popular, o direito de fazer uma 
outra Constituição. cinco anos depois de encerrada aquela 
para a qual estavam habilitados pelo voto popular. Porque 
tanto o Senador Mário Covas quanto o Senador José Paulo 
Bisol não disputaram--outra eleição no intercurso desses anos. 
Esse dispositivo, na interpretação dos que defendem a revisão, 
significa que cu, naquele -dia, votando aquilo, disse: olha, 
quero ser constituinte de novo. daqui a cinco anos, não impor
ta se o povo quer ou se não quer; o povo nem vai ter tempo 
de dizer não. Estou me arrogando, o Senador Mário Covas 
está se atribuindo _um poder sem alternativa de exercício críti
co, de exercício de fiscalização e de exercício de manifestação 
da- vontade do povo brasileiro. Isso do ponto de vista daqueles 
Senadores que foram constituintes c que continuam aqui no 
exercício do mandato de senador. Eles se atribuíram a condi
ção de constituinte, iildepenâcntemente de qualquer pronun
ciamento popular. Eu não aceito ísso. O segundo detalhe 
é que toda a fundamentação do eminente Senador Mário Co
vas eStá ligada à gênese, à origem, isto é, à interpretação 



8436 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

gramatical, que- é claro, não posso também exigir do enge
nheiro que se ajuste aos pro h lemas jurídicos- é a mais fraca 
das interpretações do ponto de vista dos jurístas. Enlbora 
-é preciso ressaltar isto em favOr do Senador Mário Covas 
-,em termos de interpretação constituciqnal, essa çlebili_dade 
da interpretação, da intenção da mens do legislador é mais 
relevante do que na hipótese da interpretação de outras leis. 
Mas o problema nem sequer chega a ser uma questão de 
origem, a meu ver. O problema básico, a explicação que quero 
é saber se esse artigo 3n é uma regra jurídica. 1sso é o que 
quero saber. Porque não interessa se José Paulo Bisol votou 
errado -_vou pedir ao_ Senador Mário Covas_ que me dê 
a permissão étiCa de dizer que errei, e não foi a primeira 
vez, nem será a última ... 

O Sr. Mário Covas - Tudo bem. E V. Ex" me induziu 
ao erro; votei como V. Ex~ 

O Sr. José Paulo Bisol - Isso, erramos todos. Aliás, 
não errou o nobre Deputado que V. ExA -mencionoU ein seu 
pronunciamento anterior, quando discutimoS a c}"uestão, 9 Jor
ge Hage, este teve a antevjsão perfeita do que aconteceria. 
Mas só para citar um exemplo, rapidamente, nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Fique à vontade .. 

O Sr. José Paulo Bisol- Quando da Revolução Francesa, 
a Assembléia Constituinte - grande assembléia constituinte 
- estava apaixonada pelo exercício do poder de constituir 
uma nova ordem. Aquito era a expressão extrema, máxima, 
do exercício de um poder constituinte, que, antes de mais 
nada, é um poder desconstituinte, é um poder de desconstituir 
a ordem existente e constituir uma nova. Eles estavam des
constituindo a ordem monárquica e constituindo a ordem de
mocrática. O arL 1" da disposição dCies reza assim, perdoada 
a tradução que faço de memória: "O povo francês crê em 
Deus c na imortalidade da alma", Isso está lá, no art. 1''. 
É lei? Sim, é lei, maS nãO é"norma]~rfdica. É abSOlutamente 
impossível obrigar alguém juridjcamente a crer em Deus e 
na imortalidade da alma. Estou citando esse fato. porque 
existem dispositivos que o legiSlador cria e que não são normas 
jurtdicas. Nesta Constituição, que estamos discutindó, existem 
mais ou menos uns 30 a 40 dispositivos que não são normas 
juríd_ícas. Existe um dispositivo, por exemplo, que diz que 
o advogado é parte integrante da Justiça. Isso não existe; 
está escrito lá, mas não ê normajurf!=fica, não_te_m os pressu
postos "entitativos'', que nos permitam defini-lo como norma 
jurídica. Agora, pergunto se um legislador, ainda que seja 
Constituinte, pode obrigar outro leg!slado_r? Quarido e como 
aconteceu isso? Se há urna regra univers"-1, supraconstitucio
nal, dez vezes mais forte do que qualquer regra constitucional, 
o legislador não pode obrigar o legislador futuro. Há uma 
regra de bom senso que diz que não se pode obrigar alguém 
a revisar qualquer coisa, sem saber se essa coisa é revisanda 
ou revisável ou carece de uma revisão. Qual é o sentido disso? 
Qual é o bom senso desse Constituinte - e eu era um deles 
- que diz que a Constituição vai ser revisada? Mas será 
necessário revisá-la? V. Ex~ me responde que sim, e aí existe 
lógica, conteúdo e solidez. V. Ex~ me resiX'lnde que seria 
necessário, se o povo, no plebiscito_, houvesse respondido que 
pretendia a instalação de ll:_m sisteQla parlamentarista. Claro, 
aí teríamos que revisar. Veja, nobre Sepador Mário Covas. 
aí é cjue há a força da lógica, e da lógica material, não da 
lógica silogística. O conStituinte, naquela oportunidade em 

que votava isso, só podia pensar em revisabilidade, em necessi
dade de revisar, em termos de uma alternativa que ele próprio 
criara que tornaria necessária a revisão. Isso é lógica material, 
é a lógica dos fatos. Ora, mas não importa que não tenha 
sido assim. Aqui foi dito que a lei é muitas vezes mais inteli
ge:nte que o legislador. Essa é uma frase de um grande jurista 
alemão chamado Karl Engish, e é uma frase importantíssima, 
citada no mundo inteiro. Não é uma questão de Q.l., nobre 
Senador Mário Covas: é uma questão de que o tempo passa, 
e os fatos modificam a concepção da realidade, e é preciso 
um ajuste. O constituinte, cinco anos atrás, não tinha como 
saber o que estari~ se passando agOra, não tinha cOmo ier 
idéia da instabilidade política deste País, da fragilidade dos 
assentamentos administrativos c governamentais deste País. 
Fazer uma nova Constituição, neste momento, além de ser 
juridicamente uma usurpação, é uma te_meridade; é agressiva
mente temeiário e presunçoSo, e- não tenho limi(e nas palavras 
porque isso me afeta e me toca até emocionalmente. Não 
posso conceber que este Senado Federal e a Câmara dos Depu
tados não se dêem conta de que _as condições objetivas são 
exatamente a contestação factual, violenta, do exercício de 
um poder constituído neste momento. Nem por convocação. 
Se quisermos convocar, fazer uma nova Constituinte, devere
mos convocar para mais tempo, não neste momento. COm 
este Governo, com esta inflaç3.o, Com o que está acontecendo 
no Brasil, com o desmoronamento moral das estruturas funda
mentais deste País, com as instituições expelindo água suja 
de seus poros dia-a-dia, com jornais que precisamos ler a 
certa distânCia, Por uma questão olfativa em relação aos fatos 
que eles descrevem; com esse testemunho diário, trágico e 
doloroso que fazemos da falta de condições de recuperação 
da dignidade nacional, como vamos fazer uma Constituinte? 
E levamos, nobre Senador Mário Covas, dois anos para fazer 
aquela! E agora queremos fazer em poucos meses, porque 
o ano que vem é um ano de eleições?! Mas é o que ouço 
aí, e é o risco que se corre. E além disso, se V. Ex~ me 
permite mais um adenda, há coisas que precisam ser modifi
cadas neste País e que ninguém poderá modificar agora. Algu
mas delas são tão necessárias que estão no nível da necessidade 
sine qua non, da conditio sine qua non. Qualquer pessoa razoa
velmentt::_ experimentada e inteligente sabe hoje -se quiser 
saber, se tiver boa-fé- que o Estado unitário brasileiro aca
bou. Esta é a realidade mais dura, mais forte neste momento: 
o Estado unitário hrasileiro ac;::abou. Qualquer pessoa que 
se dedique razoavelmente à análise política, à verdadeira aná
lise política - não ao simples jogo político -, sabe que o 
Estado unítário brasileiro não tem redenção possível; sabe 
que a corrupção que ocorre no Brasil é institucional, e que 
por ser uma corrupção institucional é·uma corrupção específica 
do Estado unitário; ela atingiu tal profundidade institucional 
que não se pode desmanchá-la sem desmanchar a instituição. 
Outro detalhe, que aqui talvez não se veja, porque estamos 
na superfície da luta, mas que provavelmente os professores 
estejam vendo: os. três Poderes brasileiros estão num momento 
de flagrante debilidade. O Judiciário - vou dizer isso pela 
primeira vez aqui, mas não tenho medo de dizê-lo -. porque 
tiilha interesse em duas ações- e vou explicar rapidamente, 
se V. EX'! me permítir, por que ele tinha interesse ... Sei que 
é duro falar aqui, ninguém fala do Supremo Tiibunal Federal; 
falo eu então, alguém tem que falar. O Judiciário, porque 
tinha interesse na a·ção de declaração de constitucionalidade, 
e o Superior Tribunal de Justiça, que está por frás da inserção 
dessas duas ações, porque tinha interesse na ação do direito 
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federal -duas ações que são cópias do que existe n~ Alema
nha, mas num contexto totalmente diftdchtc: lá_e_las são insti
tuições _que democratizam o processo, ãqui elas são instituições 
cia e de ditadura-, o Judiciário, enfim. está comprometido. 
Em primeiro lugar, com o problema da constitucionalidade 
da revisão, nobre Senador Josaphat Marinho, da revisão que 
se fez a título de IPMF. Foi revisão aquilo, não foi emenda. 
Veja só que sentido de constituc_ionalidadc.nós temos. O Judi
ciário está louco por essa revisão; conseqüentemente, -o julga
mento dele é perigoso, porque quer agora que passe aquela 
ação que nós não permitimos que passasse aqui no Senado: 
a ação relativa ao direito federal. Por qui? eles estão interes
sados nisso? Sou da Casa, sou da Justiça. Porque ou o Judi
ciário aumenta seus quadros, ou vamos ter um Superior Tribu
nal de Justiça com mais juízes. um Supremo Tribunal com 
mais juízes, e com isso o poder de-le.;;, diminui- quanto maior 
for o número, menor é o poder principesco-, ou precisamos 
de processos que evitem o número. Então, com essas ações, 
como não haverá mais discussão nos juizados,- haverá menos 
recursos, porque com uma decisão se elimina milhares de 
recursos. E se permanece com o mesmo núffiero. Erlt:!io, há 
interesses, neste momento, que comprometem toda a nossa 
institucionalidade. Esta revisão - digo isso pateticamente, 
não tenho medo de fazê-lo-será o maior desastre que poderá 
acontecer neste P~ís, e não tocará no fundamental, que é 
a institucionalidade; é estabelecer, -de uma vez por -todas. 
a verdadeira federação neste País. descentJ~lizando o poder. 
Brasileiro que não sahe que o Presidente do Br~sil, por melhor 
pessoa que seja, não tem condições de presidir a Nação, pelo 
volume de conversa fiada, de agitação e de questões que se 
acumulam cm torno dele, não sabe nada; quem não sabe 
disso, não sabe nada. O Presidente, no Brasíl, não tem condi
ção de decidir nada, porque caí tudo em cima"dele c de um 
ministério. Se estiverem morrendo uma, duas ou três crianças 
num acampamento de sem-terras lá no Rio Grande do Sul 
- e estou citando 4m fato, e não inventa~do um exemplo 
--, pelo frio, será preciso que saia de lá um Depurado-
Humberto Albuquerque, do meu Partido-"~" venha a Brasília 
para pegar duas caixas de remédio para salvar a vida daquelas 
crianças. Este é o País em que vivemos! Não há nada que 
não seja decidido no centro das coisas. E o resultado disso 
é que a política que sabemos fazer é a política· da mendicância. 
Prestem atenção, Srs. Senadoresl Todos nós não passamos 
de políticos da suplicância. Fazer política aqui, ser competente 
como político é suplicar. E existem políticos que fazem toda 
a sua carreira profissional baseados nisso_, no orçamento, no 
que conseguem injetar no orçamento, na verba que conse
guem, na abertura disso ... coisas que, às vezes, dizem res·peito 
a uma necessidade que deveria ser atendida imediatamente, 
espontaneamente, independentemente da intervenção ou da 
mediação de um Senac:lor ou de um Deputado. Tudo é media
ção num regime de suplicância. E quem faz suplicância- 1, 
2, 10, 30 anos, não tem mais Como deixar de ser um suplicante. 
E é claro que o suplicante não te:rn visão autqcrítica para 
perceber a sua própria condição. :É nesse sentido que digo: 
a próxima Constituição brasileira terá de ser feita por uma 
Constituinte exclusiva, que está menos sujeita ao lobby, que 
é menos vulneráveL Na outra Vez que discutimos a qUestão 
aqui -perdoe~ me a extensão do meu aparte,_ nobre Senador 
-, o nobre Senador Dirceu Carneiro fez uma referência ao 
meu aparte dizendo que cu fazia restrições éticas ao Con
gresso; que isso não era válido, que o Congresso tinha compe
tência. Competência, tem. Inteligência, tem. Nunca vi tanta 

inteligência acumulada quanto a que há neste Congresso, mas 
também nunca vi procedimentos~ hábitos mais viciados e mais 
coflsólidados do que os que existem neste Congresso. É claro 
que é difícil fazer autocrítica, é claro que a maioria das pessoas 
não tem disposição para fazer autocrítica; mas, na verdade. 
quantas inconstitucionalidades votamos sob a batuta de Fer
nando CoBor? Quantas inconstitucion-alidades estão sendo vo
tadas agora, como o caso deste imposto, o IPMF? Conti
nuamos-votando inconstitucionalidades. Não saberilos distin
g1Jir o constitucional do inconstitucional, mas queremos fazei" 
oUtra Constituição. Há muito de usurpação nisso, há muita 
falta de humildade nisso. Sem ·querer atingir ninguém, os 
lcg"isladores. que já Ioi'am executivos, todos eles - o meu 
amigo Mário Covas, o meu amigo Pedro Simon e todos que 
já foram Governadores e Prefeitos- têm um problema funda
mental: eles implicam com a lei. Isso é um Eenôrneno da 
cultura política brasileira. EleS implicam com a lei; eles acham 
que a lei atrapalha. Vou fazer um adenda anedótico. QueJl!
sãhe vamos discutir se, após o exercício 4e_ cargos executivos, 
não seria bom criar uma regra de quarentena, impedindo; 
durante um certo período, o exercício do Poder Legislativo 
pelos que ocuparam cargos executivos'? Eles V_êm para ó'Poder 
Legislativo e querem mudar toda a lei, a lei que atrapalhou 
os seus governos. Outra coisa: eles vêm para cá e trazem 
um argumento que eu não aceito: que é o da diferença entre 
a--dimensão política e a dimensão jurídica. Ora, isso é falta 
de- Corihecimento da história dó constitucionalismo. É claro 
que, antes do constítucionalísmo, tudo era potler político, 
ou seja-~ tudo era arbitrário. Com o constitucionalismo -
há professores nesta Casa -, esse Poder políticO foi-se redu
zindo. A história do constitucionalismo, para resumir, é a 
história da redução do poder político, do controle e da limita
ção do poder político. Em outras palavras, o que significa 
isso? Isso signifiCa que a grande evolução política do mundo 
está, justamente, nesse processo, segundo o qual a luta pelo 
poder público, que era uma luta de conveniências e interesses, 
foi aos poucos sendo juridicizado. A j uridicização do poder 
político é a medida da grandeza da democracia! O co-riCeitO 
de estado de direito está vinculadO a este- processo como seu 
produto mais valoroso. Vamos pensar nessaS-coisas. Excrcfció 
de poder constituinte é muito sério_. E acredito que o Senador 
Mário Covas não queira exercer o poder constituirite. Mast 
atrás dele, aproveitando seu discurso de boa-fé, existe muita 
gente querendo exercer poder constituinte, não para modificar 
o fundamental, não para federalizar este País, nãq para des
centralizar o poder político, não para diminuir~ por exemplo, 
a Câmara dos Deputados. Quero saber se esses constituintes 
têm Condições de diminuir o ri.úmero de Deputados! Quero 
saber se aqui alguém duvida que uma Cils_a Legislativa com 
seiscentos camaradas tem condíções --··elefanticamente"
de operar? Não tem. Quanto maior o número de represen
tantes, menor é o número da representação própriamente 
dita no sentido democrático. É claro que precisamos reduzir 
Pode-se pensài"; em termos- de economia, num país onde 

há miséria, em reduzir o número de Senadores? Quero saber 
sé esta Casa: tem condições de díscutir isso? Tem condições? 
Quero saber se esta Casa, com maioria de- representantes 
do Norte e do Nordeste, tem condições de discutir o problema 
c:}a representação? Moralmente falando, vamos nos olhar cara 
a cara, tem condições ou não tem? Todos sabemos, se temos 
boa-fé, que não há condições. Então, as coisas crassas, funda
mentais, estão à margem, são intocáveiS, e vamos exercer 
a função 4e co~s_titui~te porque é bonito, porque é bonito 
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ser President~ de uma nova ConstitUinte. Pode-se até chamar 
de Assembléia ConstitUinte Revisional, dê-se lá o nome que 
se quiser. Imagine V. Ex". vou ser Pr~sidentc, vou ficar na 
história como tal. Prestígio e dinheiro são dois valores absolu
tamente semelhantes. E, em nome dessas coisas, vamos tocar 
em outras que certamente não precisam ser tocadas. Mas 
o importante é que não_ vamos tocar no que é preéiso ser 
tocado. Quero .saber se aprendemos, por exemplo, que_ o Mi
nistério Público não pode continuar com os poderes do om
busdman porque não tem condições ID!itcriáis -para exerc_ê-lo. 
Para mim, o Ministério Público é uma _institUiçãO brasileira 
exemplar, só que não tem condições ·mate fiais de a-tender 
a uma demanda fundamental. Quero saber se temos condi
ções, com este País quebrado, de criar uma função dessas? 
Ou se não seria melhor esperar uma boa oportunidade em 
que a Nação tivesse condições de criar essa estrutura básica 
para a redenção da sociedade? Porque o maicirvác,Uo, o m-aior 
abismo desta Nação é a distância que existe entre a socíedade 
e o Estado. Desculpe-me, nobre Senador Josaphat Marinho, 
admiro a delicadeza e a elegância de V. Ex·'_; é uma coisa 
que não vou adquirir mais, sou filho de carroceiro. Sou um 
homem que faz política por indignação - e a frase não é 
minha; é de um companheiro nosso-, não sou um profissional 
da política. Sou apaixonadamente contra- e quero que fique 
registrada nos Anais desta Casa essa posição_- esse ato de 
presunção gratuita, essa falta de prudência, ,ess_a_ superfiCia
lidade com que esta Casa c aquela outra estão pretendendo 
se investir de um poder que nenhum eleitor-do B!asil conferiu 
a quem quer que seja, nem aqui no Senado, nerrl Íá na Câmara. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Nobre Senador José 
Paulo Biso!, V. Ex·' não tem que pedir desculpas de nada, 
a presença de sua inteligência Tlustra o debate~ 

V. Ex• acaba de d<..:monstrar, com a longa experiência 
do Magistrado, que interpretou as leis; assUh como prova, 
com a militância política c com o testem~nho de Constítuintc, 
que não é possível, nestc_instantc, cogitar de revisão com 
a indefinição de competência e de ob jeto com que se está 
tratando o problema. 

V. Ex~ assinalou, de princípio, que há ~~ processo de 
usurpação de poderes, pois que se está tentando, atrav~s de 
uma revisão fundada numa disposição transitória da Consti
tuição, varrer o sistema dela para alterá-Ia em pontos funda
mentais. E V. Ex• ainda assinalou, com mLiiht_propried~qc. 
não se tratar de__corrigir o que nesta Constituição, ·r~almente, 
há de condenável, de excessivo, de impróprio- e reconheço 
-; mas se está cogitando de modificá-la naquilo exatamente 
que deve permanecer intacto, que é a garantia do poder do 
Estado para regular a vida do País. Não é hora de reduzir 
v poder do Estado para ampliar a capacidade-do poder econô
mico privado. 

O que se está pretendendo, em verdade, é enfraquecer 
ainda mais a Federação. E tanto se cuida que há até quem 
fale na redução dos poderes desta Casa, senão na sua elimi
nação do quadro do Poder Legislativo. Tudo i5SO em nome 
de uma disposição transitória da Constituição com vínculos, 
entretanto, indisfarsávcis ao art. 2'', que tratava apenas da 
mudança de natureza institucional, que o plebiscito repeliu. 

Ora, não é possível se proceder dessa maneira. Não somos 
nós - V. Ex• disse-o muito bem ___,., os _que estabelecemos 
diferença entre dimensão política c dimensão jurídica. Estabe
lecemos a conjugação· da dimens_ão jurídica e dã. dimensão 
política na apreciação de todos os problemas, especialmente 

no processo de elaboração legislativa, porqu~ essa é a forma 
própria de delimitar a competência dos Poderes, inclusive 
do Poder Legislativo. Irmanamo~ nos uma e outra, para que 
dessa identidade resulte trabalho expressivo, mas contido pe
las normas e pela consciência política do País. Nâo se está 
cogitando disso, não se está perguntando ao povo o que é 
que ele pretende que se modifique na Constituição. Fala-se 
em nome dele sem conhecer qual o pensamento ou a vontade 
popular. 

. Assim, o aparte de V. Ex" trouxe valioso suporte a este 
debate e, sobretudo, às modestas considerações que venho 
desenvolvendo. 

Volto, assim, Sr. Presidente, para concluir, à resposta 
que começava a dar aos pragmatistas. Tenho a tranqUilidade 
de ser fid a idéias, ainda que issopossa parecer preocupação 
de um espírito acadêmico. Tenho a tranqüilidadc de ser fiel 
a idéias, dentro da flexibilidade aconselhada pelos fatos c 
respeitado o interesse público. 

Daí, a exemplo, ter combatido, nos termos em que foi 
proposta, a emenda criadora do Imposto Sobre Movimentação 
Financeira, que o" Supremo Tribunal Federal começou a fulmi
nar por inconstitucionalidade. Admiro quem, com objetivi
dade, defende idéias, sobretudo no plano político, em que 
se situam, indissoluvelmente, os direitos do homem e da socie
dade_. Daí realçar, nesta hora, a _posição d_os que, fundada
mente, se têm oposto à irracíõn-al revísão, como, entre muitos, 
os professores Paulo Bona vides e Geraldo Ataliba, dos primei
ros na trincheira, e o preclaro jornalista Barbosa Lima Sobri
nho. 

Não sei qual será o destino da Constituição, se o povo 
não exercer o direito de resistência ao descomedimento. Dei~ 
xo, porém, a tribuna com a consciência do dever cumprido. 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho . o 
Sr. Ln•y Dias, 2'' Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
!" Vice-Prr:sidente, 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho , o 
Sr. Chagas Rodrigues deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lucídio Porrella, Suplente de 
Secretário. -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES 

Amir Gabriel_ Aritonio Mariz _ Aureo Mello __ Carlos Antonio 
De'Carli _ D.ivaldo Suruagy _ Eva Blay _ Guilherme Palmeira _ 
Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ Jonas 
Pinheiro _José Sarney _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ Márcio 
Lacerda _Ronan Tito_ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezoito horas 
e trinta minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, desti
nada à apreciação das Medidas Provisórias n<f 341, de _6 _de 
agosto de 1993, que acrescenta parágrafo único ao art. 57 
da Lei n" 8.078, de li de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor, e revoga o arL 3" da Lei n~ 8.656, 
de 21 de maio de 1993, e 342, de 10 de agosto de 1993, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União crédito ~xtraordinário para os fins que especifica, 
e dá outras providências. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas' 
e-30 minutos, com a seguinte , 

ORDEMDODlA 

REQUERIMENTO N• 584, DE 1993 

Votação, em turno único, do Rcq uerimento n~ 584, 
de 1993, do Senador lrapuan Costa Júrifor-,--solicitando, 
nos termos- regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do texto "O homem e a cidade", de 
autoria de Evã.ndrõ Magal, sobre o quarto aniversário 
de emancipação de Rio Quente, Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. l"' Secret;írio. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 862, DE 1993 

Tendo sido convidado a participar da Delegação-do Brasil 
à Nonagésima ConferêriCia da União Interparlamentar, à. rea
lizar-se em Cambcrra, Austrália, 50licito me sejã-Conccdida 
autoritãçáo para desempenhar essa missãp._ nos termos dos 
arts. 55, III, da Constituição Federal e 40, § 1,, alínea a do 
Regimento Interno do Senado Federal. ~ 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca 
de doze dias, a partir de 13 de setembro de 1993. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1993. :.__ Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - De acordo 
com o art. 4_0, § 4~, do Regimerlto Interno, este reque-rimento 
será remetido à Comiss~o de, Relações ~xteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se a_cha previsto 
no art. 40, § 39 , da Lei Interna. 

Sobre a mesa, ofício que será lido Pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO n' 222193 
Brasilia, 1" de setembro de 1993 

Senhor Presidente, 
Solicito a V. Ex• seja autorizada a seguinte Substituição 

na composição da Comissão de Planos, C>rçamentós Públicos 
e Fiscalização: · 

Titular- Deputado José Carlos V~s.conc_ellos- substi-
tuir pelo Deputado Cleonânçio Fonseca; ~ ___ -

Suplente -Deputado Cleonâncio Fonseca- substl.tuir 
pelo Deputado José Carlos Vasconcel!os. ·· 

Atenciosamente,- Deputado JÕSé CarlOs VasconceUOs, 
Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PortellaJ- Será feita a 
substituição solicitada. _ 

Sobre_ a mesa, requérimento que será- lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 863, DE 1993 

Senhor Presidente: 
Em complementação ao meu Requerimento n!> 477, de 

1993, venho pelo presente, nos termos do art. 71, parágrafo 

VII, da Constituição Federal. requerer que seja remetido a 
eS.ta Cas-a, ·cõm a· devida urgência, pelo Tribunal de Contas 
da União, o sumário das imputações de possível existência 
_de irregularidades, proces.sos concluídos ou não 1 pel~ culpabi~ 
lidade em que são indicadas, as entidades públicas federais 
abaixo identificadas e referentes aos exercícios de 1986, 1987. 
1988, 1989 .e 1990. e que não constaram junto ao 01'. 
SM/562193, de 4 ç!e agosto último (anexo A viso 492G PrTCU): 

. Caixa Econômica Federal 
. CEME -Central de Medicameptos._ 
Cumprimentos de,- Senador -Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
fará cumprir a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, projetes que se-rão lidos pelo Sr. 1 ~ Secre~ 
tário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 110, DE 1993 

Revigora as dispsoições do art. 16 do Decreto-Lei 
n? 1.598, de 1977, concernentes à dedutibilidade de tri
butos e multas, para fins de apuração- do lucro real, 
e d-á outras -proVidências. 

O Congresso Nacional decreta: ·-~ _ 
Art. 1" Os tributos são dedutíveis como custo oú des

pesa operacional no periodo~base de ínci4ência: -
I- em que ocorrer o fato gerador da obrigação tribu

._tária, se o contribuinte apurar os resultados segundo o regime 
de competência; 

H- em que forem pagos, se o contribuinte apurar os 
resultados se_gundo. o regime de caixa. 
_ Art. 2~ Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica 
não poderá lançar a custo ou despesa o imposto sobre a_ renda 
d~ que for sujeito passivo como contf:ibu_inte o como respon~ 
sável em substituiçãõ ao contribuinte. 

Art. 3" A dedutibilidade, como custo ou despesa, de 
rendimentos pagos ou creditados a terceiros, abrange o impos~ 
to sobre os rendimentos que o contribuinte, como- fOnte paga
dora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma 
.o ônus do imposto. · -

Art. 4~ Os impostos incidentes na_ aquisição de bep_s 
do ativo permanente serão registrados com custo de aquisiÇão. 

Art. 5" Não são dedutíveis como custo ou despesa ope
racional as multas por infrações fiscais, salvo aS de natureza 
compensatória e as irnpostás por infrações de que não resulte 
falta ou insuficiência de pagamento de tributo. 

- Art. 6.,. Esta lei entra em vigor na data de suã publi~ 
cação. 

Art. 7• Revogam-se o art. 7• da Lei n" 8.541, de 23 
de dezembro de 1992, e demais disposições em contrário. 

Justificação 

Após a assessoi'ia eSpecializada da Casa ter concluído 
pela razoabilidade dos fundamentos contidos na reivindicação 
feita pela Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do t 
Sul, SC, em ofído-circular n' PRESI 310/93, de 26 de abril 
de 1993, tenho a honra de propor a extirpação, na legislação 
referentes ao Imposto de Renda, das disposições decretadas 
no art. 79, caput, e seu § 1'?, da Lei n~8.541, publicada no 
Diário Oficial da União de 24-12~92, verbis: -

"Art. 79 As obrigações referentes a tríbuto~ ou contri~ 
, buições somente serão dedutíveis, para fíns--de apuração do 
lucro ·rea1, quando pagas. 
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§ 1" Os valores das provisões, constituídas com base 
nas obrigações de que trata o caput deste artigo, ~egi_~trados 
comoo despesas indedutíveis, serão adlcionados ao lucro líqui
do para efeito de apuração do lucro real, e excll.!-~do_~_no perío
do-base em que_ a--Obrigação provísionadà for efetivamente 
paga. 

§ zn Na detcrmináÇão do lucro real, a pessoa jurídica 
não poderá deduzir como custo ou despesa o imposto sobre 
a renda de que for sujeito passivO COmo contribuinte ou como 
responsável em substituição- ao contribuinte. 

§ 3n A dedutibilidade_, como custo ou despesa, de rendi
mentos pagos ou creditados a terceiros ·abrange o imposto 
sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte paga~ 
dora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que o 
contribuinte assuma o ônus do imposto. 

§ 4" Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição 
de bens do ativo permanente poderão, a seu critério, ser regis~ 
trados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas 
operacionais,_ salvo os pagQs na i_mportação dç bens, .que se 
acresce.rão ao custo de_aquisiçã_o. -

§ 5o "NãO são dedutíveis co_mo_custo ou despesas opera~ 
cionais as multas por ínfraç6cs _fê__caJsj_ salvo as de natureza 
compensatória e as impostas por infraçõcs de que não resultem 
falta ou insuficiê~cia_ d~ pagamento de tributo." 

O irisui-gimcnto da Associação Comercial e Industrial de 
Jaraguá do Sul, SC, é contra a indedutibilidade dos tributos 
não pagos, estabelecida no caput e, por efeito, também no 
§ 1~' do artigo, alegando que essa vedação CQ_mete ilegalidade 
e injustiça ao impor o regime de caixa para a despeSa tributária 
enquanto para a receita- pre-serva O re-ginle con-tábil de compe~ 
tência, assim como ao contrariara art. 43.do Código Tributário 
Nacional. 

Realmente, essa prOibição fiscal dCsvirtu·a·· ã-contabili~ 
dade, ao negar aplicação efetiva ao integral regime de compe~ 
tência normalmente usado pelas empresas, assim corria ao 
princípio Contábil de apuração dos custo_s _de aquisição ou 
de produção. Na hipótese de a empresa ter apropriado, acerta~ 
damente, os tributos incorridos no período?dministrativo em 
que ocorreram os respectivos fatos geradõl-es, terá que identi
ficar c somar aqueles que não foram pagos ·e·adicion-á~l_os 
ao lucro contábil para determinar o lucro tributável, corres-
pondendo a um esterno descabido. _ _ 

Deve ser enfatizado que é indevida essa introinissão fiscal 
no sistema contábil das çmpresas, pots- tem-em ylsta suprir 
deficiências ou Otni~sõeS da administração t~jbutária para com~ 
pelir devedores a pagarein os in"lpostós nos exercíCios fiscais 
em que são devidos. E ao Vedar a imputação de tributos 
não pagos, abrange, absurdamente, até os que vencem em 
período administrativo posterior ao em q·ue foram gerados, 
PS>!t~nto tributo_s_scquer-veffddos. De quaiquerform-a-.-é-mani~
festamente ilegítima, e quisá imoral, a imposição de artifícios 
contábeis, pelo Fisco, para deformar o concetio de_ lucro real 
exclusivamente no seu interesse arrecadatório. 

Essa ilegitimidade fiSci:\T eStá maÚ:rializ~da tainbém no 
fato jurídico de que era inVersa e __ C_Qrten[e__a regrã. qu-e estab_e~ 
Ieda o Decreto-Lei n° !.598, de 26::J.2-77. Por isso; a extlrpaÇã~o 
das_ perniciosas disposições contidas no caput e no * 1 o da 
Lei n<? 8.541 está sendo proposta mediante- a restauração da 
correta regra insert<i no seguinte dispositivo dO necreto~Lei 
no 1.598: ' · 

"Art. 16. Os .tributos são-dedutíveis GOmo custo 
ou despesa operacional no período-base de incidência: 

. . 

I -em que ocorrer o fato gerador da obrigação 
tributária, se o contribuinte a:purar os reSUltados segun-
do o regime de competênCia; Ou -

II- em que forl!m pagos, se o contribuinte apurar 
os resultados segundo_ o_ regime de caixa. 

§ 1\' Na de_termínação do lucro real, a pessoa ju
rídica não poâe deduzir como custo ou despesa o impos
to de renda de que for sujeito passivo como contribuinte 
ou como. responsável em substituiçã·o ao contribuinte. 

§ 2~ A dedutibilidade, como custo ou despesa 
de rendimentos pagos ou creditados a terceiro::. abrange 
_o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, 
como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter c 
recolher, ainda que o contribuinte assuma o ónus do 
imposto. 

§ 3o Os impostos pagOs Pela pessoa jurídica na 
aquisição de bens do ativo permanente poderão, a seu 
critério, ser registrados com-o custo de aquisição ou 
deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos 
na importação de bens, que se acrescerão ao custo 
de aquisição. 

§ 4~ Não são dedutívcis como custos ou despesas 
operacionais as multas por infrações fiscais, sa_Ivo as 
de natureza compensatória e as-íniposfa:s por infráções 
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento 
de tributo.·· 

Essas disposições estão sendo apresentadas como artigos 
independentes entre si, como realmente o são, especíalmente 
em- relação ao caput, permitindo a alteração ou a derrogação 
de qualquer um sern efeito necessário sobre os demais. 

No __ questiona<l_o ~rt. _7". da Lei n~ 8.541, foi_ totalmente 
mofificada â regência do caput e _inserida disposição adicional 
Sob § 1'-'. Porém, cometendo erro de técnica legislativa, sob 
o mesmo artigo foram repetidas, impropriamente como pará
grafos, regras não dependentes da nova regência dó caput, 
transcritas literalmente dos parágrafos do art. 16 do Decre~ 
to~ Lei n~ 1.598, de 1977, como pode ser comparado nos textos 
apresentados nesta justificaÇão.- -

Convém registrar também_ que no c8.put do mesmo art. 
7o da Lei n" 8.541 ainda foi cometida a enganosa redundãncia 
de explicitar "contribuições" ao lado de "tributos", causando 
maiores confusões no ordenamento do sistem_a tributário. Pois 
conflita com o conCeito estabelecido nos art. 3\> _e 49 do Código 
Tributário Nacional, segundo os quais, tributo é toda presta~ 

" ção pecuniária Compulsória, que não constitua punição, insti~ 
tuída em lei e cobrada mediante atividade administrativa pie~ 
namente vinculada (à lei), se~d_o irrelevantes para qualificar 
sua natureza jurídica ~pecífica a denominação e ~emaiS carãc
terísticas formais; bem como-a ·àes"tiilaçao-âo- prOdUtO -aa s-ua 
arrecadação. 

Neste projeto, a par de estarem sendo restabelecidas as 
regras que regiam a matéria oo art. 16 do Decreto-Lei n~ 
1.598, de 1977, foi aproveitada a oportunidade para aperfei
çoamentçs _redacionais nos seus §§ 79 e 49 e, especialmente, 
-paia preservar o atendimento ao princípio contábil da apura
ção-dos custos, no § 39, mandando computar no custo de 
aquisição dos bens do ativo permanente os impostos incidentes 
na operação, sem possibilidad_e_ d_e ~çá~los nas despesas ope~ 
racionais e sem-distinguir en~re q_s írilpostos pagos ou a pagar 

-nêtn se os bens são produzidos no País ou importados. 
Ao revigOrar aquelas regras racionais-pat-ã-o equaciona~ 

menta dos tributos na qualidade de custos ou despesas, esta 
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proposição reconcilia a lei tributária com a Lei das Sociedad.es 
por Ações, mandada atender no seguinte dispositivo do mes-
mo Decreto-Lei n' 1.598, de 1977: · · · · 

-« Arr: -67.- Este Decreto-Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação e a legislação do imposto Sobre 
a renda das pessaos jurídicas será -aplicada, a partir 
de V de janeiro de 1978, de acordo com as seguintes 
normas: --

XI- o lucro líquido do exercíciO-deverá Ser apura
do, a partir do primeiro exercício social iniciado após 
31 de dezembro de 1977, com observância das dispo
sições da Lei n' .6404, de 15 de dezembro ae 1976." 

Sala de Sessões, 2 de setembro de 1993. -Senador Nelson 
Wedekin. · · · ··· 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N>' 1.598, DE 26DE DEZEMBRO DE 1977 

Altera a legislação do imposto sobre a renda. 

................... , ...... , ........ ~····-··--· . ..,. . .._.._._.,......._,_ ...... ._._~---.,.-·~..-~--· 
Tributos 

Art. 16. Os t!_i_butOs sãcYd~dutívcis como custo ou Qes
pesa operacional no período-base de incidência: 

I- em que ocorrer o f~to grador da obrigação tributária, 
se o co_ntribuinte apurar os· resultados segundo o regime de 
competência; ou - - - - ~-- -

II- em que forem pagos, se o contribuinte- ãpiJrãr os 
resultados segundo o regime de caixa. 

§ 1~ Na determinaçáo-dÕ-lucro real, a pessoa jurídica 
não pode deduzir corn_o custo ou despesa o imposto de renda 
de que for sujeito passivo como contribuinte ou _como respon-
sável em substituição ao contribuinte. _ _ 

§ 2" A dedutibilidade, como custo ou cte~pesa.-de r-endi
mentos pagos ou creditados a terceiros abrange o impoSto 
sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte- paga
dora-,- tiver o devedor _ _le_g_al_çle -~~ter ~- resolher. ainda- que 
o contribuinte assuma o ónus qe_ i~posiõ. - - -, ---------- - -

§ 3" Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição 
de bens do ativo permanente poderão, a seu critério, ser regis
trados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas 
operacionais, salvo os pagos na importação de bens,_ que se 
acrescerão ao cust.o de aquisição. 

§ 4~ Não são dedutíveís como çustos çu despesas opera
cionais as multas por infrações fiscajs, salvo as ·de natureza 
compensatória e as impostas por iilfrações de que nâo resultem 
falta ou insuficiência de pagamento do tributo. 

........................ ···~ ... .,~~· ......... -~ .. ···.: ............. ~- ·~·- .......... . 

LEI N' 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Altera a legislação do imposto de renda e dá outras 
providências. 

............. ~ .............. ·-... -~ ~- ....... :::· ....... -----~~---~- . ·---. ~·. 

Art. 7~ As obrigações referentes a tributos ou contri
buições somente serão dedutíveis, para fins de apuração do 
lucro real, quando pagas. 

§ 1~ Os valores das provisões, ·constituídas com base 
nas obrigações de que trata o caput deste artigo, registrados 

COJJlO despesas indedut(veis, serão adicionados ao lucro líqui~ 
do, para efeito de apuraçãO do lucro real, e excluídos no 
período-base em que a obrigação provisionada for efetiva-
mente paga. - · 

§ 2? Na determinação do lucro_ real, a pessoa jurídica 
- não podrerá deduzir como custo ou despesa o imposto sobre 
a renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como 
responsável em substituição ao contribuinte. 

§ 39 A dedutibilidade, como custo ou despesa. de rendi
mentos pagos ou qeditados a tercerios abrange o imposto 
sobre os rendimentos que o contribuinte, como f9nte paga
dora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que o 
contribuinte assuma o ôm"s dp imposto. 
· . · § 4~ Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição 
d~ bens do ativo permanente poderão. a seu critério, ser regis
trados como custo de aqui_siç-ão ou deduzidos como despesas 
operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se 
acrescerão ao custo de aquisição: 

§ 59 Não são dedutíei!!S como cus~o _ou despesa opera
cionais as 'multas por infrações fiscais, salvo as de natureia 
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem 
falta ou insuficiência de pagamento de tributo . 
• ··-···· ••••••••••• ·.·" •••••• :"~ .. -..... • _._ ••• ":"'-'--• •••••••••••••• : ·_: •••••• • •!'<"' ••• -~··. 

LEI N'6.404, DE JS DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações. 

(A ComisSão de Assuntos EconómiCos - decisão 
terminatiVa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 11, DE 1993 

Dispõe sobre busca e apreensão de bem alienado 
fiduciariamente, alterando o art. 3~ do Decreto-Lei n9 
911, de 1' de outubro de 1969. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O caput e o § 1» do art. 39 do Decreto-Lei no 

911, de to de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte 
r~dação: - --

- ~· Art. 3~ O proprietário fiduciário ou credor po
derá requerer contra o devedor o.u terceiro a busca 
e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde
que comprovada a mora ou o inadimplemento do deve
dor. 

§ 1 ~ Despachada a inicíal, o réu será citado para, 
-em cinco dias, apresentar contestação ou, se: jª tiver 
pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, 
requerer a purgação da mora." 

AFt. 29 Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publi-
cação. · · · 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição federal.~ no art:, 5?, inc. LIV, estatui que 
''ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o qevido proce~so legal"; no inciso seguinte, acresce que "aos 
litigantes, em processo judicial ou administratiVo, e aos acusa
dos e·m geral são assegurados o contraditório_e ampla defesa, 
com qs meios e recursos a ela inerentes". _ -

· Infelizmente, nem todos os diplomas legais anteriores 
à promulgação da Constituição prestam-se_ a uma fácil integra
ção com a Lei Magna. Tal é o caso do Decreto-Lei n~ 911/69, 
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que disciplina Õ instituto da alienaçã(). fiduciária. O art. 3o 
deste Decreto-Lei autoriza o juiz a concedú liminarmente 
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, antes 
mesmo de receber a contestação do réu, que, diga-se, dispõe 
de apenas três dias para fazê-lo. 

O projeto ora apresentado aos ilustres colegas Senadores 
pretende suprimir esta injustiça, adequando aquele Decre
to-Lei à ConstituiÇão, não apenas eliminando a possibiliÇ.ade 
da busca e apreensão liminares, coitlo também aumentando 
o prazo __ de defesa para cinco dias -prazo, aliás, previsto 
no Código de Processo CiVil para o rito surnaríssmo: Desta 
forma, daremos mais um passo no sent_ido de harmonizar 
as leis brasileiras com a CoristitLiiçáo. 

Sala das Se_ssões, 2 de setembro de 1993. -Senador 
Júlio Campos. 

LEG!SLAÇÃÓ CiTADA 

DECRETO-LEI W 911, DE I' DE OUTUBRO DE 1969 

Altera a redação do art. 66 da Lei n~ 4. 728, de 
14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre 
alienação fiduciária e dá outras providências. 

Art. 3" o proprietário fiduciário Óu erector poderá reM 
querer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarM 
mente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. -

§ 1~ Despachada a inicial e executãdã a--liminar, o réu 
será citado para,_ em 3 (três) dias, apresentar cohfeStação ou, 
se tiver pagO 40% (quarenta por cento) do preço firlánciado, 
requerer a purgação de mora. 

CONSTITUIÇÁO DA. 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

--É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 864, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento InterM 
no do Senado Federal, sejam consideradas, como de licença 
autorizada. minhas ausências às sessões dos dias 2, 3, 5, 9, 
10, 17, 18, 30 d!-8. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1993. ,..,..... Senadora 
Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do a_rt. 43, II, Ço Regime_nto Interno. 

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

É lido o seg':'-inte: 

REQUERIMENTO N' 865, DE 1993 

Com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal e na qualidade de Relator, re_queiro a tramiM 
tação conjunta dos PLS n•'' 409/91 e PLC n' 152192. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1993. - Senador 
-·-~~gno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, incluído em O r
dem do Dia, rios termos do art. 255, inciso II, letra c, n9 

8. do Regimento Interno_. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

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

Secretário. - . 
. - É lido e -ãpl-ovado o seguinte: 

o o o o o o o O •••• -.,;_,__,_,;-,,, •• ~ • .--.;~oooo-óolo _.,.,,,,,;-,_M•Ooo;OO ,:,·.-.:.~~ • ...:.~~.:....o o ; ,.: 

REQUERIMENTO N• 866, DE 1993 

Senhor Presidente, Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e C_oJetivos 

Art. 5<.> Todos são igmiis perante ã lei, sem -diStinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aos es· 
trangeiros residentes n6 País, a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: -

LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal; 
,., , , ••~•••• ,.,, •• ·;,.·,, ,;~·;.,,~_ •• :....:n ~~ ..... ·: ,,.,-• .;.;!~.".:: • ..-,.-;-,i-.o.,b ....... o -

(À COmisSiio áe ConStituição, Justlça"-e "Clâàdania 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os projetes 
serão publicados e remetidos às con:üssóes competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. lq 
Secretário. 

.- _ . Nos termos do art._l75, alínea d, do Regimento Interno, 
~ ·-1-eq~~iró ÚtverSãô·da drdein.do Dia, a fim de que a matéria 

constante do item n'' 2 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de !993. - Sen. Ney 
Maranhão. 

· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Será feita a 
fnVeisão solicitada~ 

A Presidência retira de pauta o Item 1, nos termos do 
art. 175, alíne"a e, do J3...egiptento Interno, 

É o seguinte o item retirado: 

-I-

PROJETO DE' LEI DA ckMARA N' !3S. DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do R-egimento Interno 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n'' 138, de 1993 (n' 3.719/93, na 
Casa de origem), que altera o inciso IV do art. 13 
da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990. 
(Dependendo de parecer) 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 172, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Bencvidcs. que dispõe sobre o cumR 
primcnto imediato do disposto no § 2·' do art. 192 da 
Constituição Federal, tendo 
PARECER favorável, soh n" 194, de 1993, da' Comissão 
-de Assuntos Económicos. 

A matéria constou <;la pauta da sc:s~ão.o(dinária de ontem, 
quando teve sua discussão encerrada. 'Naquela oportunidade, 
foi aprovado requerimento de _adiamcQto da votiÇão para 
a presente data. 

A Presidência esclarece ao plenário que, nos termos do 
art. 278, inciso IH, a, do Regimento Interno. a proposiçãO 
depende para a sua aprovação do voto favorá_vel da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo nominal, através do rcghtro eletrôniéo dé: vOtos. 

E evidente a falta de quorum em Plenário. Dai por que 
a matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte lia) -Item 4: 

Votação, cm turno único, do R~q-~erimento no 545, 
de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
t~rmos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, das palavras proferidas pelo Presidente- Aus
tregésilo de Athayde, na Academia Brasileira de Le
tras, no Rio dC JaUCiro, no -dia 2 de jurího de -1993, 
durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo Bran
co. 
É evidente a falta d_c_quorum. 

Fica adiada a _votação_do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portclla)- item 5: 

Discurssão, cm turno único, da Rcdação Final 
(oferecida pela Comis:=:.ão Dirctora em seu Parecer n" 
276, de 19Y3) dp Projeto de Decre(o Legislativo n'' 
3, de 1993 (no 81/91, na Câmara dos Deputados), que 
homolga ato do Conselho Monetário Nacional que au
torizou a emissão adicional de papel-mOeda, no eXer
cício _de 1988, no valor de um trilhão, quinhentos e 
quarenta e três hilhõcs de cruzt!9os. · · 
Discussão da redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a dicussão, sem apresentação de _emenda, a 

redação final i considerada definitivamente- aprovada. nos 
termos do art. 324 do Rgimcnto Interno. 

O projeto vai. à promulgação. 

:é a seguinte a rcdação final aprovada: 

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 3! de 1993 (nn 81. de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e cu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 4R item 
28, do Regimento Interno, promu(go o. segu-inte: -

DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional, 
que autorizou a emissão adicional de papel~moeda; nó 

exercício de 1988, no valor de Cz$1.543.000.000.000,00 
'(um trilhão, quinhentos e quarenta e. três bilhõeS de 
cruzados). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' É homologado o ato do Conselho Mon-ctárío 

Nacional que autorizoú a emissãd adicional-de papel-moeda, 
no exercício de 1988, no valor de Cz$LS43.000.000.000,00 
(um trilhão, quinhentos c quarenta e-três bilhões dt.: cruzadÓ.s). 

Art. 2~ -Este- decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. - - - -----

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 6: 

Discussão, em turno úniCo, âo PrOjeto de Lei' da 
Câmara n" 90, de 1993 (n" 1.319/91 na Casa de origem), 
que denomina "Wilson Rosado de Sá" a Avenida de 
Contorno ( 12,5 km), trecho da BR~304, no Município 
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

PARECER favorável, sob n" 213 de 1993, daCo
·-missão 

- de Educação. 
A matéria fícoú-sbbte a mesa dUrante cinco sessões ordi

nárias, a fi-m de reccbt::r emendas, nos termos do art. 235, -
II. d,_do Rcgiment9 Interno. -
_ A proposição n~o foram apresentadas emendas. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo gucm t'eça a palavra, encerro a discussão. 
-A_votação fiça_ ªdiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 2: 

VotaÇ·ao_: -~ITL turno ún-ico, 'do Projeto de Lei da 
Câmara n" i49, de 1993 (n" 3.713/93, na Casa de ori
gem), de -inkiad~a do Presidente da Rcpúh(ica. que 
cria a Secretaria Nacional de Enlorpecentes e dá outras 
providencias, tendo _ 

PARECER, sob n" 285, de 1993, da Comissão 
:-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 

ao projeto Com as emendas que apresenta, de n''s 1 
a 5. 

S.obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 867, DE !993 

Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de 
Assuntos Sociais .seja ouvida sobre o mérito do Projeto de 
Lei da Câmara n'-' 149, de 1993, que ''cria a Secretaria Naciona( 
-de Entorpecente e_ dá outras providências", em virtude de 
tratar-se de matéri3"quc se insere nas competências precipuas 
daquele órgão téctlíco, definidas no art. IOO~-dO Regimento 
Interno - -

Sala das sessões, 2 de setembro de 1993. - Senador 
Almir Gabriel - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - A votação 
fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa~se à apreCiação do Requetimerito n" 862!93, Hdo 
no Expediente, de autoria do Senador Rachid Saldanha Dcrzi. 

Tem a palavra o nohrc Senador Garibaldi Alves Filho 
para emitir parecer da Comissão de Rclaçôes Exteriores e 
Defesa Nacional. -
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN. Para 
emitir parecer. Sem revisãO ào orador.) ---Sr. Presidente, 
o Requerimento n" 862, de 1993, é de autoria do Senador 
Rachid Saldanha Derzi, mediante o qliãl solicita autorização 
para, nos termos da Constituição Federal e do Regimento 
Interno, participar da Nonagésima Coiúe.rência da União ln· 
terparlamcntar, a reálizar-se em Camberra, Austrália. 

O nosso parecer, Sr. Presidente, é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
é favorável. No entanto, o requerimento não será votado 
por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Ponella) ·- Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a pal3vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero hoje ressaltar a importância do acordo que 
prevê o reconhecimento mútuo da Organização pela Liber
tação da Palestina e do Estado de_ Israel, mediante o qual 
se inicia o processo de devolução de área aos palestinos através 
da autonomia administrativa e militar, parCial da Faixa de 
Gaza e da cidade brblica de Jericó, na Cisjordânia. Estas 
duas áreas foram destinadas aos palestinos, quando da divisão 
da Palestina e a criação do Estado de Israel, pela ONU, em 
1947. 

Trata-se de um acordo de extraordinária importância. 
As posições tomadas por ambas as partes vão na direção 

de uma solução paCífica e negociada para um confli'to que 
causou três grandes guerras entre Arábes e Israelenses, desde 
a divisão da Palestina em 1947. -

A atitude tomada pode representar um grande avanço 
para a Humanidade, pois a hegemonia; por aquela região, 
vem sendo disputada militarmente desde o início da civiliza
ção. Envolveram o Império Romano, o surgimento do Cristia
nismo e do Islamismo, chegando ao recente conflito na segun
da metade do século XX. 

Obviamente, há dificuldades. O acordo tem sido criticado 
por grupos de ambas as partes. Do lado palestino, o acordo 
tem tido a oposição de grupos extremistas d3. FPLP e, princi
palmente, dos fundamentalistas islâmicos que vivem nos teái
túrios ocupados. 

De Israel, as oposições têm origem- nos grupos de juâeus 
ortodoxos. 

Mas como promover um acordo que contemple satisfato
riamente as posições extremas? É_ preciso que haja aqui a 
compreensão. É preciso que, em especial, se coloque a refle
xão de qual seria o custo do prolongamento do conflito senão 
a vida de milhares de filhos de árabes e judeus? 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Eduardo Suplicy, quero 
me congratular e também me solidarizar com este acordo. 
Lembro-me que, antes da Guerra dos Sete_Dias, eu era Vice
Presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Depu
tados; isso em 1964. Uma comissão de Deputados, coinciden
temente do Nordeste, foi convidada pelo Ministro da Agri
cultura de Israel, à época o herói da Guerra dos Sete Dias, 
General Moshc Dayan, para visitar O-Estado de Israel. Foi 
uma visita relâmpago. No entanto, logo que voltamos ao Bra
sil, estourou a Guerra dos Sete Dias. Sabemos~ Senador 

Eduardo Suplicy, das vidas, do derramamentO de sangue entre 
irmãos, porque o povo judeu e o povo árabe são primos, 
são irmãos, portanto, praticamente da mesma familia. Isto 
significa que a nova fase que estamos vivendo no mundo é 
de entendimento entre as nações. Vimos a queda do Muro 
de Berlim; vimos a doutrina de Mikhail Gorbatchev. E, hoje, 
vemos a China Popular abrindo seu território para os grandes 
investimentos e desenvolvimento do seu povo. E o que esta
mos vendo,_ agora. Senador _Eduardo Suplicy, é essa aliança, 
essa união-. Tenh-o certeza de que V. Ex" também torce para 
que o povo árabe e o povo judeu se entendam. Esse entendi
mento é muito bom para a paz mundial. Parabéns a V. Ex-• 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras 
de V. Ex\ Senador Ney Maranhão. 

Aqui está a demonstração de que, por maior que sejam 
as divergências entre aqueles que hoje governam o Estado 
de Israel e aqueles que querem a autodeterminação, a sobe
rania e a constituição da Nação palestina, é possível chegar-se 
a um entendimento, é possível o diálogo. 

A efetivação desse acordo contribuirá muito para a paz 
mundial. Será uma demonstração de que os seres humanos 
podem se entender, utilizando métodos pacíficos t!' democrá
ticos. 

Muito obrigado. 

O Sr. Marco Maciel- V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco :Maciel - Senador Eduardo Suplicy, em 
brevíssima manifestação, gostaria de dizer a V. Ex·· que o 
registro que o ilustre Senador faz hoje das tentativas de acordo 
que se realizam com vistas ao entendimento no Oriente Médio 
tem para todos nós um significado muito especial. Posso afir
mar que estaremos diante de um fato histórico de rdevante 
significado para a vida da_ humanidade. Aliás, o problema 
no Oiierite Médio não começou agora, tampouco neste século. 
Se formos olhá-lo em seu nascedouro, verificaremos que, infe
lizmente, é uma questão que já data de algumas centenas 
de anos, para não dizer de quase ou mais de dois mil anos. 
Em diferentes facetas, esse conflito se desdobrou e se desen
volveu. Quem o estudou, aliás, com muita profundidade foi. 
dentre muitos, o historiador inglês Arnold Joseph Toynbee, 
que ofereceu ao mundo uma peça muito interessante, na qual 
ele analisa esse conflito que hoje tem a roupagem de ser 
um conflito arábico-israelensf(. Fico muito satisfeito em ver 
o progresso dessas negociações, porque considero que esse 
era um dos problemas mais difíceis com o qual se defrontava 
a humanidade depois da queda do Muro de Berlim. Vou 
mais além: acredito que, na proporção em que conseguirmos 
nos entender ali, numa área tão tensa e tão densa de signifi~ 
cação histórica, estaremos abrindo as portas para ter um milé
nio mais tranqüilo, um milénio de melhor convivência hu~ana 
e, conseqüentemente, de mais paz internacional. na sua justa 
acepção do termo, enquanto obra da justiça, como disse certa 
feita encíclica papal. De mais a mais, quero dizer também 
a V. Ex~ que esses entendimentos, de alguma forma, confir
mam uma tendência que estamos observando no fim do século. 
Este século começou sob o signo da guerra, com as duas 
grandes guerras mundiais, e começou também um pouco sob 
o signo das ideologias fechadas, o nazismO, o fascismo, o 
comunismo e tantos "ismos" - para usar a expressão de 
Gilberto Freyre - , qUe, de algum modo, infelicitaram a 
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humanidade. Para alegria nossa, o século termina, graças a 
Deus, não da forma como começou, mas de uma forma muito 
construtiva. porque as ideologias fechadas estão ruindo no 
mundo, o belicismo que marcou o início do século desapa
receu. Ainda temos conflitos, alguns graves, mas são conflitos 
nucleados no espaço, limitados - espero - também no 
tempo. E quem sabe, se nós continuarmos assim, possamos 
terminar o século de uma forma muito diferent~~de como 
ele começou, ou seja. com a democracia triunfando no mundo 
todo, com as sociedades das mais diferentes tendências de 
formação se entendendo e criando condições assim para conS
truirmos uma nova ordem internacional que seja produto da 
paz, a paz que cu espero não seja apenas uma auséncia de 
guerra mas seja também~ como c_itei ainda há pouco e repe~ 
íclica Papal - seja de fato obra da justiça. Por issO", eu o 
feliC-ito pelo fato, nobre Senador Eduardo Suplicy, de ter trazi
do nesta tarde, este terna tão importante, à consideração do 
Senado. Oxalá que os entendimentos que se proce-ssam, e 
processam-se muito bem. ao _final sejam coroados de êxito. 
Tentativas semelhantes já as tivemos não totalmente exitosas. 
E espero que este entendimento, que me parece muito bem
encaminhado, venha, ao_ final, representar uma paz verda
deira, que seria uma paz não apenas no Oriente Médio mas 
também, por extensão, uma paz que iria ter efeitos sobre 
larga parcela do mundo. E por isso eu o cumprimento ·por 
esse registro e quero dizer que faço também minhas as palavras 
do Senador do Maranhão, no sentido do reconhecimento da 
importância deste acordo. Faço, mais ainda, votos, em meu 
nome pessoal e em nome do meu partido, para que esse enten
dimento, esse acordo, produza os resultados que dele todos 
nós esperamos. Enfim, quem sabe o mundo poderá, por esse 
caminho, gastar menos dinheiro em armamentos e em arü~fa
tos para fins destrutivas, e aplicá-lo, de melhor forrria, no 
combate às doenças, na erradicação do analfabetismo e ila 
ênfase da Educação - está aqui presente o Sen-ador João 
Calmon, um grande apóstolo da Educação. Esse fin-ai de sÇçu
lo mostra também que a grande revolução que o nliln-do viVe 
é uma revolução científico-tecnológica. Não podemos pensar 
em participar dessa grande revolução- sobretudo, nós, en
quanto Brasil, que somos nações periféricas-, se não conse
guirmos resolver a questão educacional. Isso importa recursos, 
verbas, que, certamente, seriam mais abundantes na propor
ção em que os instrumentos e artefatos nudeares ·caíssem. 
Meus cumprimentos a V.-- ExA. Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDOSUPLICY -Tem razão V. Ex", preza
do Senador Marco Maciel. Se a energia, a capacídade intelec
tual e criativa c os recursos utilizados tanto por Israel quanto 
pelos países árabes, pelos palestinos, fossem dirigidos para 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para atacar os 
problemas da Educação, estaríamos, hoje, em sítuação bem 
melhor. 

V. Ex' também tem razão, quando menciona que podere
mos estar ingressando no próximo século com uma perspectiva 
bastante diferente diante das possibilidades de construção da
paz. No século passado, assistimos a_ diversos episódios de 
guerra entre países como·a Inglaterra e a França. 

Durante a primeira metade deste século, houve guerras 
entre a Alemanha, a França e a Inglaterra e outros países. 
Mas, agora, estes países estão ingressando no próximo século, 
caracterizando suas relações por métodos pacíficos de entrosa
mento e de cooperação. 

As palavras de V. Ex~ fazem-me lembrar também a obra 
de Bertrand Russel, datada de 1918, "Os Caminhos. da. Liber
Qade", em que ele feZ uma re.flexão 'sobre o socialismo. o 
anarquismo e o sindicalismo, os movimentos e o pensamento 
de pessoas com Bakunin, Marx e outros. Concluiu por sua 
vísão de um mundo onde houvesse paz, respeito entre as 
pessoas, respeito aos direitOs mínimos de cidadania de cada 
um. 

Acredito que este <:Ícordo é realizado por aqueles que 
acreditam na possibilidade de entendimento entre os seres 
humanos. 

Quisera também que estas palavras de desiderato de en
tendimento entre os seres humanos pudessem caracterizar as 
relações entre os brasileiros. InfelizrneOte, não podemos hoje 
diier -que- issO" Ocorre. Não vivemos propriamente urna guerra 
como a que existe entre Israel e palestinos nesses últimos 
trinta anos, mas, infelizmente, vivemos um estado_ de guerra 
social, em que a cada momento explodem situações como 
o maSsacre dos meninos na Candelária, o massacre dos- íri"dios 
na fronteira Brasil-Venezuela, o massacre ocorrido em Vigário 
Geral, no Rio de Janeiro, próximo a Duque de Caxias. 

Eis aqui o exemplo de que pode haver entendimento 
entre aqueles que acreditam na possibilidade de se construir 
paz com respeito e liberdade. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Lucidio Porte/la, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

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

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
a V. Ex•. que dispõe de cinco minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Líder. Para 
uma comunicação. Sem revisão_ do orador.)- S~:. P~esidente. 
Srs. Senadores, desejo ler uma carta dirigida a todos os Prefei
tos do Brasil. 

Trata-se de um esclarecimento referente à minha emenda 
constitucional, para a qual recebi o apoio da maioria desta 
Cas<l. A minha intenção é colocá-la em discussão no Senado 
Federal antes do início da reforma da Constituição, ou -s-eja, 
antes do fim do mês de setembro. 

Esta emenda permite a reeleição de prefeitos, governa
dores e Presidente da República. Entretanto. tem-se afirma
do, por todo este País~ talvez por falta de informação ou 
porque não desejam vê-la aprovada, que este Senador, em 
sua emenda, propõe que a reeleição seja por dois anos, para 
que haja coincidéncia dos mandatos dos prefeitos- previsto 
o seu término para 1996 - com o pleito para governador. 
em 1998. 

No entanto, a emenda pof mim apresentada não ve"rsa 
sobre isso, motivo pelo.qual farei, da trihuna do Senado, 
solicitando a transcrição nos Anais desta Casa, a leítura da 
carta a ser enviada a todos os prefeitos do Brasil, assim corno 
o fiz. no início, quando da apresentação da emenda sohre 
reeleição de Presidente da República, prefeitos e governa~ 
dores. 

- Recebi. como está aqui consignado, mais de 2.600 mani
festações de apoio, entre telegramas e ofícios. Mais ainda, 
conto com o apoio, atualmente, de 20 governadores sobre 
essa matéria. 
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"Mc_u caro Prefeito~ 
Cuinprlmentando-o, volto'à presença dO eminente 

Prefeito par3'coinun'iéar que a: dósSa emenda, que perM 
mitl: uma Unic3 reeleição do-Presidente da República, 
dos GovernadOres e dos Preft!itós, conta com o apoio 
formal de quase todos os Governadores. de 90% dos 
Prefeitos e da maioria dos pailamentares brasileiros. 

Tal apoio se dl!ve ao fato de que a e~cn~a de 
reeleição piemía os bons adminiStiadorcs, enseja a re
novação -dos quadros políticos- nadomiis e permite que 
haja uma açào de governo planejada e sem ·soluÇão 
de continuidade. 

Não obstante já contarffios eom expres-sivO apoio 
para 8provaçãb 'da emenda de reeleição, é necessário 
que o caro Prefeito continue m'obilizado, afim de que 
os parlamentares de seu Estado dêem tratamento bo
nômico aos Chefes dos Poderes Executivos, nos três 
níveis da Federação, relativamente aos Deputados c 
Senadores. ~ , _ , 

·A propósito das notícias maldosas veiculadas pela 
impre.nsa. no que diz respeito à.emenda do senador 
Valmir Campclo, que também advo_ga a reeleição dos 
Chefes dos Poderes Executivos e reduz o mandato do 
Presidente da República para quatro anos, a ffm de 
que haja coincidência geral dos mandatos, informo-lhes 
que a nossa intenção é propor que o futuro mandato 
dos Prefdtos seja de 6 ano~._CO!Jl <?propósito de não 
prejudicar ;lqueles que serão os_ responsáveis_ pela im
plantação de tão almejado in_stit~to da reeJeíÇ.ão. 

Portanto, não tem fundane _ _pto qu~ a p~~xima elei
ção de Prefeito será para um ,n;tandato-tampão de ape
nas dois anos para possibilitar a referida coincidência 
geral dos rriandatos ... 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Paiga) :__:_Concedo a p~l~vra 
ao nobre Senador Hydekel Freitas.(Pausa.). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho.(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobrl! Senado!' Pedro Simon. -(Pau-
•·) . 

Concedo a palavra ao nobre Seita~or Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. PresidentE;, Srili. e Srs. Senadores~ 
na administração públíca nacional, existe anomalias que indu
zem cada um de nós a certo grau de.- pessimismo. após,uma 
reflexão mais demorada sobre.: suas causas e efeitos. 

Ocupo~me, hoje, de um grav~ocontra5.te na vida social 
brasileira. Vejo uma grave distorç~o ."administrativa nas ilhas 
de bem-c.star criadas cm cada umas ,das empresas públicas 
e sociedades de economia mista federais. 

Por outro lado. nos últimos anos, registra-se baixa ininter
rupta o salário real da esmagadora m·aioria dos 64 milhões 
de membros da população economicamente atíva do País. 

Chegam a comover os exemplos de empobrecimento da 
classe média, como reflexo dessa perda de substância do_ poder 
aquisitivo dos que vivem de salário. O fenômeno preocupa 
vivamente a classe política. Nos embates recentes, em torno 
da nova política salarial, os parlamentares revelaram sua pro
funda apreensão diante do declíni9, do padrão de vida da 
maioria dos brasileiros. 

São pungentes as cenas em que aposentados e pensio
nistas da Prt!vidência Social morrcnt cm filas de hospitais ou 
de bancos. 

Não obstante, há paraísos de hem-estar. Eles se acham 
instalados no setor público. Nas empresas governamentais 
seus funcionários encaram o futuro com tranqüilidade _c não 
se queixam do alto nível de" conforto de que desfrutam no 
presente. 

Na Petrobrás, Banco do Brasil. Eletrobrás, Banco Cen
tral, BNDES, Vale do Rio Doce, Instituto de Resseguros 
e noutros centros estatais de felicidade corporativa, os empre
gos asseguram. a seus ocupantes uma vida de Primeiro Mundo. 

As aposentadorias desse núcleo de privilegiados corres
pondem ao salário obtido na vida ativa. São_d_<;__Qrimeira classe 
a assistência mr.!dica e odontológica. Não há demora na entrega 
das chapas de raios-X e de ultra-sonografia. Exé_imes clínicos 
podem ser feitos a qualquer hora. A internação hospitalar 
é acompanhada de cuidados de toda sorte. As clínicas de 
repouso, os .clubes recreatüws e colônias de férias rivalizam 
com o que de melhor possam ter funcionários púhlicos dos 
países de economia plenamente .desenvolvida. 

No entanto, as empresas estatais estão pesadamente endi
vidadas, Chegam a cerca de 100 bilhõc~ de dólares as suas 
dívidas. Apesar disso. em geral, essas empresas concedem 
a seus empregados, entre outros, os seguintes benefícios: 

L Aposentadoria integral. 2) Parte do 13" salário pago 
no primeiro trimestre do ano. geralmente em janeiro e. feve
reiro. 3) Financiamentos h<lbitacionais. 4) Empréstimos subsi
diados. 5) Auxílio-creche. 6) Tíquete-rdeição. 7) Assistência 
médica.extensiva a dependente~. Em muitos casos, são tam
bém reembolsadas .as consultas com mê.dicos particulares. É 
habitual o pagamento por lentes e óculos. 8) Anuênio de 
1% por tempo de serviço. 9) Licença-prêmio a cada cinco 
anos, de 45 a 90 dias em casa, com salário normal, além 
das férias regulamentares .. 10) Convênios com farmácias e 
papelarias para compra de material, com desconto em folha. 

-11) Periculosidade de 30% para todos os funcionários adminis
trativos da Petrobrás. 12) Um salário básico de abono nas 
féri~s. No Banco do Brasil, os funcionários têm direito a licen· 
ça-prêmio de 18 dias a cada ano, além das férias. 13) Estabi
lidade no emprego. 

O acelerado processo de privatização de empresas, que 
se verifica em todo o mundo, há de refletir-se no Brasil na 
formulação de um programa de desestatização que modernize 
o sistema econômico. 

Não é necessário dizer que empresas privatizadas perdem 
a capacidade de distribuir benesses. depois que para elas se 
fecham as torneiras do Tesouro NacionaL É certo, pois, que 
a execução de um sério programa de desestatização há de 
liberar grande volume de recursos financeiros. Chegará, assim, 
a vez da educação e da saúde, do transporte público e da 
habitação popular. 

No corrente ano, as empresas estatais incorrerão em dis
pêndios totalizando mais de 1 O bilhões de dólares, em conse
qüência de perdas habituais e do custo financeiro de suas 
dívidas. se executarem planos de substituição de equipamentos 
obsoletos por outros mais modernos. gastarão mais de oito 
a 10 bilhões de dólares. Trata-se de valores mais que suficientes 
para as reduções das carências nos quatro campos acima refe
ridos. 

_ A massa de informação básica sobre as vantagens da 
privatização parece estar sendo absorvida de modo muito lento 
pela opinião pública. Em parte resulta essa lentidão do contra-
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ataque do movimento corporativista, o qual se sente ameaçado 
da perda das escandalosas vantagens e benefícios que as esta
tais confei'ern a seus empregados. 

Não há dúvida de que a adesão da totalidade_dos trabalha
dores não-governamentais ao programa de privatização pOde
ria: Ser· rapidamente conseguida mediante uma ampla e coe
rente campanha de esclarecimento. 

Por exemplo, as mais amplas camadas populares devem 
ficar cientes de que a Companhia Siderúrgica Paulista, COSI
PA, federal, dá prejuízo diário_ de um milhão de dólares. 
Mas esse dano monumental ao contribuinte, pois é ele quem 
paga a conta, não impede a diretoria da empresa de conceder 
a seus empregados um décimo quarto salário, sob a forma 
de distribuição de "lucros". E embora possa ser operada com 
apenas cinco mil homens, a COSIPA tem tre~e mil empre-
gados em sua folha de salárioS~ -

Não se trata de um caso isolado_ de ineficiência. A FEPA
SA - Ferrovias Paulistas S.A. tem mais de quatorze mil 
emprega-dos ati vos, mas poderia funcionar cõm apenaS-qiiatio 
mil. Além dessa sobrecarga inútil de pessoal ativo, os aposen
tados e pensionistas da empresa do Governo do Estado_ de 
São Paulo chegam a quarenta e cinco mil pessoas. 

Para cultivar ilusões__ das_ pessoas simples na eficiência 
das estatais, a máquina de propaganda corporativista costuma 
dizer que as companhias de energia elétrica apresentam índices 
de elevada eficiência. Trata-se de puro engodo. Isso está longe 
da verdade. Pois as estatais da elctricidade empregam o dobro 
do pessoal necessário para operá-las. E nada fazem para evitar 
a grave perda de _energia entre a fonte de produção e os 
centros de consumo. 

Se o pessoal empregado representa o dobro do que seria 
preciso, há despesás-administrativas em ex_ces_s_QllO se to r elétri
co, Causa assombro o m_ontante das_ Jolhas de pagamento 
nessas empresas. Sobretudo, em consequência_dos benefícios 
e vantagens. O salário direto, que representa uma terça parte 
do custo da mão-de-obra, é acrescido de dois terços de_ des_e_m
bolsos das _empresas para cobertura dos benefícios, que repre
sentam o salário indireto. 

Torna-se cava vez mais amplo o consenso de que os gastos 
inúteis das empresas governamentais representam o calcanhar 
de Aquiles da política de austeridade lançada pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, Há diferentes indícios a revelar 
crescente resistência da burocracia do setor público à mode
ração de seus gastos. 

Nesse campo trava-se um batalha cujos resultados serão 
decisivos para o bom _êxito do esforço do titular da Pasta 
da Fazenda contra os avanços da inflação~ 

Compreende-se, facilmente, que o atual plano de estabili
zação monetária depende de üm ampla privatização de empre
sas oficiais, a exemplo do que vem ocorrendo o_') México, 
Argentma, Chile e Venezuela. Na América_ espanhola faz-se 
demonstração prática de_ _que a baixa inflacionária somente 
se torna contínua, quando s_e cfetua a transferência eirl massa 
de empresas públicas para o setor privado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Pxonuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e SrS. -Senadores, 
não posso deixar de registrar, com certo atraso, é bem verda
de, a acolhida que a delegação do Congresso Nacional por 
mim chefiada obteve do Parlamento BritâniCo, qUando de 
sua recente visita àquele órgão do legislativo, a seu cOnvite. 

Mais que as atenções dos membros da_ C_âmara dos Co
muns, a importância dos contatos ali estabelecidos foram real
mente significativos pàra um cóithecimerito ·mais íntimo acerca 
da e_stru_tura e do funcionamentô dá Casa e do seu papel 
na defesa e na consolidação ~o _sistema democrático de go
verno . 

.. -O Pa_rlamento Britânico, o mais ã.n-tigo da história univer
sal, detém um significado não apenas simbólico para o mundo 
civilízadó, depositário que sempre foi dos~-anseios da socie
dade, em harmonia com a capacidade administrativa do esta
do. Foi ele, de fato, Q precursor da concretização de uma 
convivência harmônica entre os poderes .que regem interna
mente as nações e que delimitam a ação externa do governo. 
Seu papel no surgimento e no aperfeiçoamento do estado 
moderno é, de fato, inquestionáveL 

Particularmente, nO- que diz respeito ao relacionamento 
entre nossas nações, a visita não pOderia deixar de ter Um 
significado amplo. 

Em primeiro lugar, quanto ao intercâmbio técnico-cien
tífico e cultural, nada houve que indicasse, ao longo de todos 
esses anos, qualquer forma de desgaste. Até pelo contrário, 
a solidificação dos laços de interesses parece haver-se intensi
ficado ainda mais, desde que o Brasil deixou de ser um meio 
consumidor, mas ta}nbém de exportador privilegiado do co
nhecimento-síntese representado por sua liderança junto aos 
países latino-americanos. 

Entretanto, a propósito do comércio exterior, o texto 
dos Tratados de Maastricht deixou seqüelas fnStrãnsponíveis, 
pOis qu·e afeta toda umá comunidade de interesses, unificada 
pu"r'-deteíminações legais e por um -injustificável desmereci
mento das peculiaridades dos países não-europeus, notada
mente os do terceiro mundo, parceiros até então cobiçados 
e cultuados. 

Sob esse prisma, trago à consideração desta Casa_ algumas 
reflexões eoi torno da questão comercial, fiXãnâo-nii! num 
poilto Crucial do problema - a política agrícola da CEE em 
relação aos países produtores. 
. BQ momento effi que ·a País se emPe~_ha _em prbcect"êr 
às reformas domésticas que se estiril_am ___ necessárias a uma 
integração mais sólida do país aos fluxos internacionais de 
comércio, parece-me-i"mportante que se acompanhem, com 
atenção, as políticas comerciais desenvolvidas pelos nossos 
principais parceiros·. uma aferição adequada dos parâmetros 
pelos qua-is os demais protagonistas do jogo int~rnacional têm 
orientado o seu comércio exterior pode ser valtosa na modu
lação correta das expectativas e na previsão realista acerca 
do retorno que o Brasil tende a auferir com o programa em 
cmso de liberalização d-a sua política comerciaL 

Re-flita-se, pOr exemplo, sobre o comportamento da Co
munidade, agora que, concluída a fase de inte~ração_ dos mer
cados nacionais. os Doze articulam-se_ para Implementar as 
metas de unificação lnonetária e política fixadas nos T:at~dos 
de Maastricht. E corrente, entre diplomatas e academ1cos, 
o receio de que a Europa Unificada venha a constituir-se 
em um reduto protecionista- "a fortress Europe"'', recor
dando o jai-gão- , ~ateado_ por um elev~do ~ra~ de ~omple
mentaridade entre as diferentes econom1as nactonats e por 
vínculos seletivos e localizados com terceiros mercados, em 
particular os Estados Unidos e o Japão. Argumenta-se q~e 
os reflexos positivos que o esperado aumento da renda n:gl?
nal propiciado pela integração poderia ter ~obre o comercio 
internacional seriam inibidos por preocupaçoes marcadamen-
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te protccionfsfas Cdm O -desempenho e a competitividade da 
economia européiá.~ - ~ 

Até que ponto o ·comportamento atual da Comunidade 
Ecoriónilc-a Européia juStifiêãria esSe tip-o ·ae- reitUfa?-Seifâ 
plausível identificar nãs- polítíca:s é>ra- àdotadas p·eia CEE ten
dências pouco c_ondizentes com o objetivo que nos tentam 
imprimir como dogma - a nós, países em desenvolvimento 
-de valorização· das forças de mercado? Confesso qtie Outra 
não foi a minha percepção ao me deter há- poucos dias no 
exame da Política Agrícola-Cóffiüin da Comunidade. 

COmo membro daquele grupo parlamentar que esteve 
recentemente em visita ao Reino Unido, pude constatar o 
hiato que se afirrila erifrC âiSCUrso e prática na gestão, Pela 
Coinunidade, de sua agricultura. Por mais que a Inglaterra 
e outros membros de menor expressão, como-os Países Baixos, 
insistam desde sempre que mais produtividade e menos tarifas 
constituiriam a fórmula mais consisten.te para ·elevar o nível 
de competitividade externa da agricultura comunitária, a tóni
ca _em Bruxelas continua a ser de um apego intr~nsigente 
à PAC e aos mecanismoS nela previstos de proteção ao agri
cultor europeu. 

Os ntimeros a esse respeito sau expressiVOS. Em seu últf
mo relatório anual sobre agricultura, a Organização para a 
Cooperação Eco-nómica e o Desenvolvimento indica que o 
valor dos subsídios agrícolas aplicados pelos_ Doze d_urante 
o ano de 1992 atingiu o patamar de 155..9 bilhões de dólares, 
praticamente dez bilhões a mais do que no ano orçamentário 
anterior (US$ 146.4 bilhões). _Q quadro ganha feições ainda 
mais preocupantes quaiido se busca traduzir__aquele montante 
em termos de subsídio por produtor individual. Tem-se então 
a cifra de 17.7 mil dólares, algo que, pot surpreendente que 
possa parecer. ainda é suplantado em dobro pelo pago por 
alguns países nórdicos aos seus agricultores .. Segundo a OC
DE, o subsídio pago em média pela Noruega a cada produtor 
individual alcançou cm 1992 a faixa de 39.6 mil dólares. 

São váriãS-aS formas em que se materializa O proteCio
nismo ·agrícola da Comunidade. Ele não se limita aá subsídio 
direto à produção e à exportação. Permanecem em vigor o 
tradicional instruiDerito de preços mínimos, que abarca. entre 
outros itens, carne bovina, açúcar, cereais: leite, pesca, certas 
frutas e legumes, bem como mecanismos d~ proteção_ tarifária 
e quantitativá~-que amparam um quãrtá dos piOOUtos da pauta 
agrícola da Com~nidade. Com ~ssa ·ptêiade de recursos, a 
PAC não somente dificulta-, cóiri.o tãinbcm;-em alguns casos, 
inviabiliza o acesso ao_ mercado europeu. Sobretudo, o que 
é mais grave, confeú:i às exportações'a-grícolas da Comunidade 
uma margem artificial de co_rnpctitiVidade, deslocando concor
rentes cm terceiros mercados. A redução do mercadO externo 
das exportações brasileiras de carne bovina, frangos e açúcar 
é um dos mais visíveis e alardeados efeitos dessa conCorrência 
leonina que a Cnlnunidade impõe, via PAC, aos_outros gran
des produtores agrícolas mundiais .. 

No campo dos produtos tropicais, o Brasil tem sido parti
cularmente apcnado. Além do tratamento preferencial que 
a Comunidade tem tradicionalmente destinado aos países sig--
natários do Pacto de Lomé, concorrentes do Brasil em um 
número expressivo de produtos, o País se vê hoje também 
discriminado em refação a-alguns países andinos, que passaram 
recentemente a contar com acess-o privilegiado_ ao_ mercado 
europeu como uma iilusifada forma de coope-ração interna
cional no combate ao-narcotráfico. 

As sinalizações acerca de uma possível futura reversão 
da febre protecionista européia são tímidas. Por seu dogma-

tismo nas negociações sobre agricultura, a CEE continua a 
bloquear um desenlace positivo da Rodada Uruguai do 
GA TI, o mais abrangente esforço já empreendido de liberali
zaçãõ -das trocas internacionãis. _Como se sabe, o saudado 
avanço obtido em Tóquio pelo Grupo dos Sete no tocante 
à Rodada Uruguai passou ao largo do impasse em agricultura, 
sem que a França, o mais protecionísta entre oS Doze, tenha 
e~ princípio "rêvelado maior disposição em assimilar o virtual 
acordo obtido há algumas semanas em Blair House entre Wa
shington e Bruxelas em torno do delicado tema das oleagi
nosas. Para o Brasil e outros países em· desenvolvimento, 
que em nome do sucesso da Rodada já fizeram expressívas 
concessõeS em -m~-n-s como serviços e prnptiédade intelectual, 
o "Clima não pode ser senão de desalento diante da inflexibi
lidade de nossos parceiros eurOpeus. 

Não posso deixar de adicionar ainda uma nota sobre a 
posição da Comunidade em relação a acordos de prOdutos 
de base. A prontidão com que a CEE fere ao ideário livre-cam
bista- na defesa do seu produtor contrasta com a reticência 
dos Doze em se associar ao __ mundo em desenvolvirriento na 
moldura_de_ formas de ordenamento de mercado que possibi
litem a n!cupenlÇãd das eCohomias produtoras de café-e cácau. 
A recente ruptura das negociações de um Novo Acordo Inter
nacional do Café com cláusulas econômicas deveu-se tanto 
ao espírito pouco cotrperatívo dos Estados Unidos como à 
apafia ciu mesmo desinteresse da Comunidade Económica Eu
ropéia no tocante ao tema. Oxalá a movimentaçãO ora em 
curso dos países produtores de café faculte a recuperação 
de receitas que se viu frustrada nas nego-ciações de Londres .. 

Ao proceder a essa exemplificação impressionista do pro
tecioniSnio europeu, não é-meu irtleresse propor o fechamento 
ou a autarquização da economia agrícola brasileira. O desin
centivo que os subsídios excessivos trouxeram rio passado à 
diversificaçâO e_a uril.a maior produtividade da nossa economia 
agrícola seria razão sufiCiente -para evltat uma retomada nos
tálgica de antigas práticas. O que busco com essa breve expla
nação é contribuir para que as discussões sobre o programa 
de liberalização do comércio exterior brasileiro sejam condu
zidas com maior realismo, pelo menos no que se refere às 
expectativas sobre a eventual reciprocidade de nossos parcei
ros, que continuam a se orientar por aquilo que julgam melhor 
atender nas presentes circunstâncias aos seus interesses nacio
nais. Não se pautam por -uogmas ou açodamentos liberali-

-zã"ntt~s. - -
Em que pese a existência de uma política equivOcada 

e afrontosa a nossos interesses, conforme piaticado pelos 
membros do Mercado Comum Europeu, nada disso chega 
a arranhar a amizade fraterna que nos une àqueles pCivos, 
em especial aos do Reino Unj_do, que tão bem representam 
ã boa convivência democrática nO plano internacional. 

Demonstração cabal disso foi a atenção dispensada aos 
congressistas brasileiros. Nesse aspecto, quero destacar a pes
soa do Dr. Michael Clarck, parlamentar britânico e presidente 
do Parlamento EurOpeu. que rios prOporciOriou, juntamente 
com sêus-parés, uma acolhida memorável em terras britânicas 
e naquela Casa legislativa .. 

Em meu nome particular e no de toda a delegação do 
Congresso Nacional brasileiro, quero estender nosso_ sincero 
reconhecimento ao povo inglês, aos funcionários da nossa 
Embaixada e ao nosso representante junto àquele governo, 
ó ~mbajxador P:aulo Tar_so_f\echa de Lima .. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nObre Senador Nelson Wedekin .. 
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. O. SR. NELSON WED'EKfN (PDT - SC. Pronuncia ·o 
s_eguintç- discurso. -Sr. Presidente, S!:'as. e_Srs. Seriadores, 
a revisão constitucional marcada para outubro, se llâo for 
paralisada, vai provocar mais um desastre neste pobre País . 

. Ninguém - a não ser umas poucas pessOas e êntidades 
- tem sido capaz de refletir com alguma lucidez sobre os 
desdobramentos possíveis e. prováveís desse ato inoportuno 
e insensato. 

A revisão foi um dos últimOs. dispositivos votados na 
Constituição .de 19"88._ Era um momeftto de· _exaustão, Pór 
causa do enorme esforço de todos para a elaboração da Cana, 
e da forte ( e legítim~) pressão que vinha da _s_ociedade, para 
a conclusão dos trabalhos da Constituinte. _ 

O precedente vinha de Portugal. Só que não foi dito 
na ocasião que a revisão cm Portugal se limitou à dcs_cons~ 
tituição do Conselho da Revolução, e apenas para afastar 
os militares da política. como esclareceu Maria Conceição 
Tavares cm a Folha de S~ P3.ulo de domingo, 22-dC agosto. 

Sob pre_ssão. exauridos, -com o argumento de POrtugar, 
e sem segurança sobre a qualidade da obra realizada, votamos 
a revisão, numa espécie de ato falho, explícito e coletivO. 

Agora, estamos diantc_dc_ uma verdadeira (e nova).ConS
titUiilte. Mas, se perguntarmos a 100 pessoas_ que votaram 
em deputados c senadores na última eleição, podem ter certeza 
que 99% ignoram por completo que haviam escolhido verda-
deiros constituintes. - - ---

E não vamos nos esquecer que os índices de votos nulos 
e brancos foram, na eleição de 1990, os mais altos da históiíã. 
republicana, depois da instituição do voto universal. 

Se na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88 já 
tinha razoável fundamento--ã crítica sobre a SUa legitimidade 
precária, porque não era exclusiva, comparemos agora._. __ sim, 
porque esta é urna verdadeira Constituinte. Ela só não -é clia
mada assim, s6 não tem esse nome, tudo o mais é igual. 

Ou pior. A Constituinte- de 87/88 teve a prudência de 
votar as proposições em dois turnos, exatamcnte_ para que 
a reflexão, o debate pudessem ser feitos e refeitos, penSa'dG:s 
e repensados. 

Agor_a, não. A COnStituiçãó será alterada- cóni o mesmo 
quorum da Constituinte, em turno único·. Como" urnã._simpltis 
revisão pode ser mais descuidada, mais descriteriosa, menos 
rigorosa do que uma Ass_embléia Nacional Constituinte ? 

O Ministro Fernando Henrique _tem razão: este País sofre 
de esquizofrenia. Vamos escrever uma nova Constitüição sem
que sequer tenhamos regulamentado inúmeras das disposições 
da Constituição de 1988. OU seja, sem que tenhamos operadq 
por completo á obra constitucional. 

E porque não foram regulamentados esses dispositivos? 
Não foi por preguiÇa". ou neglicência dos deputados e senado
res. Foram as questões de difícil resolução e de polêmica 
acirrada, as remetidas para posterior regulamentação. 

É certo que muitas dessas_ disposições n-ão são regula
mentadas porque setores poderosos não permitem. É o caso 
dos juros de 12%. Mantidos assim, inertes, _não alteram o 
estado das coisas e confirmam o Stãtus quo: 

Mas, em regra, a falta de regulamentação dessa centena 
e meia de dispositivos é resultado do equilíbrio de forças: 
nenhuma facção se sente segura para confrontar a outra, ne~ 
nhurna consegue superar a outra, ninguém tem forçã para 
vencer o impasse. -

A Constituinte- empurrou com a barriga essas questões, 
e assim elas permanecem. E aqui reside um dos mais formi-

dáveis. perigos dessa mal pensada revisão: os impasses persis
tirão, se é que ~ão_fii:arãó ainda Jllais aguç1~zadOS_. 

Se não foram superados em um ~no e. meio de debates 
na Constituinte, em dojs turnos d~ votaçã,o,. se- não Toram 
resolvido.s nestes ~ .últimos anos, por que se vão- superar e 
r c sol ver em três ou seis meses-?_ - -

Este Congresso Nacional, que há mais de anos está discu
tindo_ s_em conclusão leis importantes como a de Diretrizes 
e Bases da Educação, das Patentes, das Concessões de Servi
ços Públicos, e tantas outp;ts, como irá próinover urna mudança -
rápida, .c.omo irá (azer. uma: refofnia da própria Lei Ma:ibr 
em tão çurto espaço de tempo? 

,"Como este Congresso Nacional, que não consegue votar 
centenas de vetos presidenciais (desde .CoJlor), medidas provi
sórias, _que atravessa o ano sem votar a Lei Orçamentária, 
freqüente"rneti.te paraiisado nos trabalhos de Comissões e de 
Plenárjo, corno Cste Congresso irá elaborar o que é - na 
xe.rd&de --:- uma nova ConstitUição? _ . 

. É de lembrar güe_-no ano que ve-m tàeritoS_elClções_quase· 
gerais, para Deputado Estadual e Federa_!, duas vagas do Sena
do, Governador, Presidente. A mais ãbiangen_te eleição desde 
1950. 

Mais de 90/95% do Congresso estará, então, ent plena 
campanha eleitoral. O parlamento revisor eStará nos .eStadOs
articulando aliança_s, garimpando votos, buscando a reeleição. 

Estamos diante- de uma possibilidade bastante concreta: 
os -trabalhos da revisão_ estarão inconclusos. É o que de pior 
põâe,ac9otecer: a Naçãp, perplexa, estará diante de uma revi
s_ão .peJa metade, a qual terá criado enormes expectativas, 
sem., "éiitretanto, resOlvê-laS~ Sequer concluí-las. para o bem 
ou para o mal. . .. _ . 

O Congresso NaciOnal estará tão desmoralizado_ qUe de
morará i:mós para se _redimir pe·racnte- a opinião nacional. Já 
não basta:-o atual descrédito da Instituição. -

Outra hipótese, a contrária, é a de que. sim, concluiremos 
a_rcvisão em março/_aj)ril. _Mas que obra daí resultará, de 

- .um esforço assim apressado, de tanto afogadilho, de tanta 
superficialidade_? 

E pode acontecer - é provável que aconteça - que 
se produzam algumas mudanças pouco substantivas, urna mo· 
dificação aqui, outra .acolá, mas todas provocando mais uma 
decepção. 

A quantas decepções mais está disposta a sociedade brasi
leira, depois da campanha das diretas, de_ Tancredo, do Plano 
Cruzado, da própria_ Constituinte, de Collor ? 

Tem õ- Congre!:;SQ Nacional o di r_~ i to de fabricar mais 
uma ilusão, de criar_ mais _urna falsa expectativa? 

O Congresso Naqional precisa- as elites deste País preci
sam - aprender _esta_ coisa elementar, de que o processo 
históriC-o brasileiro, o ~sforço para nossa evolução e desenvol
vimento, tudo será longo, demorado, penoso. Não há atalhos 
à vista. Não há atalhos possíveis. 

Não há truques, nem fórmulas mágicas. A Crise brasileira 
não está só num lugfl.r, como muitos querem__fazer_crer que 
está na ConstituiçãO de 1988. 

Nós podemos escrever a melhor das Constituições,. nós 
podemos fazer desta revisão um instrumento consensual, mo
derno, conseqüente, mas-isso, em si, nada resolverá a crise. __ 
A revisão é um pálÍdo e equivocado remake·de outrosJilmes 
já vistos. 

----=-- --E, por favor. não falem em revisão réstrita, em acordo 
sobre _alguns pontos a examinar e revisar. Uma vez aberta 
.ã porta da revisão, nada Conterá a demanda de modificações 
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amplas, gerais e irrestritas, que virtualmente possam atender 
interesses contrariados. privilégios de categorias e segm~ntos, 
ou simples demagogias eleitoreiras. _ __ 

Na revisão, nos termos em que está posta, quem Irá deferi
der o Estado, as finanças do Estado,_diante do des__ejo explícito 
de realizar uma reforma tributária. Como este COngresso Vai 
enfrentar as pressões que ~neste particular - virão dos 
contribuintes, da União, dos Estados, dos Municípios 

O governo Itamar ·enfraquecerá no inomenfo- ritesmo da 
instalação da revisão preVista:·o eíxo de poder Se transferirá 
imediatamente parã o Congresso. -

Como dar seqüência ao plano económico de estabilização 
e .de vencer a espiral inflacionái'i3-

Nós damos _ao Governo Itamar Franco e ao Ministro 
Fernando _Henrique o credito de estar colocando "a casa em 
ordem". Mas como, se se trata de um Governo cercado de 
um lado pelo ex-governo Collor e todo O se_l! -descaJabro, 
de outro pela revisão, e mais adiante atropelado inevitavel
mente pela sucesS"ão presidencial c pelas eleições de 1994? 

Ninguém tCrã o direitO de exigir do Governo Itàmar que 
se conduza melhor, diante de tantas circunstâncias- adversas 
- às quais o Congresso Nacional irá acrescêr ª fnserisatei 
da revisão. - · 

E o empresaifado brasileiro? Está fascinado com a possi
bilidade de reformar pontos da Constituiçáõ-qúe·julgam enve
lhecidos c ineficazes. O cmpresáil3.do é o segmento que mais 
pensa que se vai beneficiar. Mas está redondamente enganado. 

Pensam os empresários reduzir a carga tributária, simpli
ficar o Sistema, derrubar certos direitoS-. ·reduzir o papel do 
Estado. 

Mas será que ninguém lhes diz que um Congresso em 
ano eleitoral (seja ele brasileiro ou qualquer outro) tende 
a não confrontar direitos, garantias, normas estabelecidas e 
em vigência? -- - ----- --

Onde .estão as ceotenas de _;·-pensadores" a s_erviço do 
empresariado, os experts (ou _seriam simplesmente espertos) 
q~ç ganham fortunas em assessoria empreSarial, que não lhe 
explicitam tão e.lementares advertênci3$_ ~ _ 

Ou eles, as FIESP da vida, pensaffi que terão a exclusi
vidade dos lob~ys, que no jogo da re•ásão não terão ''adversá
rios", que farão suas apostas sozinhos ? 

Deviam pelo menos lembrar essas dl!as coisas: este. Con
gresso irá buscar sua reeleição e .tende a não derrogar direitos; 
e os que podem perder alguma coisa na revisão" têm mais 
motivação e força de pressão do que os que podem eventual
mente obter algum ganho. . . 

É isso que querémos dizú: a hij;Ótese-Oe não conduirmoS 
os trabalhos da revisão é vívà, forte, provável; a outra alterna
tiva é a de terminar a reviSão, com uina- ob_r_a_ pífia, limitada. 

Não há a m_ín_i_t]]_a garantia que uma revisão feita e con
cluída signifique melhora substancial. N~o há a mínima garan
tia que façamos unia ConstitUição -melhor do que a atual. 

Por que correr todos esses riscos, por que iOda essa teme
ridade? Por que mobilizar tantas energias, dispender tanto 
esforço, despertar tantas esperanças, provocar tantas expecta
tivas, se tudo resultar em nada, ou então, resultar numa obra 
bisonha, frustrante, pelo equilíbrio de forças, pelos impasses 
que seguramente não se resolverão ? 

Lembro a pesquisa do DIAP, que tem um resultado con
traditório:- ã riüliõria quer a revisão, m.a:s a análise pontual 
das várias questões levam à conclusão de que mesma maioria 
não avançará em mudanças realmente su.bstantjv.as. 

Não temos o direito, nÇis do Congresso Nacional, a mídia, 
a sociedade brasileira, de. cometer tal aventura, tão plena 
_de_ teç.:te_rid~des, ri~c-~~-·- ~ncori~~-qüén~ias. __ · · -·- -

O SR. PRESIDENTE (BeBo Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador V_almir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- SL Presidente,_Sf'!s e Srs. Senadores, 
o Fundo Constftucional de Financiamento do Centro~Oeste 
esiá completando, neste mês de setembro. quatro anos- de 
iihjjlantação. Durante seus primeiros anos de atividades, o 
Fundo do Centro-Oeste, como é mais comumente conhecidO, 
tein-se dedicado à su_a tarefa maiOr de promover o desenvol
vimento e_conômico e soda[ da Região, mediante financia
mento aos setores produtivos, em consonância com _o Plano 
Regional de Desenvolvimento. .--

Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta volta
da para a aceleração do esforço de crescimento do Centro
Oeste, onde Brasília, com todo_ o peso de sua signífíCação, 
inclusive simbólica. representa, ainda hoje, o grande vetor 
no sentido da integração definitiva de todo o \iasto território 
ri.;icional ao mapa econórriico' e -sOC131 do Brasil. 

Brasília, hoje definitivamente consolidada, representa 
também um dos esteios em que se apóia toda a Região, não 
apenas por seu dinamismo mas também pela força da decisão 
política que aqui se COncentra de modo muito especial, mere
cendo assim uma atenção maior por parte dos gestores do 
refei'ido Fundo. 

Os recursos do Fundo do Centro~Oeste sãO atualmente 
gercnciados pelo Banco do Brasil, _que tem tido o louvável 
cuidado de adotar a triagem feita pelo Conselho de Desenvol
vimento Ec_onômico, que, examinando o interesse do Distrito 
Federal, atende às preferênciaS dos brasilie'nses, não só para 
preencher' os vazios que o mercado aponta, mas também para 

.cumprir a regra da imp!antação 9e_ in9~strias não-poluentes_ 
entre nós. 

Brasnia, ou_ seja, o Distrito- Federal, não tem tido maior 
envolvimento na administração dos recursos dessa fonte, ain
da que sejãm fOrtes os ·argumentos em defesa de uma partiCi
pação mais- díreta e mais efetiva do seu Banco na gestão de 
tais recursos. · · 

O Banco do Brasil. como gestor do Fundo, tem sabido 
administrar a aplicação e o repasse dos recursos, apesar das 

-!imitações que enfrenta, por força, até. de suas próprias nor
mas que, por exemplo, limitam o acesso da maioria dos produ
tores rurais da Região aos benefícios do _crédito, porque são 
poucos· os ruralistas que podem lançar mão de uma segunda 
hipoteca, já que são raros os qUe po-ssuem outros iriióVeis 
para darem garantia do empréstimo, além da própria fazenda, 
onde vivem e trabalhaJil. 

Em que pese, portanto, o esforço e a correção com que 
o Banco-do Brasil vem conduzindo a aplicaçãO dos recursos. 
acreditamos que se deveria dedicar uma maior atenção ao 
Distrito Federal, dentro da Região Centro-OeSte, Pois o Fun
do foi criado para investime-ntos, e o Distrito Federal continua 
sendo não só o pólo que impulsiona o progresso da região, 
mas ãbriga aitl.da o poder de decisão política, um privilégio, 
aliás, que a Região Centro-Oeste precisa' aprender a melhor 
explorar. 

A competência do Banco do Brasil na condução dos negó
cios do Fundo se evidencia, por exemplo, no baixo nível de 
inadimplência, que é o resultado do seu empenho na regulari
zação·dos créditos e, tªmbém, pela assunção pelo Banco de 
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todas as dívidas. antes mesmo da configuração do prejuízo. 
De fato, a rubrica ··Financi~úricntos cm Atraso", em 31 de 
dezembro passado, acusava uma participação sempre inferior 
a 7% do montante dos financiamentos concedidos. 

Por outro lado, porém, no que se refere _ao_montante 
dos recursos alocados, para incentivo às atividades agroindus
triais, o Distrito Federal mereceu a alocação de pouco mais 
de 8 milhões de cruzeiros rc~is sobre um total de quase 24 
milhões aplicados na Região. _E u_in número realmente irrisório 
se consideramos o quanto carece o Distrito Federal no que 
diz respeito às atividades agroindustriais. 

Mais preocupante, porém, são -os dados relativOS: às apli· 
cações no desenvolvimento do Turismo. Segundo Q Relatório 
1992 do Fundo, nenhum centavo fOi aplicado no Distrito Fede
ral, para apoio às atividades de turismo, mesmo sabcndo-~e 
da especial vocação turística da Capital Federal, Património 
Cultural da Humanidade. 

Ressalte-se ainda que mais de um quarto do total dos 
recursos alocados pelo Fundo para a Região ficou ocioso, 
por motivos diversos, o que, dadas as condições em que vive
mos, signifiCa o desperdício de oportunidades de crescimento, 
em um momento da vida nacional em que crescer pode ser 
a diferença entre sobreviver ou sucumbir. 

Não quero responsabilizar o Banco do Brasil por estes 
problemas, pois o Banco tem sabido manter-se nos seus limites 
e tem feito o que é possível. 

Talvez seja nossa a responsabilidade por não termos sabi
do aproveitar melhor os recursos do Fundo, e tenhamos permi
tido que o Disfri"to Federal deixasse, por exemplo, de ieceber 
investimentos para a área do Turismo. 

Talvez, a· própria estrutura Operaciorial cm que se apóia 
a gestão do Fundo do Centro-Oeste possa ser responsabilizada 
por esse tipo de falha. pois o Banco do Brasil age supletiva
mente, na ausência de um Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, que ainda não foi criado. 

Talvez tenham razão os que defendem a transferência 
da responsabilidade pela condução dos Programas do Fundo 
para o Banco de Brasflia, apresentado como uma alternativa 
mais barata, mais eficiente e ro.ais ágiL 

Sobram argumentos cm favor da utilização de uma estru
tura como a do Banco de Brasai_a, que já está aí, respondendo 
com competência c sensibilidade aos desafiOs de financiamen
to do desenvolvimento de Brasílía· e-âa Região do Entorno. 

Provavelmente, a posição estratégica que Brasília. ocupa 
dentro da Região, somada à indiscutida competência do BRB, 
conforme têm demonstrado os ótimos resultados alcaiJçados 
nos últimos anos, resultaria Cm uma opção bem mais adequada 
à realidade desta Regíão. Com ce_r.teza, a Região Centro-:Qeste 
requer um agente de financiamento do seu desenvolvimento: 
um Banco sensível à realidade desta enorme porção do territó
rio nacional. 

Esta é uma proposta que merecerá, com certeza, uma 
especial atenção dos Srs. Parlamentares que, deverão, br~ve
mente, rever o texto constitucional que criou o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, pois a Região já provou 
o seu dinarriismo e espera tão-somente que os instrumentos 
que lh!! facilitem o progresso sejam, de fato, implantados 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Teotônio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Sr~, 
Senadores, c-ansados de esperar qualquer proposta do Go
verno do Estãdo, para melhorar sua vexatória si.h.ta~.ão salarial, 
os policiais civis de Alagoas cruzaram. os braços. E mais uma 
pãralisação no serviço público de Alagoas. E mais unl golpe 
nos alagoanos, infelizmentt! massacrados pela omissão. opri
midos pela incompetência e pela absoluta letargia de um go
verno que nem o clamor da~ nta!i consegue fazer acordar. 

· Dorme o governo de Alagoas dí~Ot~ de 11m serviço público 
absolutamente sucatead_o_; dorme o govcmo do Estado diante 
de unla mãquiila adm"infstrativa semiparalisa.da. 

A situação do serviço público cm A lagoas assume dimen
sões de rara gravidade. Quando não são Ós servidores que 
estão em greve, é 'o' Serviço que nãO funciona por absoluta 
falta de um custeio minimamente adequado. 

É difícil imagiOar que o caos ·a que foi levado o serviço 
público em Alagoas é fruto apenas da omiss;ío e da incompe
tência. Nada funciona. É o único estado, por exemplo, onde 
at~ h<.?je não se constit.uir_am comissões inunicipais e comissão 
estadual para acompanhar e controlar os trabalhos e as verbas 
das s::omissões produtívas de trabalho nà área dos sertões cm 
seca. O governo dc-alagoas, até por fidelidade à escolaeolorida 
onde foi treinado~ Jem pavor e medo do controle social.· Ala·
goaS sequer tem Prestado contas regulares das verbas rece
bidas da SUDENE para os sertanejos castigados pela seca. 
Nas Alagoas de hoje, é praticamente impossível discernir onde 
termina a pura incompetência e onde começa a criminosa 
omissão. 

A greve dos policiais civis é mais um capftulo na ínternli~ 
nável crônica de desacertos do Governo do Estado. Os poli
ciais reivindicam que se reponha, ao menos em parte, a vergo
nhosa defasagem salarial de vencimentos claramente achata
dos. Que se corrijarrl, ao menos em parte, as distorções absur
das·-entre os salários dos policiai-s e dos delegados de carreira. 
Tudo se tem tentado. O sindicato dos policiais até propós 
anteprojetos de lei ao Governo. Mas o Governo nada faz. 
o·grave é que-ningüêm, henhum movimento sindical ou social 
parece ter forças sufiCientes. para despertar o Governo de 
seu torpor paralisante.. O Governo dorme, dorme sempre, 
enquanto crescem as carências e se avolumam as crises. 
. Pior ainda, a greve dos policiais civis agrava o clima· de 
msegurança e medo. em que ainda viVem os. alagoanos. É 
op()rtuno lembrar _que há pouco tempo se deu a intervenção 
federal na Polícia Militar de A lagoas - que a própiia -Secre
taria de Segurança ·Públiéa acusava de responSabilidade por 
80% dos crimes de morte no Estado. A interventoria trabalha, 
e trabalha bem, com destemor e coragem, para livrar a institui
ção dos marginais _que lá se acoitaram, mas a opinião pública 
não esquece da noite para o dia os homicídios, seqüestros, 
assaltos, extorsões e mil outros crimes atribuídos a PM e a 
ex-PM. a cirurgia moral que o interventor da Polícia ainda 
nem terminou e já vem a greve da Polícia CiviL Minha solida
riedade aos policiais civis de Alagoas se estende, na verdade, 
a todos os alagoanos, que tem seus impostos desperdiçados 
pela incompetência. Nossa solidariedade aos servidores da 
Polícia Civil se estende aos alagoanos, privados de um serviço 
público eficiente por um governo que se alheia aos problemas 
da população com a indiferença dos omissos. Nossa solidarie
dade maior é, por isso mesmo, ao próprio Estado, Alagoas 
não merece tanto castigo.~ 

Obrigado. Era o que eu tinha a dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Bel! o Parga) -Não há mais orado· 
res inscritOs. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra os 
trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores a sess_;iQ extraor-

din~ria a re__~lizar-se hoje, às 18h30min, anteriormente convo
cada. 

O SR. PRESIDENTE (Bcllo Parga) - Está encerrada 
a sessão. 

(Lelianta-se a sessão às 18h05min.) 

Ata da 180aSessão, em 2 de setembro de 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

As 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camatgo _ Albano Franco_ Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Aluizio Bezerra_ Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos Antonio 
De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Chagas Rodrigues_ Cid Saboia de 
Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira_ Divaldo Suruagy _ 
Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Eva Blay 
_ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerscn 
Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique 
Almeida_ Humberto Lucena_ Hydekel Freitas _Iram Saraiva_ 
lrapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _João Calmon _ João 
F.rança:. João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José 
Paulo Biso! _ José Sarney -·Júlio Campos _ Júnia Marise _ 
Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Loure:rp_berg 
Nunes Rocha _ Luurival Baptista _ Lucidio Portella _ Luiz 
Alberto Oliveira _ Maguo Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pínto 
_ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson 
Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira _ Rena! do Aragão _ Ronan Tito 
_ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _ V almir Caro pelo _ 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusam o comparecimento de 68 Sr_s, Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O Sr. 1 ~ Secre
tário procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 294, DE 1993 
·(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 192, 
de 1991 (n~ 2.654, de 1992, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n" 192, de 1991 (n' 2.654, de 1992, na 

Câma.fa dos Deputados), que altera dispositivos da Lei n"' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 02 de setembro de 
1993. - Chagas Rodrigues, presidente - Lucídio Portella, 
Relator- Levy Dias- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N• 294, DE 1993. 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 192, 

_ de 1991 (n~ 2.654, de 1992, na Câmara dos Deputados). 
Que altera_ dispositivos da Lei nQ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Os arts. 222, 223, 224, 230, 238, 239. 241 e 

412 da Lei n'' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qual-
quer comarca do País, exceto: 

a) nas ações do estado; 
b) quando for ré pessoa incapaz; 
c) quando for ré pessoa de direito púhlico; 
d) nos processos de execução; 
e) quando o réu re_si9ir t;m local não atendido pela entre-

ga domiciliar de correspondência-; ---
f)quando o ãutor a reqllefer de outra f<?_rma. . . 

Art. 223. Deferida a "citação_ pelo correio, o escrivão 
ou chefe da secretaria remeterá ~o citando cópias da petição 
ínicial e do despacho do juiz, expressamente c6:ri.igiiada em 
seu inteiro teor a advertência a que se refere o.art. 285, segunM 
do parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o 
juízo e cartório. com o respectivo endereço. 

Paráirafo Ónico . .'A carta será registrada para entrega 
ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que 
-aSsine o fec:ibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a 
entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de adminis
tração. 

Art. 224. Far~se-á a citação por meio de oficial de justiM 
ça nos casos ressalvados _oo art. 222, ou quando frustada a 
citação pelo correio. --

Art. 230. Na$ comarcas contíguas, de fácil comunica
ção, e nas que se situem na mesma região metropolitana, 
o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em 
qualquer delas. 

Art. .238. Não dispondo a lei de outro modo, as intima
ções serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 
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aos advogados pelo correio oU, se presentes em cart6r_io, dire-
tamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. . _ __ __ . 

Art. 239. Far-se-á a intimação por meio de ofictal de 
justiça quando frw:.trada a realização pelo co~re~o. _

Parágrafo único. A certidão de intim~ção deve c:onte~: 
I - ... -~- .-.......... ,._.·-·-~·· .. ~,-;-:-~·~--.,.-· .. ··~_ .. ,....~·-::-"":·~ .. .-~--: 
II - ...... --·-··--·--·-·-··-· --~. -. -~-·---·---·-···-·~·· 
III -a nota de cliente ou _certidão ~e qUe 6 )~timado 

nâo a apôs. 
, , '. ···• •· •······~~~~~--.......,--·-:-••Y-":~:-~~·~·-··~--~~-~·~;·_·-·:--

Aft. 241. Começa a-correr o prazo: 
I -quando a citação ou -intimação for _pelo correio, da 

data de juntada aos autos do aviso de recebimento; -__ .. 
II -quando a citação ou intimaç_ão for por. o fiem: de 

justiça·, da data de juntada aos autos do man?ad~ cumpndo; 
III -quando houver vários réus, da data de JUnt~da a~s 

autos do último aviso de recebimento ou mandado cttatóno 
cumprido; 

IV- quando o ato se realizar em cumprimento de carta 
de ordem, prccatória ou rogatóriª', da data de sua juntada 

Passa-se à 
Item 1: 

..... ,!, 

ÓRÍ>EM DO DIA 

'VotaÇão, e~ t~-rnó'úníto, cfo.Requ~rimenio n~58~. -de 
1993, do Senador Irapuan Costa Júnior, Solicitando, nos ter
mos regimentais, a transcrição, nos Anais do S.enado Federal, 
do Texto "O Homem e a Cidade", de autoria de Evandro 
Magal, sobre o quarto- aniverSário de érnaridpação de Rio 
Quente, Goiás. 

Em votação.· 
Os Srs. Senadores que o -aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

-É ·a seg~iflte á --~até ri~ c~ja transcriÇão é soHcitâ"da. 

aos autos devidamente cumprida; O HOMEM E A CIDADE 
v- quando a citação for edital, fírida ~_dilação assinada Evandro Magal 

pelo juiz. Há exã.tamente quatro anos, a primeiro de junho de 1989, 
··~·····~···u···-·········,··-·~········~······~···~·y·"'"···~-~~:;~~-~-· instalava-se solenemente a cidade do Rio Quente, fruto do 

Art. 412 ...................... , ... _'="P"~- .. ~: .... _._~ .. ~-.. -·-·-···-,_-_ ... __ trabalhO, da deterininação e do sacrifício de urna plêiade de 
............. ~-·-········-··,-.:·.~~-·~ .. ~ 7_~-~ ....... ---.:~~~-~:---·~_.:..·;-_-:::·-~·;_~:---_, homens que, por coriVkção e extremo ideal, sempre acredi

§ 3~' A intimação poderá serfeita peiocorreiO-, s:oP regis- taram ·na fisolofia do polêrnico Ghoette, que dizia "que se 
tro ou com entrega em mão -própria, quandó a testemunha no caminhO da vida encontrarmos uma pedra, nela não pode
tiver residência certa." ·· - --·- -- · trioS tropeçar e cair, mas, sirp., -de cima dela vislumbrar o 

fiõrizonte". 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor trinta dias ap-ós a data 

de sua public;ação. 
Sobre a mesa, requerimento que 

Secretária. 
É lido o seguinte: 

E foi o que aconteceu há um quadriênio passado, quando 
por inspiração, apoio e vontade dé uin líder empresarial de 

será lido pela Sr• 1~ sucesso, e que embora de origens humildes, ainda ago_ra no 
ápice as preserva com o mesmo- altruísmo e humild~de daque
les que têm a consciência de sempre haverem cammhado na 

REQUERIMENTO N• 868, DE 1993 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi

mento Interno, para Projeto de Lei da Câm~a n'? 162, de 
1993, que dispõe sobre a criação de Serviço ·~oci3:l de Trans
porte - SEST, e do Seviço Nacional de Aprendizegem do 
Transporte- SENA. . . 

Sala das Sessões, 2 de setembro de )993. -:::: Alfonso 
Camargo - Albano Franco - Ãlfredo- Canipos - Almir 
Gabriel- Aluízo Bezerra- Álvaro Pacheco- Amir Lando 
-Antônio Mariz - Áureo Mello ·- B"ello P~rga-:_ César 
Dias- Carlos António De'Carli- Carlos Patrocfnio- Cha
gas Rodrigues - Cid Sabói3 de Caçvalho - Da,rio Pereira 
- Div-<ildo Suruagy - Eva Blay - Fran~is~~ R_~llember? 
- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata- Gilberto Mt-
randa ~Henrique Almeida=-:: Iram Sãraivâ .:..__ Irapuan Costa 
Júnior - João Calmon - João Rocha - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José PaulO--:Bisol ~ JUvêllcio Dias 
-Lavoisier Maia - Levy Dias -:- ]:..o-utival Baptista -:--- Lucí-
dio Porte Ua - Luiz Alberto - Magno Bacelar_- Mansueto 
de Lavor- Márcio Lacerda- Març_o _Maciel -Mário Covas 
- Marluce Pinto - Mauro Benevides :_:_Me:ira Fiiho -
Moisés Abrão - Ney Maranhão - Pedro--Simon ~Pedro 
Teixeira - Ronaldo Aragão - Ronan Tifo .:_ Ruy Bacelar 
- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma d<? _disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

mão da história. 
Assim foi a atuação do Dr. Francisco Hyozy çl.a_Costa,_ 

.enge-nheiro eletricista, natural da longínqua Jaguariaíva, à bei
ra do riacho Cincocnta Réis paranaense· e que·, após passar 
pelos bancos da tradicional academia mineira de Itajabá, veio 
emprestar seus ofíciOS pro'fissionais a Goiás, na área das teleco
municações, lutando sempre com as dificuldades do mo~ento 
nacional para a conquista do espaço sempre tãO disputado. 

Mas a força e a determinação desse geminiaho grandalhão 
. que no parecer do signo já parecia ter dois folêgos - um 

olhando para o presente e outro para o futuro - fizeram 
com que sua caminhada atingisse os píncaros da glória, tornan
do aquele homem grande em tamanho e coração_ que cria 
família e também, por convicção de um ideal sublime sempre 
_em bu_sca de um retorno justo - o amor - pudesse agora, 
no vigor de seus pouco mais de cinqüenta anõs, vislumbrar 

_·com regozíjo e alegria o sucesso de tudo ªquilo que conseguiu 
conquistar. 

E_ naquela manhã ensolarada de primeiro de jUnho de 
1989, quando as autoridades reunidas instalavam o município 
_do Rio Quente~ juntamente com as homenagens àquele que 
·a-apadrinhou, a emoção foí intensã e forte·, pois a figUra 
do desbravador estava ali presente, enquanto que outros 33 
municípios de Goiás igualmente celebravam sua emancipaÇões 
por acomodados na garupa de um benefício que também os 
haviam favorecido pelo mesmo suor e lágrimas das batalhas 
travadas contra os que, distantes de uma visão global e altruís-

- t<:f, Se detinham ao casuísmo e ao ':'arejo das trevas. 
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Mas a justiça se fez presente e_ a 'verdade mais uma vez 
vingou com toda a fúria do amor se -?s~:HJrepondo contra os 
falsos profetas. E venceu assim a vonta~e do povo que através 
de um líder por vocação fez torn~ 'e'm re-alidade um sonho C" 

que historicam-ente sempre se apreSênt6á-Coino impossível, 
pela falta de força pessoal e deterrp.in·açãd política. 

Com seus 280 quilômetros quadrados e seu princípio e 
ação como pt_imeiro município ecológiCo do_ Pa_ís, a cidade 
do Rio Quente sObreVive e sobressai~se, guardando sempre 
a lembrança do doutor Zanderlan Campos, o incansável presi
dente do comitê pró-ernancípação'qoe· juntamente com uin 
grupo de idealistas de primeira hora e t_otp. destaques para 
Renato, Walter, Catelan, Enaur Gil, Silvio, Roberto, Silvio, 
Solon, João Natal, Delmo, Delio J?t:B;Z_o Aredio Antonio do 
Zeca, Enir, Rita, Veméso, Cleusa, Angela, Vera, Dora Jale, 
Hagaús, Walter Melo, Marcos, Sepúlveda Pertence! João Ta
veira, Delio Gusmão, Carlos e Osmar, entre outrOs abnega
dos, execUtaram a proposta inimaginável-de tornar um sonho 
em realidade, defendida por doutor Fran~~sco. 

Diz-Se que o povo tem memória curta. Esquece fácil as 
coisas. Principalmente as boas. Mas nós, somos de uma geração 
que foi do carro-de-boi ao hom~m à iu;l e à q1Jeda do Leste_ 
Europeu e, aparentemente, não te_ll!OS mais novidades apre
senciar nesse milênio. Mils Uma coisa é Certa: precisamos agora 
conquistar os nossos p-rópriOs Coi'ações_. E para'e:s_se_~~siderato, 
necessitamos de uma reflexão maior a ser buscada na fonte 
da inspiração daqueles_ que nos deixam legados impostergá
veis, pois como berri expressa o artigo terceiro da Constituição 
americana em seu explendor democrático ~o direito à felici
dade é inalienáVel. E, ademais, a liberdade não se mendiga, 
se conquista. 

E o doutor Francisco Hyozy da CQs.ta, com·seu jeito 
e ação próprios, -siinplórios até, conquistou uma fatia alta
mente considerável desse mundo comunitário do qual parti
cip-a e que, no dizer de Exupery "tu te tornas eternamente 
responsável por tudo aquilo que cativas". 

Por isso, -o apelo dos que lhe são caros_---:- e que são 
muitos___..;. nesse dia de_ seu aniversário, doutor Francisco, que 
o Grande Arquiteto do Universo continue iluminando-o;co-
mo forma de mantê-lo, com seus ideários junto com a nossa 
comunidade e com sua família em particular, para a_ felicidade 
de todos nós. . _ . . _ . 

Parabéns, Rio Que-rife. Parabéns. Doutor. Francisco. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da pauta. - -

Passa-se, agora, à aprecia-ção do Requerinlento n~' 868/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n" 162, de 1993. 

Em votação o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram péttnai:lecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. _ o 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação~da ma
téria. 

Discussão, em turno único, do_Projeto. de Lei da 
Câmara n• 162. de 1993 (n' 868/88, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação do ServiÇõ SoCiãf do Trans
porte -SEST, e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte- SENAT. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, desig_~o 
o nobre Senador Alfredo Campos para proferir parecer sobre 
o projeto, em substituição à Coinissão de Educação. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -MG. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente,_ Srs. Senadores_, trata-se de 

- Pro]eto de Lei da Câmara, que cria o SEST e o SENAT, 
fkarfdo cometidos à Confederação Nacional dos Transportes, 
observadas as disposições desta lei. -

O projeto já foi analisado na Câmara dos Deputados. 
O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se a sua ime
diata apreciação. 

Em discussão o projetó, em turno úrii_có·. 

A Sr• Júnia Marise -Sr. Presidente, peÇ-o a palavra 
para discutir. -

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra V. Ex' 

A SR• JÚNIA MARISE (PRN- MG. Para discutir. Sem 
revisão-da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pro
jeto aprovado pela Câmara dos Deputados veio efi!. boa hora 
para apreciação final e decisão do Senado Federal. Visa, prin
cipalmente, a criar um serviço social na área do transporte 
Iodoviário, o que implica o atendimento, sem dúvida alguma, 
de milhares e milhares de jovens, crianças e famíJias por este 
Brasil afora, neste momento de grandes dificuldades sociais. 

Por isso, quero endossar, aqui, o parecer-favorável do 
nobre Senador Alfredo Campos e pontificar a nossa poSíção, 
também favorável à aprovação desse projeto, por considerá-lo 
de grande importância para o País e para a sociedade_ brasi
leira. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a· palavra pela 
ordem. 

O SR. PII.ES~IDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
_a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. -

O SR. RO!IIAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço ao Plenário 
que isso não cria nenhuma despesa adiCional. Esse dinheiro 
éTetirado do fundo comum, que é recolhido das ~J1:1presas. 
c;i~ indúStria e do _comércio e especificanlente- dirigido para 
atender aos funcionários e familiares que trabalham no trans
porte rodoviáriO. 

Portanto,- eil.tendo da_ maior valia que aprovemos esse 
projeto. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua 
em discu~são o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
' Ein vota-ção. 

- Os sU. Se~aciores que o aproVam qUeiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o s_eguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 162, DE 1993 
(n• 868/88, na Casa de origem) · -

Dispõe sobre a criação do Serviço Social do Trans
porte- SEST, e do Sei-viço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte- SENAT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Ficam conietidos à Confederação Nl!c!ónal do 

Transporte - CNT, observadas as disposições desta lei, os 
encargos de criar, organizar e administrar 6 SeiV1Ç"o Social 
do Transporte - SEST, e o Serviço Nacioil~r de Aprendi
zagem do Transporte- SENAT, com personalidade jurídica 
de direito privado, sem prejuízo da ftscalização da aplicação 
de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 2• Compete ao SEST, aluando em estreita coope
ração com os órgãos do Poder Público e c:_om a iniciativa 
privada, gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indireta
mente, e apoiar prcrgramas, voltados à promoção social do 
trabalhador em transporte rodoviário e do transportador autó
nomo, notadamente nos campos da alimentaç~o. saúde, cultu~ 
ra, lazer e segurança no trabalho. _ _ 

Art. 3~> Compete ao SENA T, ~tua:nâo en:t estr_elt*' coo
peração com os órgãos do Poder Público e: com a iniciativa 
privada, gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indireta
mente, e apoiar programas voltados à aprendizagem do traba
lhador em transporte rodoviário e do_ transpõitador autóno
mo, notadamente nos campos de preparação, treinamento 
aperfeiçoamento e formação profissicmal. - -

Art. 49 Caberá ao CooSelbo de ~ep~esentantes da Con
fedefação Nacioin~l do Transporte -CNT, _elaborar _os regu- . 
lamentos e os atos constitutivos do SES1" e do SENA T, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da aprovação desta 
lei, promovendo-lhes nos 10 (dez) dias s~:~-b~~qü~_~tes o registro 
no Cartório do Registro Civil das Pessoas JurídiC~s. : • _ 

Art. 5• O SEST e o SENAT terão em S!la_ -estrutura 
organizacional os seguintes órgãos: 

I-Conselho Nacional; 
II -Departamento Executivo; 
III - Conselihos Regionais. . . . 
Art. 6• Os Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT 

terão a seguinte composição: 
I -o Presidente da CNT, que os presidirá; 
II- um representante de cada uma das federações e das 

entidades nacionais filiadas à CNT; 
III- um representante do Ministério da Previdência So

cial; 
IV- um representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Transportes Terrestres - CNTIT_. 
Parágrafo único.- Caberão aos Conselhos NacioTiais de 

que trata este artigo, o planejamento geral, a função normativa 
e a· fiscalização da aç!ministnição do SEST e do SENAT, bem 
como -a decisão sobre a conveniência e a oportunidade de 
instalação de Conselhos Regionais, aprovação de suas regras 
de funcionamento e a definição das respectivas áreas de atua
ção. 

Art. 79 As rendas para manutenção âo SEST e dQ SE
NAT, a partir de 19 de janeiro de 1994, serão compostas: 

I -pelas atuais contribuições compulsórias das empresas 
de transporte rodoviário, calculados sobre o montante dare
muneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a, todos 
os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social, em favor do Serviço Social da Indústria 
- SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

-SENAI, que passarão a ser recQlhida,s em favor do ~~rviço 
Sociãl do TratJ.sporte - SEST, e do S~rviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte- SENAT, respectivainente; 

H -pela contribuição mensal compulsória dos transpor
tadore_s autónomo~ ~quivalnetes a 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos ppr cento), e. 1% (um por cento), respectivamente, 
do salário de contri_buição previdenciário; 

DI __:___pelaS· receitas operacionais;-
IV-pelas multas arrecadadas por infração de disposi-

tivos, regulamentos e regimentos oriundos desta lei; _ _ 
V -por outras contribuições, doações e legados, verbas 

ou subvenÇões d~correntes de convênios celebrados com enti
dades públicas QlJ privadas, naciónaTS-oirinterríãcionais. -

§ 19 A arrecadação e fiscalização das contribuiçõe.s pre
vistas nos incisos I e. II deste artigO serão feitas pela PrevidênCia 
Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente ao SEST 
e ao SENAT, através de convênios. 

§ 2<;> As contribuições a que se referem os incisos I e 
II deste artigo ficam sujeitas às mesmas _condiçõe?_, prazo_s, 
sanções e privílégios, inclusive no que se refere à cobrança 
judicial, aplicáveis às contribuições para a Segtarida~e Social 
arrecadadas pelo INSS. 

Art. 8• As receitas do SESTe ·do SENAT, deduzidos 
10% (dez por cento) a títUlo de taxa de administração superior 
a cargo da CNT, serão aplicadas em benefício dos trabalha
dores em transporte rodoviário, dos transportadores autóno
mos, dos seus familia_res e dependentes, dos seus servidores, 
bem como dos trabalhadores de outras modalidades de trans
porte, ·que Venham a ser a eles vinculados através de legislação 
específica. 

Art. 9• A partir de 1• de janeiro de 1994: 
--- I- cessarão d~ pleno direito a vinculação e a obrigato

ríeQ.ade do ieColhimento das contribuições das empresas de 
transporte rodoviário ao SESI e ao SENA!; _ 

II -ficarão o SESle o SENA! exonerados da prestação 
de serviços e do atendimento aos trabalhadores dessas em-
presas; - - - --_ 

III- caducarão os convênios de arrecadação direta e 
os -acordeis de formação profissional metódica no emprego 
que o SESI e o SENAI mantêm com empresas de transporte 
rodoviário; · · 

_IV -extingüir~se-:ão-; automaticamente, quaisquer vín
culos obrigacionais, -compromissos ou convênios anteriores 
dO SESI, do SENAI ou de entidades sindicais da indústria 
com entidades sindicais do transporte, fundados na aplicação 
de recursos em benefício dos trabalhadores do transporte ro
doviário, ficando dispensado qualquer encontro de contas en
tre os mesmos: 

V- ficarão revogadas todas as disposições legais, regula
mentares ou de órgãos internos do SESI e do SENAI, relativas 
às empresas de transporte rodoviário ou. à prestação de servi
ços aos trabalhadores desta categoria, inclusive as que estabe
lecem a participação de Seus representantes nos órgãos delibe
rativos daquelas entidades. 

Art. 10. A criação do SEST e do SENAT não preju
dicará a integridade do património ·mobiliário e imobilário 
do SES! e do SENA!. 

· Art. 11. O SEST e o SENAT poderão celebrar convê
nios para as~egurar, transitoriamente-, o atendimento dos tra
balhadores das empresas de transporte rodoviário e-dos trans-
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port~dores autó~omos .em unidade~ .~_Q,&~SI e do SENA!, 
mediante ressarcimento ajustãdo de. comum acordo entre os 
convenentes. · -' -: 

Art. 12. As contribuições compulsórias das empresas 
de transporte rodoviário até o-rnes-de Cdmpetência de dezem
bro de 1993, e os respectivos acréscimos-legais e penalidades 
pecuniárias, continuarão a constituir receitas do SESI e do 
SENAI, ainda que recolhidas posteriormente a 19 de janeiro 
de 1994. ... ; 

Art. 13. Aplicam-se ao SÉST' e' ao_SENAT o art. 5' 
do Decreto-Lei n' 9.403, de 25 de junho de 1946, o art. 13 
da Lei_n" 2~613, de 23 de setembro de 1955, e o Decreto-Lei 
n' 772; de 19 de agosto de 1969. . . , . · . 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 15. RevOga_nl~se as disposições em Contrário. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue'sf_::.:·N~damais 
havendo a tratar, a Presidência encerr~_ os _trabalhos~ desig
nando para a sessão ·ordinária de amanhã, às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 138, DE 199.3 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo úniCO, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniOO, do ·PrOjeto de Lei da Câmara: 
n' 138, de 1993 (n' 3.7!9/93,na Casa de origem), que altera 
o incis-o IV dó art: 13 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 
1990. (Dependendo de parecer.) ._ .. 

-2---
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 149, DE 1993 
'(Em regime de urgência, nos terrrios-do.a_rt.353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único,"do Projeto de Lei da Câmara 
n' 149, de 1993, (n' 3.713/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 285, de 1993, da Comissão 
. _ -de Constit1,1(ção, Justiça e Cidadania, favOrável ao Pro
jeto_ cqnLas emendas que apresenta, de no;>'l 1 a 5. 

-3-
PROJETODE LEI DO SENADO N' 105, DE 1992 
- (Em regime de urgência, nos termos do . 

ar.t. 336, c, dÔ Regimento Interno) 
Discussã_o; em turno único, do P~oj~to _ãe lei do S-enadq 

n:)05.1 ~e 1992, de iniciativa da ComissãoParlámentar Mista 
de Inquérito destinada a examinar iin!gularidades na adminis
tração do FGTS do hãbafhador, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de .Serviço, e dá outras providências. 
(Depéndendo de parecer.) 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1993 

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

· Discussão, em turno ú_rJ.ico, do Projeto de Resolução n9 
68, de 1993, ~e iniciatiVã da Comissão Diretoia, que estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manOs· do Senado Federal e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h45min.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'l46 SABADO, 4 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF · 

SENADO FEDERAL 

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• 70, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Içara (SC) a contratar operação de crédito no 
valor de CR$7 .536.300,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros 
reais), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC. 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1• É a Prefeitura Municipal de Içara (SC) autorizada a contratar operação de crédito no 

valor de até CR$7.536300,00 (sete--milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reais), 
equivalentes a US$300,000.00 (trezentos mil dólares americanos), em 31 de março de 1993, junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A . .:__ BADESC. - -

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam~se à realiZação de obras de irifra-estrutura urbana no municfpio, através 9o P.çograma PrQurb. 

Art. 2" As condições financeiras básicas da óPeração de- créditO -são as seguint~s: 
a) valor: CR$7.536.300,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reaiS), 

equivalentes a US$300,000<00 (trezentos mil dólares americanos), em 31 de março de 1993; 
b) juros: 10,5% a.a. mais taxa de administração de 1,5% a. a.; 
c) 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: em noventa e-seis Parcelas mensais, com carência de até vinte e quatro mes_es; 
-dos juros: não existe período de' caréncia. -
Art. 3' A autorização concedida por esta tesolução deverá ser exercida no prazo .de duzentos 

e setenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDtBNTE 
CZJti'KO OlltAPICI:I DO SIIHADO PmUAII 

MANOEL VILELA DE MAOALHÁilS 
Dln.,..Qalldo Soaa4e l'o4aal 
AGACIEL llA SILVA MAIA 
D!nwl!aoce-
<:ARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
Dln.,. Alllliaion-

DIAaJo DO CONOU.O NACIOHAL 
!a_ ..... ___ .. ___ l'_ 

Lt: u; CARLCII BAS!OS 
Dln•JM•-1 

S..ooual ..... ·-··-····-··--·-···-·----·-·----

fLORIAN AUOUSI'O CXltmiiHO MADRIJOA 
Dlnw~u• 

r-----------'-----· SUMÁRIO . 

1- ATA DA 181• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.2- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•' 303 .e 304/93 (n• 552 e_ 553193, na origem), 
restituindo autógrafos de projetas de_lei sancionados. , 

- N"' 305 a 311, de !993 (n" 554 a 560193, ·na origem). 
de agradecimento de comunicações. 

1.2.3 --Aviso do Ministro de Estado Cbefe da Secre
taria da Administração Federal da Presi~ência_.da República 

- N• 757/93, de 25 de agosto último, encaminhando 
informações sobre os quesitos consfaútes do Reque-rimento 
n~ 667, de 1993, de autoria do Senador Esperidião Amin. 

1.2.4 - Ofício do Sr. 19 Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à rcvísão do Senado autógrafo do se
guinte projeto: 

- Projeto de Lei da Cãmara n' 163f93 (n' 4.101fg3, 
na Casa de origem), que dispõe sobre operações de crédito 
externo contratadas pelo extinto BancO Nacional da Habi
tação. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~ 112/93, de autoria 
do Senador César Dias~ que altera o art. 19 da Lei n9 
6.001, de 1973, dispondo sobre o processo para a demar
cação das terras indígenas, e dá outras providências. 

1.2.6- Requerimento 

- N9 869/93, de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, solicítã.ndo a retirada do Projeto de Lei do Senado 

n~ 104/93, que dispõe sobre o ensino das modalidades espor
tivas de lutas e discíplina sua prática em clubes, academias 
e estabelecimentOS congéneres. Deferido. 

1.2. 7 - Dis~ursos do Expediente 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Congratulan
do-se com a disposição do Ministro da Indústria, Comércio 
e- TuriSni.ó, Sr. José- Eduardo de Andrade Vieira, em com
bater a febre _a[tosa nO País. Falta de_ controle da f~bre 
aftosa corno instrumento de ritani'pulação do preço da car
ne. 

__ SENADOR MAGNO BACELAR -Posição contrá
ria de S. Ex' quantO à- execução da revisão constituc_ional. 

SENADOR PEDRO SIMON - Candidatura de S. 
Ex• à presidência do PMDB. 

1.2.8 - Requerimento 

- N" 870/93, de autoria do Senador Marco Maciel 
e outros Srs. Senadores, solicitarido homenagens de pesar 
pelo falecimento do Deputado Bocayuva Cunha. Apro
vado, após usarem da palavra os Srs~ Marco Macicl, Ney 
Maranhão e Magno Bacelar, tendo a Presidência se asso~ 
ciado às homenagens p~estadas. 

1.2.9 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 
são 

TES 

1.3.- ENCERRAMENTO 

2- ATA DE COMISSÃO 

3 - MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMfSSÕESPERMANEN-
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,Ata da 181 a Sessã(), ~ln. 3 .d.e setel1lbro de .1993 
'.' . ' '. 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Epitáci~ Cafeteira e Magno Bacelar 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES- OS SRS. 

SENADORES: 
Alu!zio Bezerra _ Epitácio Cafeteira Francisco 

Rollember _ Jarbas Passarinho _ Josaphat Marinho __ Magno 
Bacelar _ Mauro Benevides _ Pedro Teixeira ~ RonalQo ~ão 
_ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) =-cA lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs._ Senadores; Ha-· 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão .. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos.de projetes de leLsaricionados: 
N' 303, de 1993 (n' 552/93, na origem), de 1• do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 88, de 1997 (n<.> 
1.172/91, na Casa de origeln), que acrescenta parágr?fo ao 
art. 370 do Código de Proc_e~so ~çnal, sancionaçlo e transfor-:
mado na Lei n' 8.701. de 1• de s~tembrp C\e 1993;e 

N• 304, de 1993 (n' 553/93, na origem), de 1' do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câma:ra no:> 145, de 199:3 (n" 
3.499/93, na Casa de origem), que cria cargos de Patrulheiro 
Rodoviário Federal e dá _outras providênci.ãs, SanCiOnado e 
transformado na Lei n' 8.702, dçJ' de set~lllbro de 1993, 

De agradecimento 9-e ,q).çn.upic.ações: 
No' 305 a 311, de 1993 (n~ 554_ a 560/93, na origem), 

de 2 do corrente, referentes à aprovação das matériàsT cOnStan
tes daS Mensagens CN n9~ 35 e- 36; de-1993, e SM n~" 169 
a 173, de 1993. · · · · 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
CHEFE DA SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA -

N• 757/93, de 25 de agosto último, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimerito Il" 667, 
de 1993, de autoria do Senador Esperidião_ Amin. --

Foram encaminhadas cópias ao requerente 

OFÍCIO 

DO SR. 1• SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 163, DE 1993 

(N• 4.101/93 na Casa de origem) 

(De iniciatíVa do Presídente da República) 

Dispõe sobre operações de c:r~di~~ ext~rno con
tratadas pelo extinto Banco Nacional da Habitação. _ 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. lç As diferenças, a menor, entre oS eric'argos-aSSu

midos pelo extinto Banco Nacional da Habitação, em opera
ções de crédite eXferno contratadas com organismos oficiais 
estrangeiros õu entidades internacionais de que o Brasil faça 
parte, e as receitas provenientes das aplicações desses recur
sos, ora sup-ortadas pela Caixa Económica Federal, serão de 

. , te.sponsabilidade da União, desde que as. opera~ões de capta
ção de crédito e de aplicação de recursos estejam amparadas 
em autorização do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 2<> Es~ta lei entra em vigor na data de sua publi-_ 
caÇão·. 

MENSAGEM N• 533, DE 1993 

Senhores Membros do Corig-resso N"ãcional, 
Nos termos do artigO 61 dã Constituição Federal, Submeto 

à elevada deliberação_de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Planejamento, OrÇamento -e Corrdenação 
da Presidiência da :República, o texto do 'p'rojeto de lei que 
"Dispõe sobre op·e-raç.ões de cré_dito externo contratadas pelo 
extinto Banco Nacional da Habitação". 

.Bra&flia, 25 de.agosto de 1993.- Itamar Franco. 

... EXPO:\'lÇÃOÚ!õ MOTIVOS NOJ01,DE 25DE AGOS-
- TO. DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN
TO E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚ
BLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo 

projeto de lei que dispõe de crédito externo contratadas pelo 
extinto Banco Nacional de Habitação. 

Objetívã o projeto prõposto estabelecer condições ade
quadas para -que sejam solucionadas pendências do Tesouro 
Nacional junto à Caixa Ecónômica Federal, no âmbito do 
Programa de Saneàmento daquela instituição financeira, por 
intermé_dio da inserção de dispositivos que permite ln a emissão 
de títulos para aquela finalidade. 

Respeitosamente.- Alexis stepanenko, Ministro de Es
tado_ Chefe da Secretaria de Planejamento, OrÇamento e
Coordenação da Presidência da República. 

(À Comissão de _Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio -cafeteira) - O Expe-
diente lido vai à pubficaçãO. --

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1<? Secretárlõ:-
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É lido o seguinte. _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 112: DÉ-l99:f- . 

Altera o art. 19 da Lei n~ 6.001, de 1973, dispondo 
sobre o processo para a demarcação das terTas indígeM 
nas, e dá outras prOvidêOcias. · 

O COngresSó Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 19 da Lei n' 6.001, de 1973- Estatuto 

do Índio-, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19. _As terras indígenas serão demarcadas 
através_ de lei. 

§ to As terras indígenas.- por illiCi"ã.tíva e sob 
orientação do órgão federal de assistência ao índio, 
serão administrativamente indentificadas e delimita
das, de acordo com o processo estabelecido, em decreto 
do Poder Executivo. 

§ 2? Identificadas e delimitadas as terras indíge
nas, o Presidente da República, após_ consultar os Go
vernos dos Estados em que tais-áreas estejam contidas, 
remeterá projeto de lei correspondente ao Congresso 
NacionaL 

§ 3~ ~Quando o projeto de lei de_autoria do Presi
dente da República propuser a _demarcação em áreas 
situadas na faixa de fronteira, o assunto, antes de enca
minhado ao Congresso Nacional, deverá ser examinado 
por comissão iritegrada por um representante de cada 
um dos seguintes órgãos: 

I -Ministério da Justiça; 
II -MinistériO das Relações Exteriores; 
III- Ministério do ExéTcitO; 
IV-MinistériO da Marinha; 
V- Ministério da Aeronáutica; 
VI- Ministe-rí6-das Minas e Energia; 
VII -Ministério Extrã.o!dináiiO- pára a Articula-

ção de Ações na Amazónia Legal; _ _ _ , 
VIII- Órgão Federal de Assis"~ência ao Indio; 
IX- Órgão Fundiário Federal; -,l i•_ ' 

X- Secre-taria de Asstiiltos -Estiatégicos ;_;_-sAE 
§ 49 Publicada a lei, a demarcação será _regis-

trada em livro próprio- -do ServiçO do Património da 
União (SPU) e do registro imobiliário da comarca da 
situação das terras." 

Art. 2~- Ficam ratifiCadas, em caráter provisório e pelo 
prazo máximo de 240 (duzentos :e quarenta) _dias, as dem~r
caç6es das terras indígenas localizadas em_ faiXa de fronteua 
homologada por decreto do_ Presidente da República até a 
data da publicação desta lei. _ -

§ 1~ O Poder Executivo-remeterá ao Congresso Nacio
nal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto _de lei 
destinado à revisão das demarcações das terras indígenas loca
lizadas em faixa de fronteira. '-

Art. 3_,. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário: 

Justificação 

Esta proposição visa a modificar o procéSSO--de demar
cação das terras indígenas. De acordo com o EstatuJo do 
Índio, tais áreas são demarcadas administrati~arn~nte em qua
tro fases: 

a) identificação - onde se identifica a terra e o povo 
indígella que ã ocupa; 

b) delimitação ..;.;_ com base em estudos realizados pela 
FUNAI, o MiniStério da Justiça declara a terra de ocupação 
indígena, definindo os seus limites e determinando (l_ sua de
marcação física, que consiSte_ na colocação de marcos que 
permitem a sinalização da área; 

c) homologação - através de decreto_, o Presidente" .da 
República homologa a demarcação; 

d) registro - a terra é registrada no Cartório ·de Imóveis 
do -Mutlicípio onde se localiza e no Serviço de Património 
da União. - -

Em outros termos~ o processo de demarcação, atualmen
te, se esgota no âmbito do Poder Executivo Federal. Esta 

_proposição, todavia, pretende assegurar que os Governos dos 
Estados onde se localizam as áreas demarcáveis sejam previa
mente consultados, bem como inserir o Poder Legislativo _da 
União no processo decisório, tendo ein vista que o tema envol
ve aspectos da mais alta importância para o conjuritõ da socie
dade brasileira, corno segurança nacional, meío ambiente, 
exploração econômica de recursos naturais, entre outrOs. 

Esta mudança sugerida no processo enco'ntra respaldo 
no art. 48, inciso V, da Constituição Federal, que determina 
que cabe ao Congresso N3.cional~ Como a sanç_ão do Presidente 
da República, dispor sobre bens do domínio da União, uma. 
vez que nessa categoria se enquadram as terras tradicional
mente ocupadas pelos índios, consoante no.disposto no art. 
20, inciso XI, também da Lei Maior. . -

De acordo_ çom a propoSta, os a tos preliminares neces
. sái-los_ à demarcação (identificar e delimitar) continuarão a_ 
ser reaÜzadOs na esfera administratiVa. Â participação do "Pre: 
sidente- da República não mais será efetU:ida através de decre
to, mas mediante a apresentação de projeto d~ l_ei, bem como, 
na fase fínar dO processo legislativo, através da sanção e da 
promulgação da lei. Por fim,_ a principal novidaçl.e reside na 
cri3Ção de urna nova fase, na qual o Congresso, dada a rel~vân
cia da matéria, exercerá uma função deliberativa. 

-Outra inovação consiSte em ·estabelecer que uriia coniis
são, composta- por~represét.ltantes dos Ministérios e_ órgãos 
diretamente ligados ao tema, aprecie a matéria quando o pro
jeto a ser remetido ao Congresso propuser a demarcaçã-o em 
áreas localizã.das em faixa de fronteira. 

Finalmente, propõe o reexame, já sob a nova sistemática, 
íitdusive de acordo com o previsto no art. 19 , § 3':>, deste 
projeto, da demarcação das terras indígenas localizadas em 
faixa de fronteira. Essa sugestãô decorre da polêmica verifi
cada a partir da edição dos atas administrativos que demar
caram as referidas áreas,- cujo _exemplo m~~cante é a terra 
irídígena-Yanomaini, -nos. EstaaoS de Roraima e Amazonas. 
A assinatura do ato que demarcou as terras Yanomami, mal
grado o que afirmou o Presidente da República na cerimônia, 
só pode ser compreendida à luz _dessa "intemacionaliz~ção" 
da questão. Fala-se muito nos interesses económiCos contra
riados com o impedimento legal de exploração da reserva. 
Nada se diz -sobre os interesses econômicos- intef"naciõnais, 
que a meu ver é o ponto fulcral da questão; estamos dese
nhando um futuro "território nacional Yanomami" que os 
internacionalistas gostariarri de ver erigir um "Estado Yano
mami" principalmente quando a ONU pretende promulgar, 
em 1995, "a Declaração dos Diieitos dos Povos Indígenas", 
dando-lhe direitO-ª ailtodeternlinação, aUtogOverno e à partir 
destas virtudes, destes direitos estará criã.do_ a_Nação Yario
mani e-aberta tuna·porta de entrada para a internacionalização 
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da Amazônia, ou seja, a formação de um Enclave na pe'riferia 
da Amazónia. Não podemos esquecer o art. P e 49 da Consti
tuição Federal, que a República Federativa do Brasil ê forma
da pela União indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal e tem como fundamento _democrático de direito a 
"soberania nacional" e o "princípio da Independência". 

O Senhor comandante Militar da Amazónia. General Ro
drigo Octávio dizia: Árdua é a missão de defender e desen
volver a Amazónia, muito mã:hi- difícil, porém, foi a dos- nossos 
antepassad_os, em conquistá-la e mantê-la. Não podemos es
quecer dos trabalhos: político-militar de Caxíãs, pOlítico diplo
mata de Rio Branco, potítíco humanitáriO de Roildon, todos 
defendendo o perigo da fragmentação territorial, assegurando 
e reservando as nossas fronteiras, aculfurarido e integrando 
a população indígena à Comunhão NaciOnal. 

Em_15 de novembro de 1991, o Ministério-da Justiça 
elaborou a Portaria no 580 declarando como reserva indígena 
uma área de 9.419.108 hectares, ocupada pelos índios Yano
mamis, englobando os Estados do Amazonas e Roraima. Pos
teriormente, o então Presidente da República, Fernando Co~ 
llor de Mello, homologou, dia 25 de maio de 1992, a demar
cação de 9~664.975 hectares para a referida reserva Yano
mami, tais 3.tos governamcntahfrevelam uma estranha e incon
cebível discrepância de áreas, com evidente superficialidade 
e sem nenhum embasamento técnico-cientí(ico. Esse procedi
mento arranhou os mandamentos constitucionais éXp6stoS no 
art. 20, parágrafo 2'", arfigO 91, inciso IIJ, e art. 1~. inciso 
I. 

Em função do exposto, e objetivando evitar os aludidos 
víciOs de inconstituCionalidade, além dos desacertos, senti
mentalismos exagerados,_ irrespol'lsabilidades, observações ·e 
explorações políticas, vimos solicitar o imprescindível dos ilus
tres Parlamentares visando, em bases lógicas e racionais, a 
reavaliação das reservas indígenas distribuídas em áreas de 
fronteira. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 19!t3. - Senador 
César Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA . . .. 
LEI N'' 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973. 

Dispõe sobre o Estatuto do Índio 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa-e sob orien
tação do órgão federal de assistência ao índio, serão adminis.: 
trativamente demarcadas, de acordO cOm o processo estabe
lecido em decreto do Poder Exeçutivo. 

§ 19 A demarcação promovida nos termos deste artigo, 
·homologada pelo Presidente da República; serâ-regístrada 
em livro próprio do Serviço do Património da União (SPU), 
e do registrO imObiliário da comarca da situação d_as terraS. 

§ 29 Contra a demarcação processada nos termos deste 
artigo não caberá a concessão de interdito possessório, facul
tado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou 
à demarcatória. 

(A Comissão de ConstituiÇãO~ Justiça e Ciddâafzid 
- decisão terminali\'a) - -- -

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- 0 projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão comp-etente. 

Sobre a mesa, requerimento que sera: lido pelo Sr. l'·' 
Secretário. 

É lido e_ deferido o seguinte 
REQUERIMENTON• 81\9,DE J993 

Senhor Pres_idente, . , 
Requeiro nos_ t~rmos do at:t\go 25.6 _do Regimento Interno 

do Senado Federal a retirada do PLS n' 104 de.1993, de 
minha autoria. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1993. --:- SenadOr 
Francisco Ro_lle~berg. -

OSR. PRESIDENTE (Epitacio Cãfefeiiâ)-Há oradores 
inscritos. . 

CQncedo a palavra ao nobre Senador Valmir .C8.mpelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
- o·seguinte discurso. Sem reviSão do oradOr.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores·, ·o Ministro José Eduardo Andrade Vieira, 
logo ao assumir interinamente o Ministério da Agricultura 
e R~forma Agrária, determinou a desapropriação de -terras, 
para a reforma agrária, de fazendas e propriedades rurais, 
onde sejam identificados focos de febre aftosa~ 

A intenção de S~_Ex• é desapropriar inclusive terras produ
tivas, onde esteja .confinado gado portador da doença. Segu-n.:. 
do o Ministro, a medida visa punír fazendeiros resistentes 
ao saneamento;da pecuária nacional, ·negando-se a vacinar 
ou retardando a:'!lacinação do gado_. __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a febre aftosa, que atinge 
_ ~rebanhos bovi~os brasileiros, tem s_ido responsável por iJ?iú':" 

meros prejuíZos à nossa economia. O Brasil tem perdido par
ceiros importantes no comércio internacional de carne,_devido 
à nossa incapacidade de erradicar a doença~ que, muitas v_ezes, 
ass1:1me proporções de _epidemia. São· rotineiras as visitas de 
técnicos ~strª-ngeiros ao B~asi_l, __ precisamente para- -verificar 
a i_ncidência da doença nos rebanhos, vez que ospaíses desen
volvidos, notadamente da Europa e da América do Norte, 
são rigorosíssi_mõs tJ.O controle da qualidade da carne consu-
mida po_r suas popu_l;1çõ_es. __ 

A febre aftosa afeta também a produção de leite e seus 
derivados, atingindo ig_ualment_~ o st:;;r humano_ qlle venha ~ 
consumir produtos...c_ontaminados. 

Em outras palavras, a febre aftosa constitui um grave 
problema na pecuária nacional, pois-,-sucessivamente, vem 
provocando entraves em nossa economia. 

Os meios de ·combate à doença existem e são extrema
-~ente simples, atrav~~ de vacinas, que aplicadas corretamen
te, Nm 100% de eficácia. Mesmo- sendo elas acesSíveis às 
diversas categorias de criadores, sejam eles pequenos, médios 
oU grandes, a febre aftosa ainda não foi de todo erradicada 
de nossa pecuária. 

A verdade dos fatos é que a febre aftosa tem sido crimino
samente manípulada. Em- mUíioS'càsOs; uiiliúida C0ni6 fator 
de pressão sobre o mercadO, visando cofistantes aumentos 
dÕ preço da ca~ne. Ou seja, não se combat~ a doeriça para 
diminuir a ofei"ta de carne e, em conseqüência, elevar o preço 
do produto. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex' um aparte? 

-O SR. VALMIR CAMPELO -Concedo o aparte a V. 
Ex~, nobre Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, ouvindo-o falar, 
não resisto ao ties_ejo de aparteá-lo, não só pela importância 
do fato, mas, sobretudo, pela maneira polêmica como alguns 
políticos da Câmara dos Deputados e alguns jornais conde
naram a atitude do MiniStro Andrade Vieira. S. Ex~ foi dura-
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mente combatido, ontem, ao declarar a disposição de tomar 
as medidas que anuncia e que, no meu entendimento, são 
frutos da longa experiência pessoal de um executivo bem-su
cedido, que sabe que_ se não tomarmos medidas urgentes, 
não combateremos a febre aftosa, não a erradicaremos do 
País. A febre aftosa é tão antiga, nobre Senador, quanto 
a cólera, para o ser humano. Somente em países _subdesen
volvidos, encontramos ainda tal tipo de doença, que além 
de__seus efeitos nocivos ao gado, pode contaminar pessoas. 
Felicito V. Ex• pela exposição e ao Ministrç. pela coragem 
de enfrentá-la. O Brasil precisa de medidas objetíVas e Corajo
sas, senão ficaremoS eternamente na mesmice da choradeira, 
do choramingo, convivendo com a febre aftosa, reclamando 
da falta de carne e de seUs preços elevados e, conseqüen
temente, teremos que importar produtos de outros países, 
perderemos divisas, e sObfetudo, seremos incapazes de con
correr no mercado mundial. Perdoe-me, Senador Valmir 
Carnpelo, a tentação de aparteá-lo, mas foi com intenção 
de parabenizá-lo e trazer o meu apoio à decisão do Ministro 
Andrade Vieira, nosso companheiro, a _quem aprendemo~ a 
admirar pelas atitudes corretas e sérias. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obiígaâo, nobre 
Senador Magno Bacelar. _Q aparte de V. Ex• é sempre bem
vindo. É um prazer ouvi-lo- seu conhecimento e sua expe
riência de vida, como parlamentar, como empresário, enfim, 
suas palavras são sempre um reforç~ àquilq que trazemo_s; 
aqui, ao conhecimento da Nação brasileira. 

Devo dizer a V. EX'" que nós ternos que preservar, cada 
vez mais, a qualidade dos nossos produtos. Estamos deixando 
de exportar nossa carne c produtos dela derivados, porque 
o mundo internacional sempre está encontfando neles - e 
com justa razão- problemaS quanto à qualidade. O problema 
não é de quantidade. O problema é de qualidade. Na Europa, 
to_do_produto tem um selo verde, que indi~ ao consUmidor 
sua procedência- a procedência tem-qualidade_._ Temos que 
lutar para que, mesmo no Brasil, os nossos-p-TOdutos tenham 
credibilidade. Fico muito grato pela interferência de V. Ex• 
no meu pronunciãmento de hoje. - ·1~v · -

Sr. Presidente, os resultados dessa a-çâo mesqulllha se 
traduzem por inflação, custo de vida elevado, perda de merca
dos externos e outras mazelas intoleráveis. ASsim, a Provi
dência deterntinada pelo Sr. Minístrõ An(:Jrãde-yieiia~que, 
à primeira vista, poderia soar autoritária e até meSmo deScã
bida, tem, na verdade, toda razão de ser. 

Primeiramente, porque 6 precisá, de Umã vez-Pof todas, 
erradicar a praga da febre aftosa dos nossos-rebanhos, tornan
do os produtos brasileiros_ realmente competitivos nO mercado 
internacional, além de garantir o abastecimento inter!)o, sem 
gerar inflação. 

Em segundo lugar, porque a exemplo do que ocorre com 
as terras cultivadas com plantas, que pro~uzem --~_lementos 
psicotrópicos, as terra·s Com rebanhos afetados pela febre afto
sa também são improdutivas, podendo perfeitamente ser desa
propriadas e utilizadas de forma correta e produtiva. 

Por fim, é preCiSo qUe se eiltenda que a refOrma agrária 
em nosso País é uma necessidade, que se impõe como fator 
de aumento da nossa fronteira agrícola e de justiça so_cial. 

O Ministro Andrade Vieira é um homem prático. Essa 
medida, com toda certeza, tenderá a acelerar a erradicação 
da febre aftosa dos nossos rebanhos, além, é claro, de agilizar 
a reforma agrária, cuja execução, é bom que se diga, vem 
sendo obstaculizada exatamente pelos cartéis latifundiários 

que, em escala nacional, acabam manipulando não só o uso 
da terra, mas interferindo negativamente na economia, na 
medída em que elevam os preços da carne em proveito próprio 
e têm interesse na manutenção dos perversos índices da infla
ção .. 

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

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Henevide_s. (Pausa.) 

Concedo a pãlavra ao nobre Senador Magno B_acelar. 

0 SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pron.uncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _::.:sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ontem tivimos oportunidade de ouYir um 
pronunciamento dos mais qualificados e brilhantes, como sói 
acontece quando 9 nobre Senador Josaphat Marinho ocupa 
a tribuna desta Casa. Eu es.tava ocupado em meu gabinete, 
a,tendendo alguns prefeitos da minha região, mas não deixei 
de_ ouvir S. Ex• Hoje a imprensa dá o destaque merecido 
ao pronunciamento feito ontem da tribuna desta Casa. 

Eu estava inscrito para faTãr do assunto tratado pelo emi
nente Senador Josaphat Marinho e o faço agora, atrevendo-me 
a enfrentar as dificuldades advindas do fato que, após o discur
so de S. Ex•, nada mais há a dizer. À luz do direito e da 
razão, ficou claro que a reforma constitucional que, _com tanta 
pompa, tanta ênfaSe e tanta-Cena põlítica, se pretende executar 
a partír do dia 6 de outubro, é um embuste das elites brasi
leiras, as quais, sempre que se julgam incapazes de resolver 
os problemas da Nação, inventam mecanismos para desviar 
a atenção dos nossos concidadãos e neles criar esperanças 
infundadas. 

Sabemos, Srs. Senadores, que o Congresso sequer foi 
capaz de regulamentar a Constituição. Quem não tem poderes 
constituintes não pode se arvorar de revisor. RevíSar- o quê 
Sr. Presidente, quando o Brasil se depara com uma daS mals 
profundas sérias crises de todos os tempos? 

Não será criando uma •'Assembléia Nacional Constituinte 
Revisora" - o nome impressiona - que encontraremos 
soluções para os nossos problemas. Verificamos a instabilidade 
da política económica, a falta de de-terminação _e de ações 
do Governo; temos a consCiência do número excessivo de 
leis em vigor em nosso _País- se 1/3 delas fossem aPHcadas, 
fossem cumpridas, não teríamos necessidade de:_ pensar em 
novas leis. 

Há poucos dias o nobre Senador Jarbas Passarinho dizia 
que se admirava por eu defender essa tese, porque S. E~ 
m-e considerava um homem cumpridor das leis. Afirmava o 
nobre Senador que se tratava de insubordinação de minha 
parte ir contra o -que o Constit.ilnte hàVía determinado:_ a 
revisão constitucional. -

Aproveito a oportunidade para dizer que não somos conw 
tra a revisão constitucional. Não somos· e nem poderíamos 
ser contra a atualização e a modernização das nossas leis. 
Somos contra, Sr. Presidente, a maneira como esse assunto 
está sendo tratado politicamente,- a forma como_ se procura 
despertar a atenção da população brasileira para uma solução 
que não existe. _ _ 

Os constituintes jamaiS determinaram_ que nós teríamos 
de rever a Constituição a partir dó dia 6; não era essa a 
intenção. O que se previu foi que haveria um- período de 
maturação, de adequação da nossa Constituição, dur~nt~ o 
qual modificações seriam efetUadas por intermédio de emen-
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·das constitucionais, que podem ser elaboradas e debatidas 
por qualquer Parlamentar desta Casa. 

De forma que desejamos esclarecer, de uma vezes por 
todas, a nossa posição, que-causou-perplexidade ao Senador 
Jarbas Passarinho, que, tenho certeza, teve a melhor das inten
ções. Depois do discurso que esta Casa teve a Oportunidade 
de ouvir, não há o que discutir, Sr. PreSidente. Qualquer 
outra interpretação s"erá política, será a"ciiação de um palan
que. 

Logo que cheguei a esta Casa, apresentei um projeto 
de resolução, pedindo urgência para todas as matérias que 
tratassem da regulamentação de artigos da Constituição. Es
tou na CaSa há dois anos e meio, sou Vice-PreS:idente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; até- hoje, esse 
projeto de resolução sequer saiu da r~ferida Comissão. 

Portanto, a nossa manifest3ção hoje teve, em primeiro 
lugar, o propósito de deixar, de uma vez por todas, firmada 
a nossa posição contrária à revisão constitucioiial de maneira 
ampla, porque considero que ela talvez esteja servindo de 
pretexto para que haja retrocesso em grandes conquistas so-
ciais obtidas na Constituição. - · 

Em segundo lugar, ocupei a tribuna desta Casa hoje para 
congratular-me com nobre _Senador Josaphat -Marinho, pois 
não tive oportunidade de aparteá-lo ontem, e marcar uma 
posição que, espero, seja a de todos que se debruçam sobre 
a situação quase de caos em que se encontra o nosso País. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Concedo um aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador, em primeiro 
lugar, quero agradecer as expressões com que V, Ex~ se referiu 
ao pronunciamento que ontem fiz nesta Casa. Mas quero 
é assinalar a oportunidade da manifestação d_e seu pensa
mento. Esta é a hora de cada qual de nós definir __ s_ua posição. 
Tenho defendido a tese - e por isso é que falei aqui -
de que, antes que venha a pressão das ruas- que é legítima 
- , nós devemos defini! posiçáó-·ê respciilsabilidades nas duas 
Casas do COngreSso NacionaL E exatamente para fazer o 
que V. Ex• neste momento está fazendo, pedindo ate-nção 
para o fato de que a COnStituição não é apenas para ser lida, 
mas para ser entendida. Não basta que o Constituinte haja 
previsto, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
que haveria uma revisão para·que·não se i::ulde de verificar. 
após a vigência da Constituição, se subsistem as condições 
dentro das quais a reforma se processaria. Isto é o que muita 
gente não está querendo ver: mudou o qUadro jurídico-político 
com o resultado negativo do plebiscito. E aí é preciso. então, 
que _se entenda a natureza_temporária, transitória, -da dispo
sição que previu a revisão, para que nós ii.ão façamos uma 
ue não se impõe. E. sobretudo, porque muitos falam na vonta
de c_oletiva de mudança. Onde está manifestada esta vontade 
coletiva de mudança? Por enquanto, ela só se situa dentro 
do próprio Congresso, de uma parcela dele. Mas a opinião 
pública mesmo não se manifestou até aqui. Louvo a manifes
tação de V. Ex• 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço o aparte de 
V. Ex~, que complementa e abrilhanta o meu pronünciamento 
despretensioso, nobre Senador. Eu também tenho dúvidas. 
Chego até a dizer que tenho quase certeza de que a população 
brasileira não tem, como se propaga, essa revisão constitu
cional como objetivci maior, sObretudo porque o povo já está 

cansado de tantas medidas salvadoras, de tantas promessas, 
de tantas frustrações. Há bem pouco tempo pudemos observar 
que a campanha do plebiscito não sensibilizou a população, 
porque ela está consciente de que os seus problemas maiores 
estão na falta de escolas, na fome, na saúde. O que a classe 
política precisa demonstrar ao Brasil é a sua maturidade, é 
dar o exemplo de seriedade. O povo nos cobra muito mais 
essas atitudes do que a reforma constitucional, que, no nosso 
entendimento, não é prioritária. 

_ O Sr. Josaphat Marinho- Pcrmite~me V. Ex- um aparte? 

~ O SR. MAGNO BACELAR -Com muito prazer, nobro 
Senador Jcisaphat Marinho. 

o Sr. Josaphat Marinho - Muü"o tiem. Pérínita v-. Ex~ 
que eu interfira ·exafamente neste Ponto. Não é prioridade, 
neste instante, mudança da Constituição. O que o povo está 
reclamando é a redução da inflação, é que se proíba o aumento 
excessivo dos preços de todos os produtos, inclusive dos de 
primeira necessidade~ É isso que a Nação está redamando 
nesta hora. Não está pedindo mudança da Constituição, que 
não se tem aplicado devidamente. Nela, estão todos os meca
nismos para o GovernO coibir o abuso dó f:ioder ecoOômico. 
Por que não o faz? Não depende de reforma da Constituição. 

O SR. MAGNO BACELAR -Muito obrigado novamen· 
teaV.Exa · 

O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Ouço o nobre Senador 
Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Magno Bacelar, 
V. Ex• aborda um tema que, acredito, deve ser o objeto 
das nossas preocupações, por algum tempo ainda, no Con
gresso brasileiro. Tenho refletido sobre e.ssa questão e auscul
tado a opinião pública. As elites estão também se manifes
tando, mas o povo está silente, e as elites, _até aquelas_ que 
elaboraram esse texto constitucional, hoje, fazem uma refle
xão ao inverso. Primeiro se queria dar a esse País uma "Consti
tuição Cídadã", como definiu Ulysses Guimarães, e hoje se 
quer reverter e_ste quadro. Clafãm6ilte-, a idéia dominante 
é reverter, porque a_ Constituição atrapalha. Primeiro era a 
COnstituição salvadora, agora é a ConstituiÇão que atrapalha 

-o País. Não entendo exatamente como s.e muda de opinião 
ou como muita coisa é ainda feita sem convicção. Acredito 
que a coerência ainda é um critério para averiguação da con
duta pública doS homens que fazem a política neste País. 
E entendo também que se pode mudar, ao longo do tempo, 
mas não se pode pensar em fazer tábula rasa de um texto 
que foi vendido- ao País como, efetíVamente, uma solução 
para a problemátiça nacional. Temos que buscar os registras 
da história e dizer que este País ainda tem memória. Neste 
passo, então, alinho-me com o pensamento de V. Ex• e, por 
isso, parabenizo-o. E. mesmo a despeito de uma solução do 
meu partido, à qual talvez, se for uma decisão cogente, terei 
de alinhar-me. Mas devo dizer que, pessoalmente, já me situo 
junto àqueles que são contra a reforma, porque não se está 
tratando a questão racionalmente e se está novamente mistifi
cando neste País, mas às avessas, como se hoje o entrave 
fosse a Constituição. O entrave rião é a ConstitUição porque 
ela, via de regra, não saiu do texto. As exposições estão intac
tas e. em grande parte, não são aplicadas. O que deveria 
haver é o cumprimento da ConstituiÇão, e então sim, püdeiía
mos medir a efíciêOcia, a eficáciá e 3 oportUnidade das posi-
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ções, Mas essa Constituição ai rida" permanece, em grande par
te, virgem no texto escrito, não foi ainda levada a pacto. 
Haja vista, inclusive, uma séria de náriii.as complementares 
que ainda não foram editadas. Não quero culpar ninguém, 
mas levanto mais uma questão neste ponto. Não sei até onde 
o Congresso teria legitimidade num ano quando se aviZinham 
as eleições gerais-: Quando se expiram os mandatos da maioria 
dos Parlamentares, aqui restando apenas 1/3 do Senado. Real
mente não sei se este Congresso, no apagar das luzes, tería 
esta legitimidade, diante da história, para realizar reformas 
tão profundas, como s_e pretende. Eu estou inclinado a tam
bém trilhar o caminho contrário ã revisão. ro meu ponto 
de vista pensando no País, pensando no povo br_asilefro, pen
sando no futuro de todos nós. E por iSs6·p-arabcnizo V.-Ex' 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Amír Lando, sobretudo quando adverte para o fato 
de que se está tentando vender uma idéia falsa. Ififelizmente, 
muitas outras já foram vendidas ao povo brasileiro. Como 
disse anteriormente, frustrado, cansado do embuste e preocu
pado, acima de tudo, hoje- a maior preoco.paçâo- ·cto povo 
brasileiro -, em sobreviver. 

O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. BeiJo Parga- Senador Magno Bacelar, o pronun-
ciamento que V. Ex• está fazendo, reflete uma preocupação 
que é geral no Congresso Nacional. _M,as permita-me discor
dar, em parte, de seus argumentos. V. Ex' diz, com inteira 
razão, que o pOvo não está preocupado com a revisão constitu
cional, porque não estaria preocupado com as questões de 
natureza constitucional. É verdade! Ele está preocupado com 
suas carências, suas necessidades, que dependem de medidas 
administrativas, principalmente por parte do Governo Fede
ral. Mas a preocupação com a questão constitucional, Com 
a governabilidade, é nossa, dos Parlamentares. Não obstante 
o que foi dito aqui, numa tese, pelo menos para mim, inova
dora, de_ que a legitimidade do Congresso está na razão direta 
do escoamento do prazo do seu mandato, entendo que nos 
cabe, pelo menos, procurar dar as condições ao Gov·erno, 
para que este possa atender ãs necessidades da população, 
reexaminando, via mandamento constitucional~ essa revisão 
que está prestes a_ser feita. Espero, e a maioria do Congresso 
também, que essa revisão seja feitã, -porque se trata de um 
mandamento constituCiOnal. Essa é uma preocupação do Le
gislador c dos Constituiri(es de 1988. O fato é que grande 
parte da Constituição de 1988 foi elaborada de acordo com 
espraiou pelo País inteiro. Essa mistificação, a que V. Ex~ 
e outros orador_c_s acabaram de se referir aqui, efetivamente 
houve, como se a Constituição se destinasse a prover o pão 
dos menos necessitados, quando não é esse o seu objetivo. 
Sabe bem V. Ex~ que a Constituição é um conjtifito de regras, 
de normas _de procedimento. Quero registrar aqui a minha 
discordância com essa_ parte do argumento de V. Exa Cito 
como um dos entraves à governabilidade a questão das transfe
rêndas de recursos para os-Estados e Municípios. Isso, efetiva
mente, é um dos determinantes do fracasso no combate à 
inflação, porque obriga o Governo Federal a gastar, encami
nhando recursos para os Estados e Munidpios, sem que tenha 
havido a correspondente transferéncia de encargos. É obri
gado o Governo Federal, por mandamento constitucional, 
a gastar, e isto efetivamcnte se reflete na incapacidad~ que 
o Governo tem demonstrado até agora para debelar a inflação. 

Registro a minha discord_ância sem, no entanto, deixar de 
reconhecer que--procede essa preocupação da população; mas 
ela não está relacionada c_om a revisão constitucional ou com 
a questão constitucional maior, que deve ser sempre uma 
preocupação, pelo n:t_enos uma preocupação constante nossa, 
como legisladores. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex• Gos
taria de dizer que respeito a sua posição e incOrporo-a ao 
meu pronunciamento. 

O que eu dizía, nobre Senador Bello Parga, é que, ao 
longo da vida -já não sou_ criança, pOis passo dos 55 anos 
-, eu e o povó brasileiro temos vivido sob ameaças, sob 
a ale_gação eterna da crise da admínistraçã9 brasil~ira. 

V. Ex• diz que uma das causas da ingovernabilidade são 
as transferências para os municípios. Mas o pior, nobre Sena
dor-, é que os municípios estão Í!].~i_abilizados, apesar de todos 
-esses recursos que o Gov_erno alie:ga repassar-lhes. A pobreza 
dos municípiOs explica-se muito bem pelo fato de que as neces
Sidades ~'!:__população estão na base, e a base são eles. E 
o que vemos aí __;não digo istO pará acusar o Governo Central 
- é a foÕJ.e a que me referi, a falta de oportunidade, de 
desenvolvimento e, sobretudo, e lamentavelmente, a falta de 
esperança de um povo que sabe que tramita nesta Casa, há 
mais'de dois anos, a LDB- Lei de Diretrizes e Rases da 
Educaç-ão. Essa, sim, é prioritária e urgente, porque-nãO Se 
faz um país desenvolvido sem se dar prioridade à educação. 

Esse povo está esperando de nós a solução para os seus 
problemas imediatos. A desculpa da ingovernabilidade perpe
tua-se na falta de capacidade dos nossos governantes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Cónceâo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho a esta tribuna trazer alguns esclareci
mentos e manifestaÇões ·com relação ao momento que estamos 
vivendo, ao meu Partido, o PMDB, e à indicação do meu 
nome para ocupar a presidência do Partido. 

Estamos vivendo uma hora muito séria não só neste País~ 
mas também no cOntexto internacional. São muitas as tranSfor
ma-ções que se verificaram desde o término da Guerra Fria, 
Com o desaparecimento da União Soviética e a queda do 
muro de Berlim. CreiO que Uunca houve, na História da Hu

-manidade_, um período de tantas interrogações a respejto do 
nosso--destino; sobre o que sOmos, o que queremos e para 
Onde vamos: Muitos ai-gu~_entam que o 9esaparecirnento da 
sociedade comunista, estando o socialismo em decadência e 
sendo a social-democracia ainda uma interrogação, pois não 
se sabe qual o seu verdadeiro fundamento, isto tudo deter

--riiinõu a Vitória do liberalismo ou do capitalismo, idéia que 
defenderri, como o fazia o ex-PreSideiite-Collor. Nesse contex
to, o Brasil situa-se com as mesmas dificuldades e interro
gações. 

-Antes de eu ocupar a tribuna, discutiam os ilustres Sena
dores sobre a necessidade ou não da revisão da Constituição. 
Não quero falar sobre este assunto agora, pois não é o mo
mento adequado"; mas gostaria de enfatizar um fato que consi
dero fantástico. Se tomarmos a ConstituiçãO de 1988, verifica
remos que há muitOs Senadores, porque dois terços dos que 
estão aqui votaram essa_Constítuição, e há muitos Deputados, 
porque muitos deles votaram como Constituintes e foram ree-
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leitos, que hoje abrem a C3.i-tã Magna e dizem que querem 
mudar a maioria dos capítulos. 

Conheç'o pessoas que eram intransigentes n-a defes_a do 
monopólio da Petrobrás e que hoje dizem que estavain eqUivo
cadas; há pessoas que ali estavam defendendo a estabilidade 
e que hoje dizem que estavam equivocadas; vejo pessoas que 
votaram como uma grande vitória o_s 25 anos para a aposen
tadoria dos professores e que agora dizem que estavam equivo
cadas. 

A grande verdade - reparem os senhores que 1988 foi 
ontem- é que, a rigor, não há um nov_o Parlamento, não 
há uma nova legislatura. Nós, Senadores, somos dOis terços 
dos constituintes de 1988; na Câmara dos Deputados, prova
velmente metade ou mais são os constituintes qUe hoje adotam 
posição diferente. -

Há erro nisso? Eu diria que não. O que occirre é qu·e· 
nunca, em tão pouco tempo, houve alterações tão imensas 
e profundas no Brasil e no mundo inteiro. As modificãçõeS 
são reais. Primeiro parecia, e para alguns ainda parece, que 
a queda do comunismo da União SoViéti_ca sigriífiCava a vitória 
do capitalismo e do liberalismo absoluto. A esta altura, já 
se está descobrindo que não é bem assim; na verdade, há 
uma intermediação no sentido de se organizar á sociedade 
de forma a garantir a paz social e a igualdade das pessoas. 
Não me parece que o liberali.smo, a liberdade de fazer e de 
querer, garanta as condições de dignidade a todos_os_cidadãos. 
Não é o que era anteriormente, uma sociedade de intervenção 
onde o poder absoluto estava no Es.tado; mas também não 
é o contrário, oti seja:,' não é o caso de lavar as inãOs e ficar 
assistindo. Vivemos esta intermediação. 

Quando o então Presidente Orestes Quéicia_ criava uma 
comissão para organizar o novo programa do PMDB~ eu dizia 
no MDB que S. Ex~ estava certo, mas ·que não de-veria fixar 
uma data para o término dos trabalhos dessa comissão, porque 
o mundo estava em transformação, e o natural seria o PMDB 
dizer que o programa deve ser rnodifícil.do, porque há itens 
que estão no nosso programa que já-Sáo vitórfã.S. --

Falar em anistia? Já há anistia. Falar em convocar a, As
sembléia Nacional Constítuintc? Já foi convocada_._ Falar em 
eleições diretas para Presidente da República? Já existem. 
Falar em autonomia, em direito e determinação do Congresso 
Nacional? Já existe isso. Te'm que- mudar? Tein, mas no capí
tulo do conteúdo s_ocial, no capítulo_ das_ posições do que se 
pensa daqui com relação ao futuro. --

É maiS importante dizer que partido vai debater com 
a sociedade, vai estar em debate permanente, do que querer 
fazer de uma hora para outra um programa pronto e acabado. 
Por quê? Porque o mundo, a lgreja está em efervescência, 
a s_ociedade, a economia, os empresários, a humanidade, no 
seu conjunto, está debatendo_ uma situação que considero 
fantástica na busca do que deve ser o dia de amanhã. Nesse 
contexto está o BrasiL Vejo alguns números e eles me impres-: 
sionam. 

Vejo aqui, de Angus Maddison, "Desempenho da Econo
mia Mundial desde 1870_'~ e verifico indicadores sumários do 
desempenho das economias do mundo até 1987. A França 
cresceu 13 veze_s; a Alemanha, 26; o Japão, 84; a Inglaterra, 
9; os Estados Unidos cresceram 53, e o Brasil, 157. O Brasil 
foi um País que cresceu, que se desenvolveu e que avançou. 
Verifico agora- falaram-me ontem- que alguns números 
são realidade do Brasil, hoje, com relação ao Governo do 
Sr. Itamar Franco. Até acho que Sua EXcelência pode não 
ter nenhuma participação nesses números. O estoqUe da moe-

da econômica está estável há 11 meses: 113 bilhões de dólares._ 
Esse é um fator positivo. Mais positivo: 30% desse dinheiro 
está em títulos bancários, dinheiro conservado, calmo e bem
comportado. 

Outro dado que é recorde histórico: a sociedade só tem 
no bolso 1.8 do dinheiro, o famoso M-1. Em 11 meses, os 
juros só estão 9% acima do IGPM do período. No ano passa
do, o juro real médio foi 35% acima do IGPM. 

Os balanços semestrais das empresas de capitais abertos, 
após 3 anos no vermelho, estão mostrando lucro nas 228 maiá
res. As operações de leasing de automóveis batem recordes. 
As vendas da indústria no primeiro semestre--cresceram 11,6% 
reais, descontada a inflação, em relação a igual perfodo de 
1992. Só em São Paulo, 17% reais. O uso da capacidade 
instalada da indústria, em agosto, foi de 70% médio, maior 
índice desde 1989. O que quero dizer com isso? É -que o 
nosso problema não é o nosso povo, não é nem sequer a 
nossa economia. O nosso problema somos nós, é a nossa 
elite, a elite política, a elite empresarial, a elite, eu diria,
sindical. O maior responsável pela crise que estamos vivendo 
é o conjunto da sociedade brasileira. Aquela tese de que 
vamos crescer, de que vamos deixar o Brasil crescer e de 
que "um dia ele vai chegar lá" não ·me parece a mais correta, 
porque os números são reaís. Se o Brasil está crescendo, se 
o Brasil progride, é mais real que se afastem Os índíces entre 
aqueles que têm e os que não têm. É mais real, na verdade, 
do que o ocorrido no Rio de Janeiro. O fato não pode ser 
interpretado no sentido de que simplesmente acontece_u, por
que foi acima da responsabilidade __ conjunta da sociedade brasi
leira; aquilo era previsíveL Primeiro, porque o Brasil inteiro 
aplaudiu. Eu me lembro da irritação com que assisti, em feve
reiro, cm frente à escola de samba, aquele cidadão bicheiro 
falar, em cadeia de televisão, pela Globo, para o Brasil inteiro, 
a se defender das injUstiças que bã.Vra-contra ele, o Sr. Castor 
de Andrade. E, no entanto, era considerado normal que o 
jogo do bicho patrocinasse o carnaval como grande aconteci
mento. Atrás do carnaval, atrás do jogo do bicho vem o tóxico 
·e, atrás disso, é a realidade que lá está. É uma realidade 
dura, é uma realidade difícil, mas que tem a obrigação de 
ser analisada. E temos a obrigação de vê-la no seu conjunto, 
porque o que se sente, meus irmãos, é que se o Brasil tem 
condições de progredir, se a economia tem condições de pro
gre-dir, falta para este País um projeto que se chama Projeto_ 
Brasil; falta para nossa Pátria um projeto ao qual nós todos 
nos entreguemos de corpo e alma, real e efetivo. E o Projeto 
Brasil não é o projeto nem de Lula, nem de Brizola, nem 
de Maluf, nem do PMDB; cada um pode ter o seu. Mas 
é uma síntese de idéias e princípios de filosofia que deye 
ser responsabilidade do conjunto. Será que cada um de nós 
bate no peito e percebe este Brasil que está aí? Lá estão 
as crianças, lá estão os índios, lá está o massacre, lá estão 
30 milhões de brasileiros que passam fome, e nós estamos 
aqui. 

Eu sou Senador, me levanto, venho e trabalho 20 horas 
por dia. Daquílo que faço, o que real e efetivamente contribui 
para diminuir essas questões? Daquilo que faço, quantas pes
soas entram no meu gabinete, batem à porta e vêm decidir, 
debater, resolver os problemas nacionais? E daquilo que faço. 
quero ter a possibilidade de dizer: hoje, vou dormir tranqüilo, 
contribuí para que não haja mais 31 milhões, 496 mil e 700 
necessitados, mas sim 31 milhões, 496 mil e 696, - menos 
4- porque, por esses quatro, fiz alguma coisa. 
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Falta a este País um Projeto Brasil. E o PMDB vive 
esse momento como um grande partido. O .MDB, partido 
do qual ele se originou, viveu _suas grandes épocas. Houve 
um momento, neste País, cm que era o MDB e mais nada. 
Claro que havia a ARENA, partido do Governo, que respeitá
vamos, mas ele representava o pensamento dagueles que ga-
rantiam o regime militar. --

Houve uma época neste- País em que sindicato não falava, 
porque o Decreto no 288 o proibia. Houve uffia épOca em 
que professores c estudantes não podiam falar, porque o De
creto n"' 477 os proibia de ter pensamentos. Milhares de alunos 
foram proibidos de estudar, e centenas de professores foram 
expurgados das universidades e exilados, em virtude de terem 
cometido o crime de defender idéias contrárias ao r)ensainento 
da época. 

A imprensa não podia publicar o que queria. Jornais, 
como O Estadão,-publicavam receitas e mais reCei{aS-culinárias 
ou Os Lusíadas, em lugar das matérias proibidas. 

Houve uma época difícil._ Sobre ela a g_eração atual póde 
pensar um pouco após assistir à série da Rede Globo ciue 
a retratou. Aquela foi a época da resistência, em que O "MDB, 
tendo à frente esse extraordinário e fantástico _homem, que 
foi Ulysses GuirilaiâeS, desempenhou o Seu papeL-

Ouvi pronunciamelltos, há potico,-de··bandeiras que se 
levantaram e que, através delas, se esperava a salvação; e 
o Brasil não se salvou. Mas, na verdade, foram bandeiras 
importantes, c o Brasil avançou. Falar agoúi -n·a-handeira da 
anistia pode não significar nada, ffias -houVe- um momento 
em que ela simbolizava a alma, o sentlm-cilto, a grandeza 
do povo brasileiro. Estávamos à frente deSSa bandeira e lutáva
mos por ela. Eu lembro-me bem que, com Teotónio Vilela 
e outros, percorremos este Brasil inteiro na defesa da tese 
da anistia; percorremos as prisões para verifiCar se ãinda havia 
quem vivesse sob o ângulo da tortura, porque houve urna 
época em que este País não tinha o Poder Judicíáríó; não 
tinha abaolutamente nada que o garantisse, a não ser a tribuna 
doMDB. 

O Sr. Magno ~acelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Elt' com prazer. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, eu não gostaria 
de me alongar, porque o discurso de V, Ex• realmente chama 
a atenção- da Casa. Mas gostaria de fazer uma retificação: 
quando orador, não falei em anistia. E considero essa obser
vação, da maior impo-rtância; nobre Senador. OutfõS que me 
antecederam, hoje, também não falaram em anistia; querendo 
minimizar o mérito desse movimento para a liberdade do 
País. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo amor de Deus, quem 
vai alterar o pensamento sou eu. Quis dizer que pensavam 
que a anistia era a salvação. E hoje já se diz que foram inuitas 
as bandeiras que o MDB levantou, achando que 0: Brasil 
mudava._Quero dizer que o Brasil mudou sim, porque a aniStia 
foi irriportante, assim como o foram as eleições _diretas na 
opmtunidade. 

Uma das campanhas mais fantásticas que esse País já 
teve foi pelas Diretas-Já, ela foi necessária; a campanha pela 
Constituinte também foi ímportãnte e-necessária, independen
temente dos resultados obtidos. Podemos agora analisar e 
interpretar que a atual Constituição não é a ideal, mas certa
mente a ideal não era a Carta outorgada na Gra:itja do Riacho 
Fundo pelo General Geisel, que. ao fechar o Congresso Nacio-

nal, se transformou em Presidente Constituinte e legisloU a 
Emenda Constitucional n<:> 1, que, na verdade, era uma nova 
CQnstituição- a Constituição de 1969. 

Levantamos essas bandeiras. Bandeiras difíceis, band_ei
rãs complexas? Creio que sim. O MDB as levantou. Quando 
houve a transição, o MDB particfpou. Foi difícil? Creio _que 
sit:n. E o pluripartidarismo, foi difícil? Creio que sim. Havia 
interrogações, porque não existia a unanimidade da anistia, 
não existia a unanimidade da Constitu-inte, não exístia a unani
midade das Diretas-Já. Havia, sim, bandeiras importantes, 
de grandes debates e de grandes discussões. 

Nesse período, nós, do Rio Grande do Sul, vivemos horas 
difíceis. O_ Rio Grande do Sul, por ser o Estado do líder 
e ex-Presidente -da República cassado, João Goulart;_ por ser 

- berço daquele que era considerado como o grande inimigo. 
Dr. Brizola; por ter representantes que ocupavam cargos im
portantes_ no Governo Jango, pagOu um preço muito caro. 
Além disso, os gaúchos que saíram do Brasil instalaram-se 
em Montevidéu, e houve u_m determinado mo_vimento de resis
tência- movimento armado -do qual os gaúchos partici
param. Isso nos custou muito caro. 

Emoção bonita daqueles tempos cm que MDB resistiu 
no Rio Grande do Sul. Praticamente não tivemos casos de 
s~guidores do MDB que abandonaram a causa do Partid_o_ 
por medo ou por temor. Ninguém saiu do MDB para entrar 
em um outro partido; no t:ntanto, muitos saíram do _MDB 
com seus mandatos cassados e ímpedidos de fazer política-. 
Muitosl Em muitas_ levas isso aconteceu, porque fazíamos 
os desafios. O Governo, por exemplo, proibh.l ~eleiçõci diretas 
para o Governo do Estado em 1966. O MDB não teve dúvidas. 
Cassaram os mandatos dos Parlamentares dó MDB, ficamos 
em minoria e fizerilOs acordos com deputados do antigo PSD 
e UDN. Nessa época, veio para o nosso lado -tivemos 
a coragem de buscà-lo - Paulo Brossard de Souza Pinto, 
gta:nde adversário do trabalhismo. Seus discursos eram os 
grandes pronunciamentos contra nós. No entanto, alia!Tio-nos 
a ele e fizemos 32 deputados contra 23; apresentamos -um 
candidato de integração, um candidato de pacificação, ao Go
yerno do Rio Grande do Sul, o _Sr. Professor Cirne Lima, 
um dos juristas mais espetaculares do Rio Grande do Sul 
e do Brasil. 

Assinamos o documento, mesmo sabendo que a mão do 
regime atuaria. E atuou: cassou tantos deputados quantos 
necessários para que Cirne Lima, que contava com 32 votos, 
não se elegesse, e para que o Coronel Peracchi de Barcellos 
fosse eleito com 23 votos. 

Em 1970, o MDB do Rio Grande do Sul respondeu: 
fiz.emos maioria, cOntra tudO e contra· todõS, meslno sabendo
qoe o Governador. o Sr. Triches, já havia sido nOmeado. 
Saímos em campo e fizemos maiorta na Assembléia Legisla
tiva. Mas não fizemos o governo do Estado porque, mais 
uma vez, cassaram t_c:mtos deputados quantos necessários para 
que o Sr. Triches, com minoria, ganhasse_; nós, maioria, fomos 
transformados em minoria. -

Aqueles foram imos de luta, anos de resistência. Lem
bro-me de---:- àqu,ela ép9ca a_ imprensa P!aticamente não podia 
publicar, não podia registrar _:-um caso que !.'icou célebre, 
neste País: o caso do sar_gento que apareceu, com as mãos 
amarradas, boiando no Guaíba. Quando o corpo já se encon
trava no necrotério, um jornalista- hoje vereador pelo PDT 
de Porto Alegre - procurou-me para dizer que o sargento 
havi~ sido torturado no DOPS, e que podia provãr essas afir
mações. Viajei ao Rio de Janeiro e localizei. mediante um 
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endereço que me foi fornecido, a favela onde morava a mulher 
do sargento. Dei-lhe roupas dignas e levei-a ·ao necrotério 
em Porto Alegre. onde, perante a imprcnsa,-ela reconheceu 
o marido que havia desaparecido em_ tais· e tais circunstâncias. 
Criamos Uma CPI na Assembléia Legislativa. Falar sobre isso 
agora, quando a criação de uma CPI é uma ·coisa muito fácil, 
quando bater rro Governo é uma coisa muito singela~ parece 
banal. Mas aconteceu naquela época, quando a permissão 
de cassar mandatos continuava. Provamos - foi a -piinieira 
vez-que se con-seguiu provar· no Brasil, depois viCfanúTiuitOs 
outros casos ~a-existênCia de um mártir da tortura, da violên
cia e do arbítrio, sobre o qual a imprensa pratiCamente r'f3o 
tinha condições de publicar. Aquele tempo valeu ... 

Lembro-me de que o MDB teve coragem de se reunir, 
pela primeira vez na sua história. Não __ se tratava de ter cora
gem; era, de fato, difícil reunir-se. Constituínte -era palavra 
subversiva; anistia era palavra maldita. A iffiprCnsa -estaVa
proibida de falar essas palavras. Ainda assim, reuninlos, pela 
primeíra vez. o MDB de todo o Brasil em Porto Alegre para 
a elaboração de um documento que talvez seja o mais impor
tante de sua história: a Declaração de Porto Alegre, do dia 
25_de abril. Nessa reunião C em outra realizada posteriormente 
em Recife foram debatidas, analisadas e aprofundadas ques
tões relativas a um partido que deveria marchar em s~u conteú
do, ser um partido com idéias. com filosofia e-coin doutrina 
e não apenas ser um partido de resistência. 

Graças·a Deus, essas questões foram avançando. No Rio 
Grande do Sul tivemos condições de fazer com que o Partido 
não fosse apenas um partido de véspera de eleição. 

A História do Brasil, a triste História do Brasil, mostra 
que não temos tradição partidária. Na Monarquia, os dois 
partidos nada significavam. É como se dízia: n·ada é inais 
igual do que um ou outro no poder. porque no poder significam 
exatamente a mesma coisa. Proclamada a República;Iamenta
vdmente não tivemOs partidos federais, só estaduais: Partido 
Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido 
Libertador. Na verdade, o que se estabeleceu na Primeira 
República foi a República dos Governadores. 

A primeira vez. no Brasil, que houve partidos nacionais 
foi em 1946 com a queda de Getúlio Vargas, quando se criou 
a UDN, o PSD, o PTB. Lamentavelmente, ao invés de se 
criar a UDN, o PTB, o PSD em torno de idéias, em torno 
de princípios. formaram-se partidos em torno da figura do 
Dr. Getúlio Vargas. A favor dele estavam PTB e PSD; contra, 
a UDN. A História nos mostra que as pessoas-de esquerda, 
os progressistas avançados estavam na UDN, inclusive no 
Norte e Nordeste, porque a UDN era contra Getúlio Vargas. 
Muitos conservadores -eu diria até reacionários - estavam 
no PSD ou _PTB. porque eram a favor do Dr. Getúlio Vargas. 
A diferença, dramaticamente, foi fdta em tOrno da figura 
de Getúlio Vargas. - _ -- - -

Morto Getúlio Vargas em 1954, pasSada essa influência, 
projetado Juscelino Kubitschck, veio a década de 60, quando 
os partidos começaram a ter política ideológica independente 
de pessoas-. A UDN passou a ser o partido da elite intelectual, 
da- eu diria- burguesia intelectual; o PSD passou a ser 
o partido da burguesia rural; o PTB passou a ser o partido 
dos trabalhadores, dos homens das fábricas; e o PDC passou 
a ser um partido que existia ·com o·coiltCU.do de buscar urna 
idéia democrata cristã, começando a se aprofundar. 

O grande crime do Movimento de 64, não foi o crime 
inicial, porque Castello Branco quando assumiu__o Governo 
e criou a Lei Orgânica dos Partidos manteve os partidos, 

apenas criou a obrigatoriedade de assinar fiCha -e- de ter um 
número de percentuais- o texto que dispomos da Lei Orgâ
nica dos Partidos foi criado por Castello Branco no seu primei
ro ano de governo. Só que aí ele obrigou um percentual para 
que todos pudessem se formar. 

No Rio Grande do Sul, para garantirmos que o PTB 
não morresse,-foi uma guerià.. Ao mesmo tempo que tfnharitos 
que fazer com que os cidadãos se filiassem ao PTB, os niilitares 
iam lá, prendiam, torturavam e faziam uma série de ameaças 
para que isso não ocorresse. Terminado aquilo, sobraram o 
PSD, o PTB e a UDN, e surpreendentemente, aqueles outros 
-pequenos partidos não suportaram as regras determinadas 
pelo Presidente Castello Branco. 

Veio o Ato Institucional n" 2, que foi a coisa inais ridícula, 
mais grosseira que se pôde ter; ele decorreu do fato de terem 
sido eleitoS pelo PDS, com apoio do PTB. derrotando a UDN, 
os Srs. Negrão de Lima, corno Governador do Rio de_ Janeiro 
e Israel Pinheiro, como Governador de Minas Gerais. Esse 
era o pretexto, o perigo que representavam Negrão de Lima 
e Israel Pinheiro. Veio o Ato InstituciOnal n" 2, extinglündo 
todos os partidos políticos e criiirido apenas dois: a ARENA 
e o MDB. E a ARENA e o MDB vieram numa luta imensa. 

O último diScurso quem fez-foi eu; em nome-do MDB, 
fazerido um apelo dramático para que o partido não fosse 
extinto. Eu dizia: não é o problema de abrir-se a filiaçãO 
partidária. Se a ARENA quer se extinguir, que se extinga! 
Não há problema algum. Que se criem novos partidos! Mas 
por que extinguir um partido que já está começando a .ter 
vida, a ter consistência'? Recordo-me que dizia: -mão adianta 
mudar, pensar que o nome da ARENA está desgastado. E 
por que está desgastado vamos tirar o invólucro do partido 
e vamos colocar um outro nome bonito- que é o do PDS! 
Se o conteúdo é o mesmo, logo, vai levar muito menos tempo 
para se deteriorar o nome do partido anterior. Mas nada 
adiantou, e a ARENA foi extinta. 

Naquela época. o Congresso encerrava suas atividades 
no dia 5 de dezembro. Extinguiram o MDB numa quinta-feira 

- na sesSão noturna. Sexta-feira todos iam embora; não haveria 
mais reunião, nem o que fazer: o partido estava extinto. Lem
bro-me que o Dr. Leonel Brizola estava aqui, buscando gente 
pàra formar o se-u PTB. Já se falava no PT e em outros parti
dos. Dr. Ulysses nunca quis aceitar a dissolução do MDB 
e, uma vez aceita, praticamente não se sahia o que fazer. 

Tenho que tirar o chapéu à figura de Teotónio Villela. 
Este, na sua ansiedade, não admitia: -·.'Mas nós vamos 
embora'? Vamos sair agora, nó dia 30 de novembro, para 
os nossos Estados e só vamos voltar em março? Alguma coisa 
tem que ser feita!" Os senhores devem se lembrar da figura 
fantástica _de Teotónio - tenho muito carinho por ele. A 
saúde o impediu de se candidatar ao Senado,_ pois ele não 
tinha mais condições físicas. Mesmo após deixar o Senado, 
por dois anos, ele ainda conviveu conosco. Residia comigo, 
em meu apartamento~ e meu gabinete era seu também. Anda
va pelo Brasil inteiro, de forma fantástica, com os seus quatro 
cânceres, com as_ suas duas muletas, pregando, invocando 
e convocando o País para um projeto nacional que sensibi
lizasse a população. 

Saiu Teotónio, saímos nós e foinOs ao gabinete do Dr. 
Ulysses Guimarães. DisSemos a ele: Dr. Ulysses, isso não 
pode ficar assim. Não podemos ir embora sem mais nem me
nos, líherando g_s Deputados c Senadores, as lideranças do 
partido, Eles não podem ficar de hoje até março sem saber 
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o que fazer. SaímOs dali com o Dr. Ulysses ·c:, no Salão Verde 
da Câmara dos Deputados. lançamos- marcamos um horá~ 
rio,- às~ 17:30 hói'as de Liiiia SCxta-feira...:....: O~chamado Sucedâ
neo. Isso porque não·tfnhamos um ·programa, não tínhamos 
um estatuto, não tínhamos nada. Só tínhamos uma idéia. 

Lançamos o Sucedâneo- e emitlrriõs-uma-nota em que 
apelávamos para todas as Lideranças do MDB no sentido 
de que aguardassem Q S_ucedâneo e que não tomassem nenhu
ma posição antes que o mesmo fosse definido. Marcamos 
uma data -se não me engano, 10 de fevereiro -para que 
todos estivess_em presentes e, até.essa da:tà, o Dr. Ulysses, 
Teotónio Vilela e eu passamos a organizar, a costurar _um 
programa partidário, um estatuto partidário, ·para que as·t;es:... 
soas, quando viessem aqui, assinãSsetií: E surgiu o PMDB_. 

Creio, meus amigOs, qúe digo e_ssas_eoisaS -paiã me Situar 
- pode parecer estranho - porque a imprensa tem publi
cado: primeiro, o Pedro Simon é candidato a Presidente, ou 
não é; é um candidato, mas não faz campanha. Gostaria de 
esclar~cer. 

A minha vida no partido foi ~_empre a mesma. O ineu 
estilo foi sempre -o mesmo. Esses anos todos, no MDB do 
Rio Gr.ande do Sul, que presidi, comandei a oposição naquele 
Estado durante todo o período, não só_ do MDB,_como tam
bém do PMDB sob esse estilo, de somar~ 

Lembro-me que quando criamos o IEPES ....:..._hoje, ouve
se falar cm Fundação Pedroso Horta, Fundação Tancredo 
Neves, fundação não sei mais o quê -isso come·çou no Rio 
Grãl'ide do Sul, quando criamos o Instituto de Formação Polí
tica-, tendo um homem que, hoje, é Presidente, o André Fos
ter. Naquela época, que ninguém podia falar, que ninguém 
podia discutir, Um Instituto de Formação Política! O IEPES, 
no Rio Grande do Sul, foi o grande baluarte çle resistência 
neste País. 

. . 
Partido político, infelizmente, no Brasil, a tradiçãO, do 

passado, era uma legenda para escolher candidato em véspera 
de eleição. Organizar dirctório de bairro, diretório de vila, 
diretório de setor jovem, de sctor feminino, reunir Verea
dores, reunir presidentes de partidos c reunir Prefeitos. Muitos 
Prefeitos, muitos candidatos de tõdo o Bi-aSirã"CõáeraiTi quan~ 
do fizemos um congresso com -os candidatos a Prefeitos. Elabo
ramos uma cartilha de como devia ser um Piefeitõ do MDB. 
Muitos ilustres e brilhantes Prefeitos como, por exemplo, Luiz 
Henrique que foi um extnlõrdínáii()Prefeito de Joinville, ad
mitem que, muitas vezes, folhearam áquClã:-Càrtillla do MDB 
do Rio Grande do Sul, e pela primeira vez concebiam a idéia. 
Não adiantava eleger um prefeito de um partidO e deixar 
o coitado atirado â pr6pria sorte: se fosse bom, dava certo; 
se fosse_ ruim, dava errado. Tinha que haver Ulna filosOfia, 
uma doutrina, um pensamento, um conjúnto de afinidades. 

Tivemos essa preocupaÇão cOrri relaÇãO aos preTeitos, aos 
Vereadores, à Academia, que era o IEPES.de- formãção políti
ca. Levamos aquela idéia a Santa Catarina:-u~-mo-ro-me das 
primeiras· reuniões. -Fui a -Lagcs, a ChapecO, :a váii-os-·Muni
cípios daquele Estado. coordenando c aceitando o apdo de 
fazer aquela organização em Santa Catarina, objetivando. de
pois, levá-la ao Paraná. 

Creio qUe é irripúrtantc salient.ãr- esse aspecto para mos
trar o nosso estilo de luta e de trabalho no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Quando vejo a Bancada do MDB do Rio -Grande do 
Sul fico emocionado. Na verdade, o nosso estilo é exatamente 
esse. 

Da tribuna, vejo o Senador José Paulo Bisol, um ilustre 
e extraordinário jurista, Desemóãrg-adOr. Fui à casa dele, fi
quei a noite inteira fentãrido convencê-lo de que o papel dele 
não era ser Senador. Naquela oportunidade, era ser Deputado 
Estadual pelo MDB. Como iria se eleger era ã preocupaÇãO 
dele. Com muita honra, ele foi eleito Deputado e Senador 
peloMDB. 

Vejo o Senador José Fogaça, que é Presidente Nacional 
do MDB, e me lembro do jovem professor de cursinhos, 
professor universitário, um intelectqal, homem _da música, 
das letras, tinha um programa espetacular na televisão. Levei 
dois anos para convencê-lo a entrar na política. Primeiro para 
ser vereador, o que não aceitou. Depois, numa noite, conver
samos madrugada adentro, e ele concotdot~_em ser. candidato 
a deputado. E hoje aí está um extraordinário homem pUblico 
do nosso Partido. 

Lembro-me de Paulo Brossard. Lembro-me da luta, do 
esforço que fiz para enfrentar a resístênda do ·Dr. Bri:iola, 
o voto_ em branco que veio do Uruguai, porque trazíamos 
o Brossard, pois achávamos que _era hora de somar; que não 
era hora das_ divergências de ontem serem mais importantes 
que o destino do futuro. E suportei os arrepios-do Dr. Brizola, 
do Dr. Jango, e achei que era hora de trazer o Brossard. 
Ele foi um dos_ grandes nomes, talvez o maior Líder que 
o nosso Partido teve aqui no Congresso Nacional. 

Vejo aí o Deputado Mendes Ribeiro. Enfrentei uma luta 
difícil com relação a S._ Ex•, porque escrevera uma carta, num 
jornal da época. dizendo que tinha as suas idéias e que iria 
ser candidato, mas que alguém teria que se identificar com 
elas, pois não queria mudá-las- idéias, diga-se de passagem, 
do maior reSpeito! 

Escrevi erltão uma carta, como Presidente do MDB __:__ 
e o Deputado Carrion Júnior, que saiu do PMDB e está no 
PDT, ffcou rCvoltadíssimo com a minha atitude - dizendo 
que aceitava as condições impostas, pois as suas idéias eram 
iguãis às do programa do MDB. Falei que o aceitávamos 
no Partido com muita honra. E obteve 3QO miL votos para 
deputado. 

Aqui está o Deputado Nelson Proenç-a, que teve um mag
nífiCO desempenho à frente do Governo Federal, e que tinha 
dúvidas com relação a ser ou não ser. Eu lhe disse: "É impor
Hiii'te que vOcê seja. Você vai Se eic:::gef!" "Mas como é que 
vo_u_ me eleger? Não entendo nada _de_ política!" _E está aí 
hoje um brilhante Deputado. 

Lembro-me do Deputado Nelson Joblln, que era um juris
ta, um advogado em Santa Maria; nunca foi vereador, nunca 
teve atuação política, mas achávamos que era importante ter
mos alguém ali; o Deputado João Gilberto havia _saído do 
nosso Partido e não iria concorrer à re_eleição; o Nelson Mar~ 
chcsan era de Santa Maria, mas candidato ao Senado. E dizia 
eu ao Nelson Jobim que ele tinha todas as _condições de se 
eleger. Trouxemos o Madeira. que "era Presidente da 0Al3, 
para dizer que_ _lhe daria ~.poio. pots -tinha ~odas as condi~ões 
de se eteger, é ele acabou aceitando. E aí está o Deputado 
Nelson Jobim. 

Lemhio-me do Deputado Ihsen Pinheiro, u~ brilhante
jornalista de esportes, pertencendo à dirctoria do Interna
cional numa de suas épocaS nlais brilhantes, dos_ chamados 
mandarins. Havia ele militado na esquerda na mocidade; con
videi-o para ser candidato, e na ocasião disse-me que estav~ 
bem, advogando, escrevendo na imprensa, e que não arrisca-_ 
ria, pois não tinha chances; respondi-lhe que tinha todas as 
condições de _ser o vereador mais votado e que deveria apro-
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veitar o momento, pois era a sua hora. E está af o Ibsen 
Pínheiro, que _acabou se elegendo e é um granqe nome, uma 
liderança de grande prestígio. 

O Ministro AntôniO_ Britto dizia-me que estava em Bra
si1ia há muito tempo, afastado do Rio GraOde do Sul; se 
fOsse·_Candidato o se-ria por Brasma; disse-lhe que ele reunia 
todas as condições, levei-o para o Rio Giande do Sul, e hoje 
todos o _conhecemos. 

Não _fui buscar o Deputado Germano Rigotto, que está 
aqui me honrando, mas, cm compensação, dei-lhe .força total 
como candidato natural de Caxias do Sul, para ocupar -uma 
tribuna que fora ocupada, primeiro, peTo Rosset, depois, pelo 
JúliO- CoSta Grande, e por ele, posteriormente, pois era a 
sua vez de demonstrar a sua qualidade e o seu brilho. 

Lembro-me do Deputado Luís Roberto Ponte, q-ue deci
direi ser candidato a deputado, mas dizia: ''No MDB nãb 
pode ser, pois o MDB não vai me querer". Foi quando me 
disseram que ele, Presidente do Sindicato da Construção CiVil, 
se _candidataria; não tive dúvida em procurá-lo. Ele levou 
um susto quando me viu e perguntou-me: "Mas vou ser bem 
recebido no MDB?", ao que lhe respondi que sim, poís-ele 
era um empresário sério, digno, competente, correto, com 
todas as condições de ser um grande nome no Partido. E 
aí está o Luís Roberto Ponte. 

Sou um pouco diferente! Quando era GoVernador do 
Rio Grande do Sul, surgiu uma disputa na liderança entre 
o Ibsen Pínheiro e o EgídiO Ferreira Lima. O Ibsen Pinheiro, 
nessa ocasião, não tiriha O prestígiO ·que tem ho]e, estava 
começando- está aqui o DCputado Luiz Henrique que sabe 
disso. O Egídio Ferreira Lima tinha rilais i"radiçãõ, Ünha urna· 
biografia maior à época. Procurei apoio para o IbSen Pinheiro; 
consegui-o do Miguel Arraes, do Oreste$_ Quérc;ia e_de outras 
pessoas como o Governador do Rio-de Janeiro e o_de São 
Paulo; fiz a coordenação para que o lbsen Pinheiro fosse 
Líder da Bancada. 

Nem sempre tive sorte. Quando Nelson Jobim candida
tou-se, dei meu apciío a S. Exa; fiz o mesmo em ·relação a 
Odacir Klein, embora tenha carinho e apreço pelo Deputado 
Genebaldo Correia. Mas acho que, sendo S. Er do Rio Gran
de do Sul, c conhcccndo-o, tinha a obrigação de apoiá-lo. 
Sou uma pessoa diferente!.Diferente em algumas coisas. 

Por exemplo, em relação ao Dr. Ulysses Guimarães. Sem
pre tive carinho e a[eto pelo Dr. Ulysses. Inclusive guardo, 
no meu coração, a carta que ele me escreveu na abertura 
de uma dessas publicações que temos. Mas eu não era daquelas 
pessoas que diziam "amém" ao Dr. Ulysses. Acho até que 
eu_era _ _d_as_pcssoas----;- e.elc me telefonava durante anos a 
fio, praticamente todos os -dias- que diziam "não" ao DL 
Ulysses. Quantas vezes ele terminava o telefonema dizendo: 
.. É, bem que me disseram que não era para telefonar Para 
ti. Eu não tinha nada que ter telefonado''. Eu respondia: 
"Pois é, Dr. Ulysses, mas eu penso assim." 

Algumas coisas ficaram célebres. Po_r exemplo, quando 
o Dr. Ulyssc_soestava termiu~ndo a CoostítuintÇJ_ reUniu os 
seus amigos para decidir qual seria ó seu rumo. Eu era Gover
nador do Rio Grande do Sul- acho que muitas das pessoas 
que estão aqui, inclusive, _estavam lá reunidas e devem se 
lembrar - e fui derrotado na tese que defendia, que era 
a seguinte: "Dr. Ulysses, aQJermina:r a CoiiiititU.irite", o senhor 
tem que fazer o maior discurso da sua vida - e ele o Jez_ 
-;o senhor tem que renunciar-à Presídência da Câmara, 
porque o senhor não tem mais nada a fazer lá; o senhor 
tem que renunciar à Presidência do Partido, pOis o se-nhor 

nãd -tem- maiS nada a fazer lá; o senhor tem que dizer que 
completou a sua mi$São e atender à série de convites pela 
Europa, pela Ásh, pela África, estudar o murldo, tYi.lJlysses! 
E na hora certa nós vamos lhe ·buscai para ser Presidente." 

Nunca me esqueço da frase que alguém disse: "Ele vai 
morrer na Europa, porque ninguém vai buscá-lo." Disse: 
"_Não s_ei se vai acontecer isso. Mas, se acontecer, é melhor 
isso~do que ele ficar aqui e terminar se esvaziãiido. E quero 
dizer para vocês que não há méritO --m!nhum no que estou 
dizendo, porque não estou criando; estou repetindo." O Dr. 
Getúlio VargaS fez i?so-em 1946. Efegeu-Se Senador po-r dois
Estádos, elegeu-se Deputado Federal por sete Estados. Sen
tou-se no Palácio Monroe, no Senado. Foi"-ele_querri elegeu 
Outra à Presidência da República, porque na disputa entre 
Dutra e o Brigac!eiro Eduardo Gomes a ~ua _decisão a_ favor 
de Outra foi fundamental para elegê-lo. Mas, de repente, 
Outra -fez ·o-acordo com a UDN e o PSD para governar, 
que,passaram a isolar o Dr. Getúlio. E, no Senaâo, ouviu, 
durante duas semanas, quatro discursos contra o que tinha 
sido o Estado Novo. Ele foi para a tribuna, fez um discurso 
e retirou-se para São Borja. Nunca mais apareceu-:- Só saiu 
de São Borja quando candidato à Presidência da República. 
Isso tudo contei naquela noite. Infelizffiente, fUi" derrotado, 
e· a· fese que pegou foi a tese da Constituição Cidadã, eril 
que o Dr. Ulysses_Guimarãe-s tinha que pegar a ConstituíÇãõ"; 
c·olocar debaixo do braço e andar pelo Brasil afora e, como 
resUltado dessa Cõnstituição ~ em que, justiça seja feita, 
havia grande parte do trabalho do PMDB, no seu conjunto, 
e do O r. Ulyssçs,.de maneira pessoal- ele viria a ser candi
aa-to- à Presidência da República. VeiO, mas não re_solveu. 

·Lembro-me de que, Governador do Rio Grande do Sul. 
vln'falmoçar na casa do Dr. Ulysses, e o• Mora falou: "'Pois 
é, Dr. Ulysses. O.Pedro foi o únicô_amigo seu que não veio 
para a sua festa de 70 anos." E o Dr. Ulysses: "É, agora 
ele ficou importante-. AgOra ele é GoVúilãàõr-. --AtiÇo Dr. 
Roberto veio. os Governadores vieram todos". Eu disse: 
"Olha, _Dr. Ulysses, o senhor não deve se esquecer de que 
levei 15 dias brigando com o senhor para não fazer esta festa, 
que eu fui contra, e não vim em sinal de protesto. Festejar 
70 anos e alardear pelo Brasil afora que está fazendo 70 anos, 
para qUem quer ser candidato a Presidente da República
olha a síndrome da morte do Dr. Tancredo- não acho muito 
inteligente, Dr. Ulysses. Deve ter alguém com alguma inten
ção maquiavélica; a maioria deve ter boa intenção, mas tem 
alguém interessado em fazer uma divulgação espetacular dos 
seus 70 anos, Dr. Ulysses". Foi o que aconteceu. O que eu 
penso, digo. 

Veio o episódio da sucessão, que tem muitaS __ coiSas a 
serem contadas; a imprensa poderia fazer uma retrospectiva, 
pois aqueles ex-gov_esnadores, praticamente, estão separados 
e espalhados por todo o BraSiL_ Miguel Arraes está no Partido 
Socialista, Tasso Jereissati está no PSDB, Henrique Santillo 
-e Álvaro Dias_es_tão no Partidp ~opular, quer dizer, há uma 
diversidade por tudo que é lado. Fizemos_ grandes reuniões, 
mas.reconheço a nossa grande incompetência, como Governa
dores, de não ter feito uma coSu.i"r:l séria e ·responsável em 
torno daquilo. 

Entretanto, havia uffia tiiste realidade~ o José Fogaça 
está aqui e sabe melhor do que eu, corno também o sabem 
o Gennano Rigotto e o Nelson Proença: as pesquisas que 
mandávamos fazer, no Rio Grande _ _do Sul, eram dolorosas 
coni"relaç30 à candi~atura do Dr. Ulysses Guimãrães. QUando 
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Orestes Quércia, Alvaro Dias c_ Miguef Arraes me_ diziam 
que era difícil a eleição _do Dr. Uly$SCS_,. C_!.l sabia que: era 
verdade. Em determinado momento, mandei fazer uma pes
quis_a_em outros Estados para saber se aquilo era verdade 
ou mentira. Também o Governador de Santa Catarina,-Pedro 
Ivo, dizia-me que era difícil, e eu sabia· que era verdade. 

Foi difícil o debate com Dr. Ulyss_es G_Uiril.arãeS.--Eu lhe 
disse que ninguém mais do que eu fíca!a-aci_seu lado. 

Houve momentos difíceis para o PMDB no Rio Grande 
do Sul, por exemplo, quando Leonel Brizora lançou su·a candi
datura à Presidência da República. Ele é o_ grande líder no 
meu Estado. Basta ver o resultado da e~eição presidencial 
no Rio Grã.nde do Sul, em -que ele, praticamente, obtev_e 
80% dos votos. Leonel Brizola tem um prestígio tão grande 
no Río Grande do Sul que colaborou conl o candidato do 
PT - se bem que não foi só ele; com exceção de dois ou 
três membros do meu GOverno, todos fomos ao palanque 
do Lula. Na verdade,_ Brizola tinha grande_prestígio nesse 
momento. 

O caminho mi.tural para nós do Rio Grande do Sul era 
ficar com o Brizola. Muita gente diz que não nqueroorn-o 
Brizola cm virtude da briga pela ocupação de espaço. Isso 
não é verdade. Desde o início, Brizola deixou bem claro que 
iria fazer política no Rio de Janeiro, que pretendia se instalar, 
como o fez, no Rio de Janeiro. Alceu Collares, hoje Gover
nador do Rio Grande do Sul, que certa época concordou 
comigo, dizia-me que não fizesse besteira, pois eu era o candi
dato natural ao GovernO do Rio Grande do Sul. Ele seria 
candidato a Senador e Brizola, candidato a Presidente da 
República. 

Defendíamos a tese de que teríamos de ficar juntos até 
a Assembléia Nacional Constituinte. Era absurda a tese de 
rachar antes da Constituinte, antes da abertura, antes da nor
malidade. Essa era a tese do General Golbery do Couto e 
Silva, que visava nos enfraquecer e dificultar nossa atuação. 

Paguei o preço pela atitude que tomei. Podia ter sido 
Governador do Rio Grande do Sul. Era só ter feito uma 
barganha com o Dr. Brizola. Entretanto, fiquei"-rio PMDB, 
instalamos o nosso Partido c perdemos. A rigor, com toda 
a sinceridade, não perdi_essa eleição: fui giirfadó, e isto acon
teceu por causa de alguns equívocos no_ssos. O Brizola ficou 
sabendo pela Embaixada alemã, denunciou e teve condiçõe_s 
de fazer a fiscalização no- Rio de Janeiro; ffzeram no Rio 
Grande do_ Sul, só que n-ão nos avisara-m; ficamos sabendo 
quando as urnas estavam sendo apuradas. Garfaram as elei
ções. 

Sempre defendemos a tese da importância e do_significado 
dessa luta. Ficamos do lado do Dr. Ulysses. Eu lhe di;da 
que estava do seu lado, mas que ele não tinha chance~ de 
ganhar. A vida tem coisas faritãStkas! O Df.-Tancredo Neves, 
por exemplo. Eu o vi ein momentos de grande derfota. Ele 
conta que em 1960 a eleição para governadqr em Mi~a.s q~rais 
era coisa praticamente _certa para ele, tanto que os candidatos 
tradicionais da UDN não aceitaram cOncori'er,-pórque O Presi
dente da República era Juscelino Kubitschek, que tinha feito 
uin governo espetacular em MinaS Gerais. Juscelino era uma 
avalanche de votos, e isso teria grande influênCia nas eleições 
em Minas Gerais - tanto que foram- btisCàr o -Magalhães 
Pinto, que, na época, era um nome de terceira linha da UDN 
mineira, porque ele aceitou disputar. 

Veio depois Jânio Quadros. Quando dizem_ que a última 
eleição casada foi a de 50, discõrdo. Para alguns Estados 
foi a de 60. Para sabermos como vai ser a candidatura de 

governador c de prcsidcnte_da Repúhlica, vamos olhar o que 
aconteceu em Estados_ como Minas Gerais, onde o Dr. Tao
credo era como um deus, gãnh3Vã brincafldo, e terminou 
o General Henrique Teixeira Lott afundando com o Df. Tãn
credo, e o Dr. Jânio Quadros elegendo o Dr. Magalhães Pinto. 
____ Viv!_ um do_s_mo_I_!lentos_mais tristes~~ minha vida: quando 
foi criado o PP. Ús_ Senadores_~e lembram: na bancada do 
Senado, quando o Dr. Tancredo ConCài-dava qué.alguns nonú!s 
_saíssem, que outros não deveriam entrar no MDB por terem 
sido aliados do regime militar. Um dos nomes era, exata
mente, o do Dr. Miro Teixeira, que era DepUtado_ e (jue 
sempre votou do nosso lado_. Este, Tancredo não admiüa, 
mas terminou saindo, e de uma maneira triste, do MDB. 
Depois voltou com a incorporação. 

O Dr. Tancredo tinha razão; nós estávamos errados. 
Aquela sessão da reforma do Poder Judiciário foi humilhante 
para o Dr. Tancredo Neves. Toda a Bancada foi reunida, 
o Senador Paulo Brossard deu um sh()w, ~todos o apoiaram, 
ficando contra o Dr. Tancredo. Tancredo_ Neves dizia que 
éram9s tn_aluCOS, que não estava na hora de fazer iSSO, que 
o partido político tinha de saber o momento certo para aquilo, 
que o povo não estava sabendo o que era reforma do Poder 
Judiciário, que o próprio Poder Judiciário não estava se defen
dendo, estava calado. Ele disse que ia acontecer alguma coisa 
séríi e réalriiente aconteceu: 

Tomamos aqu-ela decisão espetacular do MDB, e fecha
ram o Congresso Nacional. Depois veio a Granja do Riacho 
Fundo, criaram senador biônico e tudo mais. Ficou mais do 
que provado que o Dr. Tancredo tinha razão, mas ele saiu 
humilhado da reunião. 

Na hora da escolha do Presidente da República, na época 
do Colégio Eleitoral, o Dr. Tancredo era como um deus, 
estava no auge do seu prest.ígio. Foi urna das coisas mais 
fantásticas que já vi. Ninguém tem mais carinho pelo Dr. 
Tancredo do que eu. 

Outro dia, vi uma reportãgem acerca d()rneu amigo José 
Sarney; Não sei exatamente a que se referia, mas se tratava 
de algo que aconteceu no seu Governo, algumas imposições. 
Ftii Ministro e guardo na minha Casa a portá ria do Dr. Tancre
do, pronta e assinada por ele. O Chefe da Casa_ Civil teve 
a gentileza de entregar-me, e hoje guardo-a como recordação. 
A portaria que foi publicada no Diário Oficial estava assinada 
pelo Presidente José. Sarney, mas eu tinha em meu poder 
a portaria que iria ser publicada anteriormente, assinada pelo 
Dr. Tancredo Neves. 

Eu tinha o maior carinho pelo Dr. Tancredo, mas ele 
teve momentos de alta e de baixa. Na hora em que foi eleito 
Presidente da Repúhlica, evidentemente, estava no auge de 
sua vida. Quanto ao Dr. Ulysses Guimarães,_ só o_vi em alta. 
Ele tinha pre.stígio,- Credibilidade, carinho, respeito, afeto. 
Houve apenas um momento em que esteve em baixa: quando 
foi candidato à Presidência da República. 

Que coisa fantástica! Isso tem que ser analisado. Tenho 
dito, diversas _vezes, que o papel do Dr. Ulysses foi semelhante 
ao de Moisés, que conduziu 0 povo hebreu até a travessia 
do rio Jordão. Na hora de atravessar, Deus lhe disse que 
ele não atravessada, que ficaria do outro lado da margem. 
Moisés, na hora de bater na rocha, duvidou que dela sairia 
água. Não sei no que o Dr. Ulysses não creu, porque, pelo 
que sei, ele acreditou sempre; não me lembro de nenhum 
momento de dúvida do Dr. Ulysscs. Na verdade, o seu único 
momento difícil foi na hora da eleiçãO. 
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Fizemos uma reunião de Governadores, e, nela, houve 
unanimidade na conclusão de que o Dr. Ulysses não teria 
condições de ser Presidente. A reunião, que durou dois dias, 
contou com a presença de todo os membros do Partido: Gover
nadores, Deputados Federais, Senadores. Após a reunião, 
alguém tinha de dar a notícia ao Dr. Ulysses; e cu fui o 
encarregado porque era seu maior amigo, a pessoa rilais insus-
peita. - -

Saímos dali e fornos à célebre reunião, que tódã a üilpren
sa publicou com relação à Dona Mora. Conversei longamente 
com ele, c a nossa conversa foi tranqüila, serena.- Eu diria 
que ele havia aceüado. Só que, depois, perguntou-se a opinião 
dos governadores. No início, eles repetiram o que eu tinha 
dito. Mas três deles, infelizmente, foram agressivos. Agiram 
como se o Dr. Ulysses estivesse mr banco dos réus e fosse 
ele o responsável por aquela situação que estávamos vTvendo. 
Na verdade, éramos nós, os governadores, os responsáveis 
pela situação ·que estávamos vivendo, porque estávamOs num 
momento impopular dos nossos governos. O Governo Sarney 
estava numa fase ruim naquele momento, assim cOmo esteve 
numa fase boa durante a implantação do Plano CruZado. Por
tanto, não se podia dizer que o Dr. Ulysses era o responsável. 

Saindo dali, gerou-se o problema. Tínhamos procurado 
o Dr. Ulysses para lhe dizer que considerávamos a sua -candi
datura muito difíciL Ele, então, perguntou que nOme iiidicit
ríamos. Nós lhe respondemos que não tínhamos um nome 
e que estávamos ali para convidar-lhe para conversar e, juntos, 
a partir do dia seguinte, analisarmos se o nome a ser indicado 
deveria ser o dele ou um outro. Asseveramos ao Dr. Ulysses 
que não trazíamos nenhum nome. 

Ele saiu de lá magoado. No dia seguinte -:-:-_havia as 
candidaturas, já lançadas, de Álvaro Dias, Iris ReZellde, Wal
dir Pires-, passamos o tempo todo discutindo. 

Eu vou dizer aqui, na minha maneira de dizer, no meu 
estilo, mas é importante dizer. porque correspOnde à verdade 
- há pessoas que podem confirmar -, que só houve um 
momento em que se conseguiu a unidade: foi quando se che
gou à conclusão de que o candidato deveria ser Pedro Simon, 
porque, sendo Pedro Simon amigo do Dr. Ulysses, o Dr. 
Ulysses iria entender. Waldir Pires e Álvaro_ Oias concor
dariam em retirár sua_ candidatura se o nome fosse Pedro 
Simon. Tasso Jcreissati, Miguel Arraes e Geraldo Melo, este 
último do Rio Grande do Norte, já falavam no meu nome. 

Em um determinado momento, Tasso Jereissati chamou
me e disse: ··o Sarney mandou dizer que acha ótimo se sair 
o seu nome. Ele quer saber a maneira de ajudar a apoiar 
o Partido". Pouco tempo depois, levantou-se o Quércia: "En
tão, está resolvido. _Se todos acham que é o Simon, vou ao 
Dr. Ulysses e comunico que o nosso candidato a Presidente 
da República- é o Simon''. 

Essa história pode ser contada por Santillo - que já 
está cm um outro partido, por Hélio Gueiros ~que, parece-
me, está no PFL -, por Moreira Franco, por Newton Car
doso. 

Quando Quércia fez aquele anúncio, levantei-me feifó 
fera: "Vocês estão brincando comigo! Se o rrieu nome estava 
sendo considerado, por que permitiram que eu falasse com 
o Dr. Ulysses sem antes discutir o assunto?" Eles. disseram: 
"Não, o Dr. Ulysses vai entender, vai aceitar, deixa por nossa 
conta". Não. Eu não poderia admitir que constasse da minha 
biografia o fato de, num dia-, ter ido dizer ao Dr. Ulysses 
que ele não poderia ser o candidato, para, rio dfa seguirl.te, 
dizer-lhe que o candidato era eu. Eu não poderia aceitar. 

Foi a última frase na reunião de Governadores. O Quércia 
então encerrou a reunião. 

Achávamos que, se ficasse daquela forma, o Dr. Ulysses 
nos chamaria para discutir uma forma de sair. Mas algumas 
pessoas outras - pessoas que respeito - insisfiram~-cõ-m 
o Dr. ·ulysses para que ele fosse candidato. Pessoas, algumas 
das quais conheço, são meus amigo~. achavam que ess_a era_ 
a posição: "'Tem que ser o Dr. Ulysses, tem que ser o Dr. 
Ulysses". Eu considerava aquilo um equívoco. Eu achava 
que o Dr. Ulysses não merecia o que iria acontecer. e que 
re3.lmente aéonteceu. - - ·-

Em compensação, dali em diante, aconteceu diferente. 
Fique"i muito magoado com a saída do Dr. Uf)'sses Guimarães 
da Presidência do Partido, porque achei que ele saiu num 
mau momento; ele saiu no momento em que tinha de ficar. 
Defendo a tese de que um presidente de_ partido não pode 
ser candidato. É muito ruim para o presidente do partido. 
Quando Orestes Quércia, por quem tenho o ma-ior respeito, 
veio ao meu gabinete convidar-me para ser seu V}5;e-Pre
sidenie: "Quero que você vá ser o meu_ Vice~Presidente, por
que eu vou ficar entre São Paulo e Brasília, você vai ficar 
aqui, etc.'" - acho que o Dr. Ulysses deve ter sugerido isso 
a ele; não sei se foi idéia pessoal dele-, eu lhe disse: "Quétcia, 
Cl! não quero ser, porque da última vez que vim, fiquei oito 
anOs: dois anos Oa Secretaria-Gcial; e seis anos na Vice-Pre- _ 
sidência, dos quais quatro anos como 1'' Viee-Presidente"'. 

Foi um ''abacaxi" muito grande; exigiu de mim um esfor
ço, um sacrifício enorme. Na campanha da anistia, lá estava 
eu; na campanha das eleições diretas, lá estava eu coorde
nando, dentro do PMDB; na Aliança DemoCrática, lá estáva
mos nós. Muito da Aliança Democrática foi feito no meu 
gabinete. Éramos Dr. Ulysses Guimarães, Tancredo Neves 
e eu do MDB; Marco Maciel, Aureliano Chaves e José Sarney 
do outro lado. Nós seis é que fa:ZLamos os e-nCõ'ntróS-, -debãtt.!s 
e discussões em torno dessa matéria. 

Mas, voltando ao assunto, eu disse a Orestes Quércia 
que achava que ele não deveria ser Presidente do Partido, 
porqu_e era candidato a Presidente da _Repúblil:a. Naquela 
época, o Qué~cia era Deus, porque fez um excepcional Go
verno em São Paulo, elegeu com tranqüilidade seu sucessor, 
tinha grande prestfgio; era_o candidato n<;~.tural à Presidéncia 
da República. EU disse que pensava que ele estava errado, 
que deveria fazer um acordo com o Dr. Ulysses. Ele, Quércia, 
diria ao Dr. Ulysses que seria candidato a Presidente da Repú
blica, enquanto o Dr. Ulysses seria o Presidcntt:! do Partido. 

Eu achava que o equívoco de o Dr. Ulysses, Presidente 
do Partido, coordenar_ sua candidatura não precisaria acon~ 
tecer naquele momento. Naquele momento a situação era 
inversa. O Dr. Ulysses era um grande_c:oordenador. Dis~-lhc 
que ele jamais encontraria alguém que coordenasse o Partido 
melhor do que_o-Dr. Ulysses durante a sua candidatura. E 
o Dr. Ulysses é um símbolo. Para levar ao Rio Grande do 
Sul alguém que represente o Dr. Ulysses, eu teria que levar 
20 pessoas, eu teria que levar o Arraes e outros. Ulysses 
era o símbolo vivo da imagem, da história, da biografia do 
MDB. 

Lamentavelmente, náo houve aquilo. Eu defendia o no·· 
me do Dr. Ulysses para Presidente do Partido e eu achava 
que o candidato a Presidente da RepúbliCa, naquela época, 
era o Quércia. Parecia-me natural a candidatura do Quércia. 
Infelizmente, aconteceu diferente. 

Daquela vez; iembro-me da profunda mágoa do Dr. Ulys
ses quando saiu do Partido praticamente à sua revelia. porque 
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ele gostariã. de ficar, fazia questão de ficar. Creio qilc o Partido 
se equivocou, e isso e-stá provado hoje. Mas, afinal, se o 
Quércíã é tudo aqüilo que dizem. por que. pararam de falar 
quando ele saiu? 

O Dr. Ulysses, quando saiu da Presidência do Partido, 
até para ocupar um espaço da sua vida também, passou a 
ser líder da causa do parlamentarismo. E_ ali_ ele não era nin~ 
guém, não era Presidente. No entanto, segundo o próprio 
Dr. Ulysses me disse, nunca tinha _!$~do 1ant~, vez~s~ ~otiyo 
de manchetes tão favoráveis quando era Presidente do Par~ 
tido. · . 

Há uma espécie de antipatia póf parte de __ setores da gr~n·_ 
de imprensa com relação _ao MDB, de um modo especial 
com relação ao Presidente do MDB. Se_ assim fizeram com 
o Ulysses Guimarães, Vão fazer mais ainda_ com Quércia. 

Não deixa de ser uma questão digna de análise o q~~ 
aconteceu. No dia seguinte ao que o __ Dr. QUércia deixo_u a~ 
presidência do MDB, ele pôde ler tranqiiTiamenfe a Folhat 
o_Estadão, a Veja, porque as coisas mudaram. Isso prova 
que era justo e normal que ficasse o Dr. Ulysses, naquele 
momento, na Presidência do Partido. Lamentavelmente, não 
foi o que aconteceu. AssumiU o Quércia. 

Na minha opinião, houve urna imensa injustiça. Isso nós 
temos de dizer, temos de esclarecer, é um dos pontos que 
temos de ter coragem de enfrentar. A imprensa não pode 
ter matéria na gaveta para usar· quando necessário. Isso não 
existe. Ou possui a matéria e tem que denunciar, ou não 
a possui e não denuncia. Não pode tirar um pedacinho dela 
da gaveta e depois colocá-la de volta. Isso me parece absoluta
mente irreal. 

Temos, por obrigação, que ter as coisas eSclarecidas. Dis
so não tenho nenhuma dúvida. Não adianta querermos tapar 
o sol. No impeaehment, o povo veio para as ruas; quando 
houve denúncias, o povo trouxe pira as ruas; no afastamerito 
de Fernando Collor, o povo cobrou. O póVo olha, analisa 
e fiscaliza! -

Outro dia, cu dizia a urh grande prõp-netárfo cte- urna 
das maiores editoras do País que o problema é que a irnprerisa 
tem a obrigação de fazer a seleção. Se el~ ~abe __ qu~ ~s~o --~_qui 
é corrupção, é vigarice, está provado, então publica no jornal. 
Se, em relação a outro assunto, ela ainda está levantando, 
não pode dar um tratamento igual ao dado a~ e_i_irneiro caso. 
Se, nO primeiro caso, não há do que duvidar, se é certo como 
um e um são dois, merece um tipo de manchete; no segundo 
caso, que--se trata de urna hipótese, em que há uma interro
gação, uma dúvida, não se pode colocar a mesma manchete, 
porque, depois, se botou não volta atrás. Isso é um absurdo! 

Diz"ia: a esse_ proprietário de editora que issO faz com 
que o corrupto saia ganhando. Isso porque a imprensa publica 
manchetes t! mais manchetes sobre atos de roubalheira e de 
vigarice a respeito de A, de B e de C. Isso é verdade a 
respeito de A, é mais ou menos a respeito de B e é mentira 
a respeito de C. E não se apura -n-ada. A imprensa fica com 
urna análise da impunidade. Isso não adianta nada. 

Por que vou ser sério, por que vou ser honesto,_correto 
e digno se para o outro, que não_ é nada disso, aS Coisas 
ficam do mesmo jeito? - --- -

Com relação a esse setor, acho que o partido deve avançar 
mais e tem condições de fazê-lo. Por exemplo, realizar reu
niões entre os presidentes de partido, diálogos entre pres~
dentes de partido com a finalidade de se buscar o entendi
mento. Parece-me que isso é absolutamente necessário. 

Veio o impeachment. A propósito desse assunto, lem
bram-se V. Ex1s de que o Senado forçou a questão um pouco 
mais do que_a Câmara, porque esta última achava, com razão, 
que isso podia não dar em nada e era um processo muito 
desgastante. Nós avançamos mais no Senado e depois chega
mos a um entendimento, e saiu a CPI. Desta tribuna, eu 
levantava muitas vezes aquelas questões a respeito da denún~ 
cia feita ao então Presidente da República. 

____ _A_maioria das_ reuniões_ d~s~a.CPI- e ~t_á_aqui o ngss9_ 
qUerido Relator, Amir L ando - era feita no meu gabinete_. 
Não aceitei ali a Relataria por várias razões. Até porque, 
com toda a sinceridade,_ disse não ser esse o meu estilo. Não 
sei acusar, bus_car as coisas. Sinto-me mal nessa posição. E 
fiz be-m, pOrque o Senador Amir Lando teve um brilho e 
UI!la competência que jamais teria tido. 

O Sr. Amir Lando ~ Nao apoiado! 

O SR. PEDRO SIMON- Lembro-me de que o Dr. Ulys
ses, por exemplo, era contrário à CPI. Achava que aquilo 
não ia dar em nada. Entretanto, em reunião feita em meu 
gabinete, __ com a presença do Senador Amir Lando e outras 
pessoas, foram mostrados a ele dados e números, que provo-
caram uma mudança em sua opinião. -

Apesar de terem sido coordenad~ls eril meu gabinete 
aquelas reuniões sobre a CPI e de, posteriormente, ter assu
mido a Presidência da República o Senhor Itamar Franco, 
nunca passou pela minha cabeça aceitar qualquer cargo minis
terial. Por quê? Porque, eticamente, não fícaria bem aceitai 
qualquer cargo. 

A imprensa e a televisão divulgavam fotogra_fias e mais 
fotografias minhas c di~iam ser o ~eu gabinete o quartel
general do grupo que fazia oposição. E se, de repente, eu 
saísse corno Ministro do Governo Itamar Franco ... 

Defendi o PMDB, achava que era importante a partici
pação do Partido. Houve até um fato publicado pela imprensa, 
diiendo fer ha"vído umã- desavença entre o Dr. Ulysses e eu, 
fato que foi de_smentido numa célebre reunião, em que nós 
-o Dr. Ulysses e eu -nos abraçamos para demonstrar 
que tudo o que foi dito era inverdade. Graças a De_us, tudo 
foi esclarecido, porque aquele foi o último contato que tive
mos, um dos últimos abraços. Ê que defendia a participação 
do PMDB, mas não me parecia importante o número de MinisM 
térios que este Partido receberia. Para mim, quantomenos 
MinistériOs, melhor. Achava que tínhamos que participar por
que o momento político era multo- grave e tínhamos que buscar 
-e era o que eu buscava- uma grande integração. 

Entendia que nunca, na História do Brasil, tínhamos tido 
uma ocasião como aquela, e, muitas vezes, disse isso ao 
Dr. Itamar Franco. O Dr. Itamar Franco não tinha compro
missos com os esquemas de campanha, com os PC da vida, 
com os grupos finãriceiros. Com os grupos económiCos, com 
os grupos partidários. O Dr. Itamar, como Vice-Presidente, 
não teve nenhum envolvimento "à la Café-Filho" para derru
bar o Sr. Fernando Collor de Mello. Ao contrário, nós sabeM 
mos da neutralidade e da timidez com que ele agiu durante 
todo o processo. 

Por isso, achava que o momento do grande entendimento, 
do chamado Pacto de Moncloa, ou do que fosse, era aquele 
ali c os partidos políticos deviam partidpar. As entidades 
tipo OAB, CNBB, que participaram do movimento da ética, 
deviam ser chamadas para o grande entendimento, par_a um 
programa de ação unitário. 
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Não votaríamos a reforma agrária, porque, sobre isso, 
o PC do_ B pensa~a diferente do PFL, mas vo_taríamos o 
problema da fome, da inflação, uma série enorme de proble
mas que poderiam ser identificados como u_ma plataforma 
de salvação nacional. 

Infelizmente, não saiu; mas essa era a noSsa Posição. 
Quem está aqui se lembra, inclusive, que o Dr. Ulysses Gui~

marães pensava diferente. Ele achava que deveríamos ter q.ma 
participação no Ministério à altura do nosso Partido. Eu sem
pre disse a ele que se confundia, pois não era mais época 
do Tancredo Neves. O T_ancredo era um Governo nosso; esse 
não era um Governo nosso, era um Governo de que íamos 
participar. 

Depois disso, o Presidente convidqu-me para ser Líder 
do Governo, e, pelas mesmas razões por que não aceitei ser 
Ministro, também não aceitei $er Líder do Governo. O _Sena
dor Humberto Lucena- hoje_, Presidente dO CO.ngresso, e, 
à época, Líder do PMDB -e o Dr. Uly&.ses Guirna,rães foram 
ao meu gabinete e lá insistíram que era importante que eu 
aceitasse a Liderança do Governo. Mesmo _assim, preocu
pei-me com o que a :Bancada do PMDB - e os Senadores 
do_ PMDB devem se lembrar -achava disso. E a Bancada 
convocou-me para uni.a reunião-, onde me~Íõi dito que era 
importante que, naquele momento, eu aceitasse-a participação 
como Líder dq Governo. E eu aceitei, embora tivesse proble
mas como os que tive, de nomeação, por exemplo. 

Mas acho que, pelo menos, eu não f;aria melhor do que 
fez o Senador Humberto Lucen~ quando foi Líder e, agora, 
o Senador Mauro Benevídes, que é o coordenador, no que 
diz respeito ao PMDB. - --

Hoje, sou menos o Líder do Governo e mais a busca 
do entendimento. Os meus Senadores hão de me fazer justiça, 
pois nunca saí por aí a pedir votos para este ou aquele projeto. 
Entendo que esses projetas são frutos do grande entendimento 
das reuniões das lideranças, onde quem coordena o PMDB 
é o Senador Mauro Benevidcs, e as decisões são consenso 
dos debates entre oS vários partidos. Nesse sentido,, a minha 
participação tem sido, eu diria, quase insignificante, a não 
ser fruto da amizade que temos. 

Estas questões fazem com que eu diga algumas coisas 
com relação ao dia de hoje. Por que apresentei meu nome 
como candidato a ~r~_sidente_ do PMDB? Em primeiro lugar, 
quem me sugeriu isto foi o senador Mauro Benevides, foi 
o Senador Humberto Lucena, foram a1gumas-p·essoas. 

Entendo que o Presidente do_Partido deveria ser alguém 
que não fosse candidato a qualquer cargo; entendo que isto 
é importante, pois vai ser uma eleição casada para Deputado 
Estadual, Deputado Federal, dois terços do Senado, Presi
dente e V~ce-Prcsidente da República, Governador e Vice
Governador. 

Não sou candidato a Governador do Rio Grande do_ Sul, 
e convém que se diga, pois pode parecer que eu esteja peOsan
do nisto. Não sou .c~mdidato ao Governo~ @._-Esnldo do Rio 
Grande do Sul por várias razões.· Uma _delas é Porque não 
quero. Penso que se deva_ dar chance a novas pessoas. Já 
fui Ministro do Rio Grande do Sul~ Governador do Rio Gran
de do Sul e sou Senador daquele Estado. O Rio Grande 
do Sul tem uma equipe fantástica de pessoas e· não há por 
que ser o candidato a Gove_rnador. 

Se V. Ex•' perguntarem ao De{>-utado Mendes Ribeiro, 
que é candidato, S. Ex• dirá que. foi_ várias vezes ao meu 
gabinete, dizendo-me que se eu fosse çandidato, ele ~ão o 
seria. O Ministro Antônio Britto pode tá dizer a V. Ex"~ a 

mesma coisa. Mas entendo que tanto o &ritto quanto o Mendes 
são ótimo:s candidatos. - - - -

Se eu estivesse procurando alguma posiçãO, estaria tf-an
qúilo, pois o próprio PDT, na busca do entendimento com 
o PMDB, o próprio Governador Alceu Collares, reiterou o 
apóio à minha candidatura a Governador. Não estou buscando 
posição, porque acho que se estivesse procurando, já a teriã~ · 
não é esta a que-Stão. Penso que sej"a o caso de anali.sarmos 
essa posição. 

É importante um cidadão que nã~ seja candidato~ más 
não é o caso de só n~o ser candidato. Nest.e momento que 
vivemos, é muito importante que seja alguém integrado ao 
conjunto da vida partidária e que não esteja identificado nem 
a favor e nem contra quem quer que seja. O PMDB está 
vivendo um momento tão difícil e tão dramático, de tanta 
responsabilidade, que isso é fundamental. 

Há quem pense qUe nãb deve presidir o Partido o fulano 
porque representa o grupo da Bancada dos Deputados, que 
é um grupo importante, como, por exemplo, o Genebaldo 
Correia, que é --um Líder importante, que tem um grande 
peso, alguém identificadÇ> com esse grupo que vem ganhando 
as..eleições de Liderança de Mesa na Cãmafa dos DeputadOs. 
Acredito que isso é importante. É um grupO qUe tem peso, 
que tem representatividade, mas não me parece que seja o 
melhor. 

Há quem pense que se deve colocar alguém que repre
sente a força de Orestes Quércia, porque ele é importante. 
A meu ver, é correto, mas não me parece que seja ó melhor. 

__ Pensam ain_da: "Não! Vamos colocar alguém do Rio 
Grande _do Sul_; porque- o Rio Gf3nde~ do Sul...".Isso me 
parece até ridículo! 

Se conseguirmos encontrar uma médí(de representação 
do conjunto de todos nós, parece-me que é a grande saída,, 
parece-me que o momento é para- issO. 

Por isso, em primeiro lugar, nunca me lancei como candi
dato à Presidência. Fiquei profundamente magoado com o 
jornalista Moreno. meu amigo, porque, embora ele tenha 
dito a verdade - tudo que escreveu._eri tinha coovers_ado 
com ele -, já tinha COnversado com os jornalistas, e saíram 
três linhas no jornal. Em resumo, escreveram que Pedro Si
mon disse que, se entenderem que o nome dele serve, _ele 
está à disposição. Só que, de repente, o MorenO coloca na 
terceira página de O Globo,_ COtt:J. mat:tchete e tudo, como 
que se fosse um lançamento de candidatura; e, por m~"is""que~ 
eu dissesse, que repetisse que não existia aquilo, não adian
tava, porque colocaram no jornal. Veio, então, o meu ~migo 
Luiz Henrique e apresentou a sua candidatura. Começaram 
a aparecer, então, Pedro Simon e Luiz Henrique. 

Faço questão de dizer, a todas as p~ssoas que me procura
ram, sempre respondi que, se o Partido entender que o meU 
noine ajuda nessa composição, o meu nome está à dispoSição. 
Não sou candidato à Presidência da República. Alguém pode 
olhar-me com ar meio irônico: "Mas é claro que não é ... ·~ 
Sim; _pOsso não ser, mas se eu pegar a Presidência do Partido, 
a vaidade pode me pegar. Ou não é verdade isso? Quer dizer, 
fala o Presidente do PMDB ... _ Não, a vaidade não vai me 
pegar, nem para Presidente, nem paràViCe-PreSidente. 

Tenho dito isso a vária:rpe-ss-oas. Vamos dizer que o Sr. 
Quércía se recupere, prova o que foi isso daí. O Quércia 
é um candidato à Presidência. O Fleury é o candidato natural. 
Quero dizer qUe isso que passou e está af, acho que o PMDB ... 
Tenho que falar sobre isso daqui a pouco. 





Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONC>_RESSO )'IACIONAL (Seção II) Sábado 4 8475 

res. Nossas velhas bandeiras - a anistia_,_ as eleições diretas, 
a Co_nstituinte - são coisas do passadÕ. TemoS (J_ue· buscar 
novas bandeiras que representem o aman_hã_ Qasocie.;J_a_de; 
temos que ter coragem de enfrentar a realidade d~sse novo 
amanhã. E isso não ·vai ser feitO apenaS nos· gabinetes, issO 
não vai acontecer apenas com reuniões d~ parhmi.entares e 
governadores. Temos q-ue ter competência para ·ra:zer esses 
caminhos nas _várias camadas_da so.9edade. -· ··---· 

Não temos nem candidato_natural. O Quércia, reconhe
çamos, pode até ser candidato amanhã. Houve um_ determi
nado momento cm que ele era uma opçã-o nacional, era umã. 
espéCie de Juscelino 84, porque representava o desenvolvi
mento com o Sol Nascente. Mas hoje, no n_osso partido, 
candidato natural é o Lula; candidato natural é o Brizola 
e, talvez, o Maluf. Vamos ter que pfocurar um caõd~dato. 
E se não vamos ter uma bandeira isolada do mesmo, temos 
de tê-la em conjunto; _isso é_ o _PMDBl A difereflça do riosso 
partido para os outros é que o PMDB é um -partidO de quadros 
e, no caso, precisa ter competência para administrá-los, e 
não para um engolir os outros. O PDT tem suas·'-'~-f!:~_agens: 
o Brizola falou, está falado! 

No caso do PT, embora o Lula não fale, já há um consenso 
em torno do seu nome. A diferença entre este e o Brizola 
é que o Brizola lê, e o pessoal bate palma. NO caso dO LUtá. 
as pessoas lhe entregam o que e_Ie tem que ler, mas· ninguém 
quer tirar o seu lugar de leitor. 

O PMDB é diferente: queremos discutir ,as idéias_. os 
princípios e as realizações .. "?enso que é esse o:tr~_balho_ que 
deve ser feito, essa é a nossa competÇncia, e~sa é a responsa
bilidade que ternos que ter. Quando apresentei a idéia, eu 
tinha esse objetivo, o de um trabalho conjunto, porque se 
reconhece um homem pelo seu passado. Se há algo que dizem 
no Rio Grande do Sul em relação a _n:tim é ~que nunca tive 
grupo. Tenho meus amigos e o respeHo deles, mas, no PMDB 
do Rio Grande do Sul, quem tem valor subiu de posição 
independentemente do Pedro Simon. Ninguém conseguiu na
da com o meu auxilio. Quando fui Govern_ador~·áiguns ate 
estranharam, porque os Parlamentares que mais faziaril críti
cas ao Pedro Simon ocüparatn os""cargos mais importantes; 
isso ót:orreu porque eles eram notáveis. Tenho alguns pfincí~ 
pios. Há um presidente de partido que diz que- não posso 
ser presidente do PMDB porque sou ético demais! E para 
o cargo tem que ser alguém bom, mas não tão ético. Então, 
não serei, porque, a essa altura, não vou mudar minha conduta 
política. Tenho 63 anos e. até hoje, nunca nomeefum parente 
ou um cupincha; nem como Governador, nem comO Deputado 
estadual, nem como Senador, nem como Ministro 4a Agricul
tura. Não é o ·meu estilo. Quando Deputado de Oposição, 
eu era importante, modéstia à parte, porque o PMDB tinha 
33 DepUtados, e o Góverno, 22._:_P_ortanto, eles tinham que 
"comer nas nossas mãos". As votações decidiam aquilo qúe 
queríamos, e nunça fiz nenhum tipo de negociação. O que 
era bom para o Rio Grande do Sul era hom- para :-tós, e 
o que era ruim, da mesm·a forma. 

O" PMDB agora vai_ decidir se fica ou hão": no Gq_v~rno. 
Uma coisa posso dizer ·a V. E~""~: ligado ao feQro Simon, 
não sai ninguém~ porque não nomeei ninguém a nênhum car
go. Não tenho nem gabinete de líder - trabalho no meu 
gabinete - e nem oito pessoas a quem o líder tem o direito 
de designar. Estou trabalhª-ndo com os rne~bros c!o meu gabi-
nete, _o que é igual para todos. __ -_ ·- __ 

Fui mínistro, e -oão-Jui-morar em mansão, nunca andei 
em jatinhos. Fui Governador e não fui morã~ e~ palácio, 

continuei a morar na minha casa. Tenho, hoje, um patrimônio 
IT!enor do qúe qUando comecei na políticã.. -Eu sou assim, 
esse é o In.eu estilo~ Não viajo ao=-_exterior, as viagens que 
fiz foram às minhas custas. Mesm(,--ViagenS de representação, 
na Argentifla, no Uruguai; que- ·considero normais, eu não 
as faço. Não critico fulano ou beltrano por agir de_ forma 
diférente.; !leio cobro, acho horrlvel a cobrança. Brigar- com 
a dignida~e_ das pessoas não é a minha bandeira. Fui candidato 
Vãri-ãS vezeS e nunca mexi cOm -a dignidade de ninguém, nem 
Com a ·do Dr. Collor. Naquela~poca, por exemplo, fui Uma 
das peSSOaS que esperou ãté--d último momento para tomar 
uma decisão. E _disse que só o faria depois de ouvir o seu 
advogado de defes.a, porque, até a última hora, poderia apare
cer um fato novo. 

O Sr: Mauro Bene~ides- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Pois não. nobre Senador. 

o·sr:-M.-ãUrO BenéVides- Nobre Senador Pedro Simon, 
a esta altura do seu magistral pronunciamento, entendemos 
de interrornpé-lo com o nosso aparte·. E façõ-0 ne~te inst_ante 
como líder de sua-baricada, para exaltar aquele companheiro 
de -todas as homst digno, ético, Coe_rente, com inestimáveis 
serviços prestados à vida pública brasileira e ao nossO_ País. 
Na retrospectiva que V. Ex~ fez de todos esses fatos, para 
identificá-lo como um hçmiem que senfpre esteve defendendo 
as grandes causas do povo brasileiro, mesmo-naqueles omino
sos instantes da anormalidade político-institucional, teve sem
pre a coragem, teve sempre a bravura de ocupar as tribunas. 
os espaços disponíveis ao nosso partido e aos democ;ratas c!e 
então para reivindicar aquilo que era anseio de tod_os os brasi
leiros: o fim da anormalidade_ institucional e o reenCQntro 
do País com o estado de di~eit9_-dernocrático. Fui coínpanheiro 
de V. Ex• durante_ vários anos na ComissãO Executiva-Nacio
nal, então presididâ. PelO extraordinári-O homem público-Ulys~ 
ses Guimarães, que V. Ex~ relembrou nesse instante com pala
vras repassadas de_ emoção; palavras que nos permitiram exa
faniente rec9rdar_ aquele homem austero, aquele homem de 
convicções arraigadas, aquele homem impetuoso nos rrioffien
tos em qU:e a: coragem cíVica era ·indispensável pata estimular 
3ilheiros à luta, enfim, acompanhamos toda-a sua trajetória. 
E aqui, no Senado Federal, V. Ex~ tem pontificado, e-m todos 
oS momentos, o grande tribuno, chamem público excepcional 
que agora coloca o seu Oome à_disposiç3o do PMDB na disputa 
pela Presidência do comandO nacional da _nossa agremiação, 
nurôa disputa que V. Ex~ fa_z questão de destacar que, pelo 
momento delicado, vivehciado pelo PMDB, não pode ser con
siderado realmente como uma sucessão de rotina no nosso 
-partido. V. Ex~ sabe- e a opiniio pUblica brasildra tainbém 
- qu_e o PMDl3, até_ o próximo dia 12, dia da Convenção 
Nacional, quando ocorrerá o pleito para a eleição do Diretório 
Nacional e da sua Executiva, que até lá teremos de enfrentar 
alguns percalços, alguns obstáculos, para chegarmos àquilo 
que é desejo de todos nós: o Partido permanecer unido, coeso. 
harmónico e iniciar-, -logo mais em 1994, a gr_ande campanha 
eleitoral para· eleger um companheiro à P-fesidência da Repú
blica. Desde os primeiros instantes," sobretudo quando os no
mes do Pre"siaente H1,1mberto Lucena e o meu foram generosa
mente mencionadOS_ pará disputar a Presidência dO Pãrtido, 
fizemos questão - o Presidente Humberto Lucena, pelos 
encargos· da Presidência do Senado Federal-~ dO _C~mgresso 
NaciOnal. e eu_próprio, para tentã.r corresponder à missão 
difícil e honrosa de liderar a nossa Bancada no Senado -
de declin_ar daquelas sugestões, daquelas insinuações, daque-
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las especulações. para que pudéssemos exatamente abnr a 
V. EX" a oportunidade de- pleitear talvez não seja à (e_rmo 
ad_equado depois das colocações de V.-~~\_agorareiteradãs 
com muita clareza- colocar seu nome à_9isposição dos con
vencionais,do PMDB. Nesse qua,dro que s_e delineia, regozija
mo-nos por saber que outro nome que.nessa reta final d_esponta 
como aspirante à Presidência no nosso Partido é_o de_um 
homem honrado, com serviços prestados ao PMDB: Depu
tado Luiz Henrique, que oferece a todos nós, na manhã de 
hoje, uma demonstração inequívoca do se~ espírito Çernocrá
tico, vindO -especialmente ao plenário do §en_~9-o ~eder~l para 
acompanhar essa manifestação de tribuna d~ V. Ex~ Desejo, 
portanto, em nome dos seus companheiros da ·Bancada do 
Senado Federal, dizer-lhe que estamos_ ~çqmpà_nhando pari 
passo as articulações da sucessão do partido._ Estamos todos, 
seus companheiros, absolutamente corretos.de que, ao fina( 
do episódio, qualquer que seja o resultado, despontará sempre_ 
a dignidade, o aspecto ético, a seriedade, o_ ~irHg P-ª"rtídário 
de Pedro Simon, aqur!le hoint!m que O Rio Grande _do Sul 
mandou para o Senado Federal, a fim_de qu"e p~dcsse servj.r:: 
àquele Estado e ao País. Es!amos, -~e_ste __in_S:tante~ dispostos 
a estimulá-lo nessa porfia, absolutamente certos de que em 
todos os lances -até o dia 12 e pós-convenÇãO V. Ex~ haverá 
sempre de portar-se com essa meSma ãuSteridade, cOm essa 
mesma correção, com essã ·mesm-a -dignidade q~~ o fiz~ram 
um dos homens mais respeitáVeis dã vida P,ública deste País. 

O SR. PEDRO SIMON .:..... AgradeçQ o"pronu-ncia~ento 
do meu prezado líder, que traz uma pal3vra de conforto e. 
carinbo. Ao mesmo tempo, V. Ex" sãlierita: a preseriçà, hÔ 
plenário, do Deputado Luiz Henrique,_ qu~ atende a um con
vite pesSoal que lhe fiz. Agradeço muito~ a, y1nda de S: Ex\ 
assim como o faço em relação à presenç_g i:Jo presidente .do 
nosso partido, Senador José Fogaça; d.o Líçler da nossa banca
da na Câmara dos Deputados, Deputado Geilebaldo Correia, 
que, numa m_anhã de sexta-feira, Se dispUséi-am a vir a estã. 
Casa. 

Sei que este não é o dla apropriadO. E_u: -(alii-ia na -terç3:
feira. Ocorre que na terça-feira- se penso em-ser presidente 
de partido, devo saber que o Presidente Itamar Franco não 
é meu melhor aliado ... _-- houve a escolha do_ Henrique 

· Santillo, que crióu problema com Íris ReZendC;-hOUve _a -esco
lha do Ministro Rubens Ricúpero,_ que crfou problema com 
os GovernadOres do :Pa"rá e Amazonas: houve: também dificul

. dades com o escolhido para o BNDES., -Delben Leite, que 
acabou gerando problemas para o nosso querido Governador 
Fleury. Portanto, como não: pude falar [la_ terça-feira, eu o_ 
faria ontem: Ocorre que ontem, durante_ o dia inteiro, houve 
reunião da bancada. Na terça-feira que vem, dia 7 de setem~ 
bro, é feriado, e na quarta-feira - parece:-rÍle -o senador 
Mauro Bencvides já marcou a reunião da l)ancada. Só me 
restou o dia _de hoje. 

Foi levantado um assunto, pelo meu líder, que considero 
da maior importância: qual c como deve ser o comportamento 
do PMDB. Desculpem, fiz uma série de anotações, mas falo 
quase ao sabor do improViso, meio desatavia~darrierife. ___ 

00 

Referia-me ao Presidente Sarney. bizia qUe fui um dos 
que coordenou a ~liança Demo_crática. É verdade, M_a_s_nós_, 
do PMDB do Rio Graríde do Sul, à época, fomos contrários 
à candidatura do_ José Sarney à Vice-PreSídência. Está aqui 
o ilustre Líder, Senador Marco Maciel, um dos nomes_apon
tados para o cargo. O PMDB do Rio Grimde d.O Sul não 
tinha nada de pessoal contra Sarney. A imprensa volta e meia 

refcre:-sf: à"quela célebre reunião, real~z~çla -~~ _!TI-el,J._ !lparta
mento. Lá estavam Di-. Tancrcdo, Dr. Ulysses, Dr. Au_rclian_o 
Chaves e eu. O Marcq Maciel também estava presente. Naqu~_
Ia oportunidade, S. Ex~sesta'lam crit minhª casa, conv~~ando, 
num domingo. Chegue-i tarde __ da convenção do PMDB ·ç~e 
Porto Alegre. Perguntaram-me como foi a convenção do Rio 
Grande do Sul, e CtJ lhes respondi que a !J!esm_a t_inh.a siçi!). 
boa. Para nós, do PMDB do Rio Grande do Sul 1 a situ<:!-ção 
era muito_ complicada. Cons_eguimos: primeiro, quC o PMDB 
fosse ao Colégio Eleitoral, porque havia uma resistência enor
me, uma luta_c:on~ra isso. Nã:O pedi, não h~u_y_e discuorso 9~ _ 
nenhum líder do PMDB a respeíto, mas as Çases entenderam 
o que sigriificava ir ao Colégio El_eitoral e dec_idiram que se 
deveria ir ao Colégio para destruf-lo; segundo, entender. que, 
embora o candidato do PMDB do Rio Grande do Sul,_ por 
unanimidade, fosse o Dr. Ulysses, seria melhor que ele cedesse 
o lugar ao pr. Ta1.1credci, pois este contava com o apoio de 
gov.ergt!dg_n;:s çli_ssidentes do PDS, o apoio de Parlamentares 
do PDS, de senadores e deputados. Isso porque S. Ex' sempre 
te'le uma yida menos polêmica do que a_ do Dr. Ulysscs, 
que era o presidente do partido. era () "S:enh~H D~rctas", 
o homem dos desafios. O Dr. Tancredo sempre teve uma 
ttosição mais -reserVã.da na sua maneira de proceder; terceiro, 

-r~conhecer: que, embora o candidato natural fosse o Dr. Ulys
ses, não poderia ser ele, porque já era Presidente do MDB. 
Concordamos em que o candidato fosse o Dr.TimcrédO~ O 
PMDB do Rio Grande do Sul também se posicionou contra 
O- nome do Sarney, que era Presidente do PDS. sug~rin9~ 
Marco Maciel ou Nelson Marchezan. Foi só isso _que aconte
ceu. Não houve nenhuma ofensa, como a imprensa publicou, 
ao Sarney. Absolutamente, nada. foi ísso. Mas, ni Verçiade. 
posicionei-me contra o nome de Sarney, porque esse era o 
Grande do Sul. 

Foi constituído o Ministério, do qual eu não qlleria pai-tici
par, mas o PMDB do Rio Grande do Sul exigiu a min.Qa 
participação, que, afinal, aconte-ceu. Quando Il)Orreu o qr. 

_ 'Iancredo, participamos de uma reunião -.Marco Maciel, 
que era Ministro, também participou- na qual ficou decidido 
que entregaría,mos o cargo ao Dr. Sarney,_ por achannos que 
ele deveria constituir um Ministério próprio. Além de termos 
todos colocado os cargos à disposição, fiz questão de entregar 
a ele, pessoalmente, a minha carta de demissão. E se_ não 
saiu a_ mudança no Ministério, foi porque- se argumentava 
ql!e o grande heróí, õ grande homem, era o Dr. Tancredo 
Neves; e que o Dr. Sarney tinha herdado uma bomba que 
não havia pedido. 

.. Há de se ressaltar que, ao contrário do que as biografia~ 
e registras da História publicarri recentemente, estávamos ali 
=--no quarto ao lado,o Dr. Tancredp_ Neves_es.tãva- sendo 
exiimirtadO; havia.expectativa em torno do seu estado de saú
de, da sua posse - reunidos: Marco Maciel, Dr. Ulysses, 
o Sarney, o Aureliano Chaves, o General Leónidas Pires Gon
çalves e o Presidente do Senado, Senador José Fragelli. De 
repente, chegou o sobrinho dele, o Ministro da Fazenda. Fran
cisco Dorne_lles, e nos comunicou que ele sería operado ime-· 
diatamente, pois não dava tempo nem de ir para São Paulo. 
F:icamos lá direto. - -

Imediatamente, o Dr. Ulysses Quimarães decidiu que 
_o:Vice-Pre_sidente José Sarney assumiria. O José Sarne_y,"por 
sua vez, dizia que o Dr. Ulysses Gu)rnarães é quem _Çeveria 
aSSJJmir. ,Com o impasse, um oihOU para o outro e decidiu-se 
que era o Vice-Presidente quem deveria assumir. Naquele 
momento, se dependesse do José Sarney, assumiria o Dr. 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CúNGRj;~!'O NACIONAL (Seção TI) Sábado 4- 8477 

Ulysses Guimarães. Se dependesse do Dr~ Ulysses Gu~arães, 
assumiria o José Sarney. Acr·saírem dali, o s-ena9.or José Fra
gelli e o General Leónidas Pires Gónçalves foram falar com 
o-i-Chefe da Casa Civil, Dr. João Leitão de Abreu, pois_ele 
defendia e insistia que quem deveria assumir era o Dr_. Ulysses 
Guimarães, e não o José Samey. Juridicamente, se o Presi~ 
dente não assumiu, como é que o Vice-Presiderite a:ss_Uf!íi:dil? 

Todos sabiam que se fosse o Dr. Ulysses Guimarães, -
o Presidente, General Jo:lo Baptista Figueiredo, daria posse, 
e 's-e fosse o José Sarney ele não daria posse. Aconteceu até 
uma coisa fantástica. Segundo o médico do :O r: Tancredo 
Neves, ele insistia que não podia ser operado antes, que tinha 
que tomar posse e, depois da posse, fizessem dele o que bem 
entendessem. Tancredo Nyves achava que se não tomasse 
posse, não dariam posse ao Dr. José Samey. E ele tinha,, 
razão, só que não imaginavam que iríamo"S assumir tão fácil. 
Posse eles não deram. Saí{am João Baptista FigueirEi:âo e 
João Leitão de Abreu. Quando saímos daqui com José Sarney 
e fomos ao Palácio do Planalto nãq havia ningUérii, ·nein Um· 
guarda. Tinham deixado_ absQlutamente vazio; mas posse, não 
deram. Por isso entendíamos que era necessário ficar, e- O 
partido também entendeu a~sim, paTa consolidar o Govemo 
do Presidente Sarney. 

Aqui está o Senador Marco Maciel, que deVe teinbrar-se 
que, desde o início, se nãO me engano S. Ex~ também,lutamos 
para antecipar o mais possível o término de nosso MinistériO-. 
Pela lei da época, se não me engano; renunciávamos em junho 
para ser candidato, e altera~os para 15 de fevereiro. E defen
demos a tese de 15 de fevereiro - e tenho as maricheteS 
de jornais que comprovam --que deveríamos largar no âia 
31 de dezembro, para que no dia P de janeiro' o _Dr. Sarney 
já assumisse. 

Momentos difíceis aquelesl 
Lembro-me da responsabilidade que tínhamos~ O Semi~ 

dor Marco Maciel deve se lembrar das vezes que alguns Minis· 
tros do MDB se reuniram e alguns do PFL - na época, 
Frente Liberal - para tentar buscar entendimento co_m ·o 
Sarney para que as coisas andassem. . 

Recordo-me, modéstia à parte, do papel que desempe-
nhei naquela oportunidade. Há um fato que conto_várias ve
zes, porque é o símbolo da minha maneira de agir. É_ claro 
que a situação não era fácil: de uma lado, era o Pr_esidente 
Samey? um vice que foi aceito pelo MDB e que de repente 
era Presidente da República, e, de outro, o Dr. Ulysses Gui!!la
rães ·que havia aberto mão da sua candidatura à Presidência 
~ República em favor do Dr. Tancredo Neves e que era 
presidente do maior partido, com todo o poder. Fazer esse 
diálogo, fazer esse entendimento foi difícil. Quero fazer justiÇa 
ao José Sã.meY e aó Dr. Ulys~es Guiri:tarães: se dependesse 
dos dois, nunca teria havido problema algum. Mas as iritrigas 
de um lado, as futricas de outro, e as charges - charge é 
uma coisa diabólica, tenho a convicção de que- se se quer 
desmoralizar" alguém, mais do que vinte horas de discurso, 
basta uma charge num jornal - , aquelas charges que apare
ciam colocando o Dr. Ulysses c9mo o dono de tudo e o Sarney 
apenas como um boneco para executar aquelas questões; aqui
lo foi complicando cada vez mais. 

Lembro-me do papel que desempenhei quando MiniStro. 
Numa ocasião, tinha que despachar com o Presidente; era 
o último da manhã- depois íamos, às vezes, almoçar juntos 
ou· ficávamoS conversando - e -O- Samey, que é fácil de 
percebermos quando está nervoso -, acredito que agora ele 
está em lua-de-mel com a vida, está feliz como um passarinho 

- haquela época de Presidente, ficava com o pé batendo, 
em sinal de profunda-iiTitação. Às ·vezes eu chegava e ele 
estava nos dias de maiof irritação, com o Jornal do Brasil 
cqm uma enorme m~chete de. um bate-_b_oça_ que a imprensa 
tinha forjado_~ntre o Dr. Ulysses e ele. -Quando terminou 
o despacho, e eu não dizia Dada, ele me atirou o jornal, 
falando: "Olha o nosso Dr. Ulysses!" 

Olhei aquilO- e disse a ele que já estava a par, que- o 
Dr. Ulysses havia me-Chamado ao seu gabinete .e pediu para 
dizer que aquilo era uma barbaridade..,....... metade era de coisas 
que o Samey dizia do Ulysses e metade que o Ulysses_ dizia 
do Sarney -; é_ clarq que a metade que o Ulysses dizia ele 
não estava lendo, ele só estava vençlo .a metade do S~ey; 
e era claro que ·o Sarn_ey só estava vendo a metade dele, 
não estava vendo a outra. Então eu disse: - Olha, antes 
de vir aqui, estive Càrh o Dr. Ulysses. Ele está fulo e d"isse 
que era uma barbaridade o que fizeram, e pediu para que 
_lhe dissesse qu~ quer marcar um encontro com o senhor para 
coriversar, quer tomar o café da manhã, amanhã, c_om o ·se·.; -
rthor. -"Amanhã de manhã?" A perna do Sarney já começou 
a parar. Marca"móS pã.ta as 8h. 

--saíâe lá e fui para o gabinete do Dr. Ulyss_es Guimarães. 
Ele estava uma fera! O jornal em sua frente e disse: "Este 
teu Presidente ... O que ele está pensando?! _É uma barba
ridade! 

Quero dizer--que--estou vindo de lá. O Presidente está 
chateadíssimó com isso e pediu que, amanhã, às 8h, V._ Ex" 
fosse tomar o café em seu gabinete! no Palácio da Alvorada, 

-para reSolver essa questão. O Dr, Ulysses disse:_ "Ah! Então, 
eStã bem". 

No_ outro dià, é claro_ que o Presidente Sarney, na pOrta 
-esperando, quando- Ulysses entrou, Sua Excelência -pensou: 

___; Esse cara está me pedindo desculp-aS: E é claro que o 
Dr-.- Ulysses Guiriüifães, quando chegou ~ viu o Presidente 
na porta, esperaildo, pensou: Está me pedindo desculpas. 
Tomaram o- café, nãó tocarani no ãssunto, e por mais um 
bom tempo as intrigaS foram ame-nizadas. Esta-, parece-me, 
é uma maneira de ser. Acredito que os companheiros que 
me conhecem, no MDB, sabem que esse é a_ meu estilo. 
Sou o homem da boa intriga; sou um homem que não con_s_igo 
guaidar mágoa, não consigo guardar ressentimento, ainda que 
me façam algo. 

Não consegui guardar ressentimento da época da Revolu
ção, da Ditadura, da víolênda, do arbítrio -não consegui! 
Não consigo me alimentar de m~goas, nem de ressentimentos. 

Tenho um carinho enorme pelo Deputado Nelso____I!, Jobim. 
Sentei no plenário da Câmara, outro dia - eu não estava 
num dia muito bom, ele também não devia estar-, e, conver· 
sapdo, eu disse alguma coiSa que ele não_ gostou, e eu também 
hão g-ostei. Não consegui"donnir. No outro dia, saí para loca
lizar o Jobim; ele estava em S_ão Paulo. Telefonei para São 
Paulo:- Olha, Jobim, quero lhe pedir desculpa. Ele respon
deu; - Não, eu que tinha que pedir desculpa ... " - Não, 
eu que tenho que pedir desculpas - dísse a ele. Sou assim. 
Meu e_stilo é assim. Pode ser errado? Pode ser. Pode ser 
equivàCado? Pode ser. Mas me parece que esse tipo de análise 
é importante que seja feita. Por que penso que a época de 
hoje é diferente da de Sarn~y? _ 

Entendo que o PMDB está vivendo u_m grande inome-nto. 
Houve o que aconte_ccu· corp. _o nosso amigo Fleury e o Presi
dente?_ Houve. Digó_ c.om toda a_ sin~x:idade, digo aqui o 
que disse para o Presidente. Chegou lá o Stepanenko - oU 
ele ou eu; o Presidente poderia ter dito: - Calma, Stepa--
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nenko, hoje é sexta-feira, semana que Vem vão" aSSuinir o 
Ministro da Cultura, o·Minis~ro âa Saúde, o Mini~tro da Ama
zônia, o Mil:tistro das Relações Exterior-es, deixa para depois 
esse negócio. Eu faria isto; Se eu eStivesse ali teria dito isto. _ 
Acontecendo o negócio, ~e sou Fleury, do outro lado~ _eu 
diria: Tudo bem, Presidente, deixa para ver depois. Mas acon
teceu o problema. Penso que se é uma pessoa respeitável. 
que tem carinho, tem dignidade, no nosso Partido, é o Fleury. 
Ele tem se portado assim. Ele não é ~e a gen~e sab_e, muitas 
vezes já tinha analisado isso - ele não é o Quércia; ném 
o Gene baldo, que são políticOs-de 20, 3Q_ ~os~ que têm muito 
mais malícia. Mas entendo que isso até é um lado positivo, 
numa hora que nem esta~ é o homem ·que tenha a pureza 
de sentimento. Mas o-que·aconrecéllhoje, diferente da época_ 
do Dr. Samey? A época do Dr. Sarney, no fundo, o MDB 
não era nem Governo, neni~Opüsiç-ão: 

Era o partido que mais tinha ministros no- Governo e 
o que maís fazia oposição. Resultado: quem pagou o_ preço 
foi o Dr. Ulysses. E pagou um preço alto, porque não tínhamos 
uma linha de comportamento. O que vemos e .sentimos hoje 
é que as -coisas são absol_u_tarn,ente cJifetintes_. Vão cobrar dos 
Ministros? Vão. VãO cobrar o quê? Sai ou não sai? Não. 
Os MiniStros, iriclusive o líder do Governo, disse que não. 
Quem decide é o partido. O Partido vai ficar integrado, e 
nós estamos aqui. Se o partido decidir sair, vamos.sair. Então, 
não há mais aquela dúvida ----:-o Luiz ~enriq~e saiu, e Fulano 
ficou. Não! Ou ·sai ou fica, ri:tas h_á um cOmpromisso. Inclusive 
do Ministro da Educação, que, de certa forma, foi uma escolha 
pessoal do Presidente, mas que está se identificando mais, 
a cada dia que passa, com o partido, e que fez questão de 
assinar um documento dizendo isto: "Nós estam_os aqui porque 
o partido determinou. Se o partido disser que devemos sair, 
nós saímos". E parece~ me que esta é uma grande diferença 
daquela outra época. E tem ~s: sinto que se o partido decidir 
sair, não significa qué ·c:rpaftído vai decidir sair e entrar em 
guerra com o Governo. Se decidir sair, vai Confinuaúdo a __ 
garantia - é o- que ·diz o Sr. Luiz António Fleury Filho: 
- Garantindo- a garantia da govemabilidade do Governo. 
Porque sabemos que isto é importante. O PMDB sabe. Às 
vezes, acusam o PMDB de não haver rompido definitivamente 
com o ex-Presidente José Sarney. Mas como -poderia tê~ lo 
feito, em oposição total àquele Governo, com o número de 
governadores, senadores e deputados que tinha? 
· Um grande partido tem vantagens e desvantagens. As 
desvantagens é que de tem que medir o seu discurso_, Nós 
não podemos fazer um discurso apenas telúricO~ dizendO-que 
as coisas são· desta ou daquela maneira, e,_ mesmo sabendo 
que são assim, não deCidindo nada. Não! É isto - -va:mos 
para o lado de cá. É aquilo - vamos para o·Iado de lá. 
A decisão do PMDB inclina a balança para um lado e para 
o outro. Isto envolve responsabilidade. Então, sinto que no 
PMDB, se houver decisão para sair, será uina decisão respon
sável. Em segundo lugar, não sai atirari(JQ pedras e fazendo 
a radicalização; sai compreendendo a importância e a respon
sabilidade de dar garantias ao Governo. E acho que ficará, 
e que esse incidente é até imp-ortante, -buscando um aprimora
mento de algo do partido com o Presidente da República. 
Penso que vai servir a experiência para qu-e es-se- diálogo se 
aprofunde. 

Notem que, desta vez, ao contráriO da vez-anteriOr, em 
que uns ficaram e outros saíram, há unanímidàde. Também 
em relação aos ministros, se é pata saii", sai, e -sé- é p3.ra 
ficar, fica. Na oUtra vez, na época do Dr. José -Sarney. havia 

aquelas interrogações: convoca--seõü--não o partido?, convo
. ca~se ou não o _diretório'!, convoca-se ou não a convenção? 
Era aquela dúvida, porque tinham medo de como é que seria 
ou como deixaria de ser. E o partido ficou até o fim não 
convocando e não decidindo. Desta vez, não; está decidido_. 

Vamos fazer justiÇa ao Senador José Fogaça -e falando 
em S. Ex~ falo em todos os membros-da Executiva, que tiveram 
competência. Vamos reunir a bancada do Senado e a bancada 
da Câmara, no dia 9. No dia 10, reúne-se o Conselho Político 
- instituição â qUal mlo tellho a sorte de pertencer, porque 
nunca ocupei um cargo que me desse importância para perten
cer a ela -que representa uma feliz idéia, pois é uma escala. 
O diretório é importante no dia, mas não tanto depois, porque 
nem sempre no diretório está urriã representatividade; às vezes 
votamos no diretório "a", "b", "c" .ou '~d", por esse e por 

-aquele motivo, e pode ser que daí a dois meses já não tenha 
represeiitatfvidade. POrém, no Conselho Político, órgão· que 
considero muito importante, estarão os presidentes dos Dire
tório Estaduais, os_ que já ocuparam a presidência da Câmara 
ou do Senado, quem é ou foí líder na Câmara ou no Senado~ 
quem é Ministro ou Governador de Estado~ O Conselho Polí
tico será um órgão permanente de consulta. A convenção 
deve ser convocada em épocas especiãis, mas na hora de medi
tar, de refletir, de traçar o rumo do partido, é ímpõrtante 
a existência de um órgão que represente o conjunto da vida 
partidária, para· haver uma solução intermediária. 

O partido decidiu e marcou a convenção. ~lguns pode
riam dizer que a matéria vai- ficar no âmbito do Conselho 
Político, para fugir da convenção. Mas isso não_ ocorre . .A 
reunião do órgão-político será n_o dia 10 e a convenção será 
no dia 12. Qualquer um pode recorrer à çonvenção da decisão 
do órgão político. Então, o Partido não fugiu de nada. Está 
encarando o problema com clareza, com realidade, e a decisão 
será tomada. 

.. Entendo que, neste momento, o PMDB está adotando 
uma posição mftdura, responsável, muito cOmpetente, o que 
não foi feito nã:cjuela oportunidade. Por isso, Sr. Presidente, 
~com todo carinho e com todo respeito, quero dizer: nossa 
missão é maior do que podemos imaginar. 

Sou daqueles que lamentam a derrota do_ parlamenta
rismo. Acho que um trem passou e ánossa geração .o perdeu, 
por incompetência nossa. Eu me julgo um dos grandes respon
sáveis por isso, porque a cam-panha parlamentarista na televi
são foi grotesca, parece que foi feita para perder, oquefizemos 
foi ugta d_olorosa irrealidade. Daqui para o futuro, não sc;:rá 
fácil a missão dos partidos políticos. Vemos que a campanha 
para a eleição está se fazendo em nível pessoal: é_ o PDT 
do Brizola, é o PT do Lula, é o PPR do Maluf. Isso é ruim. 

Vamos fazer uma reforma na Constituição que não sabe
mos bem corno será. O Deputado Nelson Jobim apresenta 
o argumento de que a reforma tem que ser feita agora e 
não depois, porque se venc-er o-Lula para Presidente da Repú
blica e o Congresso for conserVador, podem cassar todos os 
poderes do Lula. Outro argumento que se apresenta é que, 
seja quem for eleito, há a possibilidade de o Congresso ser 
conservador e se colocar_ ao lado do Presidente, cassando 
todos os poderes do Congresso Nacional. 

Na verdade, se analisarmos bem, as perspectivas que te
mos pela frente não são muitO boas: 

O .que aconteceu no Rio de Janeiro é sina de que a guer
rilha urbana já começou, é a guerra civil não declarada, e 
isso é responsabilida de nossa. Essas coisas estão acontecendo 
e estão se repetindo. Daqui a pouco viramos uma S_omália, 
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ou coisa que o valha. Há o problema da fome, da mis...éria~ 
da injustiÇa. 

Perdoem-me a sinceridade, mas digo que a responsa
bilidade é das elites brasileiras. O povo brasileíro é muito 
melhor do que as suas elites. A responsabilidade é nossa: 
da classe política, da classe empresarial, da classe editora, 
e até, de certa forma, das lideranças sindicais. Não nos damos 
conta dessa responsabilidade, desse trabalho, desse papel que
temos pela frente. Digo com profunda sinceridade: iss_o deve 
ser feito, isso- preciso_ ser feito e isso pode ser feito. Neste 
momento o PMDB pode desempenhar esse_ papel, interna 
e externamente. 

Por que digo externamente? Perdoem~me, porque talvez 
o que eu diga irrite algUém. Vejo -e isso me machuca -
tanta gente irmã nossa, irmã de idéias, de tradição, de biogra
fia, disseminada pelo Brasil afora. PMDB tem condições de 
fazer a representação, de ser um dos caminhos, a nível de 
futuro. Esses 30 ou 40 partidos, sabemos que representam 
uma transição, pois havia um ridículo amontoado de partidos. 
Quando começaram a se firmar, cm 1946, a ditadura os e:xtin
guiu. Terá que haver consolid(lç_ão de partidos. Acho que 
o PT vai se consolidar como grande partido. Creio- que nós 
temos condição de oçupar um papel num grande partido. 

Porém, não existe meio termo: ou nós vamos .desem
penhar um grande papel como um grande partido de represen
tação da social-democracia, ou nós vamos implodir, mais ced_o 
ou mais tarde. Ocorrerá conosco o _que ocorreu- coriiTA.RE
NA, que implodiu, e cada um seguiu o seu rumo. Perdoe-me 
a sinceridade, mas isso ocorreu com pessoas por quem nós 
temos o maior carinho e o maior respeito, que abandonaram 
o seu partido e que hoje estão_- por aí afora, nas legendas 
as mais variadas, pessoas com quem nós temos identidade
total, quer ideológica, quer política. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex~ um aparte'? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo-o com o maior prazer, 
nobre Senador e Presidente do PMDB, Senador Josê_ Fog-aça. 

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador Pedro Simon, V. 
Exa está fa;zendo uma rememoração prodigiosa da Histôria 
do Brasil, da história recente e da ~ida do nossopartido. 
Tenho a impressão de que a presença de senadores, 9-e parla
mentares de outros partidos~ ouvindo com tanta atenção V. 
Exa. mostra que não se trata apenas de um discurso do_PM_DB; 
é um discurso sobre o País, sobre o nosso povo, a nossa 
maneira de ser. E o PMDB é um p-ouco o Brasil n-as suas 
contradições, nos seus problemas, nas suas realidades, nas 
suas grandezas também. V. Ex• esqucceu-s~_çlf;!_narrar aquela 
madrugada, em sua casa, em que cu aceitei concorrer a um 
cargo parlamentar. Lembro-me que, quando terminou o deba
te, V. Ex a pegou o carro e foi para o interior, e eu saí em 
direção às minhas aulas na faculdade, porque já eram 7 horas 
da manhã. De fato, naquele momento, fazia sever(lS restrições 
à atividade parlamentar. Havia votado em branco, porque 
achava que aquela era a forma de protestar contra a ditadura. 
Hoje reconheço que aquela atitude era infantil, politicinUente 
adolescente ... mas havia, naq_uel<!época, uma corrente política 
no Rio Grande do Sul, radicalizada, que entendi::t como eu. 
V. Ex~ defendia uma outra postura: a da responsabilidade 
política. Todos aprendemos com a sua postura, com a sua 
liderança, com a seriedade com que assumia aquele momento 
político, que não se poderia combater um regime autoritário, 
uma situação corno aquela com gestos inconseqüentes. Eram 
gestos de responsabilidade que fariam o País avançar para 

-a--democracia. E, naquela madrugada, depois de urna longa 
discussão em que V. Exa, para tentãr me demover, dizia qúe 
eu não queria ser Deputado porque não tinha a coragem 
de enfrentar o regime -ditatorial, quando, na verdade. eu já 
era um ca,ssado no meu einprego, nas míii.has atividades, como 
jornalista, como radialista, não tinha mais-emprego e·m lugar 
nenhum, vivia quase que clandestinaménte, eu argumentava, 
em contrário, que coragem era não---'ser Deputado, porque 
não tinha imunidade. Mas, de qualquer forma, quando_ eu 
usava um outro argumento, V. Ex~ ia a uma outra "gaveta" 
e buscava outro argumento para me mostrar que eu devia 
ser parlamentar, e_ eu aceitei, às 7 horas da manhã. Há quem 
diga que este período em que estou vivendo a -Presidência 
do PMDB é o periodo mais crítico dos últimos anos. Tantos 
foram os problemas, os fatos que acont_eteram, e há quem 
pergunte como o PMDB está conseguindo sair unido deste 
processo:- Quero dizer a V. Ex• que tenho certeza de que 
Do dia 12 de setembro verei_ o coroamento desse período de 
transição. TCnho di~o, a quem me escuta, que talvez a minha 
maior obra do período de transição é t~rem surgido duas 
candidaturas à Presidêrida do PMDB: a sua, Senador Pçdro 
Simon, e a do Deputado Luiz Henrique. Esta é a mãior obra, 
o legado que posso deixar ao partido:- a ·certeza de que utn 
dos dois, tanto V. Exa· quanto o Deputado Luiz Henrique 
representam uma linha de aglutinação, -de unidade política. 
Há quem queira interpretar que o Deputado Luiz Henrique 
seja candidato de~te ou daquele lado, que o Senador Pedro 
Simon seja contra isso ou contra aquilo. Não há equívoco 
màior,"não há interpretaÇão mais deformada, mais primária 
e mais errada do que essa. V. Ex~. na Presiçiência do PMDB, 
v~i uriir, agrupar, aglutinar as forças, sejam quais forem. pOr
que essa é a sua estória e _a sua -vida. E pensar que V. Ex• 
é uma facção contra a outra, ou tentar interpretar dess_a manei
ra~ parece-me um ·equívOco profundo. Isso também vale para 
o Deputado Luiz Henrique. E há ainda aqueles que tentam 
ver duas corrente diferentes. Ora, V. Exa e o Deputado Luiz 
Henrique são "ul_yssistas". Têm a mesma formação ideológica, 
a mesma linha política de atuação em nosso partido e neste 
Congresso, há muitos anos. Consídero que esta é uma obra 

_ generosa da minha administração no PMDB: fazei cOm que 
o balizamento da colldllta que-aei-aopa-rtido acabou por pro
duzir du~s candidaturas dessa linha. Há quem diga, Senador 
Pedro Sinion, que é possível que V. Ex•s, disputando, levem 
a um tertius. E me perguntam: V. Ex•, Senador José Fog~ça, 
não seria esse tertius'? Quero dizer, para aqueles que fazem 
esse tipo de avaliaç_ão -e aproveito a presença do Deputado 
Luiz Henrique, a quem eu já disse isso-, que não vou usar 
a.presidência do _nosso partido para fazer- a campanha em 
.favor de quem quer que seja. Não vou usar a presidência 
do nosso partido- para favorecer-o Rio Grande do_ Sul ou 
o candidato com o qual eu mais me identifico, com o qual 
tenho mais vínculos _af_etivos,_ regionais e históricos. Vou dar 
a V. Ex\ Senador Pedro Simon, o meu voto pàta pYC.sidente 
do nosso partido. Isso, quero crer, elimina qualquer possibi
lidade de se pensar em um tertius, porque não pode haver 
um tertius que tem voto, e tenho voto. Quero _dizer-lhe que 
a escola política que V. Ex~ implantou no Rio Grande do 
Sul produziu figuras brilhantes na v_id~ política deste Paí_s; 
algumas que, corno eu, tiveram momentos propícios e de sorte, 
como este, que me permitiram ocupar a Presidência_ NaCional 
do PMDB. Posso dizer, com a tranqüilidade de quem por 
tantos anos conviveu com V. Ex', que não permitirá que o 
partido se desagregue. Há aqueks 'lUC ocupam c:ugos impnr-
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tantes e de grande dimensão política e só o que sabem é 
dividir, é pulverizar forças políticas. A tradiçáo, a vida, a 
atividade de V~- Ex~ tem uma marca, a marca da aglutinação~ 
da unidade, e_é disso que precisa o PMDB, como é táffibém 
esse o feitio pessoal do Deputado Luiz Henrique. Saio, portan
to, da Presidência do PMDB, dia 12 de setembro, com essa 
sensação de dever cumprido. Se me perguntarem -qual a maior -
obra de mínha administração, posso dizer hoje- e- daqui a mui
tos anos, _com tranqüilidade: foi ter permitido, ter produzido, 
ter balizado que surgissem duas candidaturas como estas: a 
de V. Ex~, Senador Pedro Simon e a de Luiz Henrique; porque 
poderia ter sido diferente. Poderia haver candidaturas que 
tivessem o objetivo de exercer controles grupais, setoriais, 
sectários, divísionistaS dentro do nosso partido, e nenhuma 
dessas duas candidaturas têm essa caracterização. Como coor
denador desse processo _político - e -é uma -tradição ética 
do Rio_ Grande do Sul que quem coordena .não ·coordena 
para si -, fico extremamente feliz por ver que V. Ex~ apre
senta a sua candidatura em nome da sua história, da biografia 
do Rio Grande do Sul, e espero que noclia 12 de setembro 
nós tenhamos uma grande festa partidária para eleg~r q novo 
presidente do partido, que vai conduzir os destinos do PMDB 
e, possivelmente, exercer um papel importantíssimo nos desti-
! Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte do ilustre 
Presidente do meu Partido. Quanto à colocação_ que S. Ex" 
fez com relação ao meu nome, preci~o fazer alguns esclareci
mentos. Há uma diferença entre a colocação da minha candi
datura e a de meu amigo Luís Henrique. Este me procurou, 
como procurou a imprensa, e apresentou a _sua candidatura, 
o que considero legítimo e normal. S. Ex~_répresenta um grupo 
de Parlamentares, o que é absolutamente normal. 

Repito: se considerarem que a solução é Luís Henrique, 
eu direi que é normaL Pode ser que os argumentos que apre
sento não sejam lógicos. É claro que não seremos íngênuos 
a ponto de não levar em consideração o fato de que, em 
determinado momento, as circunstâncias têm vários f~üoies 
que condl,I-Zem a um determinado resultado. O argumento 
de que Luís Henrique será candidato a_ Governador, ou a 
Senador, ou a Deputado, não tem importância. É maís impor
tante o argumento de que ele deve ser Presidente porque 
o Pedro Simon, que não se candidatará a nada, poderá atrapa
lhar. Pode ser esse um argumento forte.. 

Digo o que tenho sempre dito, no momento em que 
V. Ex~ afirma que o importante é não haver divisão: não 
haverá divisão! A razão é muito simples: eu não lancei a 
minha candidatura. Não falei com ninguém. As pessoas que 
me procuraram eu disse que o meu nome está à disposição. 
Não estou pleiteando a minha candidatura. Não sou tão bobo 
assim. Será que, de repente, vou permitir que algumas pessoas 
digam: "Será que Pedro Simon emburreceu? Parecia que pos-
suía algumas qualidades ... Esse boboca é candidato a Presi-
dente e não sai de casa ... " 

Eu não sou bobo! O que me faz vir a esta tribuna, talvez 
mais 'do que tudo, seja isto: dizer que- perdoem-me a sinceri
dade, com todo o carinho que tenho por V. Ex~-souobrigado 
a não concordar com seu pronunciàfuéilto -sob esse àngulo. 
Não é verdade o que V. Ex~ disse, embora o tenha feito 
com sinceridade. Não é verdade que eu e o Luís Henrique 
estejamos disputando a candidatura. Não _coloquei, em ne
nhum momento, a minha candidatura dessa maneira. Posso 
ter alguma mágoa quando me fizeram colocar a situação de 

um jeito e me responderam com outro nome, em vez de 
dizer: vamos conversar. 

Saio com a mesma tranqüilidade com que teria entrado. 
É isso que estou dizendo. Parece ~que não estão entendendo. 
Se disserem que o Pedro Simon não serve por causa disso 
ou por causa daquilo, pode ser que não sirva; aceito com 
muita humildade. Pode ser até que sinta que os destinos, 
as formas, o grupo que está liderando acha que não seja 
o esperado o camínho que eu estou apresentando; pode ser 
que achem que o caminho é um outro, com o qual eles acham 
que não tenho identificação. Tenho de respeitar essa decisão. 

Com relação ao terceiro nome, não seria nem um terceiro 
nome, seria o nome de V. Ex~- Tenho dito a todas as pessoas. 
Com relação a isso não há problema. Não existe Luís Henrique 
ou Pedro Simon. Existe Luís Henrique, que é um nome de 
respeito_. Se acham que deve ser Simon, ou se não acham 
que deve ser o Simon, não há problema nenhum. Se acham 
que deve ser o Fogaça, este é um grande nome. Por que 
não? Quando conversamos, sempre disse que V. Ex; é o gran
de nome e que está fazendo um belíssimo trabalho. E verdade, 
V. Ex~ está fazendo um magnífico trabalho: um trabalho de 
competência, um trabalho de seriedade, um trabalho de digni
dade, que são as características que compõem a personalidade 
de V. Ex~ V. Ex' tem tudo para continuar sendo um grande 
nome, assim como o Deputado Luís Henrique tem tudo para 
continua"r sendo um grande nome. Provavelmente, parei no 
tempo. Talvez isso que estou dizendo seja um monte de irrealí
dades. Talvez tenha que me recolher às minhas circunstâncias. 
V. Ex~ sabe que muitos do meu Partido, no Rio Grande do 
Sul, me criticam. O Pedro Simon foi o único Governador 
que não botou a fotografia oficial de Governador. Coloquei, 
no lugar, o mapa do Rio Grande do Sul, pois levo o Rio 
Grande do Sul no peito. Muita gente não gostou. 

Há urna corrente que _diz que perdemos a eleição - e 
o José Fogaça era um grande candidato-, fui o responsável, 
porque não inaugUramos obra nenhuma. O atual Governo 

· está inaugurando obras que fizemos e não inauguramos; pas
sou uma tinta em cima e as está inaugurando. Não partícipei 
de nenhuma inauguração e de nenhuma licitação. É ético 
demais, talvez essas coisas estejam supe-radas. Pode ser que 
sim, e aí reconheço, com muita humildade, que não tenho 
condições de mudar. 

Sou uma pessoa que estou num partido por uma idéia. 
Comecei ainda guri, tive muito mais felicidade do que muita 
gente, porque fui discípulo de Alberto Pasqualini. Eu era 
estudante da faculdade e ele nos dava aulas, três vezes por 
semana, sobre problemas sociais. Acostumei-me com aquilo. 
Tenho uma idéia, tenho um pensamento, uma filosofia. 

Modéstia à parte, se buscarem, tenho uma identidade 
de unidade na minha filosofia. Nunca mudei. Quando era 
levem, na universidade, fui Presidente do-Centro Acadêmico, 
~residente da Junta da UNE, tive uma vida acadêmica intensa! 
Naquela época, eu estava no meio termo: não era comunista 
e não era do clube dos chamados pelegos do lado de lá. Eu 
tinha uma idéia que os comunistas consideravam retrógrada. 

A social democracia do Alberto Pasqualini era algo meio 
ridículo, que não exístia. Mas mantive-me na mesma posição. 
Houve um momento em que foi o inverso: ser Alberto Pasqua
lini era ser comunista. Quando ele foi candidato a Gover
nador, nós éramos apontados como comunistas e perdemos 
porque éramos comunistas. 

Quando vieram essas reformas sociais e, depois, as refor
mas de base, de repente o mundo estava caminhando para 
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a esquerda e o Alberto Pasqualini era c6nsTdcrado um retró
grado, um homem superado. Mas cu continuei Pasqualini. 

E hoje, perdoem-me a sinceridade, o Congresso aprovou, 
o Senado aprovou, e vamos publicar o trabalho que estou 
fazendo: "A Obra de Pasqualini". Parece-me que essa obra 
é hoje mais atual do que nunca; é mais atual do que nunca 
aquilo que ele dizia e que foi considerado comunista e depois 
retrógrado. Digo aos homens do PMDB qU:c estão querendo 
organizar o programa do partido que devem lei- essa obf_a_, 
porque de certa forma voltaram para a linha do que ele de-
fendia. ----

Sou um homem preocupado com o social. Posso não 
ter feito muitas coiSas, inas fiz algumas. Passei rapidamente 
por um ministério, criei um plano de alimentação popular. 
Hoje se fala tanto em estoque alimentador e fomos nós, na 
COBAL, que produzimos um programa de alimentação pOpu
lar fazendo uma distribuição. Fizemos algumas análises que 
o Governo Itamar está executando. Porque_ o Ministério da 
Agricultura, praticamente a vida inteira, só cuidava dos produ
tos destinados à exportação. O Instituto do Café, para expor
tação; o Insti!uto do Cacau para exportação; o Instituto do 
Açúcar e do Alcoot, para exportação; enquanto arroZ, feijão, 
milho, mandioca, enfirii., os produtos destinados à população 
praticamente viviam à margem da preocupação de produzir. 
Criei uom sistema de prioridades que hoje, justiça seja feita, 
o Presidente Itamar está executando com profundidade. 

Lembro-me, corno se fosse hoje, de quando cheguei ao 
ministério c comecei 1a fazer as nomeações. Recebi um ofício 
de um Coronel. que era encarregado do DCI, onde dizia 
que todas as nomeações que eu tinha feito não tinham valor 
porque não haviam passado por ele. De acordo com um deter
minado dispositivo tinha que passar obrigatoriamente por ele 
para que dissesse o nihil obstat. 

Saí dali e fui conversar coril- o General Ivan; havia um 
grupo que- queria que cu revogasse a portaria, poí•f era um 
escândalo; ouvi as mais variadas sugestões. O que fiz? Extin
gui, mas botei alguém que está aí até hoje - o-coronel 
Brochado. 

Disse ele que ficaria ali, mas eu não queria saber se 
a pessoa era comunista ou não, se era subversivo ou ilão; 
mas em caso de uma pessoa promovendo um movimento para 
nos tirar daqui, seria para me avisar, pois levamos a vida 
inteira para chegar àquele ponto e pretendíamos ficar nele. 
Fora isto, não tenho -nada que ver com as idéias. Também 
disse que queria fazer um levantamento das coisas que aconte
ciam no Ministério da Agricultura, e ele fez. 

O que se evitou de fazer coisa errada, o que provamos 
de corrupção, os dossiês que aprontamos c entregamos na 
Procuradoria, é impressionante! 

A preocupação com o social deve ser a grande caracte
rística do nosso partido. Entendo que numa_hora como_esta, 
devemos ter a coragem de dizer que somos fiscais do desenvol
vimento, sim; mas um desenvolvimento preocupado com o 
social. É a grande diferen-ça entre nós e ó- COnjUnto daqueles 
que imaginam que só crescer resolve o nosso problema. Cres
cer é importante, mas há números que são injustificáveis. 

Não é para ter o país com trinta e três milhões de brasi
leiros que passam fome! Vamos analisar com_m_uita sinceri
dade: a nossa classe média alta .. _,_nós, de certa forma, exigimos 
certas regalias e certas vantagens que não existem, por exem
plo, na classe média nem _dos Estados Unidos, mui~o menos 
da Europa. Nós nos acostumamos a ter um nível._ um estágio_ 

de representação, de tal ordem imenso, que nos afasta daque
les que estãO embaixo. 

Quando Governador do Rio Grande do Sul, consegui 
na Assembléia Legislativa a aprovação de um projeto. pelo 
qual nenhum funcionário podia ganhar mais do que 15 vezes 
o menor salário do funcionalismo. A Assembléia aumentou 
para 20 salários, mas conseguimos um belo resultado: ninguém 
podia ganhar mais do que 20 salários. 
- Apresentei um projeto, aqui no Senado, que deverá ser 

_ votado no Congresso. Os Parlamentares se perguntam: "Co
mo e que um cidadão vai viver com 20 salários?" Eu acho 
que é sério. Mas como é que um cidadão vive com um salário 
mínimo? Acho que essas análises, ess:as interpretações, temos 
obrigação de fazer .. 

Estamos ainda nesse grande debate da Agenda Brasil, 
que está caindo no ridículo, porque falar cm entendimento, 
ness.e País ... Eu mesmo tenho recebido várias charges e váríOS 
comentários, porque falar em entendimento, Moncloa ... essa 
coisa toda caiu no vazio! A mim me parece que não. Parece~me 
qu-e se- há algo que é positivo, que deve ser levado adiante 
é.a busca do entendimento amplo em torno do Brasil de 
hoje. Entretanto, não se deve misturar o entendime_nto nacio
nal com a campanha eleitoral. 

Se eu me eleger Presidente do Partido, o PMDB, esta 
seria a minha primeira missão: sefl.lar à mesa com os presi
dentes dos partidos, para estabelecermos um grande entendi
mento. 

Aqui, vai haver luta, vai haver guerra, em torno das 
idéias das nossas candidaturas, dos nossos candidatos. Mas 
temos que pensar no Brasil, numa Agenda Brasil, num grande 
Pr_o_gr_arna de Pátria-Brasil, no sentido de que possamos fazer 
com que este ano c o próximo cheguem ao seu final. Eu 
fai·ia isso, com toda a sinceridade. Creio que haveria condições 
de se estabelecer até um grande Conselho de Presidentes de 
Partidos, com o objetivo de delimitar a divisa entre as idéias 
do Brasil e as idéias do nosso partido, porque há momentos 
em que o Brasil é mais importante do que eu, do que tudo 
o mais! 

-Penso, sinceramente, que nesta hora estamos perdendo 
a capacidade· de nos indignarmos. As coisas não mais nos 
indignam, nem mais ao povo. A matança dOs índios ianomâ
mis, o assassinato dos menores de rua da candelária, no Rio 
de Janeiro, e até a chacina na favela do Vigário Geral, tudo 
isso, para 33 milhões que passam fome, é mostrado pela televi
são, pela imprensa e, nós, que nos deixamos levar no embalo 
das __ novelas, permanecemos alheios a essas questões ... 

Então a gente senta, a gente lamenta. Mas, o que pode
mos fazer? Eu, Senador, o que posso fazer? E o Deputado, 
o que pode fazer? E o empresário, o que pode fazer? -E o 
advogado, o que pode fazer? E o jornalista, o que pode fazer? 
E o operário, o que pode fazer? 

Na verdade, entendo que se todos nós não tivermos res
ponsabilidade, será difícil avançarrriós. Geralmente pensamos 
pçmco e agimos menos ainda. Deveríamos. sim, pensar como 
se fõsse.mos durar a vida inteira, entretanto deveríamos agir 
como se fôssemos morrer amanhã. Estudar e pensar sim; va
mos aprofundar o conheCimento corho se pudéssemos durar 
a vida inteira, mas agir como se o nosso tempo fosse limitado 
e que alguma coisa tem que ser feit~ imediatamente. E não 
esperar, esperar e esperar interminavelmente ... 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo, com muita singeleza, 
que -aqui" Vim apresentar uma idéia. E se o meu amigo José 
Fogaça, presidente do nosso partido, e as lideranças partidá-
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rias· se reunirem e concluírem que o Sr. Luiz Henrique ou 
o próprio~ Senador· José Fogaça deva 'ser o Presidente do 
PMDB, nao haverá nenhum problema. 

O meu nome fOi colocado pOrqUe a-chava que tinha condi
ções de exerce·r o .cargo, pela experiência, pela boa· vontade 
e tempo. Outra solução? Outra solução: .ãcho que corrér ansio
samente, no meu caso. não tem lógica: Eu paguei um preço 
muito caro na vida pública. Eu não só não, progredi material
mente, corno regredi. Eu, inclusive, pagUei Um--pieço caro 
na minha vida particular. Foram muitas as mágoas, as tristezaS 
que sofri e que tive que enfrentar. É por isso qUe Sou _um 
pouco fatalista. 

V. Ex;o'l podem at.é estranhar o que; vou dize,r 1 inas fiz 
este pronunciamento e coloquei a minha posição por uma 
questão de consciência, porque forarri -tãritas as pessoas que 
me procuraram ·que achei que devia fazer isso. Mas se acharem 
que a escolha não deve recair sobre o meu nome, volto à 
minha tranqüilidade, ao convívio com os meus filhos sobre 
os quais tenho grande responsabilidade. Estou t~r!'lii~~~~O 
o mandato de Senador, acho que fiz a minha parte, e retorno 
à minha antiga Viaá sem nenhuma má9d~. s_em qualquer res.:-
sentimento. · · -

Mas torno a·afirmar que faço este pronunciamento, por
que a imprensa colocou a minha candidatura de uma maneira 
que me deixava muito mal: está disputando, não está disputan
do ... então é burro porque está fazendo um negócio ... Não, 
quero deixar clareza no que eu estou colocando agora: não 
tenho nenhuma preocupação, nenhuma preocupação. 

Tenho cm minha casa um quadro muito bonito de um 
pintor célebre do Rio Grande do Sul, •que foi à minha casa 
e me pintou. Entregou-me o quadro 15 dUls após eu ter deixado 
o Governo daquele Estado. Naquela pintura, ele reproduz 
a expressão com_ que renunciei ao Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Lá estão o mar, a areia e uma pedra 
no canto. Algumas palavras escritas na areia, meio se apa
gando e as outras palavras escritas na pedra. É que elas repro
duziram exatamente a minha despedida do GoVerno. Eu disse 
o seguinte, como 6 _faço agora tamhélT!:: "_Eu saio. Lutei·, ésfor
cei-me, tive bons e maus momentos; acertei, errei, mas eu 
saio tranqüilo~ sem nenhuma mágoa, sem qualquer ressenti-
mento." --

Peço desculpas se magoei alguém. Sinto-me como aquele 
homem que assistiu a duas pessoas brigarem à beira da praia. 
No meio da confusão, se não aparecesse alguém, um teria 
matado o outro. Terminado o incidentcj a quase vítima escre
veu na areia: "AqUi, Said quis matar Ali." Mais adiante, 
ele viu que Ali estava quase morrendo afogadO e urna pessoa 
se jogou no mar e o salvou. Então, ele escreveu na rocha: 
"Aqui, Arnin salvou Ali." Perguntado pelos Anjos do Bem 
e do Mal, que tinham presenciado as duas cenas, por que 
uma hora ele escreveu na pedra e em outra ele escreveu na 
areia, ele respondeu: , , 

"-O que me fazem de mal, eu escrevo na areia, porque 
vem o vento e leva e eu esqueço e não quero lembrar. O 
que me fazem de bem, eu escrevo na pedra, porque faço 
questão de que não se apague." 

Encerro dizendo que, neste momento, não levo mágoa, 
nem ressentimento. Se tive alguma mágoa, ne_m me lembro 
mais. 

Agradeço a compreensão e o respeito que obtive nesta 
Casa e neste plenário. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Pedro Simon, 
meSino advertido pela Presidência, gostaria de dizá aqui uma 
palavra de admiração a V. Ex\ porque fui um daqueles que, 
à distância, sempre acompanhei a Sua trajet6ria e, hoje, teÍlho 
o orgulho de ser seu colaborador, mesm_o que o faça de rp.anei
ra modesta, participando da Bancada do PMDB. V. Ex' real
mente coloca as coisas em seus devidos lugares. Mesmo com 
todo o respeito que tenho pelo Deputado Luiz Henrique, 
creiO qUe, diante do PMDB. V. Ex~ se reencontraria com 
suas próprias origens. Quero dizer-lhe da minha admiração 
pela sua coerência, pela sua seriedade, Pelo seu exémPfo na 
vida pública do nosso País. 

O SR~ PEDRO SIMON - Obrigado pelo seu aparte, 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Srs. Senado
res, a Presidência esclarece que a Câniara ·suspendeu a sua 
sessão, porque faleceu o nobre Deputado Bocayuva Cunha.' 
Por isso a Mesa pretende prestar uma homenagem a S. Ex~ 

-- O Si'. Aureo Mello- Gostaria apenas de destacar a beleza 
do fecho do discurso de V. Ex\ Senador Pedro Simon. Foí 
realmente muito bonito e V. Ex~ o fez sem prepará-lo, ao 
sabor da palavra. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, nobre Senador 
Aureo Melo, pelo seu aparte. 

Lamento também a perda do grande, ilustre e querido 
Deputado Bocayuva Cunha. 

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

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da pre$id~ncia, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Pedro 
Simon, o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio 
Cafetel.ra. 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 
Almir. Lando _ AntoniO Mariz- _ Aureo Mello _ Bello 

Parga _ Carlos Antonio __ De1Carli _ Carlos Pattocín~o _ César 
Dias Garibaldi Alves F'llho _ Gilberto Miranda _ GuiJherme 
Palm;ira Iram Saraiva __ João Calmon _ João França _ João 
Rocha Jonas Pinheiro _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ 
Marco Maciel_ Meira Filho_ Ney Maranhão_ Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Sobre a 
mesa. requerimento que s_erá lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 870. DE 1993 
Pelo falecimento do Deputado Bocayuva CUnha requere

mos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno c de acordo 
com as tradições da Casa, as seguintes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profuiido pt::Sã:r; 
b) apresentação de condolências _à famtlia e ao Estado 

do Rio de Janeiro. 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1993.- Marco M3Ciel 

- Ronaldo Aragão - José Fogaça - João Calmon - Magno 
Bacelar - Ney Maranhão - BeUo Parga. 
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o SR. PRESIDENTE (Epii.'icio Cáfeteira) _ Effi votaÇão --trabalhismo no Brasil, não seria para este momento. Acredi-
0 requerimento. tamos que as d_uas Casas haverão de p_r_omov_er t __ 9_e acordo 

com o requerimento~ uma sessão solene em sua homenagem~ 
O Sr. Mai"Co Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra __ quando_ nos deteremos ~a análise_da vida daquele homem. 

para encaminhar a votação. que não só enluta o meu partido, como uma de suas maiores 
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo lideranças; enluta o Brasil e a todos nós. 

a palavra a V. Ex• Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar O SR.~PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Em votação 

a votação.' Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. o requerimento; 
Senadores, desejo, em rápidas palavras, expressando não ape- Os Srs. Senadores que o aprovam queirani- permanecer 
nas o meu sentimento pessoal, mas também o sentimento sentados. (Pausa) 
do meu Partido, o PFL, manifestar à faniília do nobre DepU- Apro'(~do. _ _ 
tado Bocayuva Cunha, à Câmara dos Oeputados e ao Gõvúrio A Mesa se assoei~ ao requerimento aprovado e levanta 
do Rio de Janeiro a nossa expressão de pesar pelo falecimento a_s~ssâo, nos fermó~ i'eg!mentais. - - -"- -
do ilustre homem público qtie foí o Deputado Bo_cayuva Cu- Na Presidência dos trabalhos desta Casa, neste momento, 
nha. e não podendo, portanto, em nome do meu partido, no plená-

Conheci-o na Câmara, tive opOrtunidade de conviver Com tiõ~oaprese-nta-f ós ·m.e·us sentimentos de pesar, quero fazê-lo 
S. EX~ em algumas legislaturas e posso dizer que era um p-olítico ao -encerrar esta sessão em nome também do Partido Progres-
na ampla acepção do termo; aliás, se pudesse sintetizara --SiStá-RdõiTiüi:dor. 
c_o_nceito que dele tinha, eu poderia dizer que era um polítiCo 0 SR PRESIDENTE (E ·tac·o ca( te· a) _Nada ma·s 
que fazi3 realmc':te vida pública e, em sucesstvas-funçoes--havendo ~ tratar, a ·Presidê~~ia ~ai en~e:~ar ~s trabalho~, 
que teve oportumdade de ocupar, sempre demonstrou urna d · d - d" á · d d f ·- à 14h30 
fidelidade programática c, sobretudo, uma grande lealdade ~Signan o para a sessao or m na e segun a- eua, s 
nos gestos. - -- mm, a segumte 

Por·"íS-sO -não posso- deixar de, em breve manifestação, 
expressar, em nome do meu partido, os nossos_ _sentimentos 
e dizer que, com o seu desaparecimento, o Deputado Bocayu~ 
va Cunha deixa um exemplo a enriquecei" ã história- do nosso 
Parlamento. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. ~NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão_do orador.) -Sr. PreSidente, Srs~ 
Senadores, em nome da Liderança do PRN e em meu nome 
pessoal, quero dizer a esta Casa que fui" colega do Deputado 
Bocayuva Cunha no valoroso_PTB de Vargas, no Rio _de Ja-
neiro. -

A luta que o Deputado Bocayuva Cunha abraçou; repre
sentando o Estado do Rio de Janeiro durante todos esses 
anos, é um exemplo de perseverança que S. Ex~ deixa ã classe 
polítka brasileira. O Deputado Bocayuva Cunha sempre teve 
posições destacadas em defesa dos altos interesses deste País. 

S. Ex% ocupou a Liderança do PTB na Câmara dos Depu
tados, o grande Partido dC Getúlio Vargas- ~e signifiCativa 
ressonância nas classes trabalhadoras- , nUm dos momentos 
mais difíceis da vida nacional. 

Hoje, o Brasil perde esse Deputado, que sempre honrou 
a sua classe, o seu partido. Nós nos orgulhamos de ter sido 
seu amigo e seguidor. 

Era o que cu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, primeiro subscri
tor, para encaminhar a votação do requerimento. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, pouco há a dizer num momento de grande 
luto e pesar para o nosso partido. 

O que se poderia dizer de Bocayuva Cunha, um dos 
homens que se identificaram c dedicaram à organização do 

ÓRDEMDODIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 138, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo_ ÚIJ.ico, do_ Regimento_ ln_te~!lO) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•138, de 1993 (n' 3.719/93, na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990. 
Dependefido de pai-ecerl 

- -2-
- PROJETO DELE! DA CÁMÁRA N' 149, DE 1993 
(Em regiine de urgência, pos termos _do art. 353_. parágrafo 

único, dO Regimento Interno) 

--: -Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 149, de 1993 (n' 3.713/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n' 285, de 1993, da Comissão 
........ de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro

jeto com as emendas que apresenta, de n~~ 1 a 5. 
-3-

- ~~~PROJETO DE LEI DO SENADO No 105, DE1992 
(Em regitrif:.de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 105, de 1992, de iniciativa da ComiSsão Parlamentar Mista 
-de -Inquérito ciestin3.da a examinar Íiregularidades na adrriinis
tração do FGTS do Trabalhador, qrre dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer) 

~ ~ ~ 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi
mento Interno) 

DisCUSsãO, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
_ 68, de 1993, de inicíatíva da Comissão Diretora, que estabelece 
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a estrutura do Centro de DeSenvolvimento de RecursOs Huma
nos do Senado Federal e dá outras providênCias. (Dependendo 
,de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cãféteiia) ....::Estaencer~ 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 30 minutos.) 

COMISSÃO DE ASStl"N'rOS ECÓNÕ1\:1ICOS 
21 ~ Reunião, Realizada em 24 de agosto de 1993 

As onze horas dÜ dia vinte e quatro de agoStO de mil 
novecentos e no9trnta e. três, na sala de reuniões da ConiissãO, 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Pre-sidência do seOador 
João Rocha, cOm á presença dos Senhores Senadores Elcio 
Alvares, Marluce Pinto, César Dias, Mansueto de Lavor, Val
mir Campelo, Saldanha Derzi, ESperidião- Ainin, -Aib"ario 
Franco, João Calmon, Henrique- Almeida, Jonas -Pinheiro, 
Beni V eras, Dario Pereira, Bello Jfarga; Garibaldi Alves :F'i~ 
lho, Cid Sabóia de Carvalho, Eduardo Suplicy, Magno Bace: 
lar, Almir Gabriel e Ronaldo Aragão, rellne~se a COmissão 
de Assuntos Eco_nômicos. Derxam-de comparecer 9S'Senhoçes 
Senadores Ronan TitO, Ruy Baêeiar, Alufzló Bezerra, Gil~ 
berto Mirand.i, Onofre Quinan, Carlos P:itiOcínio, Raimundo 
Lira, José RiCha, Mário Covas, Afforis6 Camargo, Ney -Marã~ 
nhão, Moisés Abrão e Meira Filho. Havendo número regimen~ 
tal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispen~ 
sande a leitura da Ata da reunião anteriOr, que e~ â-ada pOr
aprovada, e a seguir concede a palavra ao Senador Mansueto 
de Lavor, que a solicitara pela ordem. Em segUida, 6 Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senador Bello Parga, que passa 
a ler o seu relatório sobre "emissões, garantias de empréstimos 
e rolagem da dívida dos estados.e. J:t?:Unicípiãs". Após colocar 
algumas questões relativas à matérlã,- Sua Excelência frari~ 
queia a palavra aos Senhores Senadores que queiram deba~ 
tê~Ja. Participam os Senhores Cid Sabóía de Carvalho, Man
sueto de Lavor, Elcio Alvares, Esperidião Amin, Magno Ba
celar, Jo_ão Rocha e Bello p·arga. A segu~ir·, o Sellho"i Presidente 
confere a palavra ao Senãdor EspÚidião Amin, relator do 
item 2 da pauta, MSF no 157/93, "Do Senhor Presidente da 
República submetendo à aprovaç-ã-o--do Senado Federal a 
"Agreed Minute" relativa à dívida da Zâmbia, no âmbito 
do Clube de Paris, assim corno pedido de autorização para 
a União firmar contrato bilateral de reescalonamento com 
o Governo zambiano ou com suas a:gências]Oveffi3ihentaís", 
para que leia o· seu--parecer; favorável nos t:ermos do PRS 
que apresenta. Não havendo discussão, a matéria é-submetida 
à votação e é-aprova-da. Com a palaVrã, em seguida, O Senador 
Beni Veras. relator do item 3 da pauta. PLC n~ 2/92, que 
"dispõe sobre o contrato de franquia empresa-rial franchising 
e dá outras providências",. de autoria do Deputado Magalhães 

Teixeira, para que profira o seu pare_cer, favorável com as 
emendas de 1 a 7 que apresenta. Não havendo quem _queira 
discutfi", a matéria é colocada eiil-votação e é aprovada. Passa~ 
se, a seguir, à apreciação do item 7 da pauta, PLS- n(> 5/93, 
de autoria do Senador Dario Pereira, que "dispõe sobre a 
doação, a estabelecimentos Públicos de Ensino; de merca~ 
darias apreendidas por contrabando ou descaminho", cujo 

-relator, Senador Esperidião Amin, Oferece parecer favorável 
.f9m as eme~Q_as gu~ apresenta. Em qiscussão a matéria, parti~ 
·cipam os Senadores_ E leio Alvares e Esperidião Amin. Subme
tida a votação nominal, a matéria é aprovada pOr unanimi~ 
dade._ Prosseguindo,_ o_ Senhor Presidente passa a palavra ao 
Senador Elcio Alvares, relator do item 1 da pauta Extra: 

· :Fmertda n9 1 de Plenário oferecida ao PLC n~ 7/91. "que 
estabelece normas para as microempresas~ME, e empresas 
de pequeno porte~EPP, relativas ao tratamento diferenciado 
e simplificado~ nos campos administrativO, trabalhista, credi
~íciq e do qesenvolvimento empresarial (art. 179 da Consti
tuição Federal", de autoria do Deputado _Iylarcos Formiga; 
PLS n-o 43/92, qUe "estabelece noirnaS- integrantes do Estatuto 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, relativãs' 
ao tratamento jUrídicO diferencíado com vistas a incentivá~ las 

_ pela shnplificação de_suas obrigações administrativas, tri~u~á~ 
~rias, previdenciárias e creditícias", de autoria da Sen_adora 

Marluce Pinto; e PLC 69/93, que "altera o Estatuto da Mi
croempresa", de autoria do Deputado Victor Faccioni; maté
rias estas que tramitam em conjunto. O _relator apresenta 

__ parecer favorável à Emeilda n~ 1 (substitutivo) de Plenário 
oferecida ao PLC n' 7191 e pela prejudicialidade do PLS n° 
43/92 e do PLC n' 69/93, nos termos d9 Substitutivo que 
apresenta. O Senador Elcio _ Alvar~s sugere que a votação 
da matéria seja -postergada para uma próxima reuniãO~ a fim 
de _que os Senhores Senadores possam inteirar~Se mais detalha
damente _sobre o seu teor e apresentar sugestões ao relatório 
que apresenta. A PresidêTicia- acata a· SugeStão do relat9r, 
franqueando a palavra aos Senhores Senadores que queiram 
diScutir a inatéria. Participam os senadOres Marluce Pinto? 
João" Rocha, Albano Franco, Cid Sabóia de CarV~IhQ, Man
sueto de Lavor, ·Dario Pereira, Magno Bacelar,_Bello Parga 
e Élcio Álvares._ Não havendo mais quem queira usar da pala~ 

-Vra-, o Senhor Presidente- comUnicã que-a matéria continuará 
em pauta para as próximas reuniões e •. ~endo em vista o ~van-

-çado da hora 1 informa que ficarão adiadas, para uma próxima 
reunião, as seguintes matérias: Emendas 1 e 2 de autoria 
do Senador José Paul.o Bisol, oferecidas ao Substitutivo.da 
CC!' sobre -o l.'LS n' 256Í89; PLS n' 149191; PLS n' 169191; 
PLS.n' 1!93; PLS n' 141/92; PLS no 409191; PLS no 227!91; 
PLS. n' 124/91 e PLS n' 12/93. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhof Presidente declara encerrada a reunião às treze horas 
e dez minutos; lavrando eú. DirceU Vieira Machado -FÜllo, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será asSinada pelo Senhor 
Presidente. -Senador João Rocha, Presidente. 
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1- ATA DA 182• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO 
DE 1993 

!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de projeto 
- Projeto de Resolução n' 75, de 1293,. de autoria 

da ComisSão Diretóra,- que altera a estrutura da Subsecre~ 
taria de DivulgaÇão, -e dá outras providências. 

1.2.2- Requerimentos 
-N• 871, de 1993, de autoria do Senador Jonas Pinhei

ro, solicitando a tramitação em conjunto do Projeto de 
Lei da Câmara h" 45/91 -com o Projeto de Lei da Cânlara 
n• 101/93. 

-N" 872, de 1993, de autoria do Senador Elcio Alva~ 
res. solicitando que seja considerado como licença autOti· 
zada o período de 1"' a 3 do corrente mês. Aprovado. 

- N• 873, de !993, de autoria do Senador João França, 
solicitando licença dos trabalhos da Casa, no períOdo de 
8 a 14 do corrente mês. Votação adiada por falta de quorum. 

-N9 874, de 1993, de autoria do Senador JoséSãrneY~ 
solicitando que seja considerado como licença autorizada 
de 3 a 9 do corrente més. Votação adiada por falta de 
quorum. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência· _ 
Recebimento do Ofício no 871193 da Pre_sidêriiCia -do 

Supremo Tribunal Federal, que encaniinha despacho do 
Miriistro-Relator Celso- de Mello, nos autos da Queixa
Crime n' 612-2, objeto do Ofíció n' S/60, de 1991, que 

·se encontra ·sob exame da Comissão de ConstitUição; Jus
tiça e Cidadania. 

Recebimento dos Ofícios n• S/93 e S/94, de l993 (n•' 
219 e 220/93 na origem) solicitando, nos termos da Resolu
ção n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para 
contratar operações de crédito, para os fins que especi
ficam. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR CARLOS ANTONIO DE CARL! -

Revisão constitucional voltada para a abertura do País ao 
capital estrangeiro. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Homena
gem à memória do Dr. Marcelo Candir Pela dedicação 
aos ba_nsenianos, no Norte do País. O problema fundiário 
no Sul do Pará. Razões da extensão da reserva yanomami. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Críticas à Porta
ria n" 1.093/93 do Ministro Hugo Napoleão, das Comuni
cações. estendendo concessão de radiodifusão outorgada 
a TV Timon-MA até a cidade de Teresina-Pl. 

SENADOR MARCO MACIEL- Posse do Embai
xador Jerónimo Moscardo no Ministério da Cultura. Con"" 
vênió assinado entre o Governo de Pernambuco e o Minis
tério do Exército para a reabertura do Colégio Militar 
do Recife. 

1.3 - ORDEM DÓ DIA 
Projeto de Lei da Câmara n'' 138, de 1993 (n' 3.719193, 

na Casa de origem), que altera o inciSo IV do art. 13 
da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990. Discussão encerra
da, apOS parecer de Plenário proferido pelo Sr. Jutahy 
Mag~l!_lães~ favorável nos tennos do Substitutivo que apreM 
senta-e contrário a emenda de plenário, tendo usado da 
palavra o Sr. Marco Maciel, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 149,de 1993 (n' 3.713/93, 
n_ª_ casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e 
dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do Senado n~ 105, de 1992. de iniciativa 
da Conllssão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a examinar irregularidades na administração do FGTS do 
trabalhador, que dispõe sobre o Fundo de Garantiado 
Tempo de Serviço e dá outras providências. Retirado da 
pauta, rros termos do art. 175, e, do_~egim_en~Q Interno. 

Projeto de Resolução n" 68, de 1993, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que estabelece a estrutura do Cen
tro de Desenvol_vimento de Recursos Humanos do Senado 
Federai e dá outras providências. DiScussão encCrrada; 
após parecer de plenário favorável, proferido pelo Sr. Fran- . 
cisco Rollemberg, tendo usado da palavra os ~rs .. Jutahy 
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EXPEDIENTE 
CI!NTKO OIIAPIOO DO DNADO Pmi!IIAI. 

MANOEL VILElA DE MAOALHÁES 
Diretor.Ocral do Suado Pecleral 

. MlACIEL llA SILVA MAIA 
Diretor Eac•I:IVO 
t:ARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretat Adai.ailtraavo 

DIAIUO DO OONOIII!SIO NACIONAL 

1.\: l;t CARLOS BA51'05 Se.i•tral ...... _, .... , ... ""'""'"'"''"""M'"-"''-''-·--·----·--- QS 1Q.om..OO 
.Dir .. orlaUIInll 
FLORIAN AUOUSI"O 001r11NHO MADRUOA 
DfnlarMjUIO 

Magalhães e Josaphat Marinho, fiCaildO a vOtaÇão adiada
por falta de quorum. 

1.3.1 Discursos após a Ordem do Dia _ 
SENADOR MAURO BENEV!DES- Ultimação da 

apreciação do Projeto de Lei n" 3.831/93, que estab.eJece 
normas para as eleições presidenciais c gerais de 3 de outu-__ 
bro de 1994 e dá outras providências, e do Projeto de 
Lei da Câmara o<:> 156/92, que "dispõe sObre Partidos Políti
cos, regulamenta os artigos 14 e 17, 3<:>, inciso V da Consti· 
tuição Federal. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ob· 
servações acerca _do Decreto de 30 de __ agosto de 1993, 
que designa Cumissão Especial com a finalidade de_ identi-

Ti·- 1.310 __ ,.._ 

ficar propostas de interesse fundamental para a Nação, 
tendo em vista o processo de revisão constitucional. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Realização do 
-Seminário de Avaliação do "Projeto de Biosfera do Cena
do", na último dia 19, no auditório da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

são. 

TES 

L3.2 - Designação da Ordem do Dia da proxiffia ses~ 

1.4- ENCERRAMENTO 
2 - MESA DlRETORA 
3- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 1823 Sessão, em 6 de setembro de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Carlos Patrocínio, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar 

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

Mfónso Carnargo _ Bello Parga _Carlos Antonio De'Carli 
_ Epitácio Cafeteira_ F$~iscO Rollem_berg _ Jar.bas Passarinho 
_ Magno Bacelar_ Marco Maciel ,.,.. Raimundo Lira. - -

O SR.PRESIDENTE (Magno Barcelar)-: A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 9 Sr~._SS!nadore~ .. Ha":endo 
número regimental, declaro aberta a se_ssão. _ 

Sob a proteçaão de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo S-r. lo Secretário .. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 75, DI;: 1993 
Altera a estrutura da Subsecretaria de Divulgação, 

e dá outras providências. 
O Senado Federal resolve: 

ArL 1°_ O art. 39 do Regulamento AdministratiVO-do 
Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações, 
renume~ando~se os de_mais artigos: ·· 

"Art. 3~l. -À Sub~ecretaria de_ Divulg~~ão com- . 
petc estudar, coordenar, orientar:, controlar e dirigir 
a execução das tarefas relativas à_ divulgação das ativi
dades do Senado Federal, assistindo, em ass_untos de 
sua competência, a Comissão Diretora, as comissões 
Técnicas e os Senadores. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de 
Divul.gação: 

I-Gabinete; 
II- Serviço de Imprensa~ 
III-Serviço· de Radiodifusão; e 
IV-Serviço de Televisão. 
Art. Ao Gabinete da Subse_cretaria de Dívulgação 

compete providenciar o expediente e as audiências do 
titular, execut_ar as tarefas de sup0rte admi~istra~ivo 
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relativas à competência do órgão e assistir o seu títular 
no desempenho de suas atribuições. 

Art. Ao Serviço de Imprensa compete providen
ciar a cobertura e elaboração de boletins noticiosos 
diários, para fins de- divulg-ação _em jornais,· reVistas, 
correios eletrónicos e órgãos afins de imprensa, ·sobre 
eventos ocorridos no âmbito do Senado Federal, nomi
nadamente no plenári"o, naS Comissões Permanentes 
e Temporárias, nos Gabinetes do Presidente e do Pri
meiro-Secretário e no atendiillento a toda atividade 
senatorial que promova a instituição e o Poder Legis
lativo. 

§ 1" São órgãos do SerViço de Imprensa: 
I - Seção de Redação; 
II- Seção de Pequisa; 
III- Seção de InformátiCa; e 
IV- Seção de Transmissão. 

§ 2• À Seção de Redaçãocºmpete acompanhar 
e elaborar o noticiário sobfc.diS:cursoS, projetas, deba
tes, discussões e votações no plenário e na~ C®'tisSõe~ 
Permanentes e Temporárfas, as atiVíCfãdes .da Presi
dência, da Comissão Diretora e Senadores, bem como 
fazer o levantamento e compilação da agenda do dia 
seguinte dos diversos setores. da Casa e manter àtlialí
zado um arquivo das matérias produzidas pela Subse
cretaria. 

§ 3o À_Seçãó de Pesquisa comp~te pesquisar em 
jornais ·as matérias noticiosas sobre as atividades do 
Senad_o Federal, e recortá-las, para _envio de cópias 
aos Gabinetes dos Senadores e_órgão da Casa, identifi
cando o noticiário ·pro-alizido. pela Subsecretaria. 

§ 4• À Seção de Informática compete alimentar 
o banco de dados do Prodasen com o material produ
zido pela Subsecretaria, notadamente os boletins para 
a imprensa e "A Voz de Brasi~"; bcl"!l com realizar 
consultas nos terminais, SObi'e projetos c outras m(!té"7 _ 
rias, _para subsidiar o trabalho da Subse~_ret~ria. 

§ s~ A SeçãÕ de Transmissão compete- realizar 
a transmissão, por meio de fac simile _e/ou telex, do 
material noticioso produzido pela Subsecretaria para 
jornais, reVistas e e-miSsO rãS· de r3.dici- C televisão, e 
ainda para a Representação do Senado Federal no Rio 
de_Jan~!.:C:9·---·-- · 

Art. Ao Serviço de Radiodifusão compete-Provi~ 
denciar a Cobertura de todos os trabalhos de Senado 
Fed.eral, para elaboração de notiCiáriO .radiofônlco. 

§ I' São órgãos do Serviço de Radioâifqsão; 
I- Seção de "A Voz do Brasil; e 
II- Seção de Rádio. 
§ 2• À Seção de "A Voz do Brasil" compete 

elaborar o noticiário sObre as ativ1dades da Casa a ser 
divulgado por esse programa oficial, na parte destinada 
ao Senado Federal. 

§ 3• À Seção de Rádio compete elabora_r noticiá· 
rios. a serem-fornecidos às emissoras de radiodifusão, 
bem como boletins para diVulgação pelo sistema de 
som interno do Senado Federal. 

Art. Ao Serviço de Televisão compete produzir -
gravações em vídeo ou transmitação ao vivo. especial
mente das atividades do Plenário, das Comissões Per-

---~wan_entes e Temporárias, além da cobertura diária do 
Gabinete do Presidente e do Primeiro-Secretário, para 
distribuição às emissoras de televisão ou exibição na 
rede interna montada a partir do Projeto VIP de televi
são, sob forma de um telejornal diário 

§ 19 São órgãos do Ser.vlço de Televisão: 
I - Seção de Produção e Reportagem; e 
II - Seção de Ediç~o e Arquivo. 

§ 2<:> À Seção de Produção e Reportagem com
pete planejar e realizar gravações_ e transmissõ.es das 
atividades de Plenário e das Comissões, ~indicar as 

_matérias que devem ser ofereddas-à~ emissoras de tele-
visão e as que devem ser guard~~as em arquivo para 
a memória do Senado. 

§. -3~ À Seção de Edição e Arquivo compete reali
zar a finalização e edição do material grayado, efetuar 
-as gravações em estúdio c manter arquivo geral das 
imagens em vídeo do Senado." 

Art. São prívativaS dõ$ se!vid5-nes da c3.tegoifi 
flmcional de Analista Legislativo - Area de Comuni
cação Social, Contatos e Eventos, inclusive durante 
o estágio probatório, as funçõ~-~ comiss~onadas de As

-sistente Té.cnko ·prevístas no Anexo desta ResoluÇão, 
Chefe do Serviço de Imprensa, Chefe do Serviço de 
Radiodifusão, Chefe do Serviço de Televisão, Chefe 
da Seção de Redação, Chefe da Seção de Produção 
e Reportagem, Chefe da Seção de Edição e Arquivo, 
Chefe da Seção ''A Voz do Brasil", Chefe da Seção 
de Rádio c, ainda as de assistente de Divulgaç_ão .. 

Art. Ao Assi!)~e.nte de _Divulgação conipete, 
além de assistir a Chefia· Imediata na realização das 
tarefas a ela atribuída, elaborar planos de trabalho, 
manter conta tos internos e externos e acompanhar nos 
veículos de comunicação a publicação de noticiáii.á pro: 
duzido pela Subsecretaria. 

Art. Ao Auxiliar de Divulgação compete, a 
realização de atividades de apoio ao ser'-:iço .ou se·ção · 

"""; ··-Coido Operar sistema de infOrmátici, providenciar re
messa de material e desempenhar ~ardas correlatas. 

. Art. A Tabela de distribuição das funções CO-
···- -·missionadas da Subsecretaria de Divulgação, códigos 

07.01.00 do Ane.xo II do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal passa a vigora r na forma do anexo 
desta Resolução. 

Art. Fica a Subsecretaria de Administração de 
Pessoal autorizada a republicar o Regulamento Admi
nistrativo com as alterações decorrentes desta reso
lução. 

Art. Esta Resolução e"iltri em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. Revogam-se as disposições em contráriO. 
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ANEXO 
(a que se refere o art. 3' desta resolução) 

N' de Funções Denominação Simbolo 

07.00.00 SUBSECRETARIA DE DIVULGAÇÃO 

03 
02 
08 
02 
30 
28 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASS. TÉCNICO 
CHEFE DE SEÇÃO 
SECRETÁRIO DE GAB. 
ASSISTENTE DE DIVULGAÇÃÓ 
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO 

Justificação 

-FC07 
-~pco6 

-FC05 
-FC05 
-FCÓ4 
-FC03 

Responsável pela execução da política de comunicação 
social do Senado a Subse_cretaria de Divulgação necessita de 
uma estrutura organizacional capaz de proporcionar.:lhe condi~ 
ções mais adequadas ao desempenho de suas funções. Nos 
últimos dois anos, o Setor acompanhou o crescimento do traba
lho da instituição e ampliou consideravelmente a sua linha 
de atuação, em termos quantitativos e qualitativos. 

Nesse sentido, a elaboração do programa "Voz do Brasil" 
passou a incluir a participaÇão ao vivo de repórteres da Casa 
e a inserir, diariamente, flashs de pronunciamentos e/ou entre
vistas com senadores. Essa nova metodologia de trabalho atin
giu o duplo objetivo de -tornar mais dinâmica a comunicaÇão 
com os ouvintes de todo o País. e, ao mçsm<f tempo, infor
má-los mais adequadamente sobre os trabalhos--da .Ca~a. 

Paralelamente à "Voz do Brasil'", a nova proposta de 
trabalho contempla a possibilidade de se ampliar a veiculação 
do noticiário da Casa para as ernissoraÇd~_rádio_ de todo 
o País. Urna das_ idéjas em estudo é a e,l:;t.boraçãq de ~n~t:,evistas 
com os senadores para Veiculação nas erriissoras dê _seUs res- -
pectivos Estados. __ ____ _ 

A divulgação das atividades do Senad6-f~ilto à mídia 
impressa é outra atividade desenvolvida pela Subsecretaria 
de Divulgação que está sendo refo_rçada no novo plano de 
trabalho. O bOletim "O Dia no· Senado'', editado ao final 
do dia com o relato de to_das as atividades do Plenário e 
das Comissões. chegã aoS grandes jornais-mici6n'ais e régiõrlã!S 
via jornalistas credenciadas na Casa c transmissão por fax 
e telex, e ainda Correio Eletrônico da Embratel. Os Ministé
rios, estatais e entidade~ de classe também recêbem "0 Dia 
no Senado" ~ utilizam as suas informaçóe~-_para aCompanhar 
os trabalhos da Casa. 

Quanto a veiculação do noticiário do-Sell3.d0 petO CorreiO 
Eletrónico da E.mbratel - o STM-409_,_ sem qualquer ônus, 
destaque-se que esse sistema leva informaçõ(?-s a Um segmento 

, impottante da opinião pública: os aproximadamente 15 mil 
usuários de -microcomputadores que estão cadastrados junto 
à Embratel. Entre os usuários desse_ serviço, encontram-se 
importantes segmentos formadores de_ opinião pública, como 
entidades de classe, jornais, emissôrãs ·de rádio_ e t~leviS_ão 
e instituições de ens1nó. Acessam ainda esse sistema: empresa· 
de grande e médio porte, advogados, juízes e analistas do 
mercado finariceiro. dentr~ outros profissiOnais que iócorpo
ram a informática à sua rotina de trabalho. 

O Serviço de "(elevisão est~ sen_dp particllla~r:nente am
pliado com a entrada em funcionamento do Sistema ViP:. Este 
sistema, que permite a transmissão ao vivo ·das reuniões de 

Plenário c das Comissões para os gabinetes dos senadores, 
vai ser complementado com a instalação da central dt:: vídeo, 
que permitirá a elaboração de reportagens e noticiários para 
transmissão no sistema intetnQ e mesmo em horários especiais 
da rede nacional de televisão. A central de vídeo funcionará 
com três ilhas de edição e três ~meras móveis para reporta
gem, possuindo também um-estúdiO e uma ilha para copi~gem 
de material gravado e para arquivo das imagens produzidas. 

Destaque-se que o irhpactO fínaflcefro ·sabre a folha de 
p~gafoentl? do rhês agosto é da ordem de 0,375%. e que exis
tem recursos-orçamenfãRos e disponibilidade financeira para 
tanto. Cabe a_inda observar, S.M,J .• que -a relação custo/be
nefício é ani.plamente favorável ao segundo item. 

A alteração ~prOposta objetiva-. as~irh: a atribuir à Subse
cretaria de Divulgação- a partir da transformação de seções 
em serviços - uma estrutura compatível corri o desempenho 
de suas tarefas, que vão ·des_çle a_ e_la_bqraç_ão c;!e_a_t:nplo noticiário 
até o atendimento direto aos jornalistas elll busca de infor-
mações. _ __ 

Sala das Sessões. 6de setembro de 1993. -Humberto 
Luce-na-- Chagãs Rodrigues-:_ Júlio Campos- -Carlos Patro
cínio - Júnia Marise. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SENADO FEDERAL 

Art~ _39: -- À Subsecretaria de-DivUlgação compete estu
dar, coordenar, orientar, controlar e dirigir a excicução de 
tarefas relativas à di_vulgação das atividades do Semldo Fede
ral, assistindo, em assuntos -de sua competência_, à_ CoQlisS:ãO 
Diretora, às ComisSões Técnicas e aos Senadores. 

§ 1 ~ São ç)rgãos da Su~st?cretaria de I:)ivulg~ção: 

I -Gabinete; 
II --5eção de Imprensa; 
lii - Seção de Rádio; 
IV -Seção de '"A Voz do Brasil""; 
V -Seção de Tele_visão; 
VI -Seção- de ·control~_ InforQ1#tic9-.~~0tici9s.õ. _ 

_ § 29 ,-Ao Gabinete da Subsecretaria de.DívUlgação com
pete provídenCiar sobre O-expediente, -as-aUdiênciaS C a reJ:Yre
sentação do titular; executar as tarefas de suporte adminis
tratjvo- vinculadas à competê-ncia do órgão; e auxiliar o Seu 
titular no d~Se[llpen~o da_s a.tiv~dades relativas às suas atribui-
ções. , , _ __ __ 

§_)9 À_ ~e_ção de hnprens3 compete faZer a cobertuTa, 
para fins de divulgação em _jornaiS, teVistas e ôtgãos afins 
de imprensa escrita,- dos eventos qCqrrid_os. np_ ârn_bito e_ na 
competêDcia· do Senado Feçleral, nQmü'!a_d---ªf!1eqte 1 no Plená
rio, nas Comissões Perirtaneri:teS ·e Teinporáriâs, -nos Gabi
netes do Presidente e_do Primeiro Secretário erro atendimento 
a toda <'!-ti_vidade se:-natOriai-que promova a institulÇão e o 
Podei-LegislatiVo·.- -- ·· ·· ··- · ·- · ---

--§'- 4~ À seçãõ de Rádio Compete, utilizando meios pró
prioS OU da eStrutura· das dema~s ações, efet~<'!-r .a ~cobertura, 
como subsídio à-s estações de rádio, dos eventos ocorridos 
no- âmbito c 'Oa cOmpetêticia do Senado Federal; elaborar 
e distribuir boletins para o ""Plenário e Gabinetes, Sobre as 
ocorrências de vulto nacionais e intéfnacionais do momento; 
redigir e divUlgar, através do serviÇo de som interno, as notícías 
da Casa, do Brasil e do mundo. 
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§ 5"' À SeçâO de ""Ã VoiOo Biasii" compete_ acompa
nhar todos os trabalhos do Senado Federal e resumi-los jorna
listicamente para inserção no informativO oficiàl do G-Over~o. 

§ 6" À Seção _de_Televisão compete fazer a cobertura 
jornalística, para uso- dircto ou subsidiário pelas emissoras 
de televisão, dos eventos ocorridos no Senado Federal e no 
Congresso Nacional quando cm reunião conjUnta das duas 
Casas. tendo como áreas de atuação preferencial e_obrig3.tória -
os plenários do Senado c do Congresso, as Comissõe~ Perma
nentes c Temporárias, o gabinete ÓQ Presidente e do Priqteiro 
Secretário; documentar a atuação parlamentar dos Senadores, 
por solicitação destes. para uso, sem ónus para o Senado, 
em redes estaduais ou locais de televisão; e, ainda, documentar 
eventos históricos do S-enado Federal. 

§ 7o À Seção de Acompanhamento Informátic~-N<?ti
cioso compete redigir matérias noticiosas para divulgaçã~ e 
distribuição~ acompanhar matérias publicadas sobre atividades 
parlamentares; elabor_ar súmula noticiosa e informativos inter
nos; prestar assbtência jornalística aos Senadores; sugerir con
vênios com órgãos de divulgação; e executar out~a,s_ tar_e(as 
correlatas. 

f o7.0UXl )st..eSE_0E)'ARIA oc DIVU-GAÇll.o (2J 

\---.-1 Ahl•tente T6cnlco . 

Chefe de Seçlo 

rc-1 
rG-: 

SecreUrlo de G•blnete rG-2 

AuxHi•r de Controle de lnform•çOel fG-) 

AuliCUier de Gabinete rG-4 

O SR_ PRESIDENTE (Magno Bacelar)_::_ -0 pr~jeto se;á 
publicado e, em seguida, ficará sobre_ a mesa _durante_cinco 
sessões ordinárias, a fim- de recebei emendas, nos termos 
do art. 401, § 1'!, do RegilJlcnto l_nterno: Findo esse prazo, 
será despachado às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, reqtie"t'iment9 _que- será _lido pelo Sr. 1·~ 
Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 871, DE 1993 

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno~ reque"iro 
tenha tramitação cm conjunto os ·seguintes J:irojetos: PLC n" 
45/91 com o PLC n" 101193, por se tratarem de matérias que 
verSam sobre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 6-de_setembro de 1993. - Senaâõr 
Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O ;~queri
mento lido será publicado e_ posteriormente incluído em Qr
dem do Dia, nós termos do art. 255, inciso II, letra c, -item 
8, do Regimento Interno. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lidó pelo Sr. 1;, 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMÊNTb N• 87i, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso I, do RegimentO" Interno, 
requeiro seja considerado de licença para tratamento de saú--

de, conforme atestado médico anexo, o período de 1'-' a 3 
de setem.bro de 1993. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1993. -Senador 
Elcio Alvares. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o 
requerimento, fica Concedida à liCença solicitada. 

~-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É Hdo o seguinte 

REQUERIMENTO N' 873, DE 1993 

Nos teimos do art. 43, incisó JI, do Regime~to Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no 
período_ de 8 a 14.de setembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1993. - Senador 
João França. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A votação do 
requerimento fica adiada por por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que_ se!-á lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 874, DE I993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam consideradas como licença autori
zada os dias 3 a 9 de setembro do corrente an_o, quando 
estarei afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1993. -Senador 
José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A votação do 
requerim~nto fica adiada por falta de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -~A Presidência 
recebeu o Ofício n" 871, de 30 de agosto de 1993, da Presi
dência do Supremo Tribunal Federal, que encaminha despa
cho do Ministro-Relator Celso de_ Mello, nos autos de Queixa
Crim~_n_:>_-612:=;2, obje_to do OfíciÕ n9 S/60, de 1_991, que se 
encODtni sõb exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

A matéria sêrá enCaffii~hada à Comissão para ser juntada 
au respectivo processo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
reCebe-u, da Prefeitura Municipal de Ajuricaba, Estado do 
Rio Grande do Sul, os Ofícios n~' S/93 e S/94, de 1~93 (n~ 
219 e 220/93, na origeril)~solicita-ndo, rios termos da Resolução 
no 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para contratar 
opetáçõeS de crédito para os fins que especificam. 

As matérias serão _despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos, onde aguardai.ão a complementação da docu
mentação necessária à sua instrução. 

ó SR_ PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há. oradores 
inscritos. · 

Concedo a palavra ao no_bre_ Senador Carlos Antonio 
De'Carli. 

O SR- CARLOS ANTONIO DE'CARLI (PFL - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o tema que hoje trago aqui versa sobre a parte da revisão 
constitucional. 
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Diailtc dos graVes problemas econômicowfinanceiros que 
o Brasil enfrenta, onde desponta com suprema liderança a 
inflação, compete aos Congressistas, que vão ser responsáveis 
pela revisão constitucional, a inserção de_ dispOsitivOs ·que· per
mitam a quebra de amarr~s que ainda. cercei~m a. entrad_a 
do capital estrangeiro cm nos-so País. 

Srs. Senadores, todos sabemos que: o Brasil e~tá enfermo. 
O seu estado clínico é grave, mas ainda tem condições plenas 
de se recuperar. Diagnósticos são elaborados pelos fiaiS diver
sos especialistas, indicando dife_ren_teS tratamerit<Kpara a Sua 
moléstia. 

O País, na verdade, precisa urgentemente de uma trans- · 
fusão de sangue para soergueras·suas forças produtivas. Não 
se compreende, nobres Senadores, que um País com tantas 
terras férteis, inComensuráveis riquezas minerais, potenciais 
de toda a espécie - _ indusjve no a_greste nordestino - se 
dê ao luxo de enfrentar dificuldades, até mesmo de ordem 
alimentar para o seu povo. _ _ ___ _ _ __ 

Assim, no nosso entendimento, está nas mãos dos Parla~ 
mentarcs, que -irão fazer a reforma constitucional, o destino 
do BrasiL Um continente, um gigante qu-e não quer mais 
adormecer precisa encarar, com firmeza, os novos tempos. 

O capital estrangeiro é imprescindível, claro que obede
cendo às normas emanadas das leis pr3$ileir~s-~_A sua partici
pação no progresso brasileiro em nada ·afetará a -nossa sobera-
nia, desde que saibamos fazei cumprir as determinações da 
legislação, como acontece nas demais naçõç~. _ 

Sabemos pCrfcitamcnte o que aconteceu- com_oS Tigres
Asiáticos _ç _"!"""" Coréia, Taiwan, Tailândia - e, mais perto 
de nós, com o Chile, que emergiu de uma pobreza quase 
- franciscana para uma opulência invulgar. 

O Brasil poderá perfeitamente trilhar no caminho do de
senvolvimento, com a abertura do seu vasto __ front económico 
ao capital estrangeiro. 

Srs. Sena:dores, está na responsabilidade do Congresso 
Nacional o futuro desta grande Na.;ão_~ 

E mais:_ o mundo a que ·s-e ã.spira-·na-virada do século, 
sem fronteiras, também não com.-potta fronteiras de ordem 
económica.-Os -governos buscam_um consens_o para consolidar 
a sua produção, inclusive cm regime de ~Parceri"a. de modo 
a evitar a dramática queda no nível de emprego que se Sucede 
assustadoramente. Os radicalismos jdeológicos dão lugar a_ 
negoci"ações, permutas e acordos. __ 

A onda de privatizações na Europa; a partir dos anos 
7?, visou compatibilizar um bpm desempenho com produti
vtdade, o que gerou melhores condições de vída para toda 
a sociedade. Também começou a ser varrido o preconceito 
contra o ingresso de capital estrangeiro, que vem para somar. 
esforços em favor do progresso comum. _ __ 

Aqui. na América-do _Sul. perto de nós, temos o retum
bante exemplo da Argentina, no Governo de Cai"los Menem, 
que, coincidentemente, visita O nosso- Pa_ís~ Na verdade, o 
Chefe do GoVe_r_no pOrtCnho, tendo como um dos seus_ braços 
fortes o Ministro Domingos Cavallo, conseguiu imprimir uma 
guina~da de 180 graus na economia dC seu país. 

As privatizações se seguiu a- der_r_ubacl._a_ implacável dos 
obstáculos que se interpunham ao capital internacional. -Hoje, 
passa-do pouco tempo, a Argentina respira ui:n saudável clima 
de estabilização económica. A inflaÇão está sob controle abso
luto. A população. feliz e tranqüila. O consumo Cresceu. A
indústria e o comércio, conseqüentemente, vendem mais e 
o Governo amplia a sua arrecadaç-ão de impostos. 

Dentro de uma visão moderna-, o mitO da íntocB.biiídade 
de alguns setorcs, tidos então como essenciais à soberania 
dos países, caiu por terra diante dos novos tempos e da ideolo
gia da parceria qUe objetiva tão-somente o desenvolvimento 
das nações. 

- A Afgentina tOcou Iundo na sua empresa estatal de telCfo
Jlia, que foi prívatizada; também ·a sua companhia aérea e 
até a estatal de petróleo não estão imunes a uma privatização. 
O capital estrangeiro é bem-vindo, desde que logicamente 
comprida as normas e leis vigentes no país onde chegou. 

Os resultados têm sido auspiciosos e o país irmão atra
vessa um período de bonança econômica, com total estabili
dade, custo de vida domado, progresso em todas _as áreas, 
emprego em alta e investimentos consideráveis em educação, 
saúde pública e segurança. 

O Brasil, pois, não pode ficar atrás na corrida do pro
gresso. Precis.a entrar firme na captação de recursos, em que 
desponta como uma de suas tábuas de salv~ção o capital_es
trangeiro, que, no passado, já cumpriu üm destacado papel 
em prol do nosso desenvolvimento. Em todqs os planos, prati
camente, a partiCipação do capital externo ~neficiou setores 
vitais 'de nossas atividades econ~ômicas, propiciando ainda a 
geração de milhares de postos de trabalho no vasto front 
do entendimento, via chegada de empre.sa~_!__como a que indus
trializou o leite •. as siderúrgicas modernizadas e outros segmen
to~ que ensejarãm, inclusive, a criação de Brasília, ao rhmo 
febril de nossos tempos. Isso só se concre.tt::ou graças à sabe
doria do Governo Qo __ Pr_esjdente Juscelino Kubitschek - a 
quetn sonlos gratos -· pOrcjue soub_e re!Thir aspectos- vincu
lados à soberania nacional e à necessidade de aperte de recur
sos do exterior para permitir o desenvolvimento da economia 
brasileira. 

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

. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao fiobre Senador Jarbas PassarinhO:-

O SR- JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu 
me propus falar, hoje,- ao Senado da República, a respeito 
de um homem excepcional, que, já faz 10 anos, faleceu. 

Devo, contudo, fazer uma referência preliminar _à expe
riência que tive no GovernO do Estado do Pará em relação 
aos hansenianos. Aind"a hoje, tenho como lembrança, no meu 
pulso, um relógio que me foí dãdo pelos doentes internos 
e pelos egressos do hospital de Marituba, no Pará, chamado _ 
Leprosário de Marituba, como reconhecimento pela forma 
pela qual nós nos dedicamos especialmente àqueles que- esta
vam internos, que eram pessoas muito pobres. Havia dois 
leprosários: o Leprosário de Marituba- Marituba ficaya pró
ximo a Belém- e o Leprosário do Prata, situado mais_ distante 
da capital. 

_ D~pois de algum tempo, conheci um homem nascido na 
Itália, mas com ·profundo amor pelo Brasil. Nascido em família 
de relf!_tivas posses, Vindo ao Brasil pela primeira vez, tOrnou
se um admii-ador do nosso País. 

Ele havia fundado, em Macapá, um hospital-eSCora Cha
mado São Camilo e São Luís, que teve a sua construção inicía~ 
da em 1961. De 1964 a 1965, qualldo eu governava o Pará, 
os hansenianos de Macapá eram internados em Marituba, 
onde era dado tratamento àquele povo. 

Até que O Dr-: Marcello Candia, a quem ine refiro, veio 
ao Rio de Janeiro e ConVersou- com o médico encarregado 
exatamente do problema d"e tratamento de hãnseníase no Bra-
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sil, o Dr. Ademir Rodrigues da Silveira, que o aconselhou 
a construir uma _unidade de dermatologia sanitária no próprio 
Hospital São Camilo e São Luís, para aonde, a partir desse 
momento, passaram a ser encaminhados os doente_s_não ape
nas de Maca pá. mas também do arquipélago de Marajá. 

Era então Bispo em Macapá Dom Aristides Pirovano, 
com quem o Dr. Marccllo Candia estabeleceu urna relação 
muito íntima de amizade. Dr. Marcello dcdicou-·se;-de uma 
maneira excepcional. nãO apenas ao hospital, mas, particular
mente, ao tratamento dos hansenianos. Criou uma Escola 
de Enfermagem cm Macapá e proporcionou recursos, quase 
todos oriundos da Itália, mas também da Alemanha, para 
que o hospital tivesse condições de receber e tratar os doentes 
dessa doença milenar. ·~- __ 

Dom Aristides PiroVano deixou a condição de bispo em 
Macapá e foi servir em Marituba, onde e_stá completando 
essa assistência em relação aos úansenianos até hoje. 

A história do Dr. Marcello Candia é uma história· extraor
dinária de pessoa que se dedica, como raras pessoas no rtturido, 
a uma obra dessa natureza. 

Dom Lucas Moreira Neves, há dez anos - hoje justa
mente faz dez anos que faleceu o Dr. Marcello - escrev_eu 
para o Jornal do Brasil esta passagem que vou ler: 

"Não era do feitio de Marcello Candia teorizar 
sobre suas realizações. Menos ainda fazer retórica so
bre a caridade. Quando, porém, lhe acontecia de falar 
sobre o trabalho em Macapá c Marituba,_ em ent~evi~tas 
e publicações missionáiía·s;-ãgraOeccndo- prêrriiOs a ·ele 
outorgados, em conversas com amigos-deixavatrans
parecer algumas convicções profundas que inspíravam 
suas atitudes c moviam suas ações. -

A primeira coisa que Salta aos olhos na atividade 
do Dr. Marcello é que esta brota de uma opção exclusi
vamente evangélica c é fruto de fé_ c am_or a DeuS. 
Nos 20 anos de infatigáveis e indormidos trabalhos em 
Macapá, nunca houve a mínima motivaÇão humana, 
seja esta de prestígio ou de poder, política ou ideoló
gica. Em obediência ao Evangelho, ele havia vendido 
seus bens em favor dos pobres. Até o fim, será coerente 
com essa opção radicalmente evangélica." -

Um pouco adiante, escreve Dom Lucas: 

"Não sei se o Dr. Marcello chegou a re_ceber o· 
convite do Papa João Paulo II que o quis incluir entre 
os auditores do Síilodo), pois, a 31 de agosto, trazido 
às pressas de Macapá, ele expirava na sua d9ade natal. 
Dois dias depois, na sua paróquia de ViaJe Piave, urna 
coroa de amigos -Dom_ A~lStides Pirovano -à frente 
- circundava de orações os seus despojos, antes de 
depô-los amorosamente na terra. Entre esses amigos, 
alguns vindos de Macapá, eram a viva evocação da 
terra à qual Marcello Candia dera sem reservas os últi
mos 20 anos de sua existência. Possam -um· clia seus 
restos repousar cm um pedaço de chão brasileiro, entre 
Macapá e Marituba, para que ele tenha, junto de Deus, 
a impressão de_ estar trabalhando pela sua gente." 

A vida do Dr. Marcello, que foi dessa dedicação extre
mada aos pobres - corno escreveu Dom Lucas, ele vendeu 
todos os bens que possuía para se dedicar à assistência aos 
hansenianos -,ele mostra também, pela sua vocação religio
sa, nos últimos dias de sua vida, atravr,;s de alguns pensamentos 
que ele deixou escrito. Leio uma parte deles: 

'"Estes dez dias de doença estão me colocando 
em uma visão religiosa como nunca havia acon-tecido 
na minha vida ... Uma maravilha! 

Tinha trabalhado em sentido organizativo, tinha 
rezado e, para que se rezasse mais, construí o Carmelo 
de Macapá; mas agora Deus concedeu-me a coisa mais 
sublime: deu-me o sofrimento. 

Sim, a maior manifestação de amor que Jesus me 
deu foi ter me chamado a sofrer, dando-me a possibi
lidade de abandonar-me a Ele, com toda a minJla ale
gria e o meu amor ... 

Jesus fez-me ver hoje a experiência mais bela de 
minha vida e me fez compreender que não basta traba
lhar pelo Reino de Deus~ não é suficiente rezar ao 
Senhor; mais importante é aceitar com humildade e 
disponihilidadc o sofrimento, como c quando Deus o 
permite. Esta é a experiência mais bela. 

Sabia que existia esse mistério do sofrimento, mas, 
na minha ignorância e vaidade, nunca o havia vivido 
verdadeiramente. 

A coisa mais bonita é ace"itar o sofrimento que 
Deus permite, e .aceitá-lo com alegria, porque o Senhor 
no-lo proporciona para o nosso bem. 

Tudo isso é muito bonito. Somente pelo sofrimen
to podemos ter a compreensão clara do amor de Deus.'' 

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, há pessoas que têm 
como escopo na sua vida fazer o bem e, acima de tudo, fazer 
o bem sem olhar a quem e sem tirar nenhum tipo de vantagem 
pesSOal. Está dito até no artigo de Dom Lucas Moreira Neves 
que Marcello Candia poderia ter sido uma vocação política 
Ou económica no então Território e hoje Estado do Amapá. 

Estou certo de que, se aqui estivessem hoje os represen
tantes do Amapá, estariam fazendo coro comigo em relação 
a -esse -elOgio fúriebre, ainda que descolorido, a respeito ~!! 
um dos homens mais admiráveis que conheci como vocação 
de caridade e de fé. 

Lastimo, entretanto, Sr. Presidente, que eu tenha que 
ligar estas palavras ao que está acontecendo no sul do Pará. 
O sul do Pará, como se sabe,_ devido ao período em que 
a chamada Guerrilha do Araguaia se deu nessa região, ficou 
muito marcado ideologicamente, e também porque se fez um 
desmatamento indevido, descabido naquela altura, na fase 
em que se vivia dos grandes projetes de construção de fazendas 
com derrubada da mata densa e grande aplicação de recursos 
de capitais- fora do Pará. Mas os peões de um modo geral, 
os trabalhadores, essa mão-de-obra vinha normalment~ do 
Maranhão, de Goiás ou da Bahia - mais precisamente ao 
Maranhão e de Goiás. 

A partir do momento em que a ideologia penetrou as 
reivindicações, que seriam justas - considero-as até justas, 
sem dúvida, partindo daqueles que não têm terra- o conflito 
tornou-se- inevitável. Tem havido urna Sucessão de mortes 
lá. Como essa Guerrilha que se fez foi comandada pelo Partido 
ComuniSta do Brasil e resistiu aTé 1973, essas raízes fiCaram 
na região. De modo que até hoje o PC. do B tem lá represen
tantes, numa área onde _antes não havia a menor perspectiva 
de presença ou de arregimentação de m.arxismo, leninísmo 
ou stalinismo. O r~sultado disso é que começou a haver, cada 
vez com mais freqüência e com maior volume, as açõcs de 
luta armada para a invasão das terras, ou, então, a grilagem 
de terras na região. 
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Ainda quando passei pelo Ministério da JustiÇa, é-também 
absoluta verdade que o Governo do Estado do Pará da época_ 
conseguiu- não sei se pela primeira vez, receio muito falar 
"pela primeira vez" - fazer com que um áime praticado 
contra um desses líderes sindícaís ligados ao PC do B, que 
foi o Expedito, fosse imediatamente objeto de apuração. Pren
deram-se o ma_ndante, o intermediário da ignóbil tarefa e 
aquele que acionou o revólver para matar. Depois. isso tinha
serenado._ 

Agora, no Município de Xinguara, que está localizado 
nessa região -telefonou-me o Prefeito de lá - em apenas 
uma semana mataram onze pessoas na luta entre invasores 
e donos de fazendas, que reagem às invasõ~s através da bala, 
através dos seus empregados que ficam enca-rregados da segu
rança, que, de modo geral, são pistoleiros. 

Isso deve merecer, Sr. Presidente, a preocupação-do nos~ 
so Ministro da JUStiça. No seu Conselho de Defe"sa dos Direitos 
da Pessoa Humana, há a possibilid~dc de uma intervCnção, 
como foi feito ainda ao nosso tempo, de maneira que in loco 
se verifique esse pfoblema c se dê um basta. nesse tipo de 
matança que está ocorrç:ndo lá e que nem chega ao conheci
mento, de um modo geral, desta Nação. -Enquanto se fala 
em Carandiru, em Vigário Geral e na suposta matança dos 
Yanomamís, riãO se dá uma palavra sobre esses brasileiros 
que estão morrendo na luta pela posse da terra, que foi iniciada 
por um processo inteiramente impossível de caracterizar uma 
solução pacífica. Porque, partindo-se do velho princípio de 
qUe a terra é um direito natural, os sem-ter_ra têm direito
de ter terra, Deus fez a terra -para todos, quem· não a tem, 
tem direito de tê-la também, e quem a tem, deve dividi-la. 
Isso, evidentemente, conspira· e conflíta ç.Qm_a __ COnstituiÇão 
brasileira, e, a partir daí, a propriedade privada é submetida 
a esse tipo de confronto. 

Não defendo e jamaiS defcnder~a _a possibilid~de de se 
fazer com que qualquer tipo. mesmo de __invasor, possa ser 
retirado da terra corno cadáver, possa ser objeto de chacina. 
Mas impõe-se, no meu entender, no quadro fundiário brasi
leiro, caracterizar quatro figuras: duas que considero execrá
veis e duas que são respeitáveis. As e);:ecráveis, para mim, 
são exatamente os inv~s_q_res e os grileiros, _re~ponsáveis pela 
forma pela qual se torna mais aguda essa questão no campO,
especialmente no sul do Pará, como também um pouco no 
Maranhão e na área do Tocantins. E as outras duas figuras 
que devem ser objeto da proteção e da preocupação do Go-
verno são o proprietário legítimo, aquele que tem uma cadeia 
dominial por muito tempo já organizada, e, ao mesmo tempo 
também o posseiro. 

Como Líder do Presidente Figueiredo, tiye aqui a al~grfa 
de fazer modificar _o .estatuto do usucapião: em vez de 10 
anos, como era, passou para um ano e um dia. Em. um ano 
e um dia caracteriza-se _a posse. Caracterizada a posse, é pre
ciso negociar. Se aquele proprietário n·ão teve condições, nem 
preocupação em discutir isso~- a_ partir do momento em que 
o posseiro entrou na sua terra·, agora ele telll _o direito de 
negociar a sua saída ou a sua permanência,dcipendendo da 
forma pela qual essas _relações sC fazeni. - - - - ~ 

Um terceiro ponto que quero abordar, Sr. Presidente, 
nesta oportunidade está relacioilado ainda. com 9 p_roblemª_ 
da FUNAI, que me coube dirigir quando fui Ministro. E 
realmente a dirigi;-Cla er_a subor~dinada ao Ministro. 

Acontece, no Estado do Pará, di[ei:5!nt<::mente do qUe 
até hoje de[endo do problema dos Yan9rilarnis, 'algo estranho. 
Defendo, contra todas as interpretações equivocadas, contra 

toda a má vontade que se tem gerado em torno de mim, 
até mesmo na minha área de origem; defendo porque estou 
absolutamente convencido de_ que foi uni.a s-olução justa ·e 
correta; acima de tudo, se há alguma crítica a ser feita, que 
ela seja feita _àqueles que cumprem a Constituição, pois o 
que· fizemos foí cumprir a Constituição. Mas, enquanto se 
pode declarar que a terra tradicionalmente ocupada pelos 
índios deve ser destinada ao __ se_u us_ufruto e especialmente 
à sua reproduçãÓ cultural e fíSica, fica difícil, a partir daí, 
caracterizar exatamente o que· significa· terra necess-ária pãta 
a reprodução física e cultural de um povo indígena. 

Qu~ndo, para os_ Yanornamis~ chegamos à necessidade 
de caracterizar 9 milhões de hectares, ou 90 mil quilómetros 
quadrados, achamos que aquilo era absolutamente riecésSário 
para evitar que as florestas nacionais, iritroduzidas no Governo 
do meu preclaro amigo Senador Sarney, pudessem, interpon
do-se entre tribos, evitar que elas tivessem interação, quer 
no s·entido matrimonial quer no sentido fúnebre, que às vezes 
se parecem muito. 

Acontece que, exatamente nesse caso, o lendário_aro_az:_ô
nico é até ligado, de algum modo, ao que acontece com o 
povo Yanomami. No lendário amazónico, já verri a história: 
amazonas, de onde vem? Amazonas vem da suposta luta trava~ 
da por Orellana e seus integrantes de comitiva contra· índias 
que teriam o mau gosto de fazer a ablação do seio para poder 
trabalhar melhor a flecha. E, com isso, então, o Padre Carva
jal, que era o escriba da expedição, jurou_que eram i'éãlmente 
mulheres. FiCou, então, a partir daí, a caracterização do Ama
zonas corno sei1do o nome do rio derivado desse suposto episó
dio. Provavelmente deveriam ser í_ndios, homens glabros. de 
pouco pelo, e que os espanhóis, há não se sabe qUantos meses 
sem ver mulheres, confundiram desde logo. Essa talvez seja 
a explicação mais adequada para quem admite que_ eram mu
lheres guerreiras. 

Mas acontece que, no lendário amazónico, existe o pro~ 
blema de uma tribo que, quando todas as moças tornavam-~e 

- púberes. entravam num lago, num determinado dja --aquilo 
era uma efeméride deles -e Cupido, com o nome de Rudajá, 

- óu oUtro nome que a língua indígena lhe dava, faiia- com 
que todas elas concebesscem ;,lO m~smo tempo- dele, Cupido. 
Quando nasciam homens, imediatamente as inães os mata
vam. Daí então a justifícatíva de eXiStir uma tribo_s_ó de m,ulhe
res. Porque havia quem fizesse conceber todas as mulheres 
púberes de uma só vez. 

Com os Yanomarnis é _o contrário: quando nasce a mulher 
primogênita, eles a matam; e matando de mulher em mulher, 
de primogênita em primogénita, falta mulher. A partir do 
momento· eni que falta mulher, dentm_ do seu folkway, dos 
seüs costumes e de suas tradiçõ~s. fazell_l: o __ que a civilização 
nos ensinou como "rapto das sabinas". Eles vão buscar mulhe
res nas tribos mais próximas e, certamente-, ·não vão buscá-las 
de graça. É um doce esporte, mas certamente cn,1entq._ Em 
conseqüência, há lutas, mas qi.Ie ficam evidentement~ -impe
didas a partir do momento em que uma floresta nacional 
seja interposta entre as tribos. 

Sr. Presidente, no Pará - e é preciso vetifícar se iSto 
é verdade- há um protesto_ do Gov~rngidor 9o Estado, por
que os índ"ioS- Caiapós teriam pedido apenas 600 mil hectares 
para 400 índios. Ta:rflbém não coloco jamais esta questão: 
é muito ífidio para pouca ferra, ou riü1ita terra pata pouco 
índio. Não! Há muito índio para pouca terra'? Há! Em Mato 
Grosso do Sul, por exemplo, os caiU.ás se matam, são suicidas. 
Lá o suicídio é quase endêmico. No entanto, a idéia que 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 7 8493 

eu tinha, ainda à frente do Ministério da Justiça, era tentar 
aumentar esse espaço. Já para os caiap6s, há quase dois mil 
hectares per capita. E a mesma cois_a está se dando agora 
com os ianomâmis, qUe- têm meriOs do que -issci. Mas os 600 
mil hectares transformaram-se em seis milhões de hectares 
dados pela FUNAI. E o Governo do Estad9 reage _contra 
isso. -

Mas não há o direito, nesse ponto, de defesa. Não porque 
não existe o direito de defesa, mas sim porque não se caracte
riza, na demarcação, o litígio. Não há litígio na demarcação. 

Provavelmente vamos trabalhar nisso na reVisâo constitu
cional, apesar daqueles q~e não desejam que ela se realize. 
Teremos, então, oportunidade de discutir essa matéria e- é 
bem provável que, a partir daí, quando a FUNAI fizer esse 
tipo de demarcação, ouça, como eu tive a iniciafiva-âe ouvír, 
os Governos_ dos Estados e os órgãos pU.blico_s para que eles 
possam também opinar. Fora disso, a questão passa a ser 
discutida no foro próprio, o foro da Justiça. 

Eram essas três questões, Sr. Presidente, estranhamente 
interligadas neste meu pronunciamento: a homenagem a um 
homem excepcional, Marcel!9 Candia, a quem nós na Ama
zônia ficamoS devendo muito pelo seu devotamento â causa 
dos hansenianos; a segunda questão é sobre esse morticínio 
que se faz sem que se resolva essa questão, na região do 
sul do Pará~ e a terceira é esse relacionamento do. Governo 
do Estado do Pará com os caiapós, que não é bom. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTOs A QUE SE REFERE O SR. 
JARBAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Brasil, 9-1983 

MENSAGEM DE ROMA 

Uma história de amor na Serra 
do Navio: Marcello Candia 

Dom Lucas Moreira Neves 
Ao bispos do mundo inteiro; reunidos no Sínodo para 

refletir SObre o tema da penitência e reconciliaç~o, J9ão Paulo 
II quis associar um certo número de observadores, sacerdotes, 
religiosos e leigos. Escolheu para isso pessoas que; de um 
modo ou de outro, trabalham para reconciliar os homens en!~e 
si e com Deus. 

Apresentando, em uma roda de imprensa no Vaticã.no, 
a lista dos nove auditores nomeado pelo Papa, o secretá
·rio-geral do Sínodo, Arcebispo Jozef Tomko, deu uma expli-
cação; · · · 

- Deste grupo a morte sUbtraiu o cOnhecido apóstolo 
dos leprosos em Macapá, na Amazónia bra~ileira, Marcello 
Candia, que ·gastou seu património e suas eftergi_ãS_jTI;a'duras 
nesta obra de misericórdia. 

Na lista entregue aos jornalistas, o nonie de Mªrcello 
Candia era seg'uido da indicação de proveniência: Brasil. Na 
verdade, nascera em Portici (Nápoles) de pais milaneses, e 
cedo fora levado para Milão, onde recebeu toda a sua educa
ção. As duas regiões da Itália, marcadamente diversas, deixa-

, raro traços em seu caráter: a laboriosidade, a tenácia e o 
senso organizativo do milanês se compunham nele com a es
pontaneidade, a astúcia e a alegria de viver do bom napolitano. 

Sua formação humana, moral e religíosa lhe vem em 
grandíssima parte do ambiente familiar. Queni o conheceu 
mais de perto assegura que herdara do pai agu~le_ gosto pelo 
trabalho bem-feito, aquele senso e~presarial nunca desmen-

tido. Da mãe recebera a profunda espiritualidade e um amor 
quase conatural aos pobres. De fato, é com a mãe que, ainda 
menino, tornará contacto direto e constante com a pobreza 
na periferia de Milão. 

Tem 17 anos quando, por prêmio de seu êxito nos estudos, 
ganha uma viagem que inclui o Brasil. Foi urna passagem 

_de_ turista adolecente pelo Rio de Janeiro. Mas foi também 
o alumbramento. E foi a promessa feita a si mesmo, de um 
dia voltar àquela terra, o Brasil, se possível para nela morrer. 

- Depois, a vida arrasta Marcell_o pelos seus caminhos. Fi
lho de industrial, acaba industrial ele mesmo, proprietário 
e díretor presidente de uma fábrica de anidrido de carbono 
naquela mesma Milão onde crescera. 

Entretanto~ a atividade do jovem e, depois, do adulto 
cristão convicto", coerente e comprometido fora sobretudo a 
de colaborar com os capuchinhos de sua paróquia no atendi
mento aos mais pobres. Mas o desejo de servir aos pobres 
fora ganhando mais força e espaços mais largos à medida 
que, estudante primeiro e depois profissional, Marcello fora 
tornando contacto com eminentes missionárioS-- e cóm o 
fascinante mundo das missões. Para isso, O Pontifício Instituto 
para as Missões Estrangeiras, com sede em Milão, tinha sido 
um ponto de referência incomparável. 

É através do Instituto que ele reata os antigos laços com 
o Brasil. Duas ou três vezes, volta para apalpar o terreno 
e sondaras possibilidades. E um dia, em 1963, toma a decisão 
de voltar para ficar. Não no Rio dos seus 17 anos. Nem em 
São Paulo, para estender sua indústria. A decisão, que mudará 
completamene o rumo da sua vida, é outra: como quem res
poride ao mesmo tempo a um imperatiVo evangélico e ao 
desejo de toda uma vida, o industrial vende literalmente os 

- seus bens para dar o produto aos pobres, e parte para Macapá, 
decidido, a viver aí o resto de sua vida. 

A intensa, ardente, fecunda aventura dos 20 anos seguin
tes foi contada com amor e admiração por Sérgio Bortolani, 
em Una Rosa All'Equatore, e por Giorgio Torrelli, em Da 
Ricco Che Era. E é paradoxalmente uma aventura de extrema 
simplicidade nOs seus rasgos exteriores e aparentes. 

Em Macapá, diocese do seu amigo, o bispo missionário 
Dom José Maritano, o dinheiro obtido com a venda da indús
tria vai servir aos doentes pobres que, nas imensas extensões 
do longínquo território do Amapá, não contam com um só 
hospital. 

Sobre a linha do Equador nasce e_m pouco tempo O Hos
pital São Camilo e São Luiz, mais tarde entregue aos cuidados 
dos Padres Camilianos. Ao mesmo tempo, Marcello Candia 

··vefará pelo leprosário-de Marituba, não longe de Belém, aon-
de, depois de ter sido bispo de Macapá e superior-geral do 
PI_!\Il:E, chegara como simples capelão dos leprosos··outro ami
go de \lel~a data, Dom Aristides Pirovano. Velara igualmente 
pelo outro leprosário do Prata, também no Estado do Pará. 

Desde então, a vida do Doutor Marcello - assim o cha~ 
mam - girará em torno e a serviço dessas duas obras. Seu 
tempo se passará entre Maca pá e Milão. Suas freqüentes voltas 
à Itália não serão, porém, para férias, mas para dar a conhecer 
o twspital e os leprosários, suscitar colaboradores -e estender 
a mão para o sustento dos seus doentes_: são 150 leitos no_ 
hospital, cinco mil os doentes atendidos cada ano, a metade 
dos quais r_ecebe tudo gratuito, da consulta médica à_~nten~a
ção, à eventual cirurgia e aos remédios. Cerca de 2 mil 800 
ao ano, os atendimentos ambulatoriais. Para· isso, segundo 
minhas informações qez médicos trabalham .em tempo integral 
e outros em ter:npo parcial, secundado~ por 40 enfermeiros 
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e 10 religiosas. Para aformação de enfcrmeírOSSUI-giu também 
uma escola. Uma unidade sanitária dermatológica coinpletava 
a constelação. 

Mas, cm 1979, nasce uma nova casa_ n_e:ss.ª_ constelação: 
um Carmelo. Marcel lo Candia pensou que, para uma presença 
ainda mais rica de calor humano e_ de bondade junto aos 
hansenianos de_ Macapá, ninguém como ãs cánrtelitas. Desde 
então, estas religiosas, além de longas horas de oração silen
ciosa, fazem da_ total dedicação aos leprosos o outro pólo 
de sua consagração a Deus. 

Não era do feitio de Marcello Candia teo_rfzar sobre suas 
realizações. Menos ainda fazer retórica sobre a- caridade. 
Quando, porém, lhe acontecia de falar sobre o trabalho em 
Macapá c Marituba, em entrevistas c publicações missionárias, 
agradecendo prêmios a ele outorgados, em conversas com 
amigos- deixava transparecer algumas cOnvicções profundas 
que inspiravam suas atitudes e moviam sua_s ações. __ 

A primeira coisa que salta aos olhos na_atividade do 
Doutor Marcello é que esta brota de uma _opção exclusiva
mente evangélica c é fruto de fé e amor a Deus._ Nos 20 
anos de infatigável e indormido trabalho em Macapá, nunca 
houve a mínima motivação humana, seja esta de prestígio 
ou de poder, política ou ideológica. Em obediência ao Evan
gelho, ele havia vendido seus bens em favor dos pobres. Até 
o fim, será coerente com esta opção radicalmente evangélica. 

Por isso mesmo, ele não pode concordar com os que, 
aberta ou veladamente, insinuam que o impo"rtante é a revolu
ção. violenta ou não, para a mudança da sociedade: o atendi
mento aos pobres e doentes virüf como conseqüência. Elé 
responde que, à parte o absurdo de se __ admitir a violência 
em nome do Evangelho, diante das urgentes necessidades 
dos pobres e dos doentes a_ elucubração ideológica, se torna 
indecente. O único gesto válido é o do Bom Samaritano que, 
sem dis_cursos vãos, apeia do cavalo e pensa as chagas do 
homem machucado. 

Impressiona, aléni disso, cm Marcello Candia, a sincera 
conyicção de não ser dono e senhor, protagonista de sua obra 
-por isso mesmo ninguém jamais o viu~cóiffportar=se -como 
personagem. Era um no meio de outros. Sua vocação e, por
tanto, sua tarefa era a de suscitar e manter_ acesas --muitas 
outras generosidades. No tra\O com os doentes, especialmente 
os hansenianos, sua atitude e_ra o oposto do paternalismo, 
era o desejo e a capacidade de chamar cada um a dar o 
máximo possível da sua cc-responsabilidade. Por isso, no con-
tacto com ele, os doentes se sentem mais pessoas. __ 

Em junho de 1980, João Paulo II quis incluir no reteiro 
de sua viagem pelo Brasil uma visita a Marituba. Aí reencon
trou Marcello Candia a quem acolhera, meses antes, no Vati
cano. O Papa se terá lembrado da obra do ex-industrial mila
nês, ao nomeá-lo auditor do Sínodo; a seu moçlo, ele também 
fazia muito para superar divisões e discriminações e para reunir 
pobres e ricos, doente.s e. sãos na CQQ.strução de uma cidade 
fraterna. Sua obra era, de certo modo, de reconciliaçi\o. E 
reconciliação é o tema do Sínod_o_. 

Não sei se o Doutor Marcello chegou a receber o convite 
de João Paulo II, pois, a 31 de_ agosto, trazido às pressas 
de Macapá, ele expirava na- sua cidade natal. Dois dias depois, 
na sua paróquia de ViaJe Piave, uma cor:oa de .amigos -
Dom Aristides Pirovano à frente - circundava de orações 
os seus despojos. antes de depô-los amorósarlú:::nte na terra. 

Dom Lucas Moreira Neves é Secretário da Sagrada Congregação para os Bis
pos. 

Entre esses a-migos, alguns vindos de Macapá eram a viVa 
evocação da terra à qual Marcello Candia dera ·sem reservas 
os últimos 20 anos de sua existência. Possam um dia seUs 
restos repousar em um pedaço de chão brasileiro, entrf: rviã.ca
pá e Marituba, para que ele tenha, junto de Deus. a impressão 
de estar trabalhando pela sua gente. 

TESTEMUNHOS DE MARCELLO CANDIA 
Colhidos nos ú.ltimqs dias de sua vida 

-~·Estes dez dias de doença. estão me colocando em _uma 
visão religiosa como nunça havia açontecido na minha vida ... 
Uma maravilha! 

Tinha trabalhado cm sentido organizado, tinha rezado 
e, para que se rezasse mais, construí o Carmelo de Macapá; 
mas agora Deus concedeu-me a coisa mais sublime: deu-me 
o sofrimento. 

Sim, a maior manifestaçãO de amor que Jesus' me deu 
foi ter-me -charriado a sofrer, dando-me a possibilidade de 
abandonar-me a Ele com toda minha alegria e o ·meu amor ... 

Jesus fez-me ver hoje a experiência mais bela da minha 
vida e me fez compreender que não basta trabalhar pelo Reino 
de Deus; não é suficiente reiar ao Seilhor; mais -importante 
é aceitar com humildade e disponibilidade o sofrimento, como 
e quando Deus o permite. Esta é a experiência mais bela. 

Sabia que existia este mistério do sofrimento. mas, na 
minha ignorância e vaidade, nunca o havia vivido verdadei
ramente. 

A coisa mais bonita é aceitar o soffírilento qtie Deus 
permite, e aceitá-lo com alegria, porque o Senhor no-lo pro
porciona para o nosso bem. 

Tudo isso é muito bonito. Somente do sofrimenj:o_ pode
mos ter a compreensão clara do amor de Deus." 

"Hoje fUi exãritinado por três médicos muito competentes 
e capazes, no plano humano. Estavam aqui na minha frente ... 
tão delicados,interessados ao meu bem-estar! E eu pensava: 
no fim, tudo isso- saibamos ou não- é o amor que provém 
de J)eus e o que vale é justamente este amor._" 

"Se Deus quiser conservar-me em_ vida, creio que nunca 
fa_ria <? bast~I?:te para aliviar o sofrimento dos doentes, depois 
que nestes dias recebi tanta atenção gençrosa e humana_ ... 
Continuarei a dedicar o que me restar da minha vida ao serviço 
dos que sofrem, dos pobres, também como sinal de gratidão 
para _com esses médicos e ~n.fermeiras que me tratam cOm 
amor e por amor de Deus. 
- o segredo está s_empre aqui e podemos descÓbri-lo sem 
necessidade de grandes raciocínios: quando se encontra uma 
pessoa que se dedica com tanta generosidade ao seu próximo, 
podemos estar certos de que a base de seu pensamento_ e 
de s_uaação está no amor de Deus." 

-"Se voltaSse a Macapá, intensificaria aiilda mais a ajuda 
aos P<?bres, aos que softem, aos hansenianos, em colaboração 
oom quantos virão e, mais do que antes,- ligados aos amigos 
Gl:le ajudam, de modo que nãO-seria a ação de um indivíduo 
isolado a querer o amor ao próximo, mas a atuação conjunta 
de toda a comunidade." 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o 
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que 

-- -t ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 
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O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguirtte discurso.)- Sr. Prcsídente, nobres Srs. Senadores, 
muito se tem comentado com relação à concessão de_serviços 
de radiodifusão em noS-So País. Projetes existem tentando 
moralizar, ordenar a concessão que quase sempre é dada por 
interesses políticos. -por favores e por tantas OUtras caUSas 
condenáveis. Na realidade, nada se avançou nesse sentido. 
Ternos-Visto ConcesSões serem objctos de barganha. 

Atualmente, aqui nesta Casa, está em andamento uma 
CPI com relação à Jovem Pan; outros escândalos surgem com 
relação à Manchete, tanto que, recentemente, a ComiSsãO 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado estabeleceu 
quorum qualificado para a decisão das concessões_._N_a realida
de, teremos que dificultar aquilo que se tornou-um dos gestos 
mais banais e irresponsáveis na República brasileira. 

Trago, hoje, a denUnCia de uma monstruosidade que se 
quer cometer na área de comunicações entre os Estados do 
Piauí e do Maranhão. 

Há pouco mais de dois anos, Sr. Presidente e Srs-:_Sêlui.do
res, foi inaugurada, cm Timon, uma estação repetidora de 
propriedade- pelo menos teoricamente- do Sr. Paulo Gui
marães. 

Condenado em Inquérito Polidãl Militar por tráfico de 
entorpecentes, capazes de causar dependência. transformou
se da noite para o·dia em uma das maiores fortunas doMara
nhão e do Piauí. sem nenhuma justificãtiva para tal patrimô
nio, esse senhor inicíou a construção de uma torre, como 
noticiaram os jornais, na Cidade de Teresina, Estado do Piãu!, 
para instalar a sua televisão, cuja concessão- volto a repetir 
-é para o Estado do Maranhão, cidade de Timon. 

Inúmeros jOrriaiS de Teresina publicaram: "Timon instala 
torre no Bairro Monte Castelo", "TV Timo-n tem a tOrre 
mais alta da cidade". 

Daí~ Sr. Presidente, procuramo-s verificar em que se pau
tava o· gesto do Sr. Paulo Guimarães, invàdindo o Estado 
do Píauf Cóm uma concessão rriarfmhense. Vimos a Portaria 
n• 1.093, do Sr. Ministro Hugo Napoleão, datada do dia 
18-8-93, em que considera - pasmem, Srs. Senadores -Ti
mon área conurbada de Tercsina. 

Sr. Presidente, Teresina- é capital do Piauí, como todos 
sabemos, e Timon-é uma cidade do interior do Maranhão. 
Geograficamente separadas apenas pelo rio Pàrnaíba, maS 
em nada, Sr. Presidente, Timon pode _ser considerada área 
metropolitana de Teresina. · --· - -

Pois bem, tal a impunidade c o descaso_ <ioe os· proprie
táriOs da TV TimoiC Cómp-rã.farii sede própria, ergueram a 
torre mais alta, compraram e·quipamentos, confiantes e certos 
de que o Sr. Hugo Napoleão seria capaz de assinar essa porta
ria. Tenho em mãos cópia do Diário Oficial em que foi ·pUbli
cada a referida portaria. 

E desafio, Sr. Presidente, o Sr. Ministro das Comuni
cações a comprovar o que colocou- na Portaria n9 1093, de 
18 de agosto_ de !993, data - volto a repetir - em que 
todas as instalações da TV Timon já estavam prontas~ 7\. nego
ciação foi feita por antecipação. Antes, teria que-Ser prOcedido 
um levantamento, um estudo mais aCurado dos fatos. Entre
tanto, o que vemos é um processado e condenado, com os 
autos concluso_s, dono de uma concessão de serviço público 
e, agora, privilegiado pela falta de respeito à coísa pública, 
pela falta de administração pública e pela falta de probidade. 
O Maranhão invade o Piauí através do Sr. Paulo Guimarães, 
beneficiado por uma portaria do Ministro Hugo Napoleão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAGNO BACELAR- Corri muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Magno Bacelar, não 
tenho condições de fazer uma análise do mérito do problema 
rna"S, pelo que V. Ex• está apontando, só isso daria· razão" 
para a luta permanente que tenho tido aqui para mudarmos 
essa nossa despreocupação em homologar concessões de esta
ções de rádio e televisão, que a ConstitUição dete"rniina sejã.m 
feitas pelo Congresso Nacional. V. EX" refere-se ao "hipotético 
dono" V. Ex• deve ter muita razão nisSo. Eu, por exemplo, 
já disse várias vezes aqui que gostaria ql!_e_~ na Bahia, a Receita 

"Federal fizesse um levantamento para ver se há condições 
de_ algumas pessom>serem -~onas daquelas emissoras -no inte
riOr; gostaria que houvesse a quebra de sigilo b-ancário, que 
foi tentada na CPI da NEC e que nào foi obtida. C6m a 
quebra do sigilo bancário, poder-se-ia saber quais os cheques 
que entra_ram para fazer o pagamento, quando essas televisões 
foram construídas. No entanto, Sr. Senador Magno_ Bacelar, 
até hoje, vemos qUe isso vem-serepctindo. Por isso, apresentei 
um projeto, que foi discutido com muitas pessoas, s-obre a 
ql.!-estão _dessas concessões. Sabemos que, muitas vezes, con
cessões são dadas a uma determinada pessoa, porque uma 
outra já a tem, e, com isso; é preciso inventár -um xiólne 
ou encontrar uma pessoa que dê o seu nome para que aquela 
concessão seja obtida, diante do interesse_ daquele outro mes
mo proprietário. Por isso, Sr. Senador Magn() Bacelar, pens_o 
que V. Ex~ faz bem em levantar esse problema, e nós faríamos 
muito __ bem se discutíssemos essa questão com ·maior profun
didade, para termos a noção exata do que vem ocorrendo 
neste País e do que é necessário fazer para evitar que se 
repitam essas concessões, que estão, cada vez mais, fazendo 
com que ocorra uma concentraÇãO de poder em riome cfe 
poucas familías no Brasil. A concentração do poder dos meios 
de comunicação em cada Estado está fazendo com que a mani
pulação- da opinião púbfiC-a possa ser realízadã ·com a- maíõr 
facilidade. Estão sendo criadas ''ilhas de fantasia" nos diversos 
Estados brasileiros. Em cada Estãdo, hcl -um cídadão_q_u_e é 

- o-tlono da cidade e que. sendo político, transforma a sua 
vj~a públi~ numa "ilha da fantasia", levan~o uma i~ agem 
puramente falsa para a opinião pública daquilo que se passa 
no seu Estado, porque tem o controle dos meios de comu-
nitaÇãO. -- --- -- ---- - - --

Temos que tentar evitar isso porque, senão, no próximo 
ano, vamos ver criar ouftõ miTo de alguém que vai se dizer
"salvador da pátria" novamente, para evitar que Lula seja 
Presidente, ou que outra pessoa seja -Presidente, mas que 
vai queret ser õ--mlfo iriventãdo pela mídia eletrônica-deste 
País. Vamos lutar contra isso, se-nador Magn0-B3cel~f!- ---

0 SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, agradeço a V. Ex~ pelo s_eu aparte. Eu ia homena
geá-lo no decorrer do meu pronunciamento por reconhecer 
em V. Ex• um dos maior:es lutadores contra as aberrações 
praticadas em nosso País, no que se refere ao serviço de radio
difusão e aos favores. Eu sabia do projeto de V. Ex~ 

Infelizmente, nem_sempre as coisas andam como deseja
mos. Os projetas não têm a velocidade necessáría, principal
mente quando mexem com grandes interesses particulares. 
Com_os mesmos interesses que são capazes de fazer com que 
o único edital publicado no Maranhão para concessão de tele
visão, em que foi vitorioso o nossO ex-colega, o Senador João 
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Cas_telo, após publicado o resultado, fosse engavetado, e nrão 
há condição para aquela emissora ir·ao ar. Enquanto isso, 
através de falcatruas e fatos cqnd~náye~s. co~_o _QS_ que trago 
a esta Ca~a. é possível transferir uma emi-ssora do Marai?-hãÕ 
para a capital de outro Estado sem ne_nhuma ce_rirnónia, nobre 
Senador, sem nenhum respeito, não só ao povo do Maranhão, 
à cidade de Timon, que foi utilizada, mas também c sobretudo 
ao povo piauicnse. 

O Sr. Marco Maciel - CoiiCedc-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Magno Bacelar'? --

O SR. MAGNO BACELAR- Com muita honra. nobre 
Senador e Líder Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Caro affi.igo Magno Bacelar, inter':' 
rompo por alguns instantes o discurso de V. Ex~ para fazer 
duas brevíssimas_ çpnsideraçõcs. O tem,'!~que V. Ex• traz à 
consideração da_ Casa está sempre a merecer a O:oss'ã apredà:. 
ção, mesmo porque eu tc_nho sempre presente que, no-mUndo 
moderno, o Legislativo é, sobretudo_b_Qje, um Poder fiscal. 
Deve ser um órgão- incumbido de fiSCalizar, acompanhar e 
controlar a Administração Pública. Háaté queri:t defenda_que 
mais do que urna função legifS!_rante_, oS par_lamentos têm hoje 
a grande tarefa de cumprir um papel de ser um Poder_fiscal, 
ou seja, os pa"rlarnentos têm, conseqüentemfill.tc, a grand~ 
tarefa de integrarem urna institUiÇ-ão Voll_ada para a fisCalização 
da Administração Pública de nlo-do mais g~rãC E.m segundo 
lugar, quero dizCr a V. Ex. R que ·o TifU.lar do Mfn-iStér~o d~1,s 
Comunicações, o Senador Bugo Nap9l~ão,_ ~ nossC?_ colega 
de Senado c, de __ mQdo particular. mc_u colega de Partido, 
o PFL. Quem o c.onbcce sabe qlle ele é u_m_hp_rrg:_rn probo, 
honrado, que busca se conduzit_ à Jr~útq Ô'? M,i,n\sté~~O, 4e 
tal maneira qlie os assuntos sob_ :ma orienta_ÇÃ_() __ tr,anscorra~ 
observando as normas éticas ÍJ!lprescindívéis na-· Admjnistra
ção Pública. Eu, efctivamente, nã_ô_tc:n:ho ~ infj)fmasôessobre 
o assunto que V. Ex• suscita ncste_in$.t3nte: .Por__\ss_o,-n~p 
mentos que V. Ex_•_,c;obra e que, ce~t(\Jllente, a Cas4_çl,esejará 
deles também tomar conhecitm:nto. 0 _que m'é dispOnho a 
fazer é, naturalmente, c01lveisar Com-o Ministro HUgO Napo
leão sobre o assunto e .trazer oportUna e tempestivarriente 
as informações neces.sária.s_._9e ~alm_a_t:teira que ficfue -bem 
clara a posição de S. Ex~ e do GOVein-õ com_relaç.ão ao episó
dio. S_aib_a V._ Ex• que não concordamos- e nem poderíamos 
concordar -com quaisquer atos que representem danos ao 
bom desenvolvimento- da ação política cm nosso País e, de 
modo especial, a Minisférlos que, eventualmente, estão sendo 
ocupados por titularçs- que integram me':! Partido, o ~P~L_,_ 

O SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador Marco 
Maciel, agradeço i hoOra da- piirtidpaçã6 -ac·v. Ex~ fio meu 
discurso, homem equilibrado, justo e por querri tenho grande 
admiração. 

Nobre Senador, na realidade, nenhum cunho pessoal, 
por incrível que possa parecer, traz-me a fazer esta denúncüi. 
Faço política naquela região e tomei conhecimento, não por 
correligionários mas por uma carta com firma recOnhecida 
de uma pessoa idônea, da capital do Piauí, com todas as 
publicações com relação ao inquérito de que inicialmente falei,_ 
do concessionária de tal serviço, transitado em julgado pelo 
Juiz da 4~ Vara Cível do Piauí. · · · 

Não tenho dúvidas de que o Partido de V. Ex• e 9 Senhor 
Presidente da_ República mandarão verifiCai::Pqssb-até C9_1i.cy_
ber e aceitar a idéia de que o Ministro Hugo Napoleão assinou 
a portaria desinfOrmado. E vou mais além: -será utiliz~do ? 

argumento de que o Prefeito Municipal de Timon assinou 
uma-declaração de- que Timon- conipunhã. área conurba.da com 
Teresina. Só que, para essa junção, nobre Senador- e cos~u~ 
mam9s dizer politicamente que o rio Parnaíba une o Maranhão 
ao Piauí- , era necessáriO lei eStadual, aprovada pelo Poder 
Legislativo do Maranhão, ou. na merior das hipóteses, pela 
Câmara M-unicipal de Timon, pois o prefeito, constitucio
nalmente_, não tem autoridade para, através de uma declaração 
silnples, transfOr-mar a ·constituiÇãO brasileira. _ 

Espero, na realidade, que o Sr. Ministro, tendo conheci
mento desse_ fato, tome as providências que_ o .caso requer. 
Não tenho interesse em rádio e televisão, não faço parte de 
nenhum ~os g_~upos, mas não poderia me _Calar _quandO- o 
País, a sociedade brasileir_a, tâo desiludida dos administra
dores, vem a sofrer ntais essa agressão na sua cidadania, na 
autonomia dos Estados e, sobretudo, na moral pública. 

Era O-que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -·concedo 
a palavra ao n?~re Senador Marco M_aciel. _ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. S~nadores, ncupo 
a tribuna na tarde de hoje para fazer, de forma sintética. 
dois registros. O primeiro refere-se à posse no Ministério 
da Cultura do Embaixador Je_rônimo_Moscardo. Ninguém po
de deixar de reconhecer a importância que desempenha para 
o desenv_olvim~nto do nosso País a promoção da cultura, sob 
todos os seus aspectos. Eu n_ão est~ria_ cOmetendo nerihum 
equívoco s_e dissesse que a crise brasileira é, em última análise, 
uma crise cultural. Por isso, sempre que se puder dar ênfase 
aos bens e valores culturais _fi!, d~ a}guma forma, prestigiar 
o desenvolvimento culturaL dg1 Na~ão certarr:tente se estará 
obtendo ganhos _qualitativos muitõ- grandes. · 

Não foi por outra razão que, certa:_ feita, SaiJ- Tiago_ Dan tas 
diSse, numa p·atestra que fez na Univcr_sidade de Brasnia, 
intitulada "Um Apólogo da Alma Ocidental", sob_r~_o_ gran_çle 
p-ensador que fOi Cervantes: 

"O divórcio com a história: brasileira e a baixa 
prioridãae- que costú.l:ii.amós atribuir à cultura, à refle
xão sobre_ as grandes perguntas recorrentes da condição 
humana- o sentido da vida, o confronto com a morte, 
o enigma -do mal, o significado da tragédia, a natureza 
~do dever moral, a essência do amo_r -:- parece m-ine 
empecilhos potenciais na ifajetória de nossa sociedade 
em di~eção a fins pelos_ quais-terâ que-optar, tão sérios 
quantos os que teremo·s cille superar a fim de assegurar 

"- f ilOSs-<fVThbilidade económica ou política." 

Por tudo isso não poderia deixar de menCionar aqui, como 
fato extremam-ente sigt).ificativo, a ascensão ao Ministério da 
Cultura do Embaixador José Jerónimo Moscardo de _-Souza, 
-CUja-trajet6tia, quer na sua ·vida de diplomata, quer em funções 
em nosso Pais,_ muito o credenci~ para bem se desincumbir 
das elevadas funçõ~s às quai~ foi ~lçaClo. -. -

O Sr. Mauro Benevides -"Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex' com prazer, 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Marco Maciel, 
d·esefó assoctar~mé á esSãs Opo'itunas considerações de V. E_xa 
sobre a ascenSâo ao Ministério da Cultura do Embaixador 
José Jerónimo Moscardo de Sotizã, diplomata dos mais dístin
guidos co01 Unla_l)riihante-folha de __ 5erviços prestados ao nosso 
País. Recorde-se que, atuando na Costa Rica7 màis· recente-
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mente na ALA DI, sendo um dos ideólogos doMERCOSUL, 
no que tange à integração política e cultural, José Jerõnimo 
Moscardo de Souza tem todas as co~dições _q~_ realizar uma
administração profícua, fecunda, promissora, frente àquele 
setor da administração Itamar Franco. Neste mesmo plenário, 
no dia exato em que a imprensa divulgou o convite do Presi
dente Itamar Franco ao Embaixador José Jerônimo Moscardo 
de Souza, tive ensejo, como cearerrse e coino am!gO pessoal 
do Embaixador, de realçar-lhe os mérítos incontáveis e cum
primentar o Presidente da República pei()i:lCÚto da sua deci:- _ 
são. Daí por qUe, ·quandQ vejo um homem, como V. Ex~, 
que contou, na condição de Ministro da _Casa Ci_vil, com a 
colaboração devotada e leal de José Jerónimo Moscardo de 
Souza vir à tribuna para homenagear o novo. M~ni~trc;> d~. 
Cultura, arrisco-me, neste instante, a r·epris3.i' aquilo que anun
ciei- ao ocupar a tribuna sobre esse evento, a prognosticar 
uma atuação do Ministro José Jerônimo Moscardo de Souza 
que vá ao encontro-dos anseios de desenvolvimento cultural 
do povo brasileiro. As entrevistas que ele concedeu, recente
mente, nobre Líder Marco Maciel, alcançaram repercussão 
extremamente favorável. E mesmo aqueles que, no 'prirheiro 
instante, entenderam que mais um diplomata -à frente do Mi
nistério -da Cultura pode_ria gerar uma exp~ctatiVa _que náb 
fosse essa de ressonância francamente otimista, agora, já se 
dissipam essas dúvidas. Estou absolutamente certo de S. Ex~ 
realizará um trabalho dos maiS ínteressanteS-e fecundos à 
frente do Ministério -da Cultura. 

O SR. MARCO MACIEL '--Nobre Senad.od\1auro_Bene
vides, agradeço muito sensibilizado o aparte com que V._E~~ 
me honrou e devo dizer que V. Ex1, oportuna e tcmpesti
vamente, fez o registro, nesta Casa, da escolha de Smi Exce
lência o Presidente Itamar Franco, do Embaixador José Jeró
nimo Moscardo de Souza para exercer as altas funções _de 
Ministro da Cultura. E o fez muito bem, porque de alguma 
forma representou o reconhecimento-desta Casa, nã-o somente 
a um diplomata; mas- podemos dizer- a um homem público 
na plena acepção do termo. Ele, inclusive, foi durante algum 
tempo-subchefe da Casa CiVil para Assuntos Pai-lamentares 
e, posteriormente, subchefe da Casa Civil para Assuntos Insti
tucionais e, conseqüentemente, com esta Casa_ conviveu de 
forma muito próxima e, porque não dizer, de maneira cc-parti
cipativa. 

Desejo, por-oportuno. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ressaltar que ao assumir o Ministério da Cultura, o Embai
xador José Jerónimo Moscardo de Souza fez um discurso mui
to apropriado ao tempo ·e·m que vivemos. Vou ler apenas 
um pequeno trecho da manifestação de S. Ex" 

"Estou convencidu_de que a caminhada, para ser 
bem-sucedida- e ele se referia às ativlâades que exer
cerá no Ministério da Cultüra - , deve comport?r 
três vertentes essenciais: a do saber, a do fazer e a 
do viver." 

«Na vertente do saber - acentuava o Ministro 
José Jerônirno Moscardo de Souza - será indispen
sável convocar os que detêm conhecimento, porque 
conhecimento é poder." 

Aliás, penso que, _se vivesse cm nossos dias, José Bonifá
cio, o Patriarca da Independência, certamente diria que es-sa 
é uma vertente fundamental. Ê de Jos.é Bonifácio umi das 
boas definições de política·, quando disse que a sã política 
é filha_da Moral e da Razão. Se vivo fosse hoje, José Bonifácio 

diria que- a sã política não é apenas filha da MOral e da Razão __ 
mas também da informação e do conhecimento. 

Por isso tem razão o Em_baixador Jerônimo Moscardo 
de Souza quando diz que urna das suas prioridades será natu
ralmente convocar aqueles que detêm conhecimento, porque 
o conhecimento_é_ poder, e, na proporção em que formos 
capazes de acumular adequado cophecimento sobre os nossos 

_problemas, estaremos mais próximos da sua solução e estare-
mos criando, assim, condições para que o País seja uma nação 
verdadeiramente desenvolvida, não somente pelo seu cresci
mento económico, pelo aprimoramento das suas instituições 
p-olíticas, mas também pelo desenvolvimento cultural do nosso 
povo . 

. Em outra parte, S. Exa diz que, além da vertente do 
saber, pretende também desenvolver a vertente do fazer. 

Menciona, textualmente, o Ministro: 

"Na vertente do fazer, cumpre estimular a ação 
dos criadores, dos trabalhadores e dos produtores de 
cultura". 

Realmente, sem esses, o Ministério pouco poderá reali
zar, já que sabemos que o próprio Poder Públic_o como· um 
todo e o Governo, de um modo especial, pouco podem fazer, 
afastados dos sentimentos da sociedade. 

Finalmente, lembra o_ Ministro José Jerônimo Moscardo 
de Souza que é fundamental também exercitar a vertente 

-- áo_ viver. Para isso, disse ele _com propriedade, é necessário 
envolver toda a cidadania na tarefa de ampliar o espaço da 
cultura em nosso País e acrescentou: ternos que revisitar -o 
ser brasileiro, reconhecer seus sentimentos, seu imagin-ário 
próprio, enfim, resgatá-lo para a alegria, a esperança, a con
fianÇa nos projetas de vida de cada cidadão e da própria 
Nação brasileira. _ _ _ -- __ _ 

Aliás, Sr. Presidente, não seria demais chamar a atenção 
para a importância de, por intermédio do Ministério da Cultu
ra, ampliarmos a cidadania em nosso País. Se queremos cons
truir uma Nação aberta, democrática, justa e fundamental 
que se busque exercitar, cada vez mais, a consciência da cida
dania e para esse fim a vertente cultural terá um papel que 
não pode ser nunca descurado. 

Acrescentava ainda, em seu discurso, que 

"a ampliação da cidadaÍlia é a essência da nossa 
-empreitada. É chegada a hora de ser a cultura sinónimo 

de cidadania. Necessitamos de mais cultura no Estado, 
mais militância cultural fia Sociedade. Ê-necessãrió'mu
dar a perspectiva e o comportamento da cidadania, 
através de autêntica revolução. Só assim lograremos 
espancar as perplexidades em que se debate o· Brasil." 

Por isso, Sr. Presidente, nesta tarde, ao tempo em que 
felicito o Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza por sua 
posse nO Ministério da Cultura- e cumprimento o Presidente 
Itamar Franco pela feliz escolha- , desejo também cumpri
mentá-lo p~lo discurso que produziu por ocasião de su~_posse. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ ine p-ermite um ãparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides --Antes de V. Ex• iniciar essas 
consideraçõeS, desejo informar a V. E~~ e .à própria Casa 
q1ie ·a rei)úcüssão, nos meios intelectuais do Ceará, da nomea
ção do Embaixador Jerónimo foi realmente intensa. Há cerca 
de um mês, a Fundação Demócrito ~acha, que mantém a 
UniverSidade Aberta, o jornal O Povoe a Fundação Waldemar 
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de Alcântara convidaram o então chefe da delegação brasileira 
junto à ALADI, o hoje Ministro da Cultura Jerônimo Mos
cardo de Souza, para proferf{UiTlã paleStra sobre o MERCQ
SUL, pretendendo que se estabelecesse_ um conduto de inter
câmbio econôniico entre o Nordeste, através do Ceará, e os 
paíse.s do MERCOSUL. Naquela ocasião, presente na sede 
da FIEC - Federação das Indústrias do E~ta.do do Ceará, 
àquele importante acontecimento promocional da Fundação 
Demócrito Rocha .. _ouvi o hoje Ministro çia Cultura destacar, 
muito enfaticamente, que ao lado da integração econômica 
deveríamos alcançar também o patamar da integração cultu
ral. Se em termos políticos já havíamos alcançado essa integra
ção, Com a democracia prevalecendo nos países da América 
Latina, deveríamos promover essa ação integracionista para 
que também se atingisse a área da cultura. E no di_a em que 
me reportei à nomeação do Ministro, cheguei a ler parte de 
um artigo publicado __ no jornal Zero Hora, de_ Porto Alegre, 
de 1'' de junho, crri -que- o Ministro Jerônirno Moscardo de 
Souza defendia a integração Curtural como mais JJTQ-. v-íncul9 
a identificar os povos latino-americanos. Portanto, S. Ex• já
se preparara para o desempenho dessa missão. Certamente 
por isso o Presidente Itamar Franco entendeu de buscá-lo 
para exercer essa importante pasta m1IiiSterial. 

O SR. MARCO MACIEL ,--,Agradeço, Senador Mauro 
Benevides, ilustre ex-Presidente desta Casa e atual Líder do 
PMDB, o aparte substancioso de V. Ex~ E _quero dizer que 
V. Ex~ trouxe à discussão duas observações_ jmportantes que 
devem ser feitas nesta ocasião. · --- --- · 

Em primeiro lugar, devemos lembra_r, já que- filiamos 
em cidadania, a cidadania nordestina do Embaixador Jerô
nimo Moscardo de Souza. CiarCnse de nascimento, S. Ex'·' 
conhece como poucos, conseqüentemente, a problemática da 
nossa região e é, portanto: Uma voz do Nordeste no_ Governo 
Federal. O Nordeste, além de outras carênciaS~-sbfré também 
da falta de apoio para a sua promoção cultural, para a valori
zação de sua cultura, assegurando o que considero funda
mental para o País, a preservação de nossa diversidade cul
tural._ "" _ . . 

Em segundo lugar, gostaria de conco(dar com V. Ex" 
quando chama atenção para a preocupãÇão já há riluito tempo 
exposta pelo Embaixador Jerônirilo Moscan:l.D de Souza com
a questão da integração culturaL Os postos que S. Ex• exerceu 
fora do País, de modo especial na América Latina, deram-lhe 
condições excepcionais de ver a questão cultural rium hori
zonte bem mais amplo do que os_ meramente contidos na 
fronteira nacional. 

Se isso é importante, quando assistimos a um_ encime 
desenvolvimento de iniciativas tendentes _a reforçar as nossas 
vinculações com_ nossos vizirihos, de modo especial com os 
vízinhos da América Latina, com os vizinhos africanos·; pOis 
o que nos separa da África sãõ as ágUas do Atlântico. Ning~é~ 
pode desconhecer que o MiniStrO Jerônimo Mos_ça_rdo de Sou
za sempre fo1 uma pesSOa muito' ati:"ntã a· esses fe"nômenos 
e sempre muito preocupado com o bom _e_ncaminhamento des
sas questões. 

Sei que essas atividades que S. EX~' vai desenvolver_ não 
são atividades fáceis. Ainda recentemente, lendo entrevista 
da ex-Secretária de Cultura da. Prefeitura de. S_ão Pa_ulo. a 
escritora e filósofa Marilena Chauí,_~la chamava a atenção 
para as dificuldades que e_nfrentou para promover uma verda
deira política de cidadania cultural. São dela_as palavras que 
eu salientaria aqui: - · 

"foi uma experiência -difíCil, jã qiie- riOsso projeto 
foi o da cidadani_a cultural, de pensar a cultu~a como 
direjto e traQalho de criação, que sempre encontrOu 
muitas dificuldades. Passamos dois anos tentando con
vencer privilegiados a abrir mão de privilégios e caren
tes a passar da carência específica- à generalidade de 
um ~irei to, para depois realizar uma política cultural.'' 

Daí por que acredito que o plano que o Embaixador 
Jerónimo Moscardo de Souza traz para o MiniStério é Um 
plano ousado, e certamente muito vai precisar"da colaboração 
de todos, de modo especial do Congresso Nacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, sem querer me alongar em 
considerações sobre o c!is~urso de S. Ex:. eu pediria que fosse, 
para conhecimento da Casa e do País, considerado como lido 
e publicado, apenso ao meu pronunciamento, o discurso do 
Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza ao assumir a Pa!>"ta 
da Cultura do Governo Federal. 

Outro assunto, Sr. Presidente, que me traZ hoje à tribuna, 
que diz respeito à celebração de um convênio entre o Minis
tério do Exército e o Gh\terno do Estado de Pernambuco 
com vistas a fazer com que sejam retomadas as atividades 
do recentemente extinto Colégio Militar no Recife. · 

Como :se sabe, as atividades do Colégio Militar, tradi
cional estabelecimen_to de ensino em_ Pernambuco, foram in
terrompidas entre 1986 e 1987. A administração do Exército, 
naquela ocasião, julgou, por motivos internos àquela Pasta, 
desativar alguns Colégios Militares, dentre eles o Colégio Mili
tar do Recife, uma instituição-conceituada não somente por 
abrigar uril número relativamente elevado de al1,1_nos, mas so
bretudo por manter uhl níVel excelente de ensino. 

Sabemos que a escola pública no Brasil viye uma grave 
crise, que se revela não apenas pelas carências que ainda 
hoje ostentamos, mas também pela baixa qualidade do ensino 
que é de modo geral ministrado. E o Colégio Militar era 
praticamente .uma exceção à regra. Ele servia de instítUi_ção 
modelo no Recife, sobretudo no ensino do Segundo Grau~ 
onde se concentra talvez _a nossa maior carência. Por -isso 
mesmo, o fechamento das suas atividades foi algo que provo
cou, a meu yer, d~nos m!!ÜO gtandeS_no rioss? Estado _e, 
de modo especial, no Recife, sobretudo, se considerarmos 
qUe o Nordeste é urna região que preCisa muito de esforços 
no campo da educação. 

Agora·, Sr. Presidente, o Ministro Zenildo Zoroastro re
solve, a meu ver corre_tarne!lte, retomar as atividades dos 
diversos Colégios Militares, muitos dos quais fechados entre 
1986 .e 1987. Dent_re eles, o Ministér~9 do Exército resolve 
reabrir o Colégio Militar do Recife. Na semana passada, foi 
assinado um convênio entre 9 _Governo do Estado_ de Pernam
buco, representado pelo Secretário de Educação, e o Minis
tério do -ExérCitO, representado pelo Comandante Militar do 
Nordeste, criando cond_ições par~ que o Colégio Militar do 
Recife retorne as stias atividades, obviamente em nova locali-
zação. ·· 

Não gostaria de deixar de registrar estç fa~Ç>. posto que 
considero ter Sido uma decisão importante, para a qual c~ncor
rerarn não somente o Ministro do Exércit_oL9-~_modo especial 
o Diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, 
General de Exército Jacy Burmann, bem como c;> Go_ver11ador 
Joaquim Francisco· e os Secretários d~ Educação do Governo 
do Estado de Pernambu-co; Deputado José Jorge, que muito 
trabalhou nesse sentido, no início da admiriistração.e, poste
riorffiente, o àtual Secretário, o Professor Roberto Pereira_, 
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que, inclusive~ teve oportunidade de assinar, com ~ Corna~
dante Milítar do Nordeste, o General de Exército Armando 
de Moraes. Âncora Filho, o convênio que permitirá a retomada 
das ativídades do Colégio Militar. · 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO DO SENHOR IERÓNI!.iO MOS
CARDO NA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO 

DO CARGO DE MINISTRO DACULTURA 

(Brasllia, 2 de setembro de 1993) 

Que minhas primeiras palavras nesta solene oportunidade 
sejam dirigidas ao cidadão e Chefe do Governo. Itamar Fran
co. Dedicarei todas as energias que possa encontrar ao exer
cício do cargo que ora me confia. Não defraudcrei nem as 
convicções cívicas, ne-m as inais altas responsabilldá-des funcio
nais, que tem o Presidente da República. 

Estou consciente das responsabilidade_s que assumo ao 
receber o Ministério da Cultura _das mãos do e_stimado amigo, 
o Ministro Antonio Houaiss. _ 

O Ministro Antonio Houaiss é honra para o Brãsii. é 
referência obrigatória para a cultura nacional, é exemplo de 
dignidade humana e de firmeza de convicções. 

Meus Senhores, 
A cultura tem sido a grande esquecida no esforço de 

construção da sociedade brasileira. 
Porque nos esquecemos da cultura, nos debatemos na 

crise que se manifesta na inflação, na fome, na violência, 
na corrupção, na injustiça. __ ___ __ __ ___ _ 

Essas-ni"àzC-iaS- empurrara ln 0 País para a equivocada im~ 
pressão de que o material é maiS impottãOte-~_o que_ O cultural .. 

A miopia dcsa visão salta aos olhos. 
Percebe o Homem no plano da matéria e niglige~cia sua 

dimensão cultural. -
A construção do mundo material necessita Cstar subordi

nada à cultura para encontrar sentido e harmonia. Toda inver
são dessa ordem conduz, mais cedo ou mais tarde, à negação 
do Homem. 

O imperialismo cultural é, hoje, mais importante--dO que 
o imperialismo político ou ec_onômico, pois devora as nações 
por dentro e, ao debilitar a Cultura de seu povo~ dissolve 
a identidade nacional. 

As economias maiS avançadas dedicain o melhor -dos seus 
recursos humanos c materiais à produção e -ao eorn.é-rcío dos 
bens culturais, _demandados pelo seu valor em informação, 
sua utilidade para o lazer e seu estímulo para a sensibilidade. 

Essas economias são estruturas que se estão transfor
mando no que se poderá denominar de "economias culturais". 
Para trás ficará o adjetivo industrializado, como no passado 
ficou a expressão tnerafntilista. 

Temos o dever, como Nação~continente, de reafirmar 
nossa capacidade de fazer História. Sem a resposta a e_sse 
desafio, outros povos a farão por nós, e nos estará reservado 
apenas o papel de figurante no drama do século XXI. 

Meus Senhores, 
Estou convencido de que a caminhada, para ser bem~su

cedida, deve comportar três vertentes essenciais: a do saber, 
a do fazer e a do viver. -

Na vertente do saber, será indispensável convocar os que 
detêm conhecimento, porque conhecimento é poder. 

Na vertente do fazer, cumpre estimular a ação dos criado
res, dos trabalhadores e dos produtores da cultura. 

Na vertente do viver. é necessário envolver toda acidada
nia na tarefa de amp!Íar o espaço da cultura no Brasil. 

Temos -que revisitar o ser brasileiro. Reconhe_<:er s_eus 
sentimentos, seu imaginário próprio, enfim, resgatá-lo. Para 
a alegria, a esperança, a confiança rios projetas de vida de 
cada cidadão e da Nação. 

A ampliação da cidadania é a essênci~ da nossa emprei
tada. é chegada a hora de ser a cultura sinônimo de cidaaa_nia. 
Necessitamos de mais cultura no Estado. Mais militância.cultu-
ral na sociedade. ___ -- - -

É necessário mudar a perspectiva e o comportamento 
da cidadania, através de autêntica revolução. Só assim lograre
mos espancar as perplexidades em que_ se debate o Brasil. 

Cumpre convocar todos os brasileiros para retraçar o 
rumo certo da grande?a da Nação. Urge reenc~mtrar a rev_e~ 
rência à vida, e a capacidade de indignação face aos atentados 
que contra ela se praticam. 

A grandeza e a vida são as_ notas constantes, marcantes 
da construção da nossa História. 

Há quase quatro décadas, os barsileiros se arrojaram, 
ao lado do mineiro Juscelino. no sonho de_ realizar Brasília, 
capital luminosa da esperança. 

Tempo é novamente de ter fé em rióS mesmos. 
Para extirpar o pessimismo que ganha raízes na alma 

do brasileiro, é preciso relembrar a História e recuperar a 
memória dos feitos dos nossos antepassadosL 

Para fazer História, um país deve fazer política. A cons
trução de um país é obra política da cidadania, e não atividade 
rotineira da burocracia. 

É preciso retomar a tradição de sabedoria política dos 
nossos antepassados, responsáveis pelos fundamentos da Uni
dade da grandeza do Brasil. 

Brasüia, na sua monumentalidade, constitui um ponto 
de referência permanente, que impede nossa dispersao em 
tarefas menores, e reafirma a nossa capacidade de fazer H is~ 
tória. 

Meus Senhores, 
Nada ocorre por acaso. A criação maior de Juscelino 

FÇubitsch~çl<. nos reconcilia com a idéia de grandeza nacional. 
O político, a sabedoria política dos nossos antepassados 

deve nos servir de farol e guia para o futuro. Tiradentes: 
José Bonifácio; Feijó; Caxias; Rio Branco; Rondon, acredi
taram no Brasil e souberam construir a nacionalidade. Cabe 
a nós construir o futuro, soberano, justo c democrático. 

Devemos os barsileiros recuperar a virtude sem a qual 
nenhum povo se afirmará: a virtude de crer em si mesmo, 
e de se julgar capaz-de grandes feitos. 

Para essa revolução da auto-estima convoco todos os bra
sileiros. 

O Ministério da Culhua fará a sua parte. 
A recuperação da auto-estima do nosso povo, a reafir~ 

mação da nossa identidade são objetivos maiàres deste Minis-
tério. agiremos com rapidez e eficácia. A sociedad_e assim 
o exige. A cultura assim o reclama. 

Há uma batalha de valores, em que se encontram em 
JÇ>go os corações e as mentes. Não temos tempo a perder. 
E necessário romper as estruturas fechadas de mercado que 
dificultam a ampla circulação dos bens culturais nacionais. 

Nossa música popular e erudita pouco se escuta nas rádios 
do País, as artes cénicas . ....,... para seu amadurecimento e reno
vação -necessitam de apoio, assim como o livro e as artes 
plásticas. 
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Homens como Villa-Lobos, Portin:iri,'Niemeyer, Guima
rães Rosa desenhara..m a imagem do país que se projeta pata 
o futuro. "O sertãQ i~ virar mar~', corno dizia o cantador 
ao final da obra-prima de Glauber Rocha. Hoje, nosso projeto 
histórico de constru-ção -de l,J.Ina sociedade jUsta está ameaçado, 
porque nossa cultura é agredida por interesses ''fenícios". 

O Ministério da Cultura fará cumprir as leis de estímulo 
ao amplo desenvolvimento de uma indústria audio_Visual nacio
nal. Não permitiremos utn País sem face, sem personalidade -
própria, onde a cultura seja mero ornª-mento. 

O Presidente Itamar Franco fará da Cultura o Ministério
modelo da reconstrução do Estado brasfieiro. te:cemos carrei
ras técnicas e administrativas estruturadas. Com o auxilio de 
todos, vamos ampliar nossa eficiéncia-e cilpãCid~de de_ aÇão. 
Esta é um_a tarefa política. 

Sem política, não há cidadania. Sem cultura, não l)á cida
dania. Não há cidadania, sem imprensa. 

A imprensa - os meios de comunicação-...;.;.... contribuem 
de forma decisiva pàr"a o fortale_cimento da identidade nacional 
e para a construção política da sociedade brasileira. A afirma
ção da nossa identidade cultural, nosso próprosito maior, de
pende da ação mobilizadora da imprensa. 

Meus Senhores, minhas Senhoras~ 
Por sua magnitude, difíCil é avaliar a contribuição dos 

indivíduos para a História,. 
É preciso rememorar a lUta quixotesca de.APãrecidÓ para 

criar um espaÇo de cultura na sociedade brasileira. Enfren
tando todas as resistências, vencendo os argumentos '·fení
cios". Fie_l ao seu fundador, paladino da lusofonia, este Minis
tério é também o Ministério da língua portuguesa. _ 

É necessário não esquecer a tarefa __ árdua que enfrentaram· 
meus antecessores e amigos,Rouanet, Houaiss e Celso Furta
do, unanimidade nacional. 

Espero que Deus me dê forças para, com a ajuda de 
todos, cumprir a tarefa que me deu hoje o Presidente_ .Itamar 
Franco, símbolo honrado da nossa identidade e guardião da 
nossa cultura. -

Convoco, aSsim, a cidadania para a militânda para' fazer 
a revolução da prioridade da cultura na agenda do País. 

A cultura á a base para o reconhecimento da nos~a. identl~ 
dade e o ponto de partida obrigatório para um projeto político 
à altura da grandeza e -da generosidade dos brasUe.irO$, .-

Muito obrigado. ·-

Diário Oficial, 21-8-93, Pág. 3 

GOVERNO E EXÉRCITO. ASSEGURAM . 
CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MILITAR 

O secretário de Educação, Cultur(!_ e_ ~sportes, Roberto 
Pereira, assinou, ontem, no Comando Militar do Nordeste, 
um termo aditivo ao convênio -para -construção do Colégio 
Militar do Recife, no Curado. O acordo inicí:il foi firmado 
em Brasílía entre o Ministro do ExérCito, general Zenildo 
Zoroastro, e o_ Governador Joaquim Francisco. As obras deve
rão ser iniciadas num prazo _de cinco meses. 

De acordo com o termo aditivo celebrado com o General 
Armando Âncora, Comandante Militai do Nordeste, o MiniS-
tério do Exército fará acompanhamento técnico da construção 
do prédio. O projeto para reativação do Colégio Militar está 
sendo desenvolvido nos moldes do Programa Caie. O .objetivo 
é agilizar ·o prazo pára -conclusão das obras, previstas pa-ra 
1995. 

CULTURA 
uNunca atingimos a elaboração de uma cultura 

filosófica que nos fosse própria'', o que considerava 
grave, pois, "a cultura filosófica tem para um povo, 
e para a sua liberdade espiritual, papel semelhante ao 
que desempenha a indústria pesada na sua indepen
dência económica e política" 

(SAN TIAGODANT AS-'- Perfis Parlamentares- CD, 
~n) . 

CULTURA 

- O divórcio com a história brasileira e a baixa pr~oridade 
que costumamos atribuir à cultura, à reflexão sobre as grandes 
perguntas recorrentes da condição hum~na - o sentido da 
vida, o confronto com a morte. o enigma do mal, o significado 
da tragédia, a natureza do dever moral, a essência do amor 
- parecem-me empecilhos potenciais na trajetória de nossa 
sociedade em direção a fins pelos quais terá de optar, tão 
sérios quanto 9s que teremos de superar afim de assegurar 
nossa viabilidade econômic_a Ql,l política. 

(D. QUIXOTE- Um Apólogo da Alma Ocidental
San Tiago Dantas, Caderno da UnB, n" 3) Apresentação de 
MARCILIO MARQUES MOREIRA 

CULTURA 

Foi uma experiência difícil, já que nosso projeto foi o 
da cidadania cultural, de pensar a cultura como direito e traba
lho de criação. Passamos dois anos tentando convencer privile
giadOs a abir mão de privilégios e carentes a passar da carência 
~pecífica à generalidade de um direito, para depois realizar 
uma· pOlítica cultural. 

(Entrevista de. Marilena Chauí ao JOrn. Roberto como
do, JB, 14-11-92- sec-Idéias.) 

Durante o discurso do Sr. __ Marco Maciel, o Sr. 
Epitacio Cafeteira deiXa a cãdeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio~ Suplente de Secre
tário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
· Carlos Patrocinio _ Josaphat Marinho _ Jutahy 

Magalhães_ Maurq_Bene_vide_s _ Pedrf:? Teix~ira. 

. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) = ESgotàâo 
o tempo destinado ao Expediente-. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do P~ojeto de Lei da 
Cãmara n' 138, de 1993 (n' 3.719/93, na Casa de ori
gem), que altera o inciso IV <:lo art. t:i da Lçi n" 8.031, 
de 12 de abril de 1990. Dependendo de parecer) 

Nos tCJ1!10~ do art. 140, a do RegimentO Interno? deSigno 
o nobre Senador Jutahy _Magalhães para proferir o- p.irecer, 
em substituiçãO à Comissão de Constituição. JustiÇa e Cida
dania. · 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, o Poder EXecu
tivo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei pro
pondo aumentO da participaÇão do capital estrangeiro no pro
cesso de privatização. Segundo a proposta, a alienação de 
ações de empresas inseridas no Programa Nacional de Deses
tatização- PND, as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras 
poderiam atingir 100% do capital votante, ao invés do percen-
tual máximo de 40%, hoje vigente. -

Resguardou-se, ainda, na proposta, a faculdade de o Po
der Executivo determinar os casos em que esse percentual 
deveria ser menor, visando a atender aspectos relacionados 
à Segurança Nacional e outras questões pertinentes. 

De acordo com a exposição de motivos que aCompanhou 
o encaminhamento do projeto de lei, a referida proposta teria 
as seguintes vantagens: · 

-elevação do valor patrimonial das empresas, de
vido à maiordisputa nos leilões de privatização; 

- internalização de técnicas gerenciais e produ
tivas estrangeiras; 

-maior impulso ao processo de Qesestatizaç~o 
e conseqüente contribuição ao_ ajuste fiScal e à estabili-
zação económica; ·- -

-maior afluxo de capital externo~ tão fundamen
tal ao desenvolvimento de nosso País. 

Na Câmara dos Deputados, acolheram-se duas subemen
das da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, não 
obstante parecer contrário da Comissã<! -de Mérito. 

Uma propõe que a alienação do c6iitioli -de empresas 
privatizáveis a est~angeiros se dê em moeda aceita n_os mer~_
dos internacionais e que a autorização para eventual redução 
do percentual adquirível seja da competência do Poder Legis
lativo. Outra acrescenta artigo autorizando a transformação 
das dívidas de empresas públícas·-oom·-o-FGTS- em crédito 
com o mesmo Fundo, o qual somente poderá ser utilizado 
como moeda, por seu Conselho Curador, para participação 
nos leilões do PND. 

Este o relatóriq. _ 

U - Voto do Relator 

Compete-nos, em ·substituição à Comissão de Constitui- . 
ção, Justiça e Cidadania, o exame da constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e mérito do Projeto de Lei da 
Câmara n' 138, de 1993. · 

No que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade, 
jurídicidade e regimentalidade, inexiste qualquer obstáculo 
a opor à tramitação do PLC 138193. Já no tocante à técnica 
legislativa, constatamos a inexistênCia da cláusula revogadora 
das disposições em contrário, cuja previsão é- da Práxis da 
legislação brasileira. 

Quanto ao mérito, a proposta encaminhada pelo Poder 
Executivo é bastante oportuna. Já se foi o tempo em que
se considerava a entrada de capitais estrangeiros'perigosa para 
a autonomia nacional. A internacionalização da economia 
mundial é, hoje, fato inquestionável. As fronteiras nacionais 
deram lugar ao capital multinacional, motor da expansão eco
nômica. E qualquer país que queira ser partícipe de processo 
de tal relevância não pode prescindir da contribuição desses 
capitais. 

Ademais, é também inegável que a medida imprime 
maior eficácia ao PND, na medida em que tende a elevar 

o valor do patrimônio alienável pela União, contribuindo, 
assim, para o sucesso da estratégia de ajuste fiscal em curso. 

Contudo, a deliberação da Câmara dos -Deputados, ao 
incorporar ao projeto de lei as emendas antes referidas, inseriu 
dispositivos inoportunos e inadequados. 

Por um lado, discriminou o capital externo, na medida 
em que- ao contrário do capital nacional, que pode prescin
dir de moeda corrente no processo de privatização - exige 
a utilização de "moeda de circulação preferencial nos merca
dos internacionais''. Por outro, reinseriu a participação direta 
do Poder Legislativo em- questões relàcionadas a percentuais 
máximos de alienação patrimonial para estrangeiros, questão 
absolutamente dispensável, haja vista a autot'Íiação genérica, 
contida na previsão norrhãtiva, de participação do capital es
trangeiro, numa variação que abrange de 0% (zero por cento·) 
<t_JOO% (cem por cento) no capital votante da empresa a 
ser privatizada. O que niais poderia ser autorizado pelo Con
gresso Nacional? 

Quanto às dívidas das empresas públicas para com o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço --FGTS,-não cremos 
que··a proposta apresentada pela Câmara se já a mais adequa
da. O FGTS é um fundo dos trabalhadores, que deve ser 
aplicado preferencialmente e'm itwestimentOs "sóciaiS que ·ga
rantam retorno seguro e adequado para o cumprimento de 
suas obrigações. E muito mais vantajoso aos- trabalhadores 

_que as dívidas das empresas em queStãb ·s-ejam negociadas 
e pagas em moeda corrente, únicas passíveis de serem aplicaw 
das em habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura 
~úrbana. 

De_ qualquer forma, uma medida dessa envergadura deve 
ser objeto de debate amplo e análise mais cuidadosa, podendo 
talvez- sei' inseiidà na atual discussãO aCerca da securitização 
de determinadas espécies de débitos públicos, ·como o do Fun
do de Compensação das Variações Salariais-FCVS e outros. 

Afinàl, a redação do art. 2' do PLC suscita dúvidas em 
razão da sua imprecisão terminológíca, não determinando, 
com rigor, o conceito das entidades da_ administraç_ãQ i11direta 
passíveis de terem suas dívidas tra:nsformadas, deixandO -de 
fofa as sociedad~s de eco_nomia mista

1 
por exemplo, que, 

·assim como a empresa pública, constituem eSpécie do gênero 
••administração indireta". . 

Diante do exposto, somos pela aprovaçãO dO PLC n<:J 
138, de 1993, nos termos do substitutivo que apresentamos. 

EMENDA N' 1-PLEN 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA N' 138, DE 1993 

Art. 1'. O inciso IV do art. 13 dª Lei n' 8.031,. de 12 
de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13. .~_.,. ....... -•..•• _~·~····~···.·~_,. ................. . 
IV- a alienação de ações de emPiesas a pessOas

físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por 
cento do capital votante, salvo -determinação expressa 
do Poder Executivo que estabeleça percentual inferior; 
·-· ......... ·-·· ....... ·-· .... _ ........ ·"··-· ·-···-·· ... ·- ···~· .... ,. ....... . 

Art. 29 Esta Lei entra em vig~r mi_ data de sua: 
publicação. 

Art. 39 Revogam -se as disposiçõeS- eiri COntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O parecer 
conclui favoravelmente ao_ projeto, nos termos do sut;.stitutivo 
que apresenta. 
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Passa-se à discussão do projeto, cm turno único, 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente~ peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio}.:_: Tem a pala
vra o nobre Senador Marco Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - !'E._ Para discutir. 
Sem revisão do ot-ador.) - Sr. Presidente, SIS. Senadores, 
em rápidas palavras, eu desejaria discutir a matéria. Tcllfio 
apenas duas observações. · 

Considero que o substitutivo do Relator realnle"nte apre
senta um ganho qualitativo sobre a proposição ap-rOvada p~la 
Câmara dos Deputados. Entendo que o ~elato-r__faz_duas mu
danças que me parecem .. e:ktremaincnte oportunas c que, de 
alguma forma, vão ajudara viabiJizar_q,Progr):l.~a de_ Priva-
tização. - - -

Tenho defendido a necessidade de.que incre-ment_emos 
a política de privatização do País; não uina priva-tizaçãO sem 
cuidados, irrestrita - mesmo porque nunca a dcfend~ pestes 
termos-, mas uma privatização que crie condições para fazer 
com que o Estado, de alguma form~, elimine algumas de 
suas "adíposidades" e possa investir mais nacjuilo quC é tarefa 
específíca sua, sobretudo no levantamento das condições so-
ciais do nosso_ povo. ~- ~ _ __ 

Com o substitutivo do Relator, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães, a proposição é escoimada de alguns equívocos 
que, a meu ver, foram cometidos na Cânia-ra e, corise_qüen
temente, poderá receber a sanção do Prçsidente da República, 
criando, assim, condições para que o Programa de Privati
zação, realmente, tenha o seu curso e o seu desenvolvimento. 
A privatização, no Brasil, te"m-se alOngado, não_ tem ai-nda 
ofere_cido os resultados que todos esperamos, di(erentemente 
do que ocorre em outras regiões do munâO.- Países outros 
que começaram, inclusive, os programas de privatização muito 
depoiS do Brasil, já se encontram em eStágios·· 'mUito ma's 
avançados c, conseqüenteme_nte, beneficiando-se de uma polí
tica correta que é, a meu ver,. de melhor definiçãO do papel 
do Estado nas sociedades modernas dos nossos dias. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a me
sa, emenda que será lida pelo Sr. l'! Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 2 - PLEN 

AO PROJETO OE LEfOA CÂMARA N•I38/93 

Dê-se ao inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031, de 12 
de abril de 1990, a seguite redação: 

'"Art. JO O inciso IV do art. 13 datei 8.031. de 
12 de abril de 1990, passa a vigorar com a _seguinte 
redação: 

"Art.13 ···········-~··········--···-···--"'---·: .•........ 

IV --a alienação de açõcs de empresas a _pessoas físicas 
ou jurídica estrangeiras poderá atingir cem porcento do capital 
votante, salvo determinação expressa do Poder Executivo que 
estabelece percentual inferior; 

O O O O o o. o>~·- •-•-• O O' O o o o o o o •• H>oo". ~~· -~~..;.-~_,-,,;, o o·~ •• ). ••••• ,:. . .:_. 

Justificação 
Objetiva a presente emenda reestabelecer o Poder Execu

tivo como definidor das condições de privatização, por dispor 
esse Poder de mais flexibilidade operacional. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1993. -Bem V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Nos termos 
do art. 140, do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
Jutahy Magalhães para proferir o parecer sobre a _c:.__menda 
de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição~ Jus:. 
tiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, mani
festar-mel pela prejudicialidade porque vejo com grande ale

. gría_ que a proposta do Senador Beni V eras compõe integral
mente o meu substitutivo. 

Por essa razão, proponha que seja considerada preju
dicada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O parecer 
conclui pela prejudicialidade da emenda. 

Passa-se à discussão do projeto, da emenda e do substitu
-tivo, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. - ~ - --

- · É lido o. seguinte 

·REQUERIMENTO N• 875, OE 1993 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d 
du Regimento Interno, requeiro prefefCrici3.-para votaÇão do 

_Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n' 138. de 1993, 
que altera o inciso IV do art. 13 da Lei no 8.031, de 12 de 
abril de 1990. 

Sala _das Se_sssões, 6 de s.ete_Illbro de 1993_, -:-_Magno 
,Bacelar. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 
Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 149-, de 1993- (n" 3.7!3/93. na Casa de ori-. 
gem), de inicia-tiva ào Senhor Presidente da República, 
que cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá 
outras providências, tendo 

Parecer sob n" 285, de 1993, na Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 

ao Projeto com emendas que apresenta, de n$ 1 a 
5. 

A votação d~ matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 3: 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei do 
Senado no 105, de 1992, de iniciativa da Comissão Parla
mentar Mist~ de Inquérito destinada a examinar trregu

. Eiridades na ·administração do FGTS do Trabalhador, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais sobre- o P-rojeto 
e a emenda.) 

_.. A Presidência retira a matéria da Ordem do Dia, nos 
termoS do art. 175, e do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínió) -Item 4: 

Discussão, em turno único-, do Projeto de Resolu
ção no 68, de 1993, de iniciativa da Comis~~Q_ Dire,tora. 
que estabelece a estrutura do Centr<?.. 9e-_J;)esen,vó\vi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer.j 

Nos termos no djsposto no art. 140, alínea a do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Franc_~SCó-ROU~mberg. para 
proferir o parecer, cm substitui_ção à Çomiss_ão_ Q_e Çop.sti-
tuição, Justiça e Cidadania. . · · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Se.nadoies, 

I - Relatório 

A Comissão ·niretora, usando da competência contida 
no art._52, XIII, da Constituição FederJ!l,_propõe a esta Çasa 
o Projeto de Resolução n"' 68/93 que estabelece a e))trutura 
do Centro de RecurSOS: flumanos do Senado F~deral - CE
DESEN, alterando, ainda, dispositivos do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal r_el:Icionados ~~ funções_ de 
desenvolvimento de recursos hurnanqs _e org8:t_:!Íi.:3.cicina1. 

O Cedesen, desde a sua criaçãO p"'la Resoluçao n'-' 124/87, 
do Senado Federal, vem atuando sem_ u_m quadro próprio 
de_ funcionários, obrigando-o a solicitar: "_empréstimos" de 
funções comissionadas de outra,s unidades cidritfuistrativas_ da 
Casa, causando, 4esse modo, sériOs prÓblemas organizacio
nais. 

O Projeto pretende regularizar, embor_a com: grande at(a
so, o disposto no_ art. 13 da Resolu_ção n~ 124/87 citada, que 
determina à Comissão Diretora propor o quadfo_ funcional 
daquele órgão. 

II- Parecer 

O Projeto de Resolução n' 68/93, ptôposto pela Comissão 
Diretora, não deixa dúvidas quanto à constituCionalidade por 
se tratar de matéria atinente ·à organização da Casa. A Consti-_ 
tuição Federal, no seu art. 52, XIII, estabelece a competência 
privativa do Sen.ado Federal sobre o assunto, ~oro_ a finalida_de 
de garantir a efetiva independência do Poder Le-gislativo, um 
dos princípios fundamentais do Estado _prasileiro._ 

A conveniência da apresentação do Projeto- atende aO 
princípio básico- da administração, que é o da _legalidade. À 
Administração Pública não é permitido hesitações no cumpri
mento dos atas regrados ou vinculados. O -ato que criou o 
Cedesen exigia uma estrUtura funcional capaz de torná-lo efi
ciente e eficaz na persecução d_e sUaS-finaJíd.ã.des. O des-cum
primento desse poder-dever vem ocasionando prejuízos a Ou
tras unidades da Instituição devido à necessidade de "trans
ferir" pessoal para aquele órgão-.-Ademais~ a ~ntenÇão que 
sobressai no Projeto é a regularização do funcionamento do 
Cedesen em conformidade com o ato· que o-CrioU', coiri. ó 
remanejamento de unidades administrativas pertencentes à 
Subsecretaria de Administração de Pessoal, mas cujas atribui-
ções já são, de fato, exercidas por ele. _ _ _ 

Por outro lado, é indiscutível a oportunidade deste Proje
to, tendo em vista a crescente importância que vem adquirindo 
as funções relativas ao desenvolvimento-de recursos humanos 
e organizacional nesta Casa. A sociedade exige cada vez mais 
do poder público a execução adequada de suas atividades 
para que os r_ecursos sejam ~em aplicados. Port'ª-nto, a medida 
vat ao encontro do interesse público, considerando-se que-

o investimento em recursos humanos_é·a-ferramenta de maior 
retorno econômico e social no mundo moderno. 

Deve.-se observar, fin(!lmente, que o quadro de peSsoaf 
exigido para a implementação deste ProjetO é bastante_ redu
-zido, mas suficfente para garantir um corpo técnico de alta 

. .qualificação. 
Inexistindo óbice à tramitação do Projeto em tela 1 ~ornas 

pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O Parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

O Sr. Jutaiiy Magalhães- Sr. Piesideríte, peço a -palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Tem a pala
vra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem revisão_do orad_or.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, na justificaçãO do Pto}eto, vemos que a Comissão biretora -
tem a preocupação de organizar o quadro de um órgão _que 
é -de grande importância para este Senacio e afirma que vem 
utilizando empréstimos de funções' comissionadas para o exer
cício do Cedesen. 

Perguntaria apenas_ Sr, Presiclente, se no quadro atual 
foram criadas novas comissões ou se foram extintas aquelas 
que serviam de empréstimo e colocadas no lugar ~erto. que 
era o Cedesen; se houve apenas a transferêncía das funções 
de um órgão para outro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroçínio) -A Mesa 
iriforma a V. Ex• que foram criadas novas funções. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nesse caso, já que 
os frincionári_o~ que esta.vªIil no órgão recebiam fun_sões_co~is_
sionadas emprestadas de OUtros órgãos, ~creÇito que tafvez 
fosse melhor fazer uma transferência dessas funções para evi
tar o aumento de_ despesa. 

Essa ã observação que faço _à _M~sa. 

_ O Sr. Josaphat Marillho -Sr. Presidente, peço a palavra 
pira -discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) --Tem a pala
vra o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu~ 
tir. Sent revisão do orad,;:>r.)_--sr:Presidente, a Mesa poderia 
informar em quanto importa o- auniento- de despesa"_ nesse 
projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -:: Eminente 
Senador Josaphat Marinho, a Mesa não se·sente em condiçÇ)es 
de, no momento, responder à indágação de V .. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Aguardo, então, que 
ao ser votada a matéria -·já que, hoje, não há qUOrum 
-, esse esclarecimento seja dado 3o PleriâriO. - ---

Ó SR. PRESIDENTE(Carlos Parrocínior- Será provi
denciado, para que V. Ex• seja ·ateiJ.dido. 

A votação do projeto fica adiada para a. próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Volta-se à 
lista de or_adores. 

Concedo a pàlavra ao nobre Líder do PMDB--:- Senador 
Mauro Benevides. · 
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O SR. MAURO BENEVIOES (PMDB- CE. Pronuncia para os pleitos de Governador, de Senador, de Deputado 
o discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. Srs. Federal _e Deputado Estadual. 
Senadores, na semana passada, o Senado Federal, depois de No que diz respeito ao custeio~ das campanhas eleitorais, 
exaustiva discussão e sucessivas protelações, ultimou a votação foi admitida a participaçã-o das pessoas jurídicas, que poderiam 
da lei partidária, da chamada Lei Orgânica· dos Partidos - oferecer a-s suas dotações aos partidos polítiCOs, a fim de que 
LOP, indo assim ao e·ncontro das expectativas da classe políti- não houvesse mais aquele engodo e aquela mistificação que 
ca, desejosa de conhecer um texto que aqui esteve em elabo- até aqui têm -impe-rado, gerando, portanto, críticas as mais 
ração por um apreciável lapso de tempo, tendo como Relator acerbas. à estrutura político-eleitoral do nosso País. 
o Senador José Fogaça, que durante alguns 1_1}eses debruçou-se O Sr. Marco Maciei-Senador Mauro Benevides, conce-
sobre a redação originária da Câiriara dos Deputados. de-me V. Ex" um_ aparte? 

Ainda na semana passada, segundo_ informações que reco-
lhemos na Secretaria Geral da Mesa, os autógrafos respectivos O SR. MAURO BENEVIDES - Com imenso prazer, 
foram enviados à Câmara dos Deputados, e há a expectativa nobre Líder Marco Maciel. V. EX" teve uma atuação saliente 
de que, nos próximos cincO dias, 0 projeto reformulado pelo na discussão tanto da Lei Orgânica dos Partidos - LOP, 
Senado venha a ser reexaminado pela Câmara dos befmtados, quanto da lei eleitoral, sobretudo nesse projeto que, tendo 
obedecidas as normas con-stantes da ConstituiÇão e do Regi- corria relator o Deputado João Almeida, çlcverá ser votado 
mento Interno. - na próxima quarta-feira na Câmara dos Deputados. 

A minha presença na tribuna na tarde de hoje, Sr. Presi- O Sr. Marco Maciel-Nobre Senador Mauro Benevídes, 
dente, Srs. Senadores, objetiva sobretudo conclamar a outra V. Ex~ traz hoje à discussão um tema qUe preOcupa a todOs 
Casã do Congresso para que decida na próxima quarta-feira, nós, que diz respeito às chamadas reformas políticas e, de 
como se acha programado, sobre a lei eleitoral, que é um módo pãrticular, à reforma da legislação eleitoral e partidária. 
instrumento- indispensável para disciplinar 0 pleito que irá Esse é um território a respeito do qual o Congress_o Nacional 
ocorrer no dia 3 de outubro de_l994. precisa realmerite muito_ progredir. Corno sabemos, o que 

Registre-se que numerosas reuniões foram levadas a ~fei- tem caracterizado tanto a legislação eleitoral quanto a legisla-
to pelas Lideranças das váriaS B~r~9-as na Càf!1ara e no S.ena- ção partidária tem sido um excessivo casuísmo. Recentemen-
do, ora na residência oficial do Presidente do Senado, sob te~·estUdando a matéria, verifiquei que nas oito últimas legisla-
a coordenaçãtl do própri"o Seri-ador Humbert() Lucena, ora turas as eleições se realizaram sob regras dife!enies. Trocando 
na residência do Presidente da Câmara--dos Deputados, co- em· miúdos, o que quero dizer é que para cada eleição houve 
mandadas pelo próprio Deputado Inocêncio Oliveira~-e com --uma fei específica. Quando falo nas oito últimas legislaturas, 
a presença de todos nós que temos a responsabilidade de falo de trinta e dois anos, porque cada legislatura dura, como 
liderar as nossas Bancadas aqui no plenário do Senado Fe- é sabido, quatro anos. Podemos dizer-o que já disse Tavares 
deral. de Lira, em 1921 ~que em ma~éria de legislação _eleitoral 

Diria a V. Exa, Sr. PreSidente-, qúéfoélas as"dúvidãSexpos- e' partidária já experimentamos de tudo, e ainda não temos 
tas aos Líderes foram dirimidas, n"aquela ocasião, pelo consen- o modelo consolidado. No momento em que se fala muito 
so, pela busca de soluções unifolmes, especialmente em torno na necessidade de promovermos as reformas que a sociedade 
de três pontos polêmicos, para os quais·c-onvergiam-e cónver- tanto cobra, devemos começar fazendo, naturalmente, as re-
gem ainda as atenções de Senadores e Deputados. formas eleitoral e partidária, que são leis qu_e fundamentam, 

No que diz respeito à lei eleitoral, essas divergências --a meu ver, O b.om funcism~meqto do próprio siStema de Gover-
concentravam-se especialmente no horário gratuito a~segu- no. O Congresso está ilo bom caminho quando tanto Câmara 
rado aos partidos políticos e aos seus· respeCtivOs Candidatos, dos Deputados quanto Senado Federal buscam discutir; e não 
no custeio _áas campanhas eleitorais e no capítulo- refáe"rite--- SOiíiente_.discutir, _mas: também votar as· novas leis eleitoral 
às coligações partidárias~-- e partidária. Penso qu~ estamos fazendo a legislação possível. 

Esses três itens, considerádos os mais complexos, pelo Eu não diria que é a legislação ideal. A s~ci~9-ade brasile.ira 
aspecto_ polémico de que se revestiam, eXigiram dj_sc.ussões talvez reclamasse avapços _mais_ significativOs, mas, de. toda 
intermináveiS~ E, afinal, os Líderes chegaram a fórmulas que maneira, já conseguünos progredir um pouco. A nova lei 
esperamos sejam chanceladas pelas Bancadas quando a qtaté- partidária, por exemplo, limita o espaço das chamadas legen-

á d d das de aluguel- e eu espero que possamos persevei-ar-Oesse ria vier a ser apreciada no plen rio_ a_Ç~~ara dos DepUta qs. 
na próxima quãita-feira. - caminho -, cria condições para que os Partidos tenham 

vida mais permanente, e não apenas nos_ períodos e'Jeitorais, 
No que tange às coligaçõeS -paftidárias, Sr. Presidente e também consolida algumas regras__que são fundamentais 

e Srs. Senadores, ficou-virtualmente ass-entado que as COliga- para o fortalecimento da vida partidária. A nova lei eleitoral 
ções poderão ser realizadas e~ nível nacional na disputa pela tem, a meu ver, como ponto mais importante, a que V. EX' 
Presidência e Vice-Presidência da República, resguardando-se acaba de _se referir, as no~tas regras para financiamento das 
aos Partidos, no âmbito regional, a autonomia decisória.. Ou -eleições. -Esse era um tema que não poderíamos deixar de 
seja, se em nível nacional um partido se _coliga com outro enfrentar por ocasião da discussão e votação da nova lei eleito-
para a eleição de Presidente e Vice-Presiderite da República, ral, posto que é um tema que vem preocupando a todos nós 
em cada unidade federativa essa C()Hga_çã9_pode prevalecer no BrasiL O fmanciamento das eleições inclusive foi objeto, 
ou não na eleiç~o_de Governador~ Seria.dOr, Deputado Federal recentemente, de ampla discussão, mormente a partir das 
e Deputado Estadual. eleições de 1989, pelas distorções então acorridas. E, de mais 

No que concerne ao horárip gratuito, que foi também a mais, esse é um probleina que vem preocupando o mundo 
uma matéria dissecada à exaustã_p pelos Líderes presentes todo. Vários países Já-editaram- nofmas sobre esse assunto, 
àquelas várias reuniões_, ga-rantiu-se parte do horário aos candi- ____ Alemanha, Espanha, França, Estados_Unidos, que, inclusive, 
datas à Presidência da República e, a seguir,-uma subdivisão aprovaram a nova legislação, o Japão e tantos outros, todos 
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preocupados cm aprimorar o financiamento das cleiçócs. Por 
isso, acredito ser fundamental que neste momento consigamos 
de fato discutir e 'votar esses projetas, tanto o da lei partidária 
quanto o da lei eleitoral. E eles, naturalmente, terãO que 
porque, como é sabido, para que essas leis possam.---vigor~fr 
plenamente para o próximo pleito é fundamental que elas 
estejam devidamente sancionadas pelo Senhor Presidente da 
República até o çlia 2. de abril, para que possamos cumprir 
aquilo que está escrito no art. 16 da_Constituiçãó: d preceito 
que obriga que as normas, tanto eleitqrai~ quanto partidárias, 
tenham sido promulgadas um ano antes das eleições para 
que possam vigorar para --o pleito a que se referem. Eriião, 
considero fundamental que consigamOs agora faZ~ r ·u-m· tour 
de force, que nos empenhemos para discutir e Votar tempesti
vamente essas duas matérias. Acredito que o Senado já deu 
um grande passo na semana passada, quando concluiU a vota
ção da lei partidária. Esperamos que, na próxima quarta-fdnl, 
como V. Ex~ acaba de salientar, a Câmara conclua a votação 
da lei eleitoral do projeto de lei que dispõe sobre as eleições 
para que ele venha à consider~Çã6 do Senado c que possamos 
concluir a sua apreciação -cm- tempo. Será muito ruim se che
garmos ao dia 2 de out_ubro sem termos apro_vado esses dois 
textos legislativos de fundamental importândá pat~ ·a· vida 
nacional, porque, se isso aContecer- e espero ·que- tal nao 
ocorra- vamos realizar as eleições com regras e_ditadas pelo 
TSE e sem condições, conseqüentemente, de inCorporarmos 
à legislação eleitoral e partidária conquistas, avanços qUe eSses 
dois diplomas legislatiVos contêm·.-Eu dissehã pOuco que 
essas duas_ leis não são .flS leis ideais, certamente pensamos 
em algo mais avançado e trabalhamOs nessa· direçãó:-Mas, 
enfim, as negocTaçõe::rhavidas nas duas- Cas·as -do COngresso 
fizeram Com que muitas rtH,td3nças e a1teraç6eS:Tiã0- pudessem 
ser feitas. Trabalhamos com uma série de limitações, com 
uma série de restrições, mas conseguimos dar alguns passos, 
não todos aqueles que seriam necessários. Oxalá .consigamos 
prosseguir nesse território e-, -~quem· Sabe, em 1994, façamos 
as eleições sob novas regras, regras mais adequadas ao País 
e, de modo especíal, mais próximas ·daquilo que desejamos 
para a nossa Nação cm termos do aprimor_amento do processo 
democrático. Louvo_á preocupação-de V. Ex" em ferir esse 
assunto hoje à tarde, porque, de alguma forma, é fundamental 
que nos conscicntizemos da impurtância desses textos. Digo 
sempre que, na hora em que se fala em-criSe econ6mica e 
crise social, o impoitanté é-ter presente que a solução 'da 
crise começa por termos uma boa-Iegislaç.~o eleitoral e parti
dária. A crise brasileira, em sua raiz, é Uma crise p-olítica; 
na proporção em que contribuirmos para melhorar a represe o-· 
tação, para aprimorarmos os partidos políticos, para, de algu
ma forma, aperfc"iço3.riii0S b siStema de governo, estaremos 
dando passos muito tangfveis, ~uito concretos na direção- da 
solução da crise econômico-social. Cre~O que a sociedade já 
percebeu isso, quando cobra que o Congresso faça eSsas refor
mas, aperfeiçoe a estrutura eleitoral e_ partidária como forma 
de termos, conseqüentemente, .uma democracia mais ãdequa
da ao país aberto e justo que desejamos construir. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex'. 
nobre Líder Marco Maciel, que, cm todas as discussõe'$ 3qui 
travadas, tem tido uma participação destacada, oferecendo 
as suas sugestões, a sugestão da sua _experiência, já-qu-e- V. 
Ex\ sem dúvida, é considerãdo uma das inilíoies aufOfidàdes 
em Direito Eleitoral. Quando aqui se discutiu,_ na se.man·a, 
passada, a Lei OrgâniCa- dos Partidos --LOP, v~· Ex~· apfé.: 

sentou oportunas emendas, salvo engano. quase 40 emendas. 
V. Ex~ ofereceu essas emendas ao substitutivo do projeto 
de lei"dos partidos políticos, numa demonStração inequívoca, 
não apenas da sua qualificação mas,-sobretudo, do seu inte
resse em aprimorar-aquele trabalho que mereceu .a ac_uidade, 
a sensibilidade, o esforço e a competência do nosso eminente 
colega, Senador José Fogaça. 

NaS discussões travadas, tanto na- residência do Senador 
Humherto Lucen_a, quanto na do Deputado Inocêncio Olivei
ra, __ V. Ex• também ofereceu oportunas sugest_ões que foram 
acolhidas. _no que tange à legislação eleitoral, pelo nobre De
putado João Almeida. E esperamos que aquela manifestação 
de aquiescência do Relator, na Câmara_, tenha efetivamente 
sido transplantada para o texto que a Câmara deverá apreciai-
na próxima quarta-feira. . _ . 

-- -- -V. Ex~ lembra que nas oito legislaturas ocorreram sucessi
vamente alterações .na legislação tanto partidária quanto elei
toral. E devemos garantir, não uma legislação marcadamente 
estável porque QS fatos políticos sendo dinâmicos poderão 
qf~recer transformações, _mas qão essas transformações tão 
seguidas, que, até este motileiJ.tO, praticamente, nulificam os 
diplomas legais diante de c.acj.a pleito, exigindo, como agora, 
que reformulemos tanto a Lei Çleito~a_l quanto a Lei Ofgânica 
dos Partidos. ·-

V. Ex• se recorda que, quando o Presidente CastellO 
Branco idealizou a_chamad~ reforma política, Sua Excelência 
a concebeu através de três documentos fundamentais: a Lei 
Oigânica dos_ Partld_os; 3 ~;eC~leitoral, que era o Cócligo 
Eleitoral; e a Lei de Inelegibilidades. A partir daí, todos esses 
diplomas, sobretudo, passaram a ser sucesSivamente altera
dos, modificãdos, ora em função da conjuntura_ política ora 
em função de alterações constitucionais - no caso, a Lei 
de Inelegibilidades._Enlim, forani mod_!ficações que d-e_sOrie'n
taram, em determinado mOill;ento, os Líderes políticos e os 
seus respectivos Partidos. 

Queira Deus, nobre Senador Ma~co Ma~iel, que e_ssa 
legblação, que agora estamos votando- aquela que diz res
peito ã organizaçãq dos Partidos-, e a outra que a Câmara 
dos Deputados _h~verá de proceder _na próxima quarta-feira, 
com o exame também, em segUida, pelo Senado Federal, 
façam com que esses diplomas espelhem, efetivamente, a nos-
sa realidade político-eleitoral. ~ __ _ 

Esperamos, também, poder realizar as eleiçO-es -de 1994 
sob a égide de documentos absolutamente corretos, que refli-
tam os anseios da própria ·comunidade. _ 

Como V. Ex~ ressaltou, devemos fazê:-lo até o dia 2 de 
outubro, ·com a sanção do Senhor Presidel).te _4a __ :República. · 
Se isso não ocorrer, vamos, naturalmente, ficar numa poSição_ 
desconfortável porque, neste caso, a Justiça Eleitoral exerci
tará seu poder normativo e; segundo seu talant.e, oferecerá 
a solução para aquilo que teria representado a omissão do 
Poder Legislativo brasileiro. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador :Maur_o Be_n·evides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com imenso prazer, 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Mauro Bene
vides, é_ previsível_. como V. EX~ está assinalando_, que o projeto 
de lei, convertido em norma, concorra para melhorar o funcio
namento-dos partidos. Os pontos assinalados em seu discurso 
in~icárii e"ssa·p~rSpectivã._ Temo-, o porém, que a lei não tenha 
a força süficiéó.te·parà determíriar" a renóvà.Çãb do quadro 
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partidário, que parece, entretanto, da maior cOnveniência 
diante de _tudo quanto se verifica na vida política do País. 
É possível que se diga que energia maior por parte da !ei 
depende de algumas alterações na Constitúíção. n-e qualquCr 
modo, quero assinalar que o meu receio é que não haja a 
renovação necessária, de sorte que os dispositivos agora esta
belecidos podem concorrer para aperfeiçoar o funcionamento, 
mas não tenham a força bastante para determinar a renovação. 

O SR. MAURO BENEVIOES -Nobre Senador Josaphat 
Marinho, acredito que seja procedente a apreensão de V. 
Ex~ e fazemos votoS- para que essa re-noVação __ que V. Ex~ 
deseja ·e agora preconiZá pos-sa~-efetiVamente; se concretizar 
no âmbito das agremiações partidárias. É possível que garan
tamos às novás lideranças, exatamente aquelas que desejam 
comandar os partidos políticos, em função disso também apre
sentar candidatos que possam, de fato, representar o povo. 
Estamos cCYnfiantes em que essa legislação também traga no 
seu bojo, além do aprimoramento dos partidos políticos, do 
seu funcionamento, no que diz respeito à lei ele~toral, os 
mecanismos Indispensáveis à correção das distorçOes até aqui 
ocorridas; que haja também essa renovação tanto através dos_ 
quadros partidários o quanto, numa conseqüénciã-- natural. a 
própria representatividade das agremiações- n·as·ca.sas Legisla~ 
tivas c nos cargos executivos._ - -

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou real
mente empenhado para que a Cârríãra dos Deputados - e 
é esse o pensamento do Relator João Almeida; do Líder do 
meu Partido, Genebaldo Cofreia; do Presidentç da Cânl..ara, 
Inocêncio Oliveira-, já na quarta-feita, ID<!nifeStc-se conclu
sivamente- cin relação ao Projeto de Lei Eleitoral, a fim de 
que, dentro da exigUidade do prazo-, esqueçatrtos-qt:rãlquer 
outra preocupação, deixando que sobreleve, sempre, o inte
resse do _cumprimento do dever. dentro da exigUidade Ç.o 
prazo.- Esperamos que o Senado, também ern __ ~ernpo h3bil, 
manifeste-se sobre a Lei Eleitoral, e a Cãm3ri, por sua vez, 
o faça cm relação à Lei Partidária, e nós tenhanios,- atê ·zs 
de setembro, condições de assistir à ultimação dessas duas 
proposições. O Presidente da República disporá, então, de 
cinco dias ou de uma semana para exercitar a sua prerfõg"3tiva 
de sanção ou de veto. 

Daí a -riiiitlüi presenÇa na tribu-rl.l do Senado, na tarde 
de hoje, com os apartes solidários_ dos SenadoreSMiirco Miciel 
e Josaphat Marinho, para que, de fato, haja uma conjugação 
de esforços nessa reta final que nos separa do dia 2 de outubro 
e, naturalmente, consigamos ver aprovados esses dois impor
tantes instrumentos da leeislacão eleitoral. 

O Sr. Marco Maciel -Senador Mauro Benevides, permi-
te-me V. Ex~ um aparte? --

OSR. MAURO BENEVIDES -Com prazer. nobre Sena~ 
clor Marco Macicl. 

. O Sr. Marco Maciel- Senador Mauro Be~evides, gosta
na de fazer meu_ o apelo de V. Ex~ no sentido de que a 
Câmara, na próxima quarta-feira, delibere sobre a Lei Eleito
ral. Isto, a meu ver, teria duas grandes vantagenS: eill primeiro 
lugar, porque criaria condições para que o Senado- pudesse 
fazer uma apreciação mais ·adequada do diploma que vier
a s~r aprovado pela Câmara. Em segundo lugar, porque daria 
mats tempo para a apreciação do Executivo. 

. A propósito da questão aqui suscitada sobre a Justiça 
Eleitoral, entendo que um dos graves males do excessivo ca
~uísmo que tem caracterizado a Ie&islaçáo eleítoral e partidária 
é que não se consegue-: a partir dâí, construir jurisprudência.". 

Se a cada eleição há uma lei, obviamente não se forma juris
prudência, o que, a meu ver, acaba sendo muito ruim para 
os julgamentos dos feitos junto às diferentes Cortes eleitorais; 
como também termina fazendo com que não se decante toda 
uma trajetória que os partidos políticos devam percorre~ em 
sua existência. Espero, portanto, que com a nova legislação 
que surja da formação desses.do_is diplomas, tanto a Lei Elei
toral quanto a Lei Partidária, consigamos realmente fazer 
uma lei que tenha vida permanente; que não sejam leis qüe 
venham a vigorar apenas para uma eleição mas, quem sabe, 
possam- a_té regular _a '!ida dos partidos nas próximas gerações 
-parafraseando o que, de uma certa feita, disse Churchill 
ao distinguir o político do estadista. Por fim, eU gostafia tam
bém de dizer a V. Exa que todo esse esforço nosso de 1).prjmora
mento das instituições partidárias passa também, a Il_!ÇI,l_ ver, 
pela revisão constitucional. Em primeiro lugar, a Carta de 
88, sob o ponto de vista partidário~ até certo ponto representou 
um retrocesso sobre aquilo que já tinha sido escrito, por exem
plo, na Carta de 194_§..: E~ segundo lugar, penso que devemos 
rediscutir o sistema eleitoraL Para que repensemos o sistema 
e consigamos fazê-lo sem nenhum risco de amanhã vê-lo acoi
mado de reformas de constitucionalidade duvidosa, precisa
remos alterar a Çonstituiç_ão: Não poderrlos contin_uar com 
o 'Sistema proporcional da forma como ele está concebido 
no Brasil. Somos, talvez, o único _país do_ mundo que tem_ 
um sistema -proporcional Cha"mado proporcional puro, sem 
existênci~ sequer de listas._ Então,_ em topo país d~ tradição 
democrática- a relação é sempre eleitor/partido, eldto ou can
didato: No Brasil, a relação é eleito_r/candidato/partido, que, 
a meu ver,_ não é o çorreto,_ Isso se. deve ao nosso sistema 
eleitoraL Precisamos alterá-lo. Se não houver condições de 
al?_olirmos o sistema proporcional puro, que pelo menos consi
gamos fazer um sistema misto, ou ~eja, combinar o _sistema 
proporcional com o sistema majçritário, chamado também 
equivocadamente de sistema distri!al. Se n.ão_ conseguirmos 
aprOv-ar um sistemã proporcional por listas, o que seria ideal, 

·s qúe palmilharam esse roteiro estão sendo bem sucedidos 
-. talvez pudéssemos fazer com que pelo menos uma parte 
fosse eleita em listas. para que pudéssemos dar mais represen
tatividade ao nosso sistema eleit:Dral e conseguíssemos, tam
l)êm, por esse caminho, dar mais força aos partidos políticos. 
Recordo-me daquela frase de_Maurice Duverger, quando visí~ 
tou o Brasil, durante uma palestra que fez na Universidade 
de .Brasília nos idos de 1975: "O Brasil rem tudo para ser 
uma grande democracia. mas só o será quando tivermos verda
deiros partidos políticos". O fato é que, ainda hoje, não temos 
partidos políticos verdadeiramente _enraizados na vida nacio
nal. É necessário, então, fortalecê-los, e para isso é fund~
tnental que o sistema eleitoral os prestigie também. Aliás 
- sem qu_erer me alongar em considerações ao dis_curso de 
V. Ex• -. eu diria que, aO lado de_ssa questão relativa ao 
sistema eleitoral, precisamos pensar em como robuster.:er a 
própria representação. SintO que a representação está em cd
se. Essa não é urna questão que tem sido recorrente só no 
Brasil; eu diria que, de alguma forma, pervaga o mundo todo. 
A representação está em crise no mundo todo e, de modo 
especial, em nosso País. Quem sabe. por ocasião da revisão 
constitucional que espero venha a ser feita a partir de 6 de 
outubro, ela possa cogitar dessa questão e possamos discutir 
questões relativas aos partidos políticos, às inelegibilidapes1 _ 

ao sistema eleitoral. Tudo isso merece um repensar por ocasião 
da revisão. Na revisão constitucional não se pode deixar de 
incorporar alterações substanciais nesse_caminho. 
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O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Líder Marco Macicl. V. Ex" nos reni_eté, já ~gOra, a 
um debate mais aprofundado referente _à revíSão-constitu-
cional. Certamente,_ V. Ex~ e outros GStudiósoS do __ thrcJto 
Eleitoral Brasileiro farão propostas que possam signifiCar- alte
rações substanciais na Ca:rta_Magna, trazendo, em conseqüên
cia, o avigoramento dos partidos brasile_i'ros. É o que todos_ 
desejamos! 

As alterações que V. Ex• defende, sobretudo com a im
plantação do sistema distrital em no~so País, quer seja o puró, 
quer seja o misto, natur_alrnente v~o galvanizar as atenÇõe~ 
da comissão competente_que se constituir- no ârithito 4!-!- Assem
bléia Revisora. Esperamos que a solução cncçntrad.a pc:>Ssa 
refletir, realmente, as expectativas da conjuntura política bra-
sileira. -- -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui fica õ nosso a-pelo 
à própria Câmara dos Deputado~ para que ultime a apredaçào 
dessa matéria até a próxima quin1a~feira~ e ·o Senado Feq_eral 
realize um esforço coucentrado para, no prazo máximo de 
uma semana, decidir sobre a legislação eleitoral. Estol!- absolu
tamente convicto de que no que tange à Lei OrgâniCã. dos 
Partidos - que o Senado federal votou recentemente -
a Câmara dos Deputados deseja çlecidir sobr~ as alterações 
aqui processadas com a maior celeridade possível, para que 
nós, até o próximo dia 25 de:_ setembro, tenhamos aprovadas 
essas duas proposições. 

Quanto ao Presidente Itamar Franco,_ ql!~ sempre foi 
um estudioso da legisl~ção eleitoral e defCndei:~ a riOrrrlà ~de 
que a legislação eleitoral só vigo"rará -no anô SU.bseqüente à 
sua aprovação pelo CongresSo Nacional, esperamOS que· Sua 
Excelência exercite a sua prerrogativa de_sanção e veto e 
o faça até o dia 2 de outubro. Caso isso n3ci"OcóiTa, a JUStiça 
Eleitoral terá que se utilizar de seu. poder normatiVo e ela 
própria irá suprir aquilo que possa ter representado uma omis
são do CongressD brasileiro. 

Fica aqui, portanto, o meu apelo c, sObretudo,à minha 
confiança em que até o dia 2 de outubro tenhainos efetiva
mente a Lei Orgânica dos Partidos e a nova Lei Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Franci~co Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROL!,EMBERG(PFL- SE.Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente_, S~ c sr SeUã.
dores, recebo, com m4i.t~ Sll:rprcsa,_a publicação, no Diário 
Oficial de 1'' de setembro, do Decreto de .30. Pe._agosto de 
1993, que designa Comissão Especial destinada a "identificar 
propostas de interesse fundamental para a- Nação, tendo 'em 
vista o processo de revisão constitucional" a re:alizar~Se em 
~n. . . 

Em que pese a alta releVârlCia do trab~!h"o que àquela 
comisSão de indiscutível peso está reservado,_ não pOsso me 
furtar à manifestação de um despretensioso comentário, fruto 
da surpresa a que me referi. -

Parece regra geral, em todos os circui_tbS õfic.ials, !l preva
lência do entendimento de que som~nte juristas são co_lppe
tcntes para examinar a temática constitu-Cio"'iial, seja ela de 
qualquer natureza, inclusive ju!ídica .. : É inconcebível J;legar 
a eles a condição fundamental, inerente a selJ;_Qfíçio, q~ apare
lhar o texto constitucional de forma a __ atenâer aos míili_m.os 
princípios que presidem à formulação das Leis. De, modo 

igual, torna-se afrontoso ao bom senso inaâmitir-se sua condi
ção _suprema de escrutinadores privilegiados das matérias que 

-- digllm reSpeito precípuo a seu mister. Bom exemplo disso 
está no Capítulo constitucional relativo ao Poder Judiciário, 
em sua totalidade, assunto de sua específica competência e 
interesse. Outros pontos, aqui e acolá pinçados, devem tarn
~ém passar obrigatoriamente pelo seu crivo. A revisão global 
do texto e sua adequação aos prindpios fundamentais impos
tos pelo processo de elaboração das leis não poderá jamais 
prescindir de seu concurso e de sua int~rvenção. Equivale 
essa atribuição à do revisor gramatical e ortográfico, r~spon
sável direto pela perfeição lingüístíêa do produto final. E não 
mais. 

Impor-lhes opinar globalmente acerca de assuntos tão 
diversificados que se encontram no bojo da Constituição é 
desmerecer-lhes a inteligência e o discernimento! 

O texto constitucional não -é furidamentalmente uma peça 
de direito. Ele é a própria manifestação do direíto. Mas·para 
che_gar l!_essa condição suprema. deve ser entendido como 
um~ produto matízado correspondente ao conjunto formado 
pelas correntes diversificadas que atuam no seio da vida sociaL 
Sua complexidade precisa ser encarada como fruto -de -um3 
ação interdisciplinar, da qual participe toda a conjuntura res
ponsável por sua elaboração teórica._ 

Não entendo como estão sendo descartados economistas, 
sociólogos, ambientalistas, cientistas polítícos, entre tantos, 
dessa Comissão EspeciaL Sua pfJ.rticipação nas propostas de 
que fala o Decreto é um imperativo da natureza variada da 
temática constitucional. 

SobreCarrega-rem-se j~Histas de not_lle_ada, como os que 
se identific_am naquela relação, Com assuntos impertinentes 
a sua esfera de atuaçã~ profissiohal, é, por mais paradoxal 
que seja, amiudar-lhes a capacidade de trabalho e, o que 
se torna mais relevante, a capacidade de trabalho de tantos 

-especialistas de notóriO saber em outras áreas_do· conheci
mento exigido pelo processo de reavaliação c-onstitucíonal. 

Tenho, para mim, que todos os subsídios a serem certa~ 
ment_~ oferecidos pela Comissão serão de valia muito mais 
para a NaçãO que apenas para um Poder isolado. Por isso, 
a ela pertencerão, por dever e de direito. 

Louvo, no entanto, o discernimento de quein compôs 
aquela, a que_chamaria subequipe de trabalho, nomeando 
personalidades ímpares da vida jurídica nacional, coordena
das, para muita honra desta Casa, por um funcionário seu, 
o Dr. Alexandre Dupeyrat, Assessor Legislativ_O çl.o Senado 
Federal, hoje à disposição do Executivo. 

Nunca é tarde aguardar-se que a sensibilidade dos promo
tores de reuniões similares mantenha-os em __ alerta para o fato 
de que os processos de _elabor_ação ou de reavaliação cons.titu~ 
cional requerem um elevado grau de especialização, mas so
mente exeqüível no atendimento da multiplicidade de fatores_ 
que dão corpo à vida nacional. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCUR
SO: 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 1993 

O Presidente da República, no Uso da atribuição que 
lhe .c~_~fere _o _ãrt._ 84, inciso_s_ ry_ e Vl, da Constituição, e 
de a_cordo~C9!11 o art. 2' do Decreto de 5 de agosfóde 1993, 

_que Instituiu Comissão EspeCial com a finalidade de identífiçar 
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propo5tas de interesse fundamental para a Naç~o. tendo em 
vista o processo de revisão constituciori"al preVisto !JO art._ 3" 
do Ato das Disposições .ConstitucionaiS TranSitórias, resofve: 

. DESIGNAR 

Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 
Raul Machado Horta 
Sérgio de Andréa Ferreira 
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho 
Sacha Calmon Navarro Coi::lho 
Eras Roberto Grau 
Washington Peluso Albino de Souza 
Maurício José Godinho Delgado . 
Inocêncio Mártires Coelho 
Arthur Pereira de Castilho Neto 
Hugo Gueiros Bernardes _ 
Celso Antônio Bandeira de Mello e 
Geraldo Ataliba, para, sob a coordenação do priineiro, 

integrarem à referida Cómissão. . - · · -~ · _ 
Brasflia, 30 de agosto de 1993; 172' da Independência 

e 105' da República. -ITAMAR FRANCO- Mauro Moita 
Durante. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÚES EXTERIORES 
DECRETOSJJE 30 DE AGOSTO DE 1993 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, incisO XXV, da Constituição, resolve 

EXONERAR . 
CELSO LUIZ NUNES AMORJI\1, do cargo de Secretá

rio-Geral das Relações Exteriores, do Ministério das Re_laç_ões 
Exteriores, por ter sido nomeado para outro cargo. 

Brasília, 30 de agosto de 1993; 172' da Independência 
e 105~ da República. -Itamar Franco. 

O Presidente da República, no us~ da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso I, da Constituição, resõlve 

NOMEAR . . . 
CELSO LUIZNUNES AMORIM, para exercer o cargo 

de Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
Brasflia, 30 de agosto de 1993; 172• da Independência 

e 105• da República. -ITAMAR FRANCO - Maurício Cor
rêa. 

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 
DECRETO DE 30 DE AGOSTO OE 1993 

O Presidente da República, de acordo co_m _o_ _çiisposto 
nos artigos 96, inciso II, e 98, inciso III, letra a, da Lei n~ 
6.880, de 9 de dezembro de 1980, resolve: 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. ------

0 SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"'~ e Srs. S~nadores, na 
última quinta-feira, dia 19, esta Casa, no Auditório da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidada~lia, abrigou um dos 
mais significativos eventos realizados em prol_ do cerrado e 
do Centro-Oeste nos últimos anos. Sob o patrocínio da UNES
CO __ e SEMATECJDF; realizou~se o SemináriÕ de Avaliação 
do "Projeto de Biosfera do Cerrado:•, aberto pelo Exm" Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amo
rim, presidido pelo Senador Alfredo Campos, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e com a presença de vários 
Secretários de Meio Ambiente que detêm em seu território 
,áreas de cerrado, entre os quais os ilustres titulares desta 

Pasta no Distrit9 Federal, Paulo Timm~ em Minas Gerais~ 
_Otávjp Elísio; no Tocantins, M'auríCio Garcia. 

Cõm tais presenças o êxito do Seminário estava, de ante
m_ão, assegurado. Mas, na verdade, o encontro transcendeu 
a~_ expectativas~ acabou, inclusive, tendo ampla repercussão 
na imprensa nacional. Transcrevo, a propósito, a matéria dedi
cada ao tema pelo Jornal do Brasil do dia 22 próximo passado:-

"PLANÔ QUE CRIA RESERVA VÃ! A UNESCO" 
"Brasília está a um passo de abrigar? Reserva da Biosfera 

do Cerrado,_ se_gunda do País, destinada a preserva,ção da 
biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável. A proposta, 
que começou a ser elaborada no fim do ano passado, será 
enc~rn_inhada em outubro à UNESCO, em Paris, pelo Secre
tário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Paulo Timm. 

A UNESCO tem~ p-rograma de reconhecim~nto interna
dOrial de reservas de biosfera. A única região beneficiada 
no Brasil é a Mata Atlântica. Existem trezentas reservas desse 
gênero, espalhadas em setenta e cinco países, ocupando cento 
e sessenta e quatro mílhões -de -hectares. 

Caso o projeto seja aprovado, parte do cerrado do Dis
trito Federal será reconhecido oficialmente como reserva de 
biosfera, com chances de obte:r recur.sos técnicos e financeiros 

· nacionais e internacionais para preservação, pesquisa e estu
dos sobre o crescimento equilibrado. 

São duzentos _e vinte e seis mil hectares que englobam 
as principais áreas de preservação do Distrito Federal, o Jar
dim Botânico, a reserva do IBGE, o santuário ecológico de 
Águas Emendadas,_ o Parque Nacional e a Fazenda Água 
Limpa da Universidade de Brasília (UnB). 

- - AS--reservas de biosfera têm três fUnções básicas: conser
var amostras dos principais ecossistemaS do mulido, garantir 
a-- pesquisa e pieservação da fauna e da flora, e funcionar 
como laboratórios para solucionar os problemas de utilização 
da terra. 

O projeto tem o 3poio unânime das Organizações ·não 
Governamentais (ONGs) da capital, segundo um de seus re
presentantes, Gustavo Souto Maior, no Conselho de Política 
Ambiental do Distrito Federal. A mentora da idéia é Anajúlia 
Hering Sales, Diretora do Jardim BOtânico de Br3silia. 

Dois fatores levaram_ à elaboração do projeto: a riqueza 
da biodiversidade do cerrado_, que pode ser comparada à da 
Amazônia, e a ocupação desordenada da região, segundo o 
Secretário Paulo Timm, que coordena o projeto. 

·o cerrado é uma Amazônia iúvertfda de pequeno porte' 
costumam dizer vários ambientalistas. Além de conter tre_chos 
das três maiCires bacias- hidrográficas brasileiras e sul-ame
ricanas, possui urna flora que está entre as mais ricas do mun
do. A ocupação desordenada, como a implantação da mono
cultura da soja, tem degradado com rapidez a fauna e a flora. 
'Se ª"· sit1,1ação perdurar, o cerrado não resistirá 20 anos', alerta 
Titn:m. Menos de 10% do bioina estão preservados e a maior 
parte fica no Distrít9 Federal~ 

Em seminário organizado na semana pasSada, Secretários 
do Meio Ambiente de treze Estados por onde se espalham 
os duzentos milhões de hectares do cerrado brasileiro;aprova
ram moção de apoio ao projeto e pedido para que na revisão 
co1_1stituciõrial o cerrado seja inc()rporado à Constituição como 
patrimônio nacionaL -

É responsável por 30% da produção nacional de grãos, 
42% de leite e 35% de café. A ocupação desordenada, como 
a implantação da monocultura da soja, tem degradado com 
rapidez a fauna e a flora." 
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Mas qual a importância -do Seminário? 
Muito simples: jamais as auto-rida-des ambientais, com 

responsabilidade institucíonal sobre o cerrado, haviam se reuM 
nido para articular suas ações. O ProjetO -de Reserva de Bio~· 
fera do Cerrado, apresentada pela SEMA TEC/DF à aprecia
ção da UNESCQ,_ propiciou este Encontro. E se constitui 
em feliz iniciativa. Ao final do Seminário, os Secretários pre
sentes aprovaram moção de apoio à Reserva de Biosfera do 
Cerrado e firmaram J::'r()tocolo d.e Intençõ~s comprometen
do-se a cooperar para sua iniplantação. Transcrevo também 
estes documentos que- passam aos Anais da Casa como um 
marco no processo de luta_na defesa do cerrado. 

MOÇÃO DOS POVOS DO CERRADO . . .. 
Os Secretários de Meio Ambiente, de Unidades da_fede

ração que detêm em seus territórios porçõeS de -cerradO;-seus 
representantes, e demais autoridades ambientais reunidos e_m 
Brasília por ocasiáo do Semiriáii_o ·sobre Reserva de Biosfera 
do Cerrado, 

Resolvem: 

19) Subscrever o Protocolo de Intenções anexo que ex
pressa tanto o apoio à "Reserva da Biosfera· do Cerrado -
!• FASE", apresentado pelo GDF à apreciação da UNESCO,_ 
como determinação em asseg~rar sua adequada implantação; 

2~) Apelar aos representantes do _Senado Federal e Câ
mara dos Deputaaos para que transmitam ao Congresso Na
cional a expectativa dos povos do cerrado, de que o cerrado 
seja inCOrporado como património nacióli.al na reviSão consti
tuciorial que se avizinha; 

3~) Encarecer ao Senado Fede(al a agilização-do processo 
de aprovação das convenções intemacionaís sobre "Biodiver-
sidade'' e "Clima" assinadas na ECQ-92. _ 

Ressalto a oportunidade do item 3 da moção que apela 
a esta Casa no sentido da agilização da aprov:açã_o_ das conven
ções internacionais aprovadas na EC0-92. Tenho certeza,que 
a moção dos secretários já t6ve eco na Comissão_ das Relações 
ExteriOres e seu próprio presidente, Senador Alfredo Cam-. 
pos, que dirigiu o evento, ·sensibilizado, tomou a iniciativa 
de colocar as convenções da "'biodiversíd~9,e" e: "clim~" na_ 
ordem do dia daquela Corriíssão.- - --

Quanto à incorporação do cerrado na cqnstituição como 
patrimônio nacional, também presente na moção_, ressalto a 
tramitação na Casa dª_s P_E_Ç. de Autoria d_os Deputados Fábio 
Feldmann, Maria Laura e Alonso de Freitas .. Ma5;, com o 
objetivo de iniciar formarmente esta discussão no Senado Fe
deral estou, também, apresentando idêntico projeto, riãO sem 
homenagear os ilustres Deputados que houveram por bem 
antecipar-se ao processo. 

Finalmente, desejo, também, anexar o documento final 
sobre a Reserva de Biosfera do Ce,rrado, divulgado pela SE
MATEC no Seminário. Pelo rigor conceituai, op_'?rturiidade. 
e importância deste documento, que define com clareza o 
conceito de "Reserva de Biosfera" e sua _ _;lplicabilidade ao 
Distrito Federal, merece ser conhecido de todO$ e por isso 
mesmo requeiro seja considerado_como integrante do presente 
pronunciamento. 
I 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO TEIXEIRA EM SEU DISCURSO: 

PROTOCOLO DE INTENÇÓES ENTRE OS ~ECRE
TÁRIOS DE ESTADOS DE MEIO AMBIENTE DOSES
TADOS DO AMAPÁ, BAHIA, DISTRITO FEDERAL, 
GOIÁS, MATO GROSSO. MATO GROSSO DO SUL, MI- . 
NAS GERAIS, MARANHÃO, PIAUÍ, SÃO PAULO E TO
CANTINS. 

No interesse mútuo de desenvolverem uma estratégia in
__ tegrada para o Domínio Morfoclimático do Cerrado visando 
a sua conservação e desenvolvimento sustentável e, conside
rando: 

que o Bioma Cerrado ocupa aproximadamente 25% do 
território nacional, sendo o segundo maior biom~ da América _ 
do Sul; 

que abriga uma das maiores biodiversidades do mundo 
ainda pouco conhecida; 

que é o Bioma inais ameaçado do País e que mais rapida
mente vem sendo substituído por monoculturas gerando níveis 
de impacto ambiental irreversíveis; 

que a degradação do Bioma cerrado compromete as prin
cipais nascentes da_s grandes bacias hidrográficas do Brasil; 

qlle o Ce_rrad<? não foi contemplado como patrimônio 
nacional pela Constituição de 1988 à exemplo da Amazónia, 
Pant~nal e Mata Atlântica; 

que é fundamental o des.envolviffiento de ações cOnjuntas 
que garantam o seu desenvolvirilento _atual sem prejuízo da 
conservação do património natural, genéticO e cultural da 
região; 

que a proposta brasileira pa-ra a criaÇão" da Reserva da 
Bio'sfera do Cerrado FASE -1 -Distrito Federal será julga
da e-m setembro de 1993, em Paris, pelo Comitê do MAB; 

que a Reserva de Biosfera do Cerrado é um instrumento 
de gestão visando o desenvolvimento sustentável e a Conser~. -
vação do Domínio Morfoclimático do Cerrado: 

RESOLVEM:. 
Firmar o presente Protocolo de Intenções com o objetivo 

de apoiar os esforços para implantação da Reserva da Biosfera 
do Cerrado e integrar as ações nas respectivas Secretarias 
no sentido de possibilitar a conservação dos recursos-genéticOs 
e o ·desenvolvimento sustentável da região dentro do que pre
coniza o Programa M1\B, a Agenda 21 c a Convenção da 
Biodiversidade assinada na RIO-::- 92 (UNCED). . 

As atividades comuns que decorrem deste protocolo de 
intenções visam otimízar ~úlp1ic3Çãõ de recursos físicos_, huma
nos e financeiros; adequar e rever as políticas públicas condi
ções e potenciais do Cerrado; envolver a sociedade civil na 
busca de soluções económico-sdciais para a região do Cerrado, 
visando a sustentabilidade biológica da região; difundir as 

~"i-llfõrmações; ampliar e captar investimentos e, prornuver pro
gramas integrados de pesquisa e sua divulgação junto a socie
dade. 

Para a execução do presente protocolo de intenções as 
partes envolvidas se come,rO"metern a: elaborar um programa 
de ações conjuntas, t~nd_o comg_ i~st~urnento de gestão a Re- _ 
serva da Biosfera Ço Cerrado pos~bilitanto a troca-de informa--
ções e apresentaÇão de result~dos_de projeto/programas; reali
zação de foiUns anuais; desenvolver ações no sentido da imple
mentação da Reserva da Biosfera dO cerrado como locais 
de referencia para urna ação equilibrada em prol do desenvol-
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vimcnto sustentável da região; ampliar a capacidade iOstalada 
de pesquisa científica e tecnológica vÕltada para o Cerrado, 
no sentido de consolidar centros de excelências nas diversas 
unidades da Federação. 

No desenvolvimento das açócs previstas no presente do
cumento, cada uma das partes deverá dar todo o apoio técnico
adminístiativo e instittidoõ.?I que se fizer necessário. _ 

O desenvolvimento de ações intcgrãdas, envolvendo mais 
de um estado, será objeto de instrumentos legais próprios 
e aditivos do presente protocolo, onde estarão previstos a 
proposta de trabalho e as custas inerentes. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trãbalhos, 
designando para a se·ssão ordinária de quarta-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 138, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 138, de 1993 (n' 3.719193. na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n• 8.031. de 12 de abril de 
1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Ju
tahy Magalhães, cm sub~tituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania 

-1~ pronunciamento (sobre o Projeto):_ favorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta; 

- 2" pronunciamento (sobre a emenda de Plenário): péla 
prejudicialidade. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 149, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei ci.a Câmara 
n•I49, de 1993 (n" 3.713193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes, e dá outras providências, tendO 

Parecer, sob n• 285, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro

jeto com as emendas que apresenta. de n·~~ 1 a 5-CCJ. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 

"c", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolução n~ 
68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabeleCe 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal, e dá outras providências, tendo 

parecer favorável, proferido em Plenário, Relatot: Sena
dor Francisco Rollembe~g1 __ ~I;n substituição à Comlssª9_j.~ 
Constituição, Justiça e Cida-dania.- -

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
"c", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei do Senado 
n" 105, de 1992, de iniciativa da ComiSsão Parlamentar Mista 
de Inquérito, destinada a examinar irregularidades na adminis
traÇão do FGTS do Trabalhador. que dispõe sobre o Fundo 
de _'?a!~~tia do Tempo de Serviço e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto e as emendas.) 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, DE I993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•90, de !993 (n'' 1.319191 na Casa de origem). que denomina 
"Wilson Rosado de Sá'. a Avenida de Contorno (12,5 km), 
trecho da BR-304, no Município de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n·' 213 _de 1993, da Comissão 
Educação. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I72, 
DE I992- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de L_ei do Senado 
no 172, de 1992 - Complementar, de autoria do._S.enador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato 
do disposto no§ 2" do- art. 191 da Constituição Federal, tendo 

-- Parecer favorável, sob n··· 194. de 1993, da Comissão 
de Assuntos Económicos. 

-7-
REQUERIMENl'O N• 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento no 944, de 
1992, do Senador Almir Gabriel solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a-inclusão, em Ordem 
do Dia. do Projeto de Lei do Senado n'' 294. de 1991, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg, que eStabelece nor
mas para o transporte colctivo de trabalhadores rurais e da 
construção civil. 

-8-
REQUERIMENTO N• 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, 
na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no 
dia 2 _de ju~ho de 1993, durante as exéquias do jornalista 
Carlos Castello Branco. 

-9-

REQUERIMENTO N• 549, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no 549, de 
19_93, do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
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matéria intitulada Mestre Miguel, de autoria de Virgílio Motta 
Leal Júnior, publicada no Jornal A Tarde, da Bahia, edição 
de 2 de junho de 1993. 

-10-

REQUERIMENTO N• 559, DE 1993 
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 559, de 

1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos 

termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do artigo Castelo, Martins e Sobral Pinto, publicado no 
joffial O Povo, de Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Está encer-
rada a sessão. - - - -

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 42 minutos.)_ 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'l48 QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 183' SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO 

DE 1993 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- N\'~ 313 e 314, de 1993, de agradecimento de comuni
cações. 

-Submetendo à deliberação do Senado Fe-deral a 
escolha de nome indicado para cargo cujo prOvimento de
pende de sua prévia aquiescência. 

-N" 312, de 1993 (n" 565i93, na origem), de 6 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Antonio 
Amaral de Sampaio, Minfstro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República da África do Sul. 

1.2.2 - Ofícios do 1 ~ Secretário da Câmara dos Depu
tados 

-Encaminhando à revisão do Senado Federal autó
grafos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n" 164, de 1993 (n" 
1.211/88, na Casa de origem), que acresceiitã diS-pOsitivo 
ao art. 232 do Código de Processo Civil. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 165, de 1993 (n·• 
2.093/91, na Casa de origem), que institui 6 Plano DífetOr 
para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco ·
PLANVASF. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 166, de 1993 (n·• 
3.527/93, -na casa de origCin), que estabelece diretrizes 
para a consolidação e o reescalonamento, pela União, de 
dívidas internas das administrações direta e indireta dos 
Estados, do Disfrito Federal e dos Municípios, e dá outras 
providências. -

·-Projeto de Lei da Câmara n• 167, de 1993 (n•' 
3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos·do Grupo 

Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do TraQalho da 
2" Região e dá outras providênciaS. · 

-Projeto de Lei da Câmara n'' 168, de 1993 (n" 
3.550!93, na Casa de origem), que dispõe SObre a transfor
mação da Escola Técnica Federal da Bahia em Centro 
Federal de Educação Tecnológica e ·dá o_utras providências. 

1.2.3- Requerimento 
- N? 876, de 1993, de autoria do Senador Francisco 

Ro!lemberg, solicitando que seja considerado, como licen
ça autorizada, o dia 10 de setembro do corrente ano. Vota~ 
ção_ adiada por falta de quorum. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Deferimento do Requerimento n' 862, de 1993, do 
Senador Rachid Saldanha Derzi, lido em sessão anterior. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Índice 
alarmante da violência urbana no País. Intervenção esta
dual no Município de Floresta- PE. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Presença, na 
Casa, de comitiva de integrantes da Associação Interna
cional Mokiti Okada. 

SENADOR PEDROTEIXEIRA-26"'anode funda-
ção do Clube dos PioneirOs de Brasnia. --

SENADOR NEY MARANHÃO- Gestão do Coro- .. 
nel Wilson Romão à frente da Polícia Federal. 
. SEN_fi.DOR RONALDO ARAGÃO- InseguranÇa 

_e desgoverno no Estado de Rondônia. Indignação diante 
do assassinato de menor pela guarda do Pªlácio do Gover-
no. em Rondônia. - ---

1.2._6- Requerimento 

-N' 877, de 1993, _de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos 



8514 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1993 

EXPEDtBNTB 
C2MTIIO OaAPICO DO SI!IIADO PmUAL 

w.NOEL VILELA DE W..OALHÃES 
Dn~ar4crll do s.u•o r.-

. AGACIEL !lA SILVA MAIA 
Dir1101' Eact~av. 
CAIU.US HOMJ::RO VIEIRA SINA 
Oincar M8iailtnawe 

DL\Iuo DO CX»>OU.O PACX*AI. 

!a-IGII~-·u---·-

Lt;l<t: CARLOS BASTOS 
DnwtM•onl 

-.... , ······-··-... ·-···-···-·-·-···---
~LORIAH AUOUSTO CDtmNHO MADRUCIA 
Dnw-"'ju• 

da Casa, nos dias 9 e 10 do corrente mês.. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n·• 138, de 1993 (n·• 3.719/93, 
na Casa de origem), que altera o inciso IV do art. 13 
da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Cãmara n" 149, de 1993 (n·• 3.713/93, 
na Casa de origem), que cria a Secretaria- Nãi::lotial de 
Entorpecentes e dá outras providências. Votação adiãda 
por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 68, de 1993, que estabelece 
a estrutura do Ce-ntro de DesenvolvimentO ·de RecursOs 
Humanos do Senado Federal e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n>' 90, de 1993 (n" 1.319/91 
na Casa de origem), que denomina "Wilson Rosado de 
Sá" a·Avenida de Contorno (12,5Km), trecho da BR-304, 
no MunicípiO de Mosso ró, Estado do Rio Grande do Norte. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n" 172, de 1992- Comple
mentar, que dispõe sobre o_çumprimento iinediato do dis
posto no parágrafo 29 dv art. 192 da Constituição FederaL 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerini:ento nn 944, de 1992, do Senador Almir Ga
briel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão, em Ordem do_ Dia,_d_o r_rojeto 
de Lei do Senado n" 294, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que estabelece nor_m_a_s para o trans
porte coletivo de trabalhadores rurais e da construção civil. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 545, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, das palavras proferidas_ pelo 
Presidente Austregésilo de Athayde, na ,Acaclf:Qli-ª_Brasi
leira de Letras, no Rio de JaneirO, nó dia 2 de junho 
de 1993, durante as exéquias do jornalista_ Carlos Castello 
Branco. Votação adiada por falta de quorum. 

ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria intitulada 
"Mestre Miguel", de autoria de Virgl1io.Motta Leal Júni_or, 
publicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição de 2 de 
junho de 1993. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento no .559, de 1993, do Senador Cid Saboia 
de Carvalho, solicitando, nos termos regimentais, a trans
criç·ão, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Castelo, 
Martins e Sobral Pinto", publicado no jornal O. Povo, de_ 
Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n" 105, de 1992, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá 
outras providências. Retirado da pauta, nos termos do art. 
175, letra e,do Regimento Interno. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR A UREO MELLO- Homenagem póstu
ma ao jornalista André Limongi, falecido em Manaus
AM. 

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO. 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

N°' 451 e 452, de 1993 

3- ATO DO DIRETOR-GERAL 

N" 60, de 1993 

4- CONVÊNIO 

Termo de convênio celebrado entre o Senado Federa_! 
e a Academia Piauiens_e de Letras. -

5- ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIÓÕ -

Requerimento ~n, 549, de 1993, do Senador Lourival - 8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a transcri- NENTES - -
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Ata da 1838 Sessão, em 8 de setembro de.1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Preside11cia dos Srs. Carlos. Patrocínio, Epitácio Cafeteira e Magnq Bacelar 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE PRESENTES. OS 
SRS. SENADORES: 

INFORMAÇÃO' 

-CurriculurÕ Vitae: 
Embaixador Antonio Amaral de Sampaio 

Affonso Carnargo _ Albano Franco _ Bello Parga _ Carlos São Paulo/S)', 19 Qejunhode 1930. 
Patrocinio _Dirceu Carneiro _ Elcio Alv3!es _,..._Epitácto Cafeteira FilhO de Antonio Paiva de SamPaio e 
_ Flaviano Melo _ Garibaldi Alves Filho __ Gilberto Miranda_ Maria de Lourdes Amaral de Sampaio. 
Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ Iram _Saraiva :_ João Bacharel em Ciêncíadu.rídiêas ·e Sociais, USP. CPCD, 
Calmon _ José Forgaça _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ ~fRBr. -
Lourival Baptista _ Lucídio P!lrtella _ Magno Bacelar :_ Mauro Doutorado em Diidto Público, UEG. CAD~lRBr. CAE 
Benevides __ Meira filho _Nelson_ Carneiro_ Pedro Teixeira __ do IRBr. 

Oficial de Gabinete do Reitor da USP, 1951/54. 
Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Valmir Campe!o. Assessor dO- Professor Catedrático de Direito Interna-

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a_ sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos ·nosSos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚB.LICA 

De agradecimento de comunicaçõ_es 

N' 313, de 1993, de 6 do corrente, referente à aprovação 
da matéria constante da Mensagem SM n"' 175, de 1993; e 

N~ 314, de 1993, de 6 do corrente, referente à manut~nção 
de diversos vetos, constantes da Mensagem CN n"' 37, de 
1993. 

Submetendo à deliberação do Senado_ Federai a 
escolha de nome_ indicado para cargo cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescênCüi: 

MENSAGEM N• 312, DE 1993 
(N• 565/93, 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 
n9 93.325, de to de outubro de 1986, no art. 39, iricisó I alínea 
a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n9 29..5.18, de 10 
de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas~Exce
lências a ·escolha, que desejo fazer, do_ Senhor ANTONIO 
AMARAL DE SAMPAIO, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreha de Diplomata, para exercer o cargo de embaixador 
do Brasil junto à República da África do S.ul. . . . _ 

Qs méritos do Embaixador ANTONIO AMARAL DE 
SAMPAIO, que me induziram a es~olhê-lo pafa o deSem
penho dessa elevada função, constam da anexa inícinhação 
do MinistériO das Relações ExteriOres. . . 

Brasília, 6 de setembro de 1993.- Itamar ~rancQ-

cional Privado da UEG, 1957/60. . . _ _ 
SecretáriO- do boletim da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional. 1958/59. 
Côn·sul de Terceira Classe, 31 de janeiro de-1957. 
Segundo Secretário, merecimento, 24de outubro de 1961. 

=-, = Primeiro Secretário, merecimento, T de abril de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 10 de: janeiro de 1973. 
Ministro" de Segunda Classe-,_ merecimento, 26-de setem

bro de 1977. 
Ministro dC Primeirci Classe, mereçjmento, 3Q. de junho 

de 1986. 
_ Assistente do_ Chefe dO- Serviço de Assuntos Consular~s 

e de Passaportes, 1957. -
Chefe do Setor dp Orient~ Próximo, J!éi' Divisão Política, 

1958159. . . . . . - . . . 
Assistente do Secretário-Geral-Adjurito para Assuntos 

da Europa Ocidental e África, 1967. -
Assistente do Chefe da Divisão do Orien_t_e Próximo·, 

1967. 
Chefe, interino, da Divisão -do Orferiti:fPrôximo, 1968. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1968nO. 
Secretário-Geral~Adjunto, subS_tituto, para a ·ÁfriCá e 

Oriente Próximo, 1968/69. 
Chefe do Departamento do Oriente Próximo, 1968/69. 
Chefe do Departamento do Oriente Próximo, 1987/1991. 
Subs_ecretário-Geral, substituto, para Assuntos Políticos 

Bilaterais, -198811989. 
Secretário-Geral, substituto, de Política Exterior, 1990. 
Bonn, -Terceiro seCretário, 1959/61. 
Bonn, Segundo Secretário, 1961162. 
Liro~,_Segundo Sec~etário, 1962/64. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1963. 
Cairo, Segundo Secretário, 1964/67. 
Cairo, Enc8:rre_gado de N:"egó~ios, 1967. 
Teerã, Primeiro Secretário, 1968. 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro Secr~tário, 

1970n].. . . . . . . 
G~n~bra, D~_legas;ã<?_?_ermanente, ConSelheiro, "1973. 
Lisboa, Conselheiro, 1973n7. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1973. 
México, Ministio-Co'nSelheirO, 1977/81. 
México, Encai-regádo".de Neg6cios, 1977/82. 
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São Salvador. encarregado de Negócios, 1980. 
Damasco, embaixador, 1982/87. 
Belgrado, Embaixador, 1991193. 
Comissão de Preparação das Instruções para a Delegação 

do Brasil à XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1957 
(asse~sor). . _ . _ _ ___ _ 

A disposição do Cerimonial durante a visita do Presidente 
de Portugal, 1957. 

ComiSsão~ de Aplicação· do Tratado de Amizade e Con~ 
sulta com Portugal, 1957 e 1958 (secretário). 

À disposição do Presidente do Conselho da República 
Francesa em ViSita Oficial ao Brasil, 1958. 

Comissão do Programa do Comemorações· do Centenário 
de Clóvis Bevilácqua, 1958 (membro). 

À disposição do Presidente da República de Honduras 
em vi.sita ao B~asil, 1958~ _ --~ - o __ - -

A disposíÇao da Delegação da Organização dos Estados 
Africanos Independentes em visita ao Brasil, 1958. 

XLVII CoitferênCia da União Interparlamentar, Rio de 
janeiro, 1958 (assessor). 

V Sessão da Corriissâci ConSultiva dos trabalhadores e 
Intelectuais, OIT, Colônia, 1959 (assessor). 

XVII Sessão do Conselho do CIES, Lima, 1964 (dele
gado). 

II Conferência de Cúpula dos estados Não-Alinhados, 
Cairo, 1964 (observador). 

V Conferência dos Países exportadores de Petróleo, Bag
dá, 1965 (observador). 

I Reunião dos embaixadores do Brasil no Oriente Próxi-
mo, Roma, 1966 (assessor). _ . 

II Conferência de Desenvolvimento_ Industrial da Liga 
Árabe, Cairo 1965 (assessor). · . 

À disposição do Ministro de Negócios EstrangeirOs -da 
Tunísia em visita ofiCial ao Brasil, 1968. 

À disposição do Presidente da "Sonatrach" na visita -da 
Comissão económica da Argélia, 1968. 

À disposição do príncipe Gholan Reza Pahlevi em Visita 
ao Brasil, 1969. · 

Missão Especial Junto ao Reino Unido da Líbia, para 
propor o estabelecimento de relações diplomáticas com oBra
sil, 1%7 (delegado). 

XXXII Sessão do Buriau Inte_rnacional de Educação, Ge-
nebra, 1970 (Delegado) . 

XXV Sessão do Conselho da UIT,,Genebra, 1970 (dele
gado). 

Conferêricia da ONU para Uso PacífiCo dos Fundos Oceâ-
nicos, Genebra, 1970 (delegado). . . 

Grupo de Trabalho Intergovemamental para Q Financia
mento das Operações do CIME. Genebra, 1970 (chefe). 

LIV e L V Sessões da Assembléia Geral da OJT, 1970 
e 1971 (conselheiro). 

Grupo de Trabalho Inlergove-rnãffien-rãl para o Financia
mento das Operações do CIME, Genebra, 1970 e 1971 (dele-
gado). . _ . 

XXXIII e XXXIV Sessões da Conferência Internacional 
da Educação, genebra, 1970 e 1971 (delegado). 

CLXXX, CLXXXII, CLXXXIII, CLXXXIV,·e. 
CLXXXV Sessões do Conselho da_QIT, Genebra, 1970 e 
1972 (delegado). 

XXJII, XXIV e XXV Sessões da Assembléia da OMS, 
Genebra, 1970 e 1972 (delegado-suplente). 

Junta Intemacinal de Controle de entorpecentes, Gene
bra, 1970n2 (representante-suplente). 

Conselho Executiyo do Bureau Internacional da UNES
CO~ Genebra,- -1970172 ( rePresiú1tante~pe rmaneflte-ad junto). 

V, VI e VII Sessões do Conselho do Bureau Internacional 
de Educação, Genebra, 1970 e 1972 (delegado). 

Comissão -de Entorpecentes da ONU, Genebra, 1970/71 
(representante plenipotenciário). 

Conferência da Comissão COn-SUltiva Internacional de 
Radiodifusão UIT, Genebra. 1971 (delegado). 

XI Sessão do COnselho de _Secretariado Internacional 
do Serviço Voluntário, Genebra, 1971 (observado_r). _ 

XII Sessão do Comitê de Finanças do CIME, 1971 (dele-
gado). · 

XXIV Sessão do Conselho ExecUtivO-da UlT, Genebra, 
1971 (delegado). 

I Conferência do CICV para o-desenvolvimento do D"iiei~ 
to Internacinal Hum3ilitári0 Aplicável aos Conflitos Arma
dos, Genebra, 1971 (delegado). 

-conferência Mundíal de telecomunicações -Espaciais da 
UIT, Genebra, 1971 (delegado). 
--- XXIV Sessão da Conferência: de Entorpecentes da ONU. 

Genebra, 1971 (delegado). 
L e LI! Sessões do ECOSOC, Genebra, 1971 e 1972 

(conselheiro). 
XII, XIII e XIV Ses::o.ões do Centro Internacional de Aper

feiçoamento Técnico e ·profiSSIOnal--da OIT, Turim, 1971 e 
1972 (delegado). 

XXXIII, XXXIV e XXXV Sessões do Comitê Executivo 
do ACNUR, Genebra, 197ln3 (delegado). 

II Sessões da Conferência de PeritoS GOvernariieittais 
!:;Obre Direito Humanitário Aplicável aos Conflitos Armados. 
promovido pela CICV, Genebra, 1972 (conselheiro). 

XXVII Sessão do Conselho de Administração da UIT, 
Genebra, 1972 (conselheiro). 

CLXXXIX; CXC e CXl Ses5ões do Conselho aa OIT, 
Genebra, 1972 e 1973 (conselheiro). 

LV e LVJI Sessões da Conferência Internacional do Tra
balho, Genebra, 1972 e 1973 (conselheiro). 

Junta Internaciori<ifde Controle de Entorpecentes, Gene~ 
bra, 1972 e 1973 (representante-permanente). -

Reuniões Corisultivas do CICV para o Aperfeiçoamento 
do Direito Aplic~vel às Operações de Guerra, Genebra, 1972 
e 1973 (conselheiro). 

ConferênCia-de Plenipotenciários para considerar emen
das à convenção única da ONU sobre Entorpecentes, Gene
bra, 1972 (conselheiro). 

XXVI Sessão da Assembléia da OMS, Genebra, 1973 
(delegado). 

XXV Sessão de Conferência de Entorpecentes da ONU, 
Genebra, 1973 (delegado). 

VIII Conferência Indigenista Interamericana, Mérida, 
1980 (delegado) 

IV Congresso Latino-Americano e do Caribe de Escolas 
de Delegações Internacionais e de Diplomacia, Guadalajara, 
1981 (delegado). 

Decano do Corpo Diplomático em Damasco, 1986/87. 
II Reunião dos Embaixadores do Brasil no Oriente Pfóxi

mo, Riade, 1986 (membro). 
Enviado Especial a Ainã piira propor a tfOCa de ffiiSsüe:s 

diplot:náticas entre o Brasil e o Reino da Jordánia, 1986. 

Chefe do Departamento do Oriente Próximo, 1987/8_8. 
Membro da Comitiva do Ministro de Estado em visita 

oficial ao Egito, 1987 (Enviado Especial a Israel). 



Setembro de 1993 .. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 9 8517 

V ice-Presidente da IV Sessão da Comissão Mista Brasil-I
raque, de Cooperação Económica, Comeiciál, ViCe-PreSiaen
te da I Sessão da Comissão Mista Brasíi-Argélia, Argel, 1987 
(Enviado Especial do Presidente da República ao Líbano). 

Vice-Presidente da Il Sessão da Comissão Mista de Coo
peração Económica Brasil-Líbia, 1987. 

Missão Especial ao Irã, 1987. 
Embaixador Extraordinárío, em Missão especial, às co

memorações do XXV aniversário da Independêncüt da Repú
blica Socialista e Popular da Argélia, 1987. 

Chefe da Delegação do Brasil à VII Reunião da Comista 
Brasil-Iraque, 1988. 

Missão Especial à Síria e ao Líbano, 1988. 
Subsecretário-Geral, interino, de Assuntos POlítiCos Bila

terais, 1987. 
Missão Especial a I:::..rael, 1987. 
Vice Presidente_ das Comissõ_es Mistas de CoOpe-rãção 

Brasil-Iraque, Brasil-Argélia, Brasil-Egito, Brasil-Irã _e Brasil-
Kuaite, 1987. . 

Missão ofiCi3l, a convite do Secretário-Geral da Liga Ára
be, a fim âe visitar a sede do organismo e discutir suas-relações 
com o Brasil, Túnis- 1989. 

Vice-Presidente da III Sessão da Comista Brasíl-L1bia, 
1989. Enviado Especial a Israel, 1989. 

Enviado Especial do Presidente da República ao Irã, 
1989-1990. 

Embaixador Extraordinário, em missãO especial, junto 
ao governo do Líbano, 1990. 

Embaixador Extraordinário, em missão especial, do Pre:... 
sidente da República, junto ao governo do Iraque, a fiin de 
negociar a saída de cidadãos brasileiros daquele país, 1990. 

Vice-Presidentc da ComiSSãO Mista Brasil-Iraque, 1990. 
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacio

nd. 
Membro da_Sociedade Peruana de Direito Internãcional 

e do Espaço, 1954. 
Membro da "American Society of Internacional Law". 
Obras Publicadas: Diversas obras do Boletim da Socie~ 

dade Brasileira de Direito Internacional c nas séries editais 
pela Escola Superior de Guerra, Escola do Estado-Maior do 
Exército, Academia Militar das Agulhas Negr~s e ~a D!retoria 
de Portos e Costas do MinistéríO da Marinha. · 

Ordem de Rio Branco, Grã Ci-Uz, Brãsn. 
Ordem do Mérito Militar; Grande-Oficial~ Brasil. 
Ordem de Ypirariga, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Ordem de Isabel, a Católica, Comendador, com Placa, 

Espanha. 
Ordem do Sol, Coi:nendador, Peru. 
Ordem de Cristo, Oficial, Portugal. 
Ordem do Infante, Grande Oficial, Portugal. 
Ordem do Mérito, Oficial, República Federal da Ale-

manha. 
Ordem da Independência, Oficial, TUnísia. ""' -"··--- ·· 
Ordem da República, Ofícial; República Árabe Unida. 
OT:dem do Cedro, Oficial, Líbano. -
Ordem da Estrela de Salomão, Oficial, Etiópiá. 
Ordem do Mérito Naval, Grande-Oficial, Brasil. 
Ordem de São Maurício e São Lázaro, Grande-Oficial 

(Casa Real de Sarvóia). 
Ordem da Águia Azteca, Grã-Cruz, México. 

Ordem do MéritO dos Omayad, Grã~Cruz, Síríã.. 
Ordem de BerriardoO'Higgins, Grã~Cruz, Chile:-· 
Ordem de Tadj, Comendador, Irã. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz; Chile. 
O Embaixador Antonio Amaial de Sampaio se encontra 

nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do 
Brasil junto à República Federativa da Iugoslávia. 

Secretaria de Estado das Relações_ Ex.teriore_s, 
de de 1993. -Gilda Maria Ramos Guimarães, 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Re!tiÇõiS Exieriores e Uefesa Na
cional.) 

OFÍCIOS 

Do 1 ;o Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 164, DE 1993 
(N• 1.211/88, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo ao art. 232 do Código de 
Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 232 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973- Código de Processo CiVil, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VI: -

"Art. 232. 

VI- o edital deverá indicar o juízo e sua sede, 
o nome das partes, o tipo de ação, a designação da 
audiência em caso de ação sumarifssimá, o --pi3Zo de 
resposta e a advertência: do art. 285, informado o prazo 
de comunicação do edital a partir de sua publicação." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de -~oCesSo Civil. 

LIVRO I 

Do- ProcessO de Conhecimento 

....... ,, ............... , ....... iiTüiõ_v .............................. .. 
DOs Atõs Processuais 

· ·· "'~ ·· ·--······· ·· · ·· ···· ·c;;;:?YTüi:ülv··--· ·· .......... , ........... . 
Das Comunicações dos Atos 

................ "siÇX o Iii ....................... ----... --
Das Citações 

ArL 232. São requisitos da citação por edital: 
I -a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto 

às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antece-
dente; 
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II-- a afixação do edital, na sede do juízo, certificada 
pelo escrivão; 

·III- a publicação do edital, no_ prazo máximo de 15 
(quinze) dias. uma vez no órgão oficial c pelo menos_ duas 
vezes em jornal local, onde houver; 

IV- a determinação, pelo juiz, do pr3Zo.-_ q_Ue- variará 
entre 20 (vinte) c 60 (sessenta) dias, correndo da data da 
primeira publicação; 

V- a advertência a que se refere 6 aft. 285, segunda 
parte. se o litígio versar sobre direitos disponíveis. 

Parágrafo único-: Juntar~se--á"aos autos um exemplar de -
cada publicação, bt::m como do anúncio, de_ que trata o número 
II deste artigo. -

TÍTULO VIII 

Do Procedimento Ordinário 

CAPÍTULO I 

Da Petição Inicial 

SEÇAO I 

Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 285. Estando cm termos a petição inicial, o juiz 
a despachará, ordenando a citação de ré_u, para responder; 
do mandato constará que, não sendo contestada a ação, se 
presumirão accitós pelo réu, como verd_adeiro, os fatos articu
lados pelo autor. 

r A Comissão de_Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEfDA CÂMARA N,'165, DE 1993 
(N• 2.093/91, na Casa de origem) - ~~ 

Institui o Plano Diretor para o Desenvol
vimento do Vale do São Francisco- PL~NVASF. 

O Congresso Nácicinal decreta: 
Art. 1\' O Plano Regional de Desenvolvimento Ecõnô

mico e SoCi~il para a região NordeSte conte ia o plano específico 
denominado Plano Dirctó{ parã o Des-envolvimento do Vale 
do São Francisco - PLANV ASF, de confóroifdáde com o 
disposto no inCiSo IV do§ 2~. e§ 3'' do art. 43, da Constituição 
Federal. 

Art. 2~ O Plailó Dirdor paia -o- Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco- PLANVASF terá a mesma periodi
cidade do Plano Plurianual a que se refere o inciso I do art. 
165 da ConstitUição Federal, juntamente com o qual será 
votado. 

Art. 3'·' A execução, coordenação, aCOmpanhamento e 
avaliação do PLANV ASF caberão aos órgãos competentes 
do Poder Executivo. 

Art. 4" O Poder Executivo regulamentará esta: lei no 
prazo de 90 (noventa) dias de su"publicação. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na çlata de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogani-se as disposições em co:O.trário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. 

· ......... ·· ................... ::ri+ui:ciii'i ............................. .. 
Da Organização do Estado 

........ ··cA:Pi-füL.õ'vit .......................... . 
Da Administração Pública 

••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••oou••••••••••••••.o•••••••••••••••• .... • 

SEÇÃO IV 
Das Regiões 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá 
articular sua ação em um mesmo complexo geocconómico 
e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desi-
gualdades regionais. - -- -- -- - -

§ 29 Os incentivoS regioriã.iS--COiilpreenderão, além de 
outros, na forma da lei: 

IV- prioridade para o aproveitamento econômico e so- _ 
cial dos rios e das massas de água represadas ou represáveis 
nas re-giões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 

§ 39 Nas áreas a que se refere o §2o, IV, a União incen
tivará a recuperáção de terras áridas e cooperará com os pe
quenos e médios proprietários ruraiS para o estabelecimento, 
em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrígação. 

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

-CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

· · .. · .... · ·· ... · ···· · .... · ....... si:iÇxü· ii ..... ·· ......................... . 
_ Dos Orçamentos 

Art. 165.- - Leis de iniciatíva do Poder Executivo estabe
lecerão: 

I- o plano plurianual; 

•••• ••• •·~-~, • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • •v • • •• ••• _,. • •' ~·· • •• • • 

(À Comissão de Assuntos Eco!Jômicos) 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 166, DE 1993 
(N' 3.527/93, na Casa de origem) 

(De iriidativa dO P-reSidente da República) 
Estabelece diretrizes para a consolidação e o reesca

lonamento, pela União, de dívidas internas das adminis· 
traçõe§_direta e !ndire~a -;J~s Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta~ __ _ _ 
Art. 1~ Serão refinanc.íados pCla União, nos termos des

ta lei, os saldos devedores exiStentes_ em_ 30-de~junho de 1993, 
inclusive as parcelas vencidas, observado o disposto no art. 
7", de todas_.as _operações de. crédito intçrno contratados a~é 
30 de setembro de 1_991 junto a órgãos e entida_des_c,ontJ:olados 
direta ou indiretamente pela União, _d~ responsabilidade dos 
estados, do Disti"ito Federal e dos muni.cípios, bem como de 
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suas autarquias, fundações públicas e empresas das quais dete
nham direta ou indirctamente o controle acionário; ainda que 
tenham sido posteriormente repactuadas. . _ 

§ 1'' A critério dos _devedores, poderá ser _incorporado 
aos _saldos_ a serem refinanciados o montante da_dívida exis
tente em 30 de junho de 1993, Útclusive as parcelaS ven-cidas, 
observado o disposto no art. 7°. de responsabilidade das _enti
dacj:es de que trata o caput deste artigo, decorrcnt_c de obriga
ções financeiras garantidas pela Un.ião junto a bancos comer
ciais estrangeiros, substituídas por títulos emitidos pela Repú
blica Federativa do Brasil em conformidade com o acordo 
denominado Brazil Investment Bond Exchànge Agreement
B!Bs, firmado em 22 de setembro de !988. 

§ 2~ O refinanciamento de_ que trata. ~st~- artii~ não 
abrangerá as seguin_~dívidas; 

a) renegociadas com base na Lei n" 7.976, de 27 de dezem
bro de 1989, no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 ·de julho de 
1991 e na Lei n' 8.620 de 5 de janeiro de 1993; 

b) junto ao Fundo de Garantia do Temp·o de Serviço 
- FGTS, relativas a connibuições compulsórias; 

c) oríundas de repasses ou de refinanciamentos efetuados 
ao setor privado, ou ao setor público se contratados junto 
a instituição financeira privada; -

d) decorrentes de crédito imobiliário não destinado ao 
financiamento -de habitações populares; 

e) financiamentos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço- FGTS, salvo se destinados à constru
ção de habitações populares e a obras de saneamento e de 
desenvolvimento urbano; 

f) originadas de contratos de capital de giro, fornccimCn
to, vendas, prestação de serviços ou outras operaÇões de natu
raza mercantil; 

g) operações por antecipação de receita orçamentária· 
h) inscritãs_ na Dívida Ativa da_ União. __ _ ' 

§ 3"' A formalização dos contratos de refinanci"3.mento 
será r:ecedida da assunção, pelos Estados, Distrito- Federal 
e mumcípios, das dívidas de responsabilidade de suas entida
des controladas dircta ou iildírctamente, salvo na hipótese 
do art. s~. e da transferência dos créditos de entidades federais 
para a União. 

~ 4" ~s saldos devedores iniciais previstos no caput des
t~ artigo ser ao _calculados com atualização monetáría pro rata 
die até 30 de JUn~o de 19~3 e de acordo com as condições 
e encargos financeiros previstos nos _contratos originais. -· - -

§ s~ Dos saldos devedores iniciais poderão ser dedu
zidos o~ créditos líquidos e _certos decorrentes de operações 
de crédtto contratados até 30 de setembro de 1991, atualizados 
pro rata die até 30 de junho de 1993, que os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, suas autarquias, fundações públicas 
e empresas das quais detenham direta ou indiretamente o 
controle acionário, tenham contra órgãos e entidades contro
lados direta ou indiretamente pela União, exceto em relação 
ao Fundo de Compensação de Variações Salaría"ís_--FCVS, 
e desde que a respectiva documentação seja apréSeritada no 
p~azo máximo de 30 (trinta) dias após a· publiCaÇão desta 
~- . 

§ 6'1 Os Créditos a que se refere o §59 deverão ser trans~ 
feridos p~ra a União .• g~-'~~se sub-roga!á nos direitOs corrCspõn
dentes, flcan~o os d1.ngen!es das entidades devedoras obriga
dos a regulanzar ~ Situaçao ·dos respectivos débitos no prazo 
de 90 (noventa) dias. · · 

§ 7~ Os saldos devedores líquidos a_ serem refinanciados 
serão atualizados de 30 dC- jUrihO-ae -19~3 até ô p!ifueiro-dia 

do mês de assinatura dos respectivos contratos, pro rata die, 
de acordo com as condições· e encargos financeiroS previstos 
nos contratos originais. _ 

§ s~ Os saldos refinanciados estarãp _sujeitps, a partir 
do primeiro dia do mês de assinatura dos respectivos contratos, 

- a taxas de juros equivalentes à média ponderada das taxas 
anuais estabelecidas nos contratos_ mantidos pelo devedor jun
to a cada credor, que incidirão sobre os saldos_ devedores 
atualizados monetariamente pela variação do Índice Geral 
de Preços do Mercado- IGPM, calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou outro determinado pelo Poder Executivo 
da União caso o IGPM venha a ser extinto, salvo o disposto 
no § 9~_ deste artigo. 

§ 9'·' Nos financiamentos relativos a operações de crédi
to originalmente firmadas com a Caixa Económica Federal, 
o índice de atualização monetária será o mesmo aplicado nas 

. oper~ç~ões passi-va.s do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço; e, com õ Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico 
e SoCial BNDES e a Agência Especial de Financiamento 
Industrial -FINAM E, será utilizado o mesmo Índice aplica
do nas operações passivas do Fundo d_e Assistência ;io Traba
lhador- FAT e do PIS-PASEPc 

§ 10. O refinanciamento" a C}üe ·se refere este artigo será 
pago em 240 prestações mensais e consecutivas, sem carência, 
CafCüladas com base na Tabela Priçe, vencíveis no Primeiro 
dia de cada mês, respeitado o disposto no art. 13. 

§ 11. Ocorrendo impontualidade_ no pagamento das 
prestações menSais e consecutivas do refinanciamento, o deve
dor pãgãrá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
incidente sobre tudo o que for devido pelo atraso verificado, 
Com o v-a1or corrigido monetariamente pro rata die, indepen
dentemente de qualquer aviso, medida extrajudicial ou judi
cial, e sem prejuízo das demais cominações legais ou contra
tuais. 

Art. 2~ -A pafCela dãs prestaçóês do __ refiiunCiafnento 
que· ultrapassar o limite de comprometimento de receitas esta
be.lecido pelo Senado Federal, após o pagamento dos compro
missos do devedor no respectivo mês com a dívida externa 
Contratada até 30 de setembro de 1991, dívidas de que tratam 
as alíneas a e b do § 2-;- do art. 1"', e serviço com a dívida 
mobiliária que não possa ser objeto de rolagem segundo as 
normas legais vig~rlte~,_ ~erá_ acumulada para pagamento Dos 
meses seguintes, respeitado sempre o limite, refinanciando-se 
o resíduo final em até 120 prestações mensais e consecutivas, 
calculadas coro base na Tabela Price, vencíveis a partir do 
vencimento da últinla prestação a que se refere. o §" 10 do 
art. 1" e mantidas as mesmas condições de pagamento e de 
encargos financeiros previstos nos§§ 89, 9~' e 11 do art. 1~ 

Parágrafo úniCo. O nUmero de meses adicionais de réfi_
nanciamento do resíduo final será estipulado de modo a- que 
o valor das prestações corresponda, no mínimo, à média dos 
pagamentos efetuad_os durante o prazo inicial, respeitado sem
pre_ o ]imite de comprometimento de receitas e observada_s 
as demais regras do" caput aprícáve"is. -

Art. 3" Serão_ Vinculados em garantia dos contratos de 
refínnaciamento as tecei tas próprias e os recursôs dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios de que tratam os arts. 
155, !56, 157, 158 e 159, I, a e b, e II da Constituição Federal, 
sem prejuízo de outras garantias admitidas em Direito. 

Parágrafo único. Em caso de inadimplência que per
sista por mais de 10 (dez) dias, o Tesouro Nacional executará 
as garantias de que trata este artigo, no montante dos valores 
não pagos com ~s ac:é.sci~os legais e contratuais sacando 
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contra as contas bancânas depositárias das receita_s próprias 
e recursos de que trata o -caput, e com o uso das demais 
garantias existentes. . . 

Art. 4" O Poder EXecutivo, por intermédio do Minis
tério da Fazenda, assegurará aos estados, ao Distrito Federal 
e aos municípios, bem como às suas autarquias, fundações 
públicas__ e empresas das quais detenham direta ou indireta
mente o controle acignário, em suas _operaÇões de crédito 
externo alcançadas por renegociações jurito ã credo(eS estran
geiros, as mesmas condições que o Brasil venha a obter para 
pagamento c refinanciamentO da-_dfvLda externa. -

Parágrafo único. As dívidas dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios junto ao Tesouro __ Nacional, decor
rentes de negociações de contia tos de dívida_ externa, deverão 
receber as mesmas garantias de que trata o art. 3"' e, sendo 
es_sas_insuficientes, outras garantias admitidas cm Direito. 

Art. 5o Poderá ser exigido o refinanciamentO e, -separa
do, diretamente com a União, na forma do art. 18 e s_egundo 
os princípios cabíveis estabelecidos no art. 1 '', das dívidas de 
empresa pública ou sociedade de economia mjs_ta cujas r~cei_tas 
sejam ·suficientes para pagamento das parcelas do refinancia
mento, incluindo-se, quanto a concessionárias s;J.e energía elé
trica, débitos decorrentes de fornecimento de energia e óleo 
combustível. 

§ 1'' O refin-anciamento a que se refere este_ artigo é 
assegurado a débitos não alcançados pelas regras da Lei n" 
7.976. de 1989, devendo as entida}iesj_n_adimplentes em relaR 
ção a essas dívidas regularizar suas posições junto ao Tesouro 
Nacional, como condição prévia à assintaura dos contratos. 

§ 2° o montante líquido refinanciado será garantido pe
las receitas próprias das empresas, ficando os respectivos con
troladores_ obrigados a complementar as garantias_ na forma 
do art. 3", caso sobrevl!nha insuficiência na receitâ -dos deve
dores. . _ -.· __ , 

§ 3•! Para fins de apuração do m_ontante líquido a ser 
refiil30CiadO~ Os conceSSionários de energia i!lét_rica poderão 
utilizar, apósotitras compensações. estabelecidas na Lei n'-' 
8.631, de 4- de mÇt.rço de 1993, qs saldQs creçlores na Con_ta 
de Resultados a Compensar - CRC, acumUlados_ até_ 18 de 
março de 1993 e atualizados até.30.t;;l.e junho d~_1993, excluídos 
os efeitos da Corrcçã_o Monetária Especial a que se refere 
o art. 2" da Lei n'' 8.200, de 28 de-junho de 1991. 

§ 49 Os saldos rcmanes_centes do.CRC, após as compen
sações previstas no § 3~, poderão ser utilizados, mediante 
acerto com os concessionários, pelos estados. DiStrito Federal 
e municípios, que detenham sei..t_cõntrolc acionário, para fins 
de apuração do rnon_tante líquido a ser rcfinanc_íad9, na form~ 
do § 5" do art. to', ou para dedução do saldo devedor da 
renogociação resultante da Lei n' 7.976, de 27 de· dezembro 
de 1989. .. . . .. . 

Art. 6-.:> O Banc...o Central dQ Bra_sil ddinir~ critéüós e 
mecanismos para o refinãnci"amcnto da dívida pública mobi
liáiiã: dos estados e dos municípios, sujeitos à aprovaçãO-do 
Ministério da Fazenda, que encaminh_ará o documento perti
nente ao Senado Federal no prazo máximo de 90 dias a partir 
da publicação desta lei, dependente de sua aprovação as pro
postas que se in~1ram na competência priVativa de que trata 
o inciso IX do art. 52 da Consütuição Federal. . _ . -·- _ 

Art. 7" Como condição prévia à éelebração dos contra
tos de refinanciamentO previstos nesta lei, os estados, o DisR 
trito Federal e os municípios, suas autarquias, fundações públi
cas e empresas das quais detenham direta ou indin!tament.e 
o controle acionário_ deverão estar adimplentes com todas 
as parcelas e encargos fírianceiros relativos aos contratos passí-

veis qe refinanciamento, vencidos entre 30 de junho de 1993 
e o último dia do mês anterior ao da assinatura do co_ntrato 
de refinanciamento. 

§ 1 ~ A formalização dos contratos de refinanciamento 
fica igualmente comndicionada à comprovação de regulari
dade quanto aos recolhimentos de contribuições compulsórias 
do FGTS, INSS, PIS-PASEP e Finsocial/COFINS-

§ 2~ Para efeito de comprovação" de adimplência será 
permitido que os pagamentos dos compromissos passíveis de 
refinanciamento, vencidosc-iffre 30 de junho de 1993 c o último 
dia do mês anterior à assina fura dqs contratos, fiquem CdntídOs 
rio limite de coinprornetimento de receitas estabelecido pela 
Resolução n~ 36/92, do Senado Federal, ou outra que vigore 
no mês de vencimento da respeCtiva obrigação. 

Art. so Para efeito do disposto nesta lei, serão obser
vadas as resoluções do SenadQ Federal_, ~e.c::onformidade com 
o disposto no art. 52 da Constituição Fed~ral. . 

Art. 9-:> O MinistériO da Fazenda encaminhará às Co-
missões de Fin_a_o_ças da Câmara_ dos Deputados e do Senado 
Federal cópia dos contratos de refinanciamento disciplinados 
nesta lei, juntamente com planilha demonstrativa dos valores 
e demais infõrinações referentes aos cOntratos originais, e 
relatórios periódicos sobre a evolução da$ _qjyidas refinan~ 
ciadas. 

Art. 10. Os créditos transferidos à União estarão sujeí
tos aos mesmos encargos financeiros incidentes nas respectivas 
operações de refinanciamento, previstos nos §§ s~ e 9•) do 
art. 1° 

§ r~ Na hipótese de refinanciamento das dívidas das 
empresas de _que trata o art. 5~. as taxas de juros serão fixadas 
em função das taxas médias ponderadas relativas às operações 
de sua responsabilidade. 

Art. 11. Os valores efetivamente recebidos pelo Teseu
-ro Nacional à conta dos refinanciamentos previstos nesTa lei 
serão destinados exclusivamente ao pagamento das entidades 
originalmente credoras, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, proporcionalmente ao valor global das prestações pre-
vistas nos contratos primitivos. -

---- - :____ 

§ 1'' A União deverá aSsumir o _rjSco de crédito çlas 
operações de refinanciamento se ocorrer inadimplência do 
devedor e eJa, podendo faze-lo, não executar as garantias 
de que trata o art. 3°, ·easo em que pagará os credores originais 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias -do vencimento da 
respectiva parcela, corrigindo-se os valores na forma contra-
tual. -

§ 29 Os valores correspOndentes aos créditos comperi
. sados na forma do § 4'-' do art. 5"_ e §_59 __ do art. 1 '-' serão 
pagos pela União às entidades federais nos mesinos_prazos 

_ e condições-dos refinandámentq_~ contrataqos cç_m os ceQ_entes 
desses créditos, obseivada -a Proporcionalidade prevista no 
caput deste artigo. 

Art. 12. O Poder Executivo fará constar da proposta 
orçamentária, anualmente e até a .final liquidação dos s.aldos 
devedores dos refinanciamç:fitos, as despesas t_:elativas às obri
gações assumidas_ pela União. 

Art. 13. Será concedido prazo de carência parcial, a 
critériõ do devedor, em função dos valores-pagos no período 
de 1>' de outubro de 1991 a 30 de junho de 1993, relativos 
a operações passíveis de refinanciamento. _ _ c 

§ 1 ~ O número de meses de carência parcial será obtido 
pela divisão dos valores pagos, atualizados com ba~e n.os inde
xadores dos respectivos contratos_, pelo valor da pnmeua pres-
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tação do refinanciamento calculado com base na Tabela Price, 
na forma do§ 10 do art. 1". 

§ 21- Durante o prazo de carência púCiál os devedores 
poderão pagar apenas 60% do valor da pr~stação, aplicando-se 
às diferenças não pagas os mesmos critéiios· de-pagãrnento, 
refinanciamento e atualização estabelecidos no art. 2'' para 
as parcelas das prestações do refinanciamento ql!e ultrapas
sarem o limite de comprometimento de receitas. 

Art. 14. Os dirignetes das empresas públicas, socieda
des de economia mista c _suas subsidiárias e demais entidades 
controladas direta ou indiretamcnte pela União convocarão, 
no prazo de quinze dias a partir da publicação desta lei, Assem
bléia: Geral de Acionistas para deliberar sobfe a adesão ao 
programa de refinanciamento previsto nesta lei. 

Parágrafo único. As entidades cujo capital social per
tença exclusivamente à Uniã-o adotarãO as provi-dências que 
se fizerem necessárias à adesão ao programa de refinancia
mento. 

Art. 15. Os Contratos de rcfinâÍl.cíamento a que Se refe
re esta lei deverão ser celebrados no- prazo de ISO dias a 
partir de sua publicação, desde que nesse período todos os 
atos legais e administrativos de responsabilidade da União 
habilitem-na a firmaf tais c-ontratos,- proriOgável por- até -90 
(noventa) dias por dedsão- fUndamentada do Ministro de Esta
do da Fazenda. 

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput, 
as entidades federadas credoras deverão deflagrar ou intenSi
ficar, conforme o caso, o processo- de cobrança de todas as 
díVidas vencidas que não tenham sido objcto de refinancia
mento, co·m execução das garantias existentes. 

Art. 16. Somente por lei poderão ser autorizadas novas 
composições ou prorrogações das dívidas refinanciadas com 
base nesta lei, ou, ainda, alteração a qualquer título das condi
ções de refinanciamento ora estabelecidas. 

Art. 17. Fica vedada a concessão de financiamentos e 
garantias de qualquer espécie, por parte da União ou de enti
dade por ela controlada direta ou indiretamente, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, bem como às entidades 
por eles controladas, em caso de inadimplência em seus com
promissos jUnto à União e Suas entid~des, decorrentes de 
operações de crédito. 

Art., 18. Fica o Banco do Brasil S. A. designado agente 
financeiro da União para o fírri. de celebração, acompanha
mento e controle dos contratos de refinanciamento de que 
trata esta lei, fazendo jus à remuneração de 0,10% ao ano, 
calculada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga 
mensalmente pelo devedor. 

Art. 19. Até que sejam assinados os contratos de refi
nanciamento, desde que não seja ultrapassado o prazo do 
art. 15, os créditos das institUições financeífas--públicas que 
estejam vencidos, relativos a financiamentos passfveis de se
rem refinanciados nos termos desta lei, poderão não ser consi
derados como inadimplência para fins de contabilização pela 
respectiva -instituiçãO. 

Art. 20. Preliminarmente â assinatura dos contratos, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão adaptar 
as respectivas legislações no que for necessário ao cumpri
mento das disposições desta lei, espeCialmente no que tange 
ao oferecimento das garantias de que trata o art. 3~. 

Art. 21. Os estados, o Distrito Federal e os municípios 
que celebrarem contratos de refinanciamento de _suas dívidas 
nos termos desta lei, ficam obrigados a remeter à Secretaria 
do Tesouro Nacional, até o vigésimo quiõto dia do mês subse-

qüente, Balancete da Execução Orçamentária mensal dos 
itens de Receita e Despesa, bem como demonstrativo do cro
nograma de compromissos da dívida vincenda, em formulários 
próprios a serem definidos pela referida Secretaria. 

§ I~ Para cálculo dos limites de pagamento de que trata 
esta lei, serão considerados os valores relativos aos meses 
que antecederem o segundo mês anterior ao de pagamento 
da parcela mensal. 

§ 2~ O descumprimento do disposto no caput deste arti
go será considerado inadimplênciapara os fins de que trata 
o art: 17 desta lei. 

Art. 22. Aplicam-se a esta lei os dispositivos das Leis 
de Diretrizes Orçamentárias C de Orç_amento concernentes 
à Lei n" 8.388, de 30 de dezembro de 1991. 

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

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 

MENSAGEM N" 49 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 6f dã-ConStitUfçao Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, o texto do projeto de lei que "Estabelece diretrizes 
para a consolidação e o reescalonamento, pela União, de 
dívidas internas das administrações direta e indireta dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Munícfr:)ios, e dá outras provi
dências". 

Brasília, 27 de janeiro de 1993. - Itamar Franco. 

EM n' 005/MF 
Brasilia (DF), 11 de janeiro de 1993 

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República, 
Tenho a hon_ra de submeter à consideração de Vossa 

Excelência minuta de projeto de lei que estabelece diretrizes 
para a consolidação e reescalonamento de dívidas da adminis
tração direta e indireta dos estados, DiStrito Federal e municí
pios para com a União e entidades por esta controladas. 

2. Nos termos do projeto de lei, serão refinanciados 
os saldos devedores apurados em 31 de janeiro de 1993, decor
rentes de operações de crédito interno vencidas e vincendas 
as operações de financiamento realizadas com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, destinadas 
à construção de habitações populares e a obras de saneamento 
e de desenvolvimento urbano. 

3. Aos saldos a serem refinanciados ainda poderá ser 
_ incorporado, a critério dos devedores, o montante existente 

em 31 de janeiro de 1993, das dívidas das entidades devedoras, 
decorrentes de obrigaC,:ões financeiras assumidas junto a ban
cos comerciais estrangeiros, garantidas pela União, substi
tuídas por títulos emitidos pela República Federativa do Bra
sil, em conformidade com o acordo denominado "Brazil In
vestment Bond Exchange Agreement-BIBs", firmado com 
os bancos credores em 22 de setembro de 1988. 

4. O refinanciamento será pago em duzentas e quarenta 
prestações mensais e consecutivas, sem carência, Calculadas 
.com base na metodologia do sistema PRICE e estará sujeito 
às t3xas de juros eqUivalentes às médias ponderadaS das taxas 
aplicadas nas dívidas de cada mutuário junto a cada credor. 

5. A dívida refinanciada_ será garantida por títulos públi
cos especiais a serem emitidos em favor da União pelos esta-
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dos, Óistrito F~dcral e municípios, podendo ser vinculadas 
ainda as quotas próprias de que tratam os arts. 158 e 159 
da Constituição Federal. 

6. Aos devedores que pagaram ou estão efetuando pa
gamentos de pres-tações relativas ao período de 30-9-91 a 
31-1'·'-93, o projeto de lei concede prazo de carência a ser 
determinado em função dos valores_ pagos pertinentes -aos 
contratos de refinanciamento. A adoção da medida objetiva 
dar tratamento isonómíco às -unidades da Federação e aos 
municípios adimplcntes no referido período. 

7. Especificamente para o setor elé_trico- cujas dívidas 
serão objéto de rcfinanciamerito por contrato em_ s_eparado 
-possibilita-se a inclusão dos valores decorrentes de forneci
mento de energia, com ,;istas- a ensejar o acerto das dívidas 
existentes em nome das concessionárias junto a empresas geúi
doras de eletricidade. 

8. Em face das peculiaridades técnico-operacionais a 
que se subordina a dívida pública mobiliária dos estados e 
municípios, optou-se por disciplinar no proJeto de lei que 
seu refinanciamento dar-se-á mediante observância dos crité
rios que Vierem a ser definidos pelas autoridades monetárias, 
no prazo de até 90 dias contados da publicação da nova lei. 

9. O projeto dC lei objetiva implementar a orientação 
de solucionar os grandes passivos do setor público, constante 
do documento "Diretrizes __ de Governo para Ações de Curto 
Prazo", recentemente aprovado por Vossa Excelência. A exis
tência de dividas vencidas vultosas c não pagaS exerce oCfeito 
negativ-o sobn:: as expectativas dos diversos agentes econó
micos, que tendem a considerar como não duradouro e susten
tável o equihbrio macroeconómico alcançado, enquanto não 
for equacionado o pagamento dcsse_s passivos. 

10. Registre-se, afinal, que o projeto de lei, sem perda 
de coerência com os princípios báúcos que· norteiam-o refiitan
ciarnento, remove empecilhos operacionais que vinham difi
cultando_su_a implementação com base na legislação anterior. 
Nesse sentido, entre as principais inovações constantes do 
projeto·, cm relação à Lei n~ 8.388/91-, destacam-se: o trata
mento em blocos- separados das dívidas contratual, do se to r 
elétrico e mobiliária; a utilização de taxas de juros médias 
ponderadas ao invés de urna ú_nica taxa de juros para-todos 
os devedores e obrigações; a periodicidade mensal das presta
ções e o fortalecimento das garantias. 

RespeitoSamente, - Paulo Roberto Haddad, Ministro 
de Estado _da Fazenda. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

N' 005, DE 11-1-93 

1. Síntese do problema ou da situaÇão que reclama provi~ 
dências: 

Vultoso passivo do setor público a nível dos estados_ e 
municípios e de suas con1roladas. Conseqüentemente, existe 
expressiva inadimplência rio endividamento junto à adminis
tração federal direta c indireta, considerando serem inconsis
tentes e de difícil liquidez as garantias atualmente vinculadas 
aos contratos. 

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

Estabelecer condições para refinanciar os saldos deve
dorcsdos estados, do Distrito Federal e dos municípioS, apura
dos em 31~1-93, decorrentes de operações de crédito interno 
vencidas e vinccndas. existentes em 30-9-91, c, ouvido o Con
selho Curador do FGTS, as dívidas originadas das operações 

com recursos do Fundo. Estabelecer, ainda, a vinculação de 
garantias eficazeS- mediante emissão de .título especiais dos 
estado.s e municípios- e a cessão das quotas do FPE e FPM, 
para assegurar liquidez aos contratos de refinanciamento. 

3, Alt~rnativas existente$_às medidas ou_atos propostos: 
Não existe mecanismo que permita O refinanciamento 

da dívida. A alternativa seria manter as condições atuais _dos 
contratos, o que implicaria, por lógica, a continuidade _da 
atual inadimplência. 

4. Custos: 
Existe na STN estrutura funçional que oper~cionaliza o 

programa de refinanciamento s-ob a égide_ da Lei .nn 7.976, 
de 30~12-89, e que administra haveres da União decorrentes 
de operações de crédito. Para implementação do refinancia
mento disciplinado no incluso projeto de lei, haverá necessi
dade de readequar o esquema de funcionamento, para que 
não haja solução de continuidade na operacionalização do 
programa. A ampliação físico-funcional da estrutura está sen
do objeto de estudo à parte no âmbito de ação desta Secretaria. 

S. Razões que justificam a urgência: . , 
O imediato início do progr~ma tem o mé~ito de coibir 

a continuidade. da inadimplência após 31-1-93, visto que serão 
reescalonadas as dívidas vencidas até aquela data e as obriga
ções vincendas, relativas a operações formçl.lizadas até 30-9-91. · 

6. Impacto sobre o meio ambieri~e~ 
Nenhum. _ ' 
7- Síntese do parecer do órgão jurídico: 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou

se de acordo com o projeto elaborado no âmbito _da STN. 
feitas algumas adaptações no seu texto mediante p,révio enten
dimento. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 

Da Organiza_ção dos Poderes 
CAPITULO I 

Do Pod_er Legislativo 

. ....... " ... ·~·-·--···sEÇXü'ív"'··-·--···· .. -·----------
oo Senado Federal 

Art. 52. Compete privativaiTI."cnte aO Senado Federal: 
I- piocessar e julgar o Presidente e o Vice-Prcsidente 

da República nos crimes de responsabilidade c Os Ministros 
de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aque~ 
les; 

II- processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado
Geral da União nos crimes de responsabilidade; 

III- aprovar previamente, por voto secreto, após argüi
ção pública, a escolha de: 

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta_ Constitui
ção; 

b) MinistrOs dõ Tribü-nal de Contãs dã Utiiãó "indicados 
-pelo Pr-esidente da República; 

c) Governador de Território; 
d) presidente e diretores do Banco Central; 
e) Procurador-Geral da República; 
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O titulares de outros cargos que a lei determinar: 
IV- aprovar previamente, por voto se_crelo, ~fpós argüi

ção em sessão secreta, a escolha dos_chefes de missão diplomá-
tica de caráter permanente;· ' · · ' ' ' · 

V- autorizar operaÇões'cxte"r-ilaS: de riatúreza fiilanCeira, 
de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e-dos MunicípioS;-

VI-fixar, por prop-oSta do Presidente da República, 
limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII- dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito eXtcrrio'e -iniernó da União, dos Estados, 
do DistritO Federal e dos Municípios, de suas _autarquias e 
demais entidades controladas pelo Poder Público Federal; 

VIII -dispor sobre límitCs e cOndições paia a concessão 
de garantia da União em operações de crédito-extei:ilo e in
terno;-

IX- estabelecer limites globais e condições para o mon
tante da dívida mobili"áriã. dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Munidpios; - -- -- --- - ---

X-suspender a execução, no tcdo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por deciSão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal; 

XI- aprovar, por maioriã absoluta e por voto secreto, 
a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República 
antes do términO de seu mandato; 

XII -elaborar seu regimentO interno·; 
XIII- dispor sobre sua organização, funcionariúi!ritõ, po

lícia~ Cfi3ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
'e funções de seus serviços e fixação-da respeCtiva remune
ração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de dire
trizes orçamentárias; 

XIV- eleger membros· do _Conselho da República, nos 
termos do art. 89.VII. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos iricisOs- I e II, 
funcionará comO Presidente o do Supremo Tribunal Federal, 
limitando-se _a condenação, que somente será proferida por 
dois terços dos __ votos do Senado_ Federal, à perda do cargo, 
com inabilitação, por oito anos, pa11a o excrcfcio _de __ função 
pública, sem prejuíZO odas demais sanções judiciais cabíveis. 

TÍTULO '\11 _ 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I . 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÂOVI 
Da Repartição das Receitas Tributárias 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I- o produto da arrecadação do imposto da_União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituirem e mantiverem; 

II- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relati
vamente aos imóveis neles situados; 

III - cinqüenta por· cento do produto da arrecação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automo-
tores licenciados em seus territórioS; - --- --_- ,7

----,-= 

IV- vinte e cinco páf cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas a circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interesta'dual e intermunícipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes 
aos MuniCípios, ·mencionadas no irtciso IV, serão creditadas 
conforme os seguintes _critérios: - - - - -

I- três quartos, no mínimo, na proporção do valor adi
cion-ado" nas operações relativas a circulação de mercadorias 
e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II- até um quarto, de acordo com o que dispuser Lei 
eStadual ou no caso dos Territórios, Lei federal. 

Art. -159. A União entregará: 
I- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda 

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

a) viitte e um inteiros e cincõ décimos por cento ao Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) Vinte e dois inteiros cinco décimos por cento ao FuYf--
do de Participação dos Municípios; -

c) três por cento, para aplicação em programas de finan
-ciamento aO setor p"fOâUtivo das Regiões Norte, Nordest~ 
e Centro-Oeste, através de suas instituiÇõe_~ fi-nanceiias de 
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desen
volvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste 
a metade dos recursos destinados a Região, na forma que 
a lei 'estabelecer: 

II- do produto da arrecadaç_ão do imposto sobre produ
tos indusúia1iZados, dez por ce-nto aos Estados e ao Distríto __ 
Fedúal, proPorcionalmente ao valor das respcdívaS-exporta-
çõcsde p~94utos indllstrializados. _ __ _ _ _ 

§ 1 ~ Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada 
de acordo com o previsto no inciso I, exluir-se-a a parcela 
da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e ~o~ 
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, 
I. 

§ 2" A nenhuma uriidade federada poderá ser destinada 
parcela superior a vinte por cento do _montante a que se refere 
o inciso II, devendo o _eventual exceden_te ~e r distrib~ído entre 
os .demais participantes, mantido, e_m relação a esses,_o_ critério 
de partilha nele estabelecido. _ _ 
. _ § 3'" Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 

vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos 
do inciso II, observados os critérios estabeleCidos no art. 158, 
parágrafo único, I e I,I. 

LEI W 7.976, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989 

Dispõe sobre o refinanciamento pela União da dívi
da externa de responsabilidade dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da 
administração indireta, e dá outras providências • 

O Presidente _da República, faço _saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte _Lei: 

-Art. 1'' O Poder Executivo- refinanciará, no-prazo de 
20 (vinte) anos, em prestações semestrais, as dívidas de c_ntida- _ 
des da administração direta e indireta, estadual e municipal, 
derivadas de empréstimos que lhes tenham sido concedidos 
pela União, com a finalidade de honrar compromissos finan
ceiros decorrentes de operações de crédito externo, garantidas 
pelo Tesouro Nacional. 

Parágrafo úníco. Em relação a cada entidade, o ~alar 
do refinanciamento de que trata o caput deste artigo será 
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limüado ao_montante correspondente ao saldo da dívida exisM 
tente em 1" de janeiro de 1990. 

Art. 2~ Observados _os limites fix_ãdos. nos _re_spectivos 
Orçamentos da União, será objeto de financiamento, a partir 
de 1990, nas c_ondições previstas nesta Lei, o montante da 
dívida externa, vencível em cada exercício civil, das entidades 

Parágrafo único. Para apuração dos débitos será conside
rado o valor original, atualizado pelo índice oficiai utilizado 
pela Seguridade Social para correção de seus. créditos. 

referidas no artigo anterior, contratada até 31 de dezembro 
de !988, com a garantia do T~souro Nacional e prazo superior LEI N• 8.388, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 
a 360 (trezentos e sessenta_) dias. Estabelece diretrizes para que a União possa realiM 

Parágrafo único. O prazo máxíinO de vigência dos con- z3r a consolidação e o reescalonamento de dívidas das 
tratos a serem celebrados coro base nas disposições deste artigo administrações direta e indireta dos Estados, do Distrito 
não poderá ser superior ao prazo verificado entre a data da Federal e dos Municípios e dá outras providências. 
respectiva assinatura-c o: termo final de vigência dos_contratos 
de que trata 0 art. 1" ctesta Lei. O Presidente da República, faço saber que o Congresso 

Art. 3" Os contratos d_e finandainentõ e refinancianlen- ·Nacional e eu sanciono a seg~ln_fe Lei:_ - -
to de que trata esta Lei serão firmados pelo Banco do Brasil - .. Ã.rt. Í"Ó PÓdÚ ExecutivÕ··garantirá, noS-termÕs desta 
SI A, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, e conterão, lei, o refinanciamento dos saldos devedores, apurados em 
necessariamente, cláusulas estipulando: _30 de setembro de 1991, de obrigações decorrentes de opú-a-

I - correção monetária e juro::, t!quivalentes áqueles pa- ções de crédito interno, bem assim da dívida pública mobi-
gos pelo GovernO Federal nos respectivos contratos externos; liária, vencidas e vincendas, de responsabilidade dos Estãdos, 

II --vinculação das quotas ou: -parcelas referidas no art. do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autar-
159 da ConstitUição Federal, cm garantia; - quias, fundações_ públicas e empresas nas quais detenham, 

III- pagamento integral dos juros, inclusive nos perío- direta ou indiretamente, o controle acionário, junto a órgãos 
dos de carência;"--- · = -- e_entidades controlados, direta ou indiretamente, pela União, 

IV- demais cláusulas e condições usualmente pactuadas exclusive aquelas decorrentes de contratos de capital de giro 
· em negócios jtlrfdicos-da espécie; e ou de natureza mercantil. 

V- o pagameflto sei:nestral pelo mutuário, ao Banco - -§ 1-' Para os fins do disposto neste artigO, ã -União assu~ 
do Brasil S/ A, de uma comissão_ de administração, corrcspofi- mirá as dívidas dos Estados, do Distrito Federãf e dos Mullicí-
dente a 0,20% (vinte centésimos por ceiltà) aO ano, calculada pios, inclusive aquelas originalmente de responsabilidade das 
sobre o saldo devedor existente no último dia civil dos meses entidades por eles controladas, direta ou indiretamenté, e 
de junho e dezembro de cada ano, no vencimento e na liquida- contraídas junto a entidades controladas, direta ou indireta-
ção do contrato. mente, pela União, bem_comq aquel51s representativa? de tftu-

Art. 4o Todos os eventuais_bencfícios que a União vier los da dívida pública imobiliária dos Estados, do Distrito Fede-
a obter em futuras renegociações com credores externos, refe- rale dos Municípios. 
rentes aos débitos financiãdos e refinanciados nos termos desta § 29 Para apuração dos _saldos· devedores a serem__ consoli-
Lei, serão automaticamente -repassados às entidades referidas dados e refirianciados deduzir-se-ão todos os créditos líquid9S 
no art. 1" desta Lei. 

Art. 5o Os contratos de refinanciamento e de finanda
mento de que tratam os arts. l'' e 29 desta Lei estabelecerão 
prazo de carência para o pagamento do principal até o último 
dia civil do exercício de 1994. 

Art. 6~ Serão refiriari.cíada.s, nos prazos desta lei, as ope
rações de créditos internas· realizadas com base_ no disposto 
nos Votos o• 340, de 30 de julho de 1987, e o' 548, de 14 
de dezembro de 1978, do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 27 de dezembro de 1989; 168" da Independência 

e 101" da República. -JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira 
da Nóbrega - João Batista de Abreu. 

LEI N' 8.112, DE 24, DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 

TÍTULO VIl 
Das Disposições Gerais 

Art. 58. os· débitos dos Estados, do Disti"ito Federal e 
dos Municípios para com o Instituto Nacional do Segu-ro ·soCial 
(JNSS), existentes até 1'' de setembro de 1991, poderão ser 
liquidados em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais. 

e certos, observado o caput deste artigo, que-os Estados, 
o l}ístriio Federal e os Municípios, bem como SUãs autarquias, 
fundações públicas e empresas das quais detenham, direta 
ou indiretamente, o controle acionário, tenham Coritra órgãos 
e entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União. 

§ 39 Executado o disposto no art. ?~desta lei, o refinancia
mento ·será efetuado com base __ na metodologia de cálculo 
Tabela Price, com taxas de juros de seis por cento ao ano 
incidente sobre o saldo devedor atualizado monetariamente 
pela variação do Índice ·Geral de Preços do Mercado -
IGPM, calculado pela Fundação Getúlio- Vargas, ou outro 
que venha a substituí-lo. 

§ 49 O refinanciamehto a que se refere este artigo será 
amortizado em oitenta prestações trimestrais e _consecutivas, 
vencendo-se a primeira úês meses após a celeb~ação dos res
pictivos contratos, e se efetivará apenas se os mesmos forem 
assinados até cento e oitenta dias, a partir da data de publi
cação desta lei, prorrogáveis apenas por um igual período, 
a critério do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, 
salvo se o Poder Executivo Federal for responsável pelo atra
so. 

§ 59 O refírülOCiãmento de _que trata este artigo não abran~ 
ge as dívidas renegociadas com base na Lei n·! 7.976, de 27 
de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, bem como os débitos junto ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço~- FGTS. -~ 
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§ 6" Os saldo!> líquidos remanescentes, apurados_ com ba
se na: posição de 30 de setembro de 1991 serão corrigidos 
na forma do § 3~- deste _artigo, até a data da assinatura dos 
contratos de refinanciamento a que se refere esta lei. 

Art. 2" O serviços da _dívida refinanciada na forma do 
artigo anterior, acrescido dos serviços das dívidas de que trata 
o § 5"' do mesmo artigo c art. 6" desta lt!i, que ece_der os 
limites, estabelecidOs pelo 'Senado Federal, será refinã.nciado 
em quarenta prestações trimestrais e consecutivas, rias mesmas 
condições de juros do término do contrato de refinanciamento 
de que trata esta lei. 

Art. 3~ Somente serão refinanciadas as dívidãs dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municip~os que emitireni títUlos 
públicos especiais. com re1.11uncração equivalente aos encargos 
previstos nos respectiv-os contiat6s de- refinanciamento para 
os quais sejam dados _em garanti<;t, com regjstrq nO -sistef11a 
Especial de Liquidação c de Custódia :_:_SELIC, administrado 
pelo Banco Centrã.l do Bnlsif, C endossáveis a pãftTr do venci~ 
mento, com poder liberatório sobre receitas próprias, nos 
respectivos montantes da dívida consolidada com base nos 
arts. 1~ e 1·~ desta lei e que os depositarem -jurito aá Tesouro 
Nacional, a título de garant~a dos_ valOres refiriariciados." 

§ 1 o Em caso do não recebimento de seus créditos~ o 
Tesouro Nacional poderá executar a garantia de que trata 
este artigo, sacando contra a conta çle cent.raliz.ação de receitas 
próprias dos Estados, do Distríto Federal c dos Municípios. 

§ 2"' A remuneração dos títulos de que trata este artigo . 
somente cessará quando de sua efctiva quitação pelo emitente. 

§ 3"' A critério do Ministério da Economia, Fazenda e _ 
Planejame!t~o. poderão ser: ac-eita-s, ainda, como garantia do 
refinanciamento, aS quotas- próprias dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios de que tratam, respectivamente, 
os arts. 158, incisos III e IV, e 159, íricis-ós I, alíneas a e 
b, e 11, da Constituição FederaL ' · 

Art. 4" Os créditos líquidos c_ c_crtos a que se_ ·refere § 
29 do art. 1" desta lei, apurados pelos respectivos valores 
de face, serão consolídados e atualizados até 30 de _setembro 
de 1991_, de_acordo com as_condições originã.is de cada contrato 
ou respeCtivo Crédito. 

§ 1"' Após a assinatura do contrato de refinanciamento, 
os créditos decorrentes de eventual inadimplemento de órgãos 
e entidades controladas, direta ou indiretamentc, pelo Poder 
Público Federal serão a critério do credor, compensados me
diante a redução do saldo devedor refinanciado -com base 
nesta lei. 

§ 29 Considera~se inadimplemento, para os fins deste arti
go, a falta de s_olução negociada para atrasos _de pagamento, 
até noventa dias contados a partir do vendmento original 
da obrigação. 

Art. 5• (Vetado) 
a) (Vetado) 
b) (Vetado) 
c) (Vetado) 

Art. 6"' O Poder Executivo, por intermédio do Minis~ 
tério da Economia, Fazenda c PlanejamentO, assCgurará cios 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem cOmo 
às _suas respectivas autarquias e fundações públicas e empresas 
nas quais detenham, direta ou indirctamentc, o controle acio~ 
nário, em suas operações de crédito externo, as mesmas condi
ções de pagamento ou de refinanciamento da dívida externa 
que o Brasil venha a obter cm decorrência de negociações 
i unto a credores estrangeiros. -- --

- ParáO"rafo único. As dívidas_ dos Estados, __ do Dis.tdto Fe~ 
dera! e.do~ Municípios junto ao Tesouro Nacion&l, decorrentes 
de_ negociações contratos dedívidaexterna serão garantid~s, 
a critério do Ministério da .Economia-. Fazenda e PlaneJa~ 
IDentO. pelas quOtaS próprias- a que se referem oS- ai-ts. 158, 
incisos III e IV, e 159, incisos_ I, alíneas a e b, e II, d.a Cpnsti
tu_iç.ão Fed~r_al e, sendo essas)n_s1:1ficien.te_s comp_lementadas 
pela emissão de títulos especiaü::, na_ forma do art. _3" de~ta 
lei, ao par, pelo valor renegociado, além de outra_s ~aranti~s 
em Direito admitidas_. . . 

_ Art. 7"' O montante da dívida pública mObiliária dos 
Estados, do Distrito Federal, e do.s Municípios, -em 30~ de 
setembro de 1991, se"rá refinanciado media11te a celcbra._ção 
Qo çOntfato específico, observado o disposto no ~ 4" do art. 
1\' e no art..J' desta lei e e:Kciuidqs_.os títulQs. e:m poder dos 

_to_J,lladores finais. 
§ 1'·' O montante de que trata este artigo será_atualizado, 

até a data da assinatura do contrato, com base no custo médio 
diário de financiarrienio dos títulos da díVida púhlica mobiliária 
federal, divulgado pelo Banco Central ~o .Brasil, ob~ervados 
os limites de rolagem estabelecidos pelas normas vige_ntes. 

§_ 29 Os títulos ,a_serem_emitidos COf!lO g~rantia dos con_~ 
tr-atos de que trata este artigo terão prazo de resgate iguaiS 

_ aos das prestações._da dívida refinanciada e sobre os m_esmos 
incidirão encargos equivalentes ao custo médio diário de finan
ciaiTlcritõ dós títulOs da dívida pública mohiliária federal, divul
gado pelo Banco_Central do Brasil. 

Art. 8~ Os Estados, o DiStrito Federal e oS-MuriiCípios 
que, a partir da data da assinatura dos _contratos- de refinailcia
me:nto_a que·se refer.e esta lei e até 31 de dezembro de 1998, 
emitirem títulos da dívida pública mobiliária, exceto aqueles 
destinados ao atendimento dos precatórios previstos no art. 
33 do Ato das Disposições Constítucionais TianSlt6ria·s, túão 
todo o saldo a que se refere o art. 1 '·' desta Lei imediatamente 
considerado vencido, podendo ter executadas as garantias que 
lhes dão respaldo. 

Parágrafo único. Os títulos destinados ao atendimento 
dos precatórios judiciais não serão registradas no SeliC. 

- Aif. Q" __ Q montante líquido de direitos e obrigações de 
natureza finãnceira de responsabilidade das concessionárias 
de energia elétrica:_ dos Estados, do Distríto Federal e dos 
Municípios será refinanciado em separado, segundo os mes
mos princípios estabelecidos no art. l'' desta Lei, no que cou
ber. 

§ 1·: O refinanciamento" a qUe se refere este artigo é 
assegurado a quaisquer débitos não alcançados pelas regras 
da Lei n•: 7.976, de 27 de dezembro de 1989, devendo as 
_entidades inadimplcntes, em- relação a essas dívidas, regula
rizarsuas posições frente ao Tesouro Nacional, como condição 
prévia à assinatura dos contratos a que se refere esta L_ei. 

§ 2~ O montante líquido refinanciado será garantido pe
las receitas próprias das empresas concessionárias bem como 
por outras garantias em Dire_ito admitidas, a critério do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, não integrando 
o ffiOntcinte de endividamento dos respectivos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 10. É- facUltado às entidades públicas de sanea-
rÕento básico dos Estados, do Distiito Fed0ral e dos Mt.micí
pios, o m·esmo tratamento dispensado às concessionárias de 
energia elétrica, conforme o artigo anterior. _ 

Art. 11. Se as receitas próprias das entidades mencio
nadas nos arts. 9~ e 10 desta Lei nãO forem suficientes ·para 
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garantir os respectivos contratos de refinanciamento- objeto 
desta Lei, fic::i.m os_Seus cõntfõl_ãdp-ies;Estados, Distrito Fed~
ral e Municípios, .obrigados a complementar na forma do art. 
3" e, ser ainda insuficientes, com as ·cotas próprias a que se 
referem os artsl58, incisos III e IV, 159, inciso I, alíneas 

a,e d, da ConstitUição Federal c outras em dir_cíto admitidas, 
a critério do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamen~o 
não podendo estas últim-as ultrapassar a 10% do total das 
garantias oferecidas. _ 

Parágrafo único. No cas_o de garantia compfementar ofe
recida pelos EstadOs, pelO Distrito Federal e peloS Municípios, 
o seu montante será incluído no !Jmite_Q_e ~ndividamento do 
respectivo garantidor. _ _ __ 

Art. 12. Para fins de re_financiani.ento de_ que se trata 
esta Lei, é exigida a adimplência das parcelas das dívidas 
vencidas entre 30 de setembro de 1991 e a _d~t-ª da assinafura 
dos respectivos contratos de refinanc;ia_mento de que trata 
o art. 1"' desta Lei. _ __ 

Art. 13. O-disposto nesta Lei, especialmente nos seus 
arts. 2o, 39 , 79 e 89, observará as resoluções do Senado federal, 
previstas nos incisos V, VI, VII, VIII e IX do art. 52 da 
Constituição Federal. 

Art. 14. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional: 

I -no prazo de noventa dias contaçlos da data de sua 
assiantura, cópias dos contratos de refinanciamento- a que 
se referem os arts. 1 ", 7n, 9" e 10 desta Lei; 

II- até 15 de março de 1992, projeto de Lei sobre a 
compatibilização da execução dessa Lei e.~s normas aprovadas 
pelas Leis de Dirêtrizes Orçamentárias e·de Orçamento, para 
1992. --- --

Art. 15. (Vetado) _ 
Art. 16. O Poder Executivo expedirá, no prazo dC no

venta dias, normas regulamentando a execução do disposto 
na presente Lei. .. ... __ _ _ __ _ . _ 

Art. 17. Esta Lei ent_r3 em visor na data de sua publi-
cação. 

Art. 18. Revogam-se as disposiÇ-õeS em contrário. 

Brasília, 30 de dezembro de 19_91. 170~ da Independência 
e 103' da República. - FERNANDO COLLOR - Jarbas 
Passarinho - Marcílio Marques Moreira .. 

(A Comissão de Assuntos EconômiCbs.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 167, DE 1993 
(N' 3.529/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trãbalho) 

Cria cargos do Grupo Processamento de Dados no 
Quadro Pennanente de Pessoal da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 2" Região e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam criados, no Quadro Permanente de Pes

soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ 
Região, o ·cargo em comissão do Grupo Dir_eção e Assessora~ _ 

niento Superior"; código TRT 2•. DAS. 100, e o de provimento 
~Jetivo do Grupo Processamento de Dados, código TRT.2~ 
PR0.1600, COnstantes, respectivamente, dos Anexos I e II 
desta lei. 

Parágrafo .ú-fllcO. os-Cãtgõ-S a q~e se refere este artigo 
serão preenchidos na forma da legislação em vigor. 

Art. 29 As_despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• RegiãO. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor n·á 'data de sua publi
caçâo. 

Art. 4\' Revogam-s~ as. disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

·········-··············:rr:rüii:ú:v·--·-············-·-·---··--·-· 
Da Organização dos Poderes 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-- · ·-· · · ·c:.;:?iTüi:<:; í"ii ·-· ·-· <·- • , •.• • -· ·- • · · • -· ••• --

no Poder Judiciário 

· · ..... · ---···-· ··-:-iiEÇÃo·i · ··· · ···· -·--····-·· ·· ····•· -··-· 
Disposições Gerais 

Art. 96. Compete privativamente: 
- -- ; -- -- - -

•"" •• •• •' • • • • • • • • • •' • • •' • • • • • • • • • • • • ~' • .-.v •-·,.' ••-• • • •• '----'-'-' • • '•" • • •• • • • • • •• • 

-----II- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Supe
riores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo 
_respectivo, observado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do núme(o de membros dos tribunais infe
riores; 

b) a c-riação-=--e a extinção de cargos e a fixação de venci
rrientos de seus me.mbros, dos_ juízes, -inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos jufzos 
que lhes forem vinculados. 

c•·-~: .. • • • •-•;' • :-; • • ;; • •• • •' •••• •-' •' ••' • • • • •' • • • ;. • ;;, .; •; • •• • ~. __ -.,_,~-.-; ,;, ••-•• •-• 

OF.STST.GDG.GP.N' 049/93. 
Brasília-DF, 1'-' de fevereiro de 1993. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a V, Ex~ pai·a ·apreciação 

pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 96, inciso II, 
alínea b, da Constituição Federal, o anexo anteprojeto de 
lei, que, aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal, dispõe 
sobre a criação de cargos do Grupo Processamento de Dados_ 
no Quadro Permanente eh! Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2~ Região e dá outras providências. 

Na oportunidade, reitero a V. Ex• protestos de elevada 
estima e distinta consideração.- Luiz José Guimarães Falcão, 
Ministro-Presidente _do Trib~:~nal Superfor d_o Trabalho. 
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ANEXO I 

(Art. P da Liú .. no _ , cfe 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2" REGIÃO 

CARGO EM COMISSÃO 

NÚMERO DE 
GRUPO DENOMINAÇÃO CARGOS CÓDIGO 

DIREÇÃO E-c- ASSESSORAMENTO DIRETOR DO 01 (um) TRT.2" 
SUPERIOR CÓDIGO TRT.2" SERVIÇO. DE DAS .101. 5 
DAS.lOO PROCESSAMENTO DE 

DADOS .. 

ANEXO LI 
(Art. 1° da Lein°- , de 

GRUPO 

PROCES-

SAMENTO 

DE DADOS 
CÓDIGO 

TRT.2" 

PRO.l600 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2" REGIÃO 

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

CATE:.GORIA NúMERO DE CÓDIGO CLASSE/PADRÃO 
FUNCIONAL CARGOS 

ANALISTA .. DE 04(QUATRO) TRT.2" "A" : NS . I.· a III 
SISTEMAS PRO.l601 "B":NS.I a VI 

"C":NS.I a VI 
"D":NS.IV e V 

PROGRAMADOR 05 (CINCO) TRT.2" "A" :NI. I e II 
PR0.1602 "B":NI.I a VI 

"C":NI.VI 

OPERADOR DE 02 (DOIS) TRT.2" "A":NI.I 
COMPUTAÇÃO PRO.l603 "B":NI.I a VI 

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

(1\.S COMISSÕES DE CONSTI'l'UÇÃÓ, JUSTIÇA }; CiíiAPAN!A }; ASSUNTOS 

ECONOMICOS) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 168, DE 1993 
(N• 3.550/93, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 
Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica 

Federal da Bahia em Centro Federal de Educação Tec
nológica e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica transformada em Centro Federal de Educa

ção Tecnológica, nos tclmos da Lei n\' 6.545, de 30 de junho 
de 1978, a Escola Técnica Federal da Bahia, instituída na 
forma da Lei n• 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada 
pelo Decreto-Lei n• 796, de 27 de agosto de 1969. 

Parágrafo único. Fica incorporadO ao Centro Federal 
de Educação Tecnológica de que trata este artigo o Centro 
de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, ciiado pela 
Lei n"' 6.344, de 6 de julho de 1976, inclusive seu acervo 
patrimonial, instalações físicas, recursOs financeiroS e orça
mentários, e o seu pessoal docente c técnico-administrativo. 

Art. 2"' 0° Centro Federal de EducaçãO Tecnológica da 
Bahia, ora criado por transformação, tem sede e foro na cidade 
de Salvador, Estado da Bahia, e é regido pela Leí n~ 6.545, 
de 30 de junho de 1978, por esta lei, por seu Estatuto e 
Regimento. 

§ Iq O piazo para a completa implantação da entidade 
será de 2 (dois) anos. 

§ 29 O atU.al Dirctor da E-scola TêCnica Federal da Bahia 
exercerá as furiçôes de Diretor-Gerar do Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Bahia até a completa implantação 
da entidade, quando s_erão providos os cargos de direção, 
na forma da legislação pertinente. 

Art. 3' O art. 2' da Lei n• 6.545, de 30 de funho de 
1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

•· Art. 2~ Os Centros Federais de Educação Tec
nológica de que trata o artigo anterior têm por finali
dade o oferecimento de educação tecnológica e por 
objetivos: - -

I -ministrar ensino em .grau superior: 
a) de gradua,ção e pós-graduação lato senso~ stric~ 

to senso, visando à formação de profissionaiS e especia
listas na área tecnológica; 

b) de licenciatura com vistas à formação de profes
sores especializados para as disciplinas· específicas do 
ensino técnico e tecnológico; 

II- ministrar cursos técnicos, em riível de 2~ grau, 
visando à formação de técnicos, instrutores c auxiliares 
de nível médio; 

III - ministrar cursOs de educação continuada 
visando à atualização e ao aperfeiÇoamento de profis-
sionais na área te_cnológica; -

IV- realizar pesquisas aplicadas na área tecnoló
gica, estimulando atividades criadoras e e_stendendo 
seus benefícios à -cõmunidade mediante cursos e servi-
ços." 

Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5' Revoga-se a Lei n• 6.344, de 6 de julho de 1976. 

MENSAGEM N' 64, DE 5 DE FEVERE1RO DE 1993 
Do Poder Executivo 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado de 
Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que "DiSpõe 
sobre a transformação da Escola Técnica Federal da Bahia 
em Centro Federal de Educação Tecnológica e dá outras provi
dências". 

Brasília, 5 de fevereiro de 1993. - Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 3, DE 11 DÉ JANEIRO 
DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração 

de Vossa Excelência a anexa Minuta de Projeto de Lei, que 
dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Federal da 
Bahia (ETF/BA) em Centro Federal de Educação Tecno
lógica, nos termos estabelecidos pela Lei n~ 6.545, de 30 de 
junho de 1978, a exemplo do que já ocorreu com as ex-EsColas 
Técnicas Federais do Paraná, de Minas Gerais, do Maranhão 
-e CelSo Si.Jckow da Fonseca, do Rio de Janeiro, transformadas 
em Centros Federais ·de Educação Tecnológica. 

A implantação dos Centros Federais de Educação Tecno
lógica (CEFET) busca aperteiçoar, no Brasil, a idéia de verti
calização do ensino técnico e tecnológico, que se dá pela ofer
ta, em uma mesma instituição', de cursoS profissionais em 
diferentes graus ou níveis de ensino e pela perfeita integração 
entre eles. 

A idéia consubstanciada no ''modelo CEFET", entre nós, 
insere-se num -quadro mais amplo dt! busca de alternativas 
de educação te_cnológica para o atendimento do desenvol
vimento sócio-econômico veríficado em escala mUndial, em 
tentativa que viSa a preservar peculiaridades, otimizar instala
ções, recursos e equipame~tos, e respeitar te-ridências que 
se verificam em nosso meiO. - - · · · -

A implantação do modelo CEFET constitui Uma tentativa 
vitoriosa de diversificação do sistema de ensino até então 
aprisionado ao modelo único, cUja ~igidez e inadequaçãç _para 
o atendimento de uma demanda diversificada são bem conhe
cidas. O modelo CEFET visa a ampliar as possibilidades de 
acesso aq nível superior, alterando a estrutura de_ oferta de 
cursos e diversificando os currículos para o atendimento de 
uma clientela mais heterogênea. Visa, tambéin-, -a romper o 
já citado sistema perverso de acesso às instituições públicas, 
no qual as camadas mais favorecidas economicamente acabam 

_ ten.do O quase monopólio das vagã"s; independefiieinente de 
serem ou não mais capacitadas que as camadas menos favore-
cidas para prosseguimento de sua formação. _ 

Considerando a grande extensão territorial do nosso País, 
há necessidade de criarmos mais Centros de Educação Tecno
lógica distribuídos pel~s diversas regiões do Paí~. Sob tal aspec
to, a Escola Técnica Federal da Bahia já havía sido escolhida 
para sediar um Centro de Engenharia de Operação dentro 
do programa de Acordo Internacional MEC/BIRD I, que 
deu origem aos primeiros centros Federaís de Educação Tec
nológica. 

A proposta, ora trazida à consideração de Vossa Exce
lência. retoma à proposta de criação do Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Bahia, pela fusão do Centro de 
Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, cOm a Escola 
Técnica Federal da "B3.hia, que se unem para formar o novo 
Centro, resultante da transformação da segunda. 

O CENTEC/BA é um-a fnstituição federal de ensino, cria
da pela Lei n' 6.344, de 5 de junho de 1976, e destina a 
ministrar, exclusivamente, cursos de formação de tecnólogos, 
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em nível superior. dentro dos Projetas 15 e_ 19 do antigo 
DA~/MEC, que incentivava as· carreiras de-Cufta duração. 

A época de sua criação, também o antigO- DEM/MEC 
desenvolvia um projeto semelhante, através do Acordo MEC/ 
BIRD I, de implantação de cursos de curta duração, com 
base na então chamada Engenharia de Operação, junto a 
algumas Escolas Técnicas Federais, dentre as quais a Escola -
Têthfta Federal da Bahia foi urna das beneficiadas com a 
construção de um Centro de Engerihariá. 

Deste modo, o Estado da Bahia estava sendo objeto de 
duas iniciativas similares po-r parte do MEC, ou seja, uma 
através do DEM/BIRD, que implantava um Centro de Enge
nharia de Operação de ETF/BA, e outra por parte do DAU/ 
MEC e Conselho Britânico, que implantava o CENTEC/BA, 
também para cursos de curta _duração, exclusivamente de for
mação de tecnólogos. 

Com a reformulação dos cursos de Engenharia (Reso
lução n" 48/76, do CFE), o MEC decidiu extinguir OS cursos 
de Engenharia de Operação. Como esses cursos jâ: estavam 
implantados e funcionando em algumas Escolas Técnicas Fe
derais, que faziam parte do Projeto MEC/BIRD, mais precisa
mente nas Escolas TéóJ.icas Federais do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná, decidiu-se então transformar essas escolas 
em Centros Federais de Educação Tecnológica, substftuin
do-se os cursos de_ Engenharia de Operação por cursos :de 
Engenharia de Industrial, instituindo-se a vertiCalização do 
ensino tecnológico, abrangendo desde o 2" grau técnico à pós
graduaç~o te_cnológica. -

No caso específico da Bahia, como os_ cursos de Enge
nharia de Operação ainda não estavam em funcionamênto 
efetivo e o CENTEC também aiilda est~va em início delim
plantação, foi prOposto que -s~ fízessc uma fusão do prole~? 
CENTEC com o projeto da ETF/BA e se criasse o CEFET, 
a exemplo das Escolas Técnicas Federais do Rio, Minas Gerais 
e Paraná, jii que os obfetiVOS-dõs referidos p-rOjetos eram 
identicos._ Lamentavelmente, por diversos problmeas, esta so
lução não foi Concretizada. Assim, a ETF/BA ficou com toda 
a parte de construção, mas os equipamentos adquiridos pelo 
projeto BIRD I passaram para o CE"'TEC; uma vez que 
a ETF/BA fic3ria apenas com os curSos técnicos de nível mé-
dio. - - _, -- -

Apesar de _especialmente e fiSícamente bem instalado, 
tanto em termos de edificações como em termos de equipa~ 
mentes e de recursos humanos, a experiência do CENTEC/ 
BA, ministrando exclusivamente cursos de formação de tecnó
logos, fracassou. Isso vem sendo constatado amplamente pelas 
diversas avaliações levadas a efcíto pelo MEC. Enquanto o 
"modelo CEFET" vem demonstrando grande êxito, o projeto 
pedagógico do CENTEC mostrou estar muito ãquém dó dese~ 
jável. 

Por não possuir a mesma tradição do ensino técnico que 
tem a Escola Técnica, o CENTEC não oo--:-nsegiu se impor 
na área, não diversificou as suas atividades acadêmicas e, 
ao contrário, vem sendo objeto de uma grande ociosid;,ade. 
A instituição funciona em -40% do expediente normal e f~' ma 
um número reduzido de tecnólogos por ano a um custo m i to 
elevado por tecnólogo formado. Funcionando sem o roí 'mo 
de efiCiência -e ·c-om grandes e graves problemas adminihra
tivos, o CENTEC já pass_ou por períodos de várias interiren
ções administrativas, em curto tempo de existência, A\ém 
de todos esses problemas, acrescente-se o fato de_ que o projeto 
pedagógico do CENTEC, funcionando como uma camisa de 

força insiste em oferecer exclusivamente cursos de formação 
de tecnólogos, cursos estes que não estão ainda bem aceitos 
pela nossa cultura educacional e empresarial. Por serem cursos 
com essas características, necessitariam de ser oferecidos por 
instituição que tivesse grande_credibilidade junto à comuni
dade, especialmente a empresarial, o que não é o caso do 
CENTEC/BA, mas é o caso da ETF/BA. . . 

Toda essa situação se re:flE:te diretamente no aluno, prin~ 
cipal vítima de uma ~xperiência f!acassad~: Diante ~esse esta
do de coisas, a comunidade do_CENTEC/BA resolveu procu
rar alternativas capazes de reverter a situação. Diante do su
cesso_ representado pelo modE:Io CEFET, era natural que a 
aspiração imediata da comunidade do CENTECIBA fóS:se a 
sua transformação em CEFET. Assim ·s-endo, foi solicitada 
ao Poder Executivo a -transformação do CENTEC!BA em 
CEFET. Projeto deLe i n' 4.771, de 1990, que foi encaminhado 
ao COngresso Nacional. O referido projeto de lei foi aprovado 
pelo Congresso, com o parecer-contrário do MEC, exatamente 
porque não incluía a Escola Técnica Federal da Bahia. _,ó\pOs 

--a SJ.Úi apfovação pelo Congresso, o Poder Executivo ie.s_olveu 
ouvir nOvamente o MEC, antes da respectiva sanção presiden
cial. Com base em parecer do MEC, o Senhor Presidente 
da Répública vetou o Projeto de Lei n' 4.77i/90. · 

Por ocasião do veto ao Projeto de Leí n"- 4. 771/90, o 
Ministério da Educação, através da Portaria n9 67, de 26 de 
novembrO de 1991, procedia a mais uma avaliação dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica, com ênfase rios'aspectos 
técnico-pedagógico e institució-D."al e nas-relações dos Centros 
com a comunidade local e regional, especialmente com o-siste
ma empresarial. Apesar da avalição recair exclusivamente so
bre os CEFET, a Comissão, considerando a sítuação de isola
mento do CENTEC!BA, dentro do Sistema Federal de Ensino 
e os ·problemas que vinha enfrentando, resolveu conviâar, 
paia fazer- parte da Comissão, o Diretor~oeral do CENTEC, 
para que melhor conhecesse o modelo e a filosofia que envolve 
o projeto pedagógico dos Centros Federais de Educação Tec
nológica. 

Levado a efeito a avaliçao dos CEFE a Comissã_q ~oncluiu 
expressamente em seu relatório: 

"Ainda ne~ta linha de uma política para a educação tecno-
- lógicã e indepeftdentemente da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, cabe uma recomendação específica 
relacionada com a expansão gradual do modelo CEFET, en
volvendo a Escola Técnica Federal da Bahia e o Centro de 
Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC. 

Como já expoSto neste Relatório, a Escola Técnica Fede
ral da Bahia era uma das seis Escolas que foram contempladas 
com recursos do BIRD para sua transformação em Centro 
de Engenharia de Operação. Em face da extinção do curso 
de Engenharia de Operação em 1977, e da criação do CEN
TEC, em 1976, o próprio grupo de trabalho, estabelecido 
pela Portaria Ministerial n'-' 83, de 9-8-76, manifestou-se no 
sentido de deixar para uma oportunidade futura a transfor-
mação da Escola Ténica Federal da Bahia em CEFET. -

Em face desta avaliação ora procedida dos três CEFET 
originais, de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, junta
mente com o CEFET criado mais recentemente no Maranhão, 
bem como em função dos rumos que tomou o CENTEC da 
Bahia, é altamente recomendável que se inicierri os estudos 
necessárioS para a integraÇãO do CENTEC com a Escola Téc
nica Federal da Bahia, visando a criação do CEFET da Bahia. 
Esta recomendação, embora possa parecer estranha aos obje-



8530 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

ti vos eStabelecidos para os trabalhos da Comissio de A valia
ção dos quatro CEFET existentes, foi jUlgada pertinente e
oportuna dentro da recomendação mais ampla do estabele
cimento de uma política para a educação tecnológica, especial
mente por ser este o momento em que deverá efetuar-se a 
renovação de Direção do CENTEC/BA." 

As recomendações da Comissão foram aprovadas e acei
tas pelo MEC, teildo sido implementadas de imediato pelas 
seguintes medidas: 

1 - Designação de- U:ni Dirdor-Gcral pro tempore, com 
a missão de faze< a fusão do CENTEC/BA com a ETF/BA 
e criar o CEFET da Bahia. Essa indicação recaiu s.obre o 
Prof. Antonio Barreto Barrai, ilustre professor, iádicado de 
comum acordo com as aspirações das duas_ ins_títuiÇões:- e dãs 
Secretarias Nacionais de _Educação Tecnológica, à qual se 
vincula o ETF/BA, e de Educação Superior, à qual se vintuia 
o CENTEC/BA. Essa decisão ignorou a lista sêxtupla env~ada 
ao MEC para esColha do Diretor, lista· esta elab_orada ~em 
o conhecimento do Conselho Diretor do CENTEC, e cmhes
tada por toda a comunidade do CENTEC; que não a ace~tou. 
não apenas por não ter participado, como também pelo rato 
dos indicados para compor a lista não te_rÇ_m nenhum compro
misso com o CENTEC. Além de vetar a lista, a comunidade 
docente e discente do CENTEC c_obrou do MEÇ uma solução 
definitiva para as sucessivas crises do CE_NTE_C e defendia 
a sua transformação em CEFET pela União com a ETF/BA. 

2- Portaria no 1.135, de 22de julho de 1992, do Senhor 
MiniStio- da Educação, resolvendo: 

"I- Designar os professores Osvaldo Viera do Nasci
mento, representante da SENETE; Arthur Antonio Berto!, 
representante da SENESU; AntoniO 13arreto Barral, repre
sentante do CENTEC/BA; Roberto José.Tripodi Marchi~ re
presentante da ETF/BA, para, sob a coordenação do primeiro, 
constituírem Comissão para elabonlr"-estudos com vistas à 
criação do Centro Federal da Educação_ Tecnológica da Ba:hia, 
a partir da fusão do CENTEC/BA com a ETF/BA. 

II- Recomendar aos Diretores do CENTECIBA_ 'i da 
ETF/BA a constituírem subcomissões ao nível de cada institui
ção ou mista. para subsidiar os trabalhos da Comissão. 

III -Determinar o prazo de 90 dias, a partir da data 
da publicação _da Portaria para a conclusão dos trabalhos." 

Em 10-8-92 a Comissão foi oficialmente instalada. Nesse 
período houve a substituição do Ministro,de Educação. Deci
diu a ComiSsão ter um-enContro com o novo Ministro, iricluin
do os 7 professores, Antonio Barreto Barrai e Roberto José 
TtipOdi Marchi, Dirctorcs do CENTEC/BA e da ETF/BA, 
respectivamente, que relataram ao Ministro os fatos em anda
mento e os objctivos da ConiiSsâo. O MiniStro da Educação 
aprovou- o trabalho que estava sendo feito e pediu urgência 
nas conclusões. 

Em seguida, a Comissão realizou seminário geral sobre 
a fusão c criação do CEFET/BA com a participação de toda 
a comunidade discente, docente e de funcionários adminis
trativos das duas instituições, bem como as subcomissões no
meadas pelos Diretores, a nível de cada uma das instituições, 
nos termos da Portaria no 1.135, de 22 de julho de 1992. 

Da discussão ficou decidido o empenho da comunidade 
das instituições na defesa do projeto de fusão e de criação 
do CEFET/BA e que: 

I -O projeto de fusão do CENTEC/BA com a ETF/BA, 
e conseqüente criação do Centro Federal de Educação Tecno
lógica da Bahia - CEFET/BA, é uma aspiração de toda 

a comunidade das duas instituições, que promete se empenhar 
junto ao Ministério da Educação e ao Congresso Nacional 
para a sua consecução. 

-2 -.À Comissão foi recomendado que preparasse urgen
temente os estudos, já sob a forma de Exposição de Motivos. 
juntamente com uma minuta do projetO de lei, a ser encami
nhada "ao Ministro da Educação, para posterior encaminha
mento pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, com 
vistas à criação instituCional do Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Bahia. conforme propos1o. · 

3- Paralelamente ao trabalho da Comissão, as subco
missões trabalharão, de forma individual e colctiva, no sentido 
de preparar o Estatuto e o Regimento do CEFETJBA bem 
como os passos necessáriO$ ã sua irriplcmcntação. 

Assim, sendo, permito-me submeter à consideração de 
Vossa Excelência, por intermédio da presente_ Exposição de 
Motivos, o projeto de lei que trata da transformação da Escola 
Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação 
Tecnológica, incorporando o atual Centro de Educação Tec
nológica da Bahia. 

Ressaltada assim a conveniência da transformação da re
ferida Escola em Centro Federal de Educação Tecnológica, 
com a incorporação do CENTEC/BA, crê este Ministério que 
a solução ora traz:_ida. a Vossa Excelência representa grande 
passo para o progresso do ensino tecnológico do País. 

Na oportunidade cm que se propõe projeto de lei atribuin
do-se ao CEFET/BA finalidades e objetivos peculiares às insti
tuições que lhe dão origem, ou seja, com a responsabilidade 
de oferecer educação tecnológica para os três se tores da econo
mia: primário; secundário e terciário o"u df:' serviços, estende-se 
essas finalidades aos demais Centros Federais_ de Educação 
Tecnológica, e~istentes e que vierem a existir, regidos pela 
Lei n'' 6.545, de 30 de junho de 1978. Esta extensão se faz 
substitUindo-se o art. 2.<:> da referida lei, pelo art. 2" do projeto 
de lei ora encamiilhado à apreciação de Vossa Excelência. 

Reitero a Vossa Excelência os prote-stos do mais profundo 
respeito e elevado apreço. - Murilio de A vellar Hingel, Minis
tro de Estado da Educação e do Desporto. 

- ANEXO À EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁO E DO DESPORTO 

EM/GMIMECIN• 3 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.545, DE 30 DE JUNHO DE 1978 

Dispõe Sobre a transformação das Escolas Técnicas 
Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow 
da Fonseca em centros Federais de Educação Tecno~ 
lógica e dá outras providências. 

.o Presidente da República, faÇo saber que o Congresso 
Nacional decret~ e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1~ As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, 
com sede na Cidade de Belo Horizonte; do Paraná, com sede 
na Cidade de Curitiba; e Celso Suckow da Fonseca, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro. criadas pela Lei n" 3.552, 
de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei no 796, 
de 27 de agosto de 1969. autorizadas a organizar e ministrar 
cursos de curta duração de Engenharia de ·operação, com 
base no Decreto-Lei n" 547, de 18 de abril de 1969, ficam 
transformadas em Centros Federais de_ Educação TecnOlógica. 

Parágrafo úniço. .Os Ce-ntros Federais da Educação Tec
nológica de que trata este artigo são autarquias de regime 
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especial, nos termos do art. 4'-' da Lei n" 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, vinculadas ·ao Ministério da Educação 
e Cultura, detentoras de autonomia administrativa. patrimo
nial, financeira, didática e disciplinar, regendo-Se- por esta 
lei, seus Estatutos e Regimentos. 

Art. zn Os Centros Federais de Educação tecnológica 
de que trata o artigo anterior têm os seguintes oQjetivos: 

I-ministrar ensino cm grau superior: · 
a) de graduação c pós-gradução, visando à formação de 

profissionais em engenharia índustrial c tecnólog()s_; 
b) de licencia-tura plenã e Curta, coiri viStaS à forrrlação 

de professores c especialistas para as disciplinas especializadas 
no ensino de 2" grau e dos cursos de formação de tecnólogos; 

II-ministrar ensino de 2~ grau, com vistas à forma<;;ão 
de auxiliares e técnicos industriais; 

III- promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, obetivando a atualização profiss-ional na área 
técnico-industrial; 

IV- realizar pesquisas na área técnico-industrial, esti
mulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios 
à comunidade mediante cursos e serviços. 

Art. 3" A administraÇão superior de cada Centro terá 
como órgão executiVo a Diretoria-Gcral e_como órgão delibe
rativo e consultivo o Conselho Diretor, seOdo eSte _composto 
de sete membro!:. e respectivos suplentes, todos nomeados 
pelo Ministro da Educação e Cultural, sendo dois represen
tantes do Ministério da Educação e Cultura, um representante 
da Federação das Indústrias_ do respectivo Estado e quatro 
representantes da instituição, indicados na forma re~imental 

Parágrafo único. Cada Centro terá um_ diretor-gerai, 
nomeado pelo Presidente da República, po·r indicação do Mi
nistro da Educação e Cultura, obedecida a Lei n' 6.420, de 
3 d_e junho de 1977, que será o Presidente do Conselho Diretor. 

ArL 4'' O patrimõmio de cada Centro Federal de Edu
ct . .;ão Tecnológica será constituído: 

I -das atuais instalações, áreas, prédios e equipamentos 
que constituem os bens patrimoniais das respectivas Escolas 
Técnicas Federais, mencionadas no a:rt. 1<.> desta lei; 

II- pelos bens c direitos que vier a adquirir; 
III -pelos saldos de exercícios finariceiros arifàiores. 
Art. 5" Os recursos financeiros de cada Centro serão 

provenientes de:_ 
I -dotações que lhe forem anualmente consignadas no 

OrÇamento da UniãO; --- --
II- doações, auxnios e _subvenções que lhe venham a 

ser feitas ou concedidas pela União, Estados e Municípios, 
ou por quaisquer entidades públicas ou privadas; 

III- remuneração de serviços prestados a entidades pú
blicas ou particulares, mediante convêniOs ou coritratos -espe-
cíficos; -- -

IV- taxas, emolumentos e anuidades que forem fixados 
pelo Conselho Diretor, com observância da legislação especí
fica sobre a matéria; 

V- resultado dasnperaç6esde crédito e juroS bancários; 
VI -receitas eventuais. 
Art. 6~' A expansão e a manutenção dos Centos Fede

rais de Educação Tecnológica serão asseguradas basicamente 
por recursos consignados anualmente pela União à conta do 
orçamento do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 79 Os centros terão suas atribuições específicas, 
sua· estrutura administrativa e a competência áõs órgãos esta
belecidos nos Estatutos_ e Regimentos aprovados nos termos 
da legislação aplicável. 

Art. 89 Cada Centro instituído por esta lei terá Tabela 
Permanente de Pessoal regida pela legislação trabalhista, orga
nizada çle acordo com as normas da Lei n" 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e legislação complementar, devendo a 

_ proposta da fixação da lotação obedecer às normas legais 
vigentes. 

Parágrafo único. A contratação de pessoal, nos empre
gos constantes da tabela a _que se refere este artigo, será feita 
na forma da legislação em vigor. 

Art. 9'' Ficam transferidos para cada Centro, respecti
vamente, os recursos atualmente destinados às Escolas Técni-

-cas Federais referidas no art. 1'' desta lei. -
Parágrafo úniCo. Caberá aos atuais ordenadores de des

pesas, até a inplant_ação dos Centros, a moVimentação -dos 
recursos. · 

Art. 10 O Ministério da Educação e Cultura promo
verá, no prazo de noventa dias, a elaboração dos Estatutos 
e Regimentos necessários à implantação de cada Centro. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. ReyQgam-se as disposições em contrário. 
Brasnia, 30_de junho de 1978: 157" da Independência 

e 90° da Repúlbica. --:ERNESTO GEISEL- Euro Brandão. 

LEI N• 3.552, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1959 

Dispõe sobre nova organização escolar e adminis
trativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Mi
nistério da Educação e_ Cultura, e dá outras providênM 
'cias. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Do Objetivo dos Estabelecimentos de Ensino 

Industrial do Ministério da Educação e Cultura 

Art. 1~ É objetivo das escolas de ensino industrial man
tidas pelo Ministério da Educação e Cultura: 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação téCnica 
que permitam ao educando integrar-se na comunidade e parti~ 
cipar do trabalho produtivo ou prosseguir seus estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de atividade espe_cia
lizada, de nível médio. 

Parágrafo único. O ensino ministrado nesses estabele
cimentos se processará de forma a atender à diferenças-indivi
duais dos alunos, buscando orientá-los do melhor modo possí
vel, dentro de seus interesses__e aptidões. 

Da Organização Escolar 

Art. 29 -As escolas de ensino industrial federais poder-ão 
manter cursos de aprendizagem, curso básico e cursos téc-
nicos. -

Parágrafo único. É facultado às-escolas mánter cursOs 
extraordinários para menores õi.J maiores, com duração e cons
tituição apropriadas. 

Art. 39 Os cursos de apreridizagem Cfi::stinan-se a jovens 
de 14 anos pelo menos, com base de conhecimentos elemetares 
e que desejam preparar-se para-ofícios qualificados. 

§ 19 Os cursos de aprendizagem terão caráter intensivo 
e duração variável, nunca menor de vinte meses. _ _ 

§ 29 Os alunos que tenham concluído cuf$0 .de aprendi
zagem poderão ingressar em uma das séries. do curso básico, 
mediante verificação prévia de seus conhecimentos. 

Art. 4"' O curso básico, de quatro séries, de educação 
geral, destina-se aos alunos que hajam concluído o curso pri-
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mário e tem como objetivo ampliar os fundamentos de cultura 
explorar as aptidões do educando c desenvolver suas capaciR 
dades orientando-os com a colaboração da famnia, na escolha 
de oportunidades de trabalho ou de_ estudos ulteriores. 

Art. 5° Os d.lrSOS téchlCoS.-de quctro ou mais Séries. 
têm por objctivo assegurar a formação de técnicos parã o 
desempenho de funções de imediata assistência a engenheiros 
ou a administradores, ou para o cx~rc!Oo de profissões _em 
que as aplicações tecnológicas exijam urtt profiSsiónal dessa 
giaduação técnica. -- -

Parágrafo único. Esses cursos devem ad~ptar-se às ne
cessidades da vida econômica, das diversas profissões e do 
progresso da técnica, articulando~sc com a indúStfiã_C_jú_e_n-
dendo às exigências do mercado de trabalho da regi~o a _que 
serve a escola. 

Art. 6" Para que os .cursos atinjam seus objetivos, as 
autoridades responsáveis difigenciarão n-o sei1tido de os mes
mos contarem com a contribuição d.a experiência de organi-
zações profissionais e económicas da regiãO. - · 

Art. 7~ As escolas de ensino industrial, a que se refere 
a presente lei, poderão manter. exclusive _ou conjm_ltam~nte, 
cursos de aprendizagem básicos ou técnicos. 

Art. s~ Os __ ctirsos compreenderão o ensino-de matérias 
e trabalhos de oficina. 

ParágrafO único. Nas duas ou trê~ prtmeinis sêries do 
curso técriicc{ serão minisirádós conhecimentos gerais indis-
pensáveis aos estudos tecnológicos dq Cursp. _____ .... _ .. _ 

Art. 9'' A matrícula na primeira sérfe ~m qualquer dos 
cursos de ensino industrial além de outras condições a seram 
fixadas em regulamento, dependerá;_ 

a) no curso básico, da aprovação do úl~imo ano ~o curso 
primário ou no exame de verificação de c_o_nhecimentos a que 
se refere o § 1'' deste artigo; _ 

b) nos cursos técnicos, da conclusão do curso básico ou 
do primeiro ciclo de qualquer dos ramos de ensino médio. 

§ 1'! Aos candidatos ao curso básico·;-_que não tiVerem 
escolaridade regular, será proporcionado exame de conht.!ciM 
mentos equivalentes aos do último ano do ensino primário. 

§ 2~ Haverá concurso, sempre que o número de candi~ 
datos for superior ao número de vagas existentes no esiâbdcM 
cimento. 

Art. 10. Além do pessoal docente idóneo, os establ'!leM 
ciriientõs devem sempre contar com biblioteca,_ laboratórios, 
oficinas, gabinetes e salas-ambiente-, aparelhados para um en-
sino eficiente e prático. _ -

Art. 11. Em cada estabelecimento de ensino, o currí
culo escolar elaborado pelo Conselho de Professores será pro
posto pelo respectivo Dirctor_à Dirctoria do Ensino Industrial, 
não podendo o número de matérias compulsórias, em cada 
série, dos cursos básicos e técnicos, ser inferior a 3 (trêS) 
e _o dns optativas, ínferiór a 2 (dois). -

§ 1" As opções serão feitas pelo aluno, sob coriselho 
dos professores ou orientadores, no início do ano Jetivo, de~tre 
matérias constantes de lista adotada pela escola. 

§ 29 Em todas as séries dos cursos, h::tverá et:t5ino p~átiCo 
em oficinas. 

Art. 12. Entende-se como currículo o conjunto das ati
vidades do educando na escola ou fora dela, sob a sua di!cção. 

Art. 13. A distribuição das matéiías·e--Ofícüüis aten
derá, no curso básico, ao caráter dominantemente gérafa-este 
curso, e, nos cursos técnicoS, -à natureza·-"es-p=ectalizada_ dos 
mesmos. 

Art. 14. O enSino das matérias será conduzido de mOd_o 
a que o ·aluno observe e e~perí~cn~e ~su~s ~plícaçõcs à vid~ 
contemporânea e compreenda as extgenct~s desta, quanto_ a 
tecnologia da base cie{\tífic_a. ---. . . 

~Art. 15. _O tempo de ocupação do aluno na escola sera 
de 33 a 44 horas _ _semanais, deven.do a organização dos_ horários 
contemplar adequadamente todas as ativi~a~es es~olares i?M 
clusive as culturas e as que tenham por objet1vo a mtegraçao 
do aluno no meio profissional e sociaL 

Da !)rganização Açlministrativa 

Art. 16. Os atuais estabelecimento_s_ de ensino indus
triai. mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, terão 
personalidade jurídica própria e autonomia didática, adminis
trativa, técnica e financeira· regendo-se nos termos da presente 
lei. 

Art. 17. Os estabelecimentos, de ensino industrial serão 
administrados por um Conselho de representantes, c terão 
um Conselho de Professores, obedecidas as atribuições fixadas 
nesta lei. 

§. 1'' O Conselho será composto de seis representantes 
da comunidade, escolhidos pelo Presidente da República, me
diante proposra em lista tríplice elaboiada pelo Ministério 
da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria de Ensino 
Industrial, renovando-se, cada dois anos, por um terço de 

·seus membros. 
- § _ 2~ O Diretor qa Es-cóla, ao 'qual competem as funções 

executivas," será.nom-eado pelo Presidente do Conselho, Pelo 
prazo de três anos findo o qual poderá ser reconduzido, recain
do sua escolha em pessoa estranha ao mesmo Conselho e 
com habilitação p_ara o exercício do cargo, segunqo ctitér~os 
fixados pelo Ministério da Educação e Cultura. 

-- Art. 18. O Conselho de Professores, órgão de dircção 
pedagógico-didática da Escola, sob a presidência do Diretor, 
será constituído na forma do respectivo Regimento. 

Art. 19. Compete ao Conselho de Representantes; 
a) eleger seu presidente; 
b) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o 

qual não poderá destinar mais de 10% para o pessoal adminiS
trativo, nem mais de 50% para o pessoal docente c técnico, 
reservandoMse o restante para material, conservação do prédio 
e obras; 

c) fiscalizar a_ execução do orçamento escolar e autorizar 
transferências de verbas, respeitadas as porcentagens da alínea 
b; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor; -
e) controlar o balanço físico anual e o dos_ valores patri

moniais da escola: 
O autorizar toda despesa que ultrapasse a Cr$100.000,00 

(cem mil cruzeiros); 
g) aprovar a organização do~ custos; 
h) aprovar os sistemas de exames e promoções a serem 

adotados na escola, respeitadas as disposições vigentes: 
i) aprovar os quadros do pessoal a que se refere o art. 

27; 
j) examinar o relatório anual do biretOr da escola e o 

encaminhar, com observações, ao. Ministério da Educação 
e Cultura. 

_Parágrafo único. O Presidente do Conselho será o re-
presentante legal da Escola. . 

Art. 20. Em casos ~xcepcionais e graves, poder~ o MI
nistério da Educação e Cultura intervir na administração de 
cad3 escola para salvaguardar a gestão financeira e os altos 
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objetivos do estabelecimento, inClusive no tocante ao disposto 
no § 2o do art. 17, podendo, mesmo. para- tanto, propor a 
destituição de seus administradores ao· Presidente da Repú
blica. 

Parágrafo único. Em tais casos, será designado um dele
gado do MinistériO que ficará responsável Pela administração 
do estabelecimento até a nomeação do ·novo Conselho a ser 
feita dentro de sessenta dias, contados da destituição do ante
rior. 

Art. 21. Compete à Diretoria do Ensino Industrial: 
a) proceder a estudos referentes à distribuição dos recur

sos globais para cada e~cola; 

b) elaborar diretrizes gerais dos currículos, sistemas da 
notas e de exames e promoções; 

c) proceder a estudos s_obre organização dos cursos mais 
convenientes às diferentes regiões geoéconómiça d() País; 

d) elaborar material didático e planos de cursos e de 
provas de rendimento escolar; 

e) realizar estudos para sondagem a avaliação do rendi
mento escolar, eficiência e adequação dos corsos ministrados 
nas escolas; 

O reunir c publicar dados estatícos; 
g) promover reuniões e_ scrníháfios locais oti regionais, 

para fixação da política de cursos, de matrícula e de colocação 
dos alunos; 

h) organizar cursos, seminários e estágios e conceder bpl
sas para aperfeçoamento do pessoal da direção, docente e 
administrativo; - - - -

i) conceder bolsas a alunos do ensino industrial; 
j) exccer a fiscalização cóntábil dos estabelecimentos. 

Do Ensino Industrial Estadual, Municipal e Particular 
Art. 22. As escolas de ensino industrial, a cargo dos 

governos estaduais e municipais, reger~Se-ão, pelas respectivas 
legislações, obedecidas as dírCtrizcs c bases da legislação fede
ral, podendo os Estados e Municípios·: c[Ue·o-qüisereffi, adotar 
a organização prevista na presen,te lei. 

Art.233. As escolas de ensino industrial particulares te
rão liberdade de organização obedecidas as legislações esta
dual e municipal e as diretrízes e bases da legislação fCdCfal. . 

Art. 24. Será mantído pela DifetOria do Ensino Indus
trial um serviço de classifícaç_ão das escolas de ensino industrial 
federais, estaduais, municipais e particulares, com o fim de 
trazer o público infOrmado _s_obre a _organização e a eficácia 
que venham atingindo no desenvolvimento d_os seus objetivos. 

Parágrafo único_. _ Esta classi_ficãÇão será feita ine-diante 
inspeções periódicas por técnico~s e profesSores, com a coope
ração da própria eScola, c visará a distribuir os estabeleci
mentos em categoriãs~ cOnforme o-g-rau erif"que os-objetivos 
de educação, ensino e formação técniCa estejam se-rido pOr 
eles realizados. 

Art.. 25. Aplicam-se-- aos aluriOS dos cursos, a que se 
refere a presenta lei, as disposiçõe-s da Lei n"' 1.821, de 12 
de março de 1953, e·respectfVa regulamentação. 

Art. 26. O Poder Executivo baixará, no prazo de cento 
e viiltc dias, a contar da data em que entrar em vigor esta 
lei, os atos indispensáveis-à adaptação gradual dos estabele-_ 
cimentos de ensino industriaLdo MinistériO _da Educação_e 
Cultura às normas nela estatu{das. 

Art. 27. A admínistração da escola organizará os qua
dros do pessoal docente e adminiStrativo -necessárioS ao funcio
namento dos cursos, atendidas as porcentagens fixadas na 
letra b do art. 19, neles incluído o pessoal estável, aproveitado 
nos termos do art. 28. 

Parágrafo único. O pessoal docente e administrativo se
rá contratado por prazo não superior a três anos, admitindo-se 
a renovação por igual prazo, a critério exclusivo do Conselho 
de Representantes. _ 

Art. 28. Os atuais cargos e funções das escolas de ensi
no industrial, do Ministério da Educação e Cultura, serão 
extintos ã m-edida q, os ocupantes estáveis, os quai sendo 
adaptados à presente lei, mantidos, porém, os ocupantes está
veis, os quais poderão- fiCar à disposiÇão daquelas em que 
estiverem servindo, ressalvados seus direitos e -vantagens. -

Parágrã.fo únicO. Na adaptação do estabelecimento à 
presente lei, poder<f ser -a[iroveitado, a critério do Conselho, 
o pessoal docente sem estabilidade, habilitado em concurso 
ou prova equivalente. 

Art. 29. A lei que fixar anualmente a despesa da União, 
consignará, na parte "referente ao Miriisfério da Educação e 
Cultura, uma dotação global destinada a cada um dos esfabele
cimentos a que se refere a presente lei, sob a (orma de auxilio. 

§ 1'! O valor anual desse auxHio será correspondente 
à soma das quantias necessárias ao pagamento de todo o pes
soal, à aquisição" do material indispensável, à execução de 
obras e ao atendimento dos mais encargos de sua manutenção 

- e desenvolvimento. 
_§ .2~ A discriminação da despesa da proposta orçamen

tária da escola não fará parte ini.egrante do Orçamento Geral 
da União, servindo meramente de elemento informatiVo para 
a sua elaboração. _ - ---. 

§4 3"' Publicado o orçamento geral da despesa da União 
ou atas que conc_ederem créditos relativos à escola, serão 
as dotações correspondentes automaticamente registradas pe
lo Tribunal de Contas e distribuídas às repartições pagadoras 
competentes, pa~a entrega à escola. __ _ 
·-Art. 30. õS befls patrimoniais das escolas, que consti~ 
tuem suas instalações, continuam sob o domínio da União 
assim como os que vierem a ser adquiridos. 

Art. 31. Os estabelecimentos de e_nsino industrial pode
rão receber, além dos recursos orçamentários previstos no 
art. 29. auxílios e subvenções dos poderes públicos e donativos, 
doações e quaisquer outras contribuições particulares, consti
tuindo tais rendas fundo especial do estabelecimento por ele 
próprio administrado. 

§ 1'' A aplicação desses recursos em construções_ oure
formas de prédios dependerá de prévia autoriz:ação dos proje
tes pela Ministério da Educação e CuTtura. _ _ __ 

______ §_ 2~~-~Anuai.meo.te, os estabelecimentos de ensin1J indus
trial farão ao Ministério da Educação e CUltura uma demons- _ 
tração da aplicação do~ re.cursos a que se refere o presente 
artigo e da respectiva posição do fundo_que eles constituem. 

Art. 32. As escolas de ensino industrial, sem prejuízo 
do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de tercei
ros, mediante remuneração. 

Parágrafo único. A execução dessas encomen_çlas, sem 
prejuízo da aprendizagem sistemática, será feita pelos alimos, 
que participarão da remuneração prestada. 

Art. 33._ A preStaÇão anual de contas se_i:á feita até 28 
ae fevereiro, -e conterá, além de outros, os- seguin-tes ele-
mentos: · - ·-- -- - -

a) balanço patrimonial; 
h) balanço enconômíco; -
c) balanço financeiro; 
d) quadro comperativo entre a receita prevista e a arreca

dada; 
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e) quadro comparativo entre a despesa autorizada e a 
realizada. 

Art. 34. O ensino de aprendizagem, mantido pelo Ser
viço Nacional de Apredizagcm Industrial, será de tempo par
cial ou integral e se destinará a menores já empregados ou 
a candidatos a empregados na indústria. -

Parágrafo único. Aplica-se aos alunos dos cursos de 
aprendizagem subordinados ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem lndust~íal, o _disposto no § zo do art. 3~' __ _ 

Art. 35. As escutas. mantidas por insfüuiçõcs particu
lares c que, na forma da legislação vigente, se incluem entre 
os estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Edu
cação e Cultura passam a constituir unidades es_colares das 
respectivas entidades mantencdoras. 

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na çlata de sua publiM 
cação, revogadas as disposições em contfário. 

Rio de Janeiro, 16 de_ fevereiro de 1959; 138~ _da lndepenM 
dência c 71" da Rcpúhlica. -:JUSCELINO KtTilTTSCHEK 
- Clôvis Salgado. 

DECRETO-LEI N•' 796, 

DE 27 DE AGOST<J DE 1969 
Revoga o art. 17 e altera a redação dos arts. 19 

(alínea O e 30 da Lei n~ 3.552, de 16 de fevereiro de 
1959. 

O Presidente da República, usandO-da atiibUiÇãO -que 
lhe confere o §_ l" do art. 2~ do Ato .lnstitucíortal n~ 5, de 
13 de dezemhro de 1968, decreta: _ .. 

Art. 1'·' Fica revogado o art. 17 da Lei n·' 3.552, 'de 16 
de fevereiro de 1959, devendo a matéria nele contida ser 
regulamentada por ato do Poder ExecuüVó, de acordO- Com 
o disposto no art. 3'' do DccretoMLei n" 100, de 2Sde fevereiro 
de 1967. 

Art. 2" A alínea r do art. 19 c do art. 30 da Lei n" 
3.552/59, pass-am a ter aseguirite-redação: 

"Art. 19. Compete ao Conselho de Represen
tantes: 

.......................... ~ .... ~ .. ~---·-~><~·-.. --. 
f) autorizar toda despesa que ultrapasse a quantia 

de 10 (dez) vezes o maior sal~riQ mínimo vigente no 
País." 

"Art. 30. o Os bens patrimoniais das Escolas, re
presentados pelos -imóveis em que cstejàriilnSfalados, 
continuam sob o domínio da autarquia. assim como 
os que vierem -a ·ser adquiridOs para as -mesmas,- coin 
recursos próprios ou da União." 

Art. 3•) Este decreto-lei cotrará.em _vigor na data de 
sua publicação, revogadas_ as disposições cm c~~ trá rio. __ 

Brasaia, 27 de agosto de 1969; 148•' de Independência 
e 81·~ da República- A. COSTA E SILVA- Tarso Dutra 
- Hélio Beltrão. 

LEI N'' 6.344, DE 6 DE JULHO DE 1976 

Cria o Centro de Educação TecnQiógica da Bahia 
e dá outras providências. 

O- Presidente--da -RepúbHea-;-fu~--saber que -o-Gongresso 
Nacional decreta c cu sanciono a seguinte lei: _ 

Art. 1'' Fica criado o Centro de Educação Teçnológica 
da Bahia, com sede em Salvador, Estado da Bahia, com a 
finalidade de desenvolver, inclusive com a cooperação de _uni-

versidades e instituições interessadas, curSos de formaçãõ de 
tecnólogos, em nível superior, para fazer fac_e às peculiaridades 
do mercado de trabalho da região. 

Art. 2\' O Centro de Educação Tecnológica da B~hia 
será uma autarquia de regime especial, de confornlidade com 

-o ::~.rt. 4'·' da Lern·' 5.540, d-e 28 de novembrO de 1968, vinculada 
aO' MiniStériCYâa Educação e Çultura, detentora de autonomia 
patrimonial, administrativa, financeira, didática e disciplinar. 

_Art. 3" Ao Centro de Educ_~ção Tecnológica da Bahia 
caberá: 

I- ministrar cursos_em carátcr_intensivo e terminal cOn-
ducentes à formação de tecnólogos; -

II - formar pessoal docente destinado ao ensino nos cur
sos de formação de tecnólogos;_ 

III- desenvolver outras ãtívidades necessárias ao cum
priínen-to e ap"erfeiçoame~tO dC seu·s objetivoS. 

Parágrafo único.- O Centro de Educação Tecn_ológi_ca 
da Bahia podeni"insfalar cursos independenteménte da apre
ciação prévia do _Conselho Federal de Educação, que poste
riormente~ os --reconhecerá para todos os efeitos, podendo, 
ainda, suprimir ou- suspender cursos quando o mercado de 
trabalho manifestar sintomas de saturação. 

Art. 4~ O patrimóriiO do Centro de Educação Tecno
lógica da Bahia será constituído: 
--- I- pelos bens e direitos ·que lhe forem incorporados em 
virtude de ato dos poderes públicos ou que o Centro aceitar, 
oiiundos de doações ou legados; 

II- pelos bens e direitos que o Centro vier a adquirir; 
Ill- pelos saldos dos exercfcios financeiros_ anteriores. 
Art. 5" Os recursos fioariCeiros -do Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia serão provenientes de:-
I -dotação que lhe for anualmente consignada 1"1:~ Orça

mento da União; 
- II- doações, auxfllos e subvenç6es qUC lhe venham a 
ser feítós ou concedidos pela União, Estados e_ Municípios 
ou por quaisquer entidades públicas ou privadas; 

III -remuneração de serviços prestados a entidades pú
blicas_ ou particulares mediante convêrlio- ou contratos espe-
cífjCqs-;_ , - - - - .. ~-- _ .-
, __ IV- til.Xas, emolumenws e anuidades que fora!TI fíxãdas 
pelo Conselho Diretor, com observância da legislação especí
fica sobre a mãtéria; - __ _ __ _ 

- V- re~ul~_ado das operaç_õ-es de Crédito e juros bancá_rios; 
VI ::-receitas eventuais. _ 
Art. 6o A expansão e a manutenção do Centro de EduM 

cação Tecnológica da Bahia serão assegurados basicamente 
pOr -recursos consignados anualmente pela União à conta do 
Orçamento cio MinistériO da Educação e Cultura. 

Art. 7~ A Administração Superíof do Centro de Educa
ção Tecnológica da Sabia- será eXercida por l!ID Conselho 
Diret6í-;compo5to de 6 (seis) membros e respectivos suplentes 

-todos nomeados pelo PreSidente da República, sendo 2 (dois) 
representantes do Ministério da Educação e- Cultura, 1 (um) 
representante da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, 1 (um) representante do Ministério da Indústria 
e _ComérciO, 1 (um) representante do Governo do Estado 
da Bahia, e 1 (um) representante da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste. 

Eará_gra.fo único._ Q_Diretoi~Geral_do Ceritió~ _nomeado 
pelo Presidente da República, por indicação dO Míriisi:ro da 
Educação e Cultura, será o Presidente do Conselho Diretor. 

Art. 8' O Centro de Educação Tecnológica da Bahia 
terá Tabela Permanente de-PessOal regida pela legislação traM 
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balhista, organizada de acordo corno sistema de classificação 
de cargos de que trata a Lei no 3:645, de 10 de dezembro 
de 1970, devendo para esse efeito propor a fixação da respec
tiva lotação, ouvido o órgão central do Sistema de Pessoal 
Civil da AdminisfraÇâo Federal. 

Parágrafo único. A ç:ontratação de pessoal, nos empre
gos constantes da tabela a que se refere este artigo, será feita 
mediante concurso público, na fori:na da legislação em vigor. 

Art. 9~' O pessoal atualmente contratado pelo convênio 
firinãdo entre o Ministério da Educação e Cultura e a Funda
ção Centro Federal de Educaç-ã-oTécn~ça da Bahi_a_continuará 
a prestar serviços ao· órgãc>" ora ·criado, na situação em que 
se encontra, podendo ço_ncorrer_ à i_oc:lusão na Tabela Perma
nente de Pessoal, de que trata o art. 89 desta lei, observada 
a sistemática de classificação de cargos vigente. -

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorízãdo_a abrir, no 
corrente exercício, crédito especial no valor de 
Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para atender às 
despesas de constituição, instalação e imediato funcionamento 
do Centro. 

Art. 11. . As atribuições específicas do_ Centro, sua es
trutura administrativa e a competência de seus órgãos serão 
estabelecidas nos Estatutos, aprovados por decreto do Poder 
ExecutivO~ 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasfiia, 6 de julho de 1976; 15Y da Independência e 
88' da República. -ERNESTO GEISEL- Mário Henrique 
Simonsen - Ney Braga. 

(.Às Comissõ~s de Edu_c_ação, Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacío Cafeteira) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requcrimento_que será lido pelo Sr. l\' 
Secretário. É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 876, DE 1993 

Requeiro seja considerada como licença-autorizada nos 
termos do art. 13, § 1"'. do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha ausência de B_rasfiia, no dia 10 de setembro 
do corrente ano, a fim de participar da solenidade de chegada 
do rotor da primeira turbina da Usina Hidre_létrica de Xingó 
ao canteirO de obras, no Município de Canindé do Sã_o Fran
cisco, em Sergipe. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de_l993. -Senador 
Francisco Rollemberg 

COMPANHIA HIDROELÉTRICA 
DO SÃO FRANCISCO~ CHESF 

Exmo. Sr. 
S_enador Francisco Rollemberg 
Senado Federal 

CONViTE 

A Campanha Hidroclétrica do São Francisco- CHESF, 
sente-se honrada em convidar V. Ex• para a solenidade de 
chegada do rotor da primeira turbina da Usina HidrelétriCa
de Xingó ao canteirõ de obras, no Município de Caniridé 
do São Francisco, no Estado de Sergipe, às 10:30h do dia 
SOlicitamos a gentileza de confirmar presença alé o dia 8 de set~mbro, através 
do telelon~ (081) 4213677 õu do Fa"' (081) 22-82293, para que seja providenciado 
o transporte Paulo Anfoso- Xingó -Paulo Afonso, com saída do aerporto 
d~ Paulo Afon~o. :is 9:00. 
lnfurmamos que será serviclo almoço no Clube Atalaia, em Xingó. 

10 de setembro de 1993, com a presença do Excelentíssimo 
Senhor Ministro_ de Minas e En~rgia, Pc;tulino Çícero de Yas
c_oncelos. 

A Diretoria-
0 SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A votação 

do requerimento fica adiada por fana de quorum. 
A Presidência comunica_ao Plenário que, nos-termos do 

art. 41 do Regimento Interno, defere, na presente data, o 
Requerimento n• 862, de 1993, do Senador Rachid Saldanha 
Derzi, por não ter sido yotado em duas sessões ordinárias 
cons.ecutivas, devido à falta de quorum. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de_Lavor. 

O SR, MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun-
cia o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --s-r. Presi--
dente, Srs. Senadores, a violência, uma realidade no nosso 
País, vem sendo enfocada de modo __ trágico na imprensa, no 
rádio, na televisão, com repercussões em toda sociedade brasi
leira e na comunidade internacional. 

-As duas grandes revistas brasileiras desta semana-trazem 
como matéria de capa a questão da violência: ·a revista Veja 
traz o título "A força dos assassinos"~ com o subtítulo "O 
fim da fronteira entre policiais e bandidos"; e a revista IstoÉ 
traz na capa um desenho do mapa do Brasil ensangüentado, 
cri v ado com urna bala assassina. 

EsSa realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem que 
repercutir intensamente aqui no Con-gie-SS"o NãCiõriã.f:TeinoS
a obrigação de enfrentar esse problema com determinação, 
com coragem, procurando tudo que estiver ao alcance deste 
Poder Legislativo, deste Senado da República, para que a 
sociedade brasileira recupere a paz tão desejada. 

Assistimos com horror às cenas de guerra, seja no Líbano, 
na Somália, na Bósnia, na ex-Iugoslávia, e ficamos chocados 
com elas. Infelizmente, cenas de violências similares estão 
ocorrendo praticamente todos os dias cm nosso País. O perigo 
desta realidade é nos acostumarmos com ela. O grande perigo 
é um sentimento generalizado de insensibilidade diante de 
fatos como esses e a falta de atuação dos diversos segmentos 
sociaiS junto aos poderes competentes, a quem cabe. em pri
meiro lugar, a manutenção da ordem pública. 

Todas essas chacinas, Sr. Presidente. sejam elas anuncia
das, explícitas, como a da Candelária ou do Bairro de Vigário 
Ge_ral, no Rio de Janeiro, ou confusas, sem definição sequer 
de territór_:io, como é o casei da suposta chacina cometida 
contra os índios ianomamis- falo suposta porque até agora 
não há uma versão unânime sobre o assunto. Houve uma 
grande confusão das próprias autoridades governamentais, 
a tal ponto que o Presidente da Funai, em conseqüência, 
teve que ser demitido por ter colocado o Governo numa situa
ção~ profundamente constrangedora, e isso també-m já faz parte 
do clima caótico que leva à violênciã.. Há també-m as chacinas 
anônimas que não merecem manchetes nos jornais, mas que 
são cometidas pelos rincões do País diaríamentc. Tudo issõ 
decorre da impunidade. 

Depois do triste episódio ocorrido com as crianças e os 
adolescentes na Candelária, no meu Estado de_ Pernambuco. 
houve pelo menos três chacinas. cujo número de vítimas foi 
o dobro das ocorridas ultiinamente no Rio de Janeiro. No 
entanto_, não houve aquela divulgação, aquela reação que 
ocorreu por ocasião da chacina da Candelária e de Vigário 
Geral. 

O Estado de Pernambuco não está isolado nessa onda 
de violência, ao contrário, tem até uma tradição - o que_ 



8536 Quinta'feira 9 DIÁRIO DO CóNGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

lamentamos - nesse tipo ·cte atuação, de reação daqueles 
que querem resolver os problemas e as pendências, córn san-
gue e com armas. , · 

Agora mesmo- e este é o objetivo da nossa intervenÇão; 
hoje, da tribuna do Senado- o Govêfna:dor Joaquim 'Fran
cisco decretou interv~nçã;o eni. Floresta,_üni.a das cidade~ .Qo 
Estado de Pernambuco. Duas famíliaS iiniJoftantes cta éidaâe.~ 
que se revezam no poder há vários ·anós;-estão em·güerta, 
e vários dos seus membros foram a~assinados. O que é1amen-
tável, porque, além da influência política· ·que exeri:effi na 
cidade, são pessoas afáveis, que em nada demonstram a viblên· .. 
cia, recente-mente pratiCada. Daqui eu Querp enviar a fuiiiha 
solidariedade às duas famílias enlutadas. -

Só a impunidade para os crimes e· a falta de aparelhO 
judicial e policial podem levar duas faQlíli_as importantes a 
se matarem, a dizimaren;t os :;eus membros~ Qentre eles_ jovens 
e senhoras. ·' · -

Mas o GovernadOr JoaQuim Franc'isco; Sr. Presidente, 
Srs._ Senadores, quis isolar o caso da cidaQe de Floresta para 
demonstrar ao Brasil e_ ao Estado de Pernambuco que não 
estava de mãos atadas diante do episódio, S. Ex• achou que 
a melhor forma de debelar a violência naquela cidade era 
a intervenção no município, cujo pedidc;> já está em a-rida
menta. Entretanto, essa atitude do Governador Joaquim
Francisco, a sua iniciativa 'de pedir a inte{V;enção na· aq~q.é 
de Floresta, é urna demonstração de que não está tendo uma 
visão correta nem abrangente do problema,. da violência no 
Brasil, sobretudo no Estado de Pernambuco. 

Ora, Floresta não é a cidade mais _viol~nta de Pernam
buco. Do ponto de vista estatístico, na vizínha. cidade de Belém 
do São Francisco, há uma guerra entre duas f1l{Ilílias por razões. 
outras, mas também por rixas tradicionais-.. pelo ódio, pela 
impunidade, pela falta de garantia policial e também pela 
falta de aparelhamento judicial- não há cadeia, não há pro
cessos. Há delegacias no interior onde centenas de processos:
crime ficam paralisados, porque os juízes não demoram nessas 
cidades. O Estado ou o Poder Judiciário não providenciam 
o preenchimento dos cargos de Juiz de Dii"êito, de Promotor 
'de Justiça e de Delegado de Polícia. NóS temos cidades no 
sertão, onde é constante a violência, sem a presença do Estado 
no Fórum, na Delegacia de Polícia ou na Promotoria Pública. 
Como uma cidade dessas pode viver harmonicamente? Era 
preciso esperar um ni.ilagre. A não ser aquele distrito que 
viveu a experiência de pedir a ausência da pOlícia, onde. eram 
os maiores bagunceiros. A cidade viveu pacificamente por 
quase dois anos, sem qualquer atrito entre as pessoas, uma 

. vez que os policiaís -militares, lá sediados, eram os que causa
vam mais transtornos. Mas isso é uma excéção. A regra geral 
é que a presença da Polícia Militar é dissú.áSiva da violência, 
dos gestos de vingança·. A Justiça, quando bem aparelhada, 
exerce, ·comprovadamente, um papel pacificador em toda 
aquela região. Evidentemente que as carências levam à vio-
lência. -

O Governador JoaquiÓl Francisco diSP'õ~ das e"sfatístícas 
dos assassinatos naquela região e sabe ~uí~·o bem que eles 
não decorrem apenas das brigas entre familias, dessa ou da
quela família; dáS Navais contra os Ferfà:Z', dos Benvindo 
contra os GOnçalveS, que são os castis -m~ais em evidênCia 
atualmente, mas sabem que há uma Violência permanente 
em grandes cidades- em Petrolina, eni·-salgüeifo;-ern_Serra 
Talhada, em diversas cidades. -

Mas por que esta intervenção em Floresta? Por que pedir 
à Justiça Eleitoral a intervenção contra o PrefeitO AfonSo 

Ferraz? Por que em Floresta e não em Belém do SãÕ Fran
cis-Co? Pcii" Que ·enr Floresta e não em Petrolina? Por que 
eri:i Florest'a· e não' em P'aufista e suas imediações onde ocorre:
riün fecéntes chaciilaS ·de àdolescentes? Por que em Floresta 
e' nãO·em Salgueiro ou em Cabrobó, onde há um território 
pfaticamente sem c_ontrole como os morros do Rio de Janeiro? 

Na' estrada qUe liga Salgueiro a Petrolina; há um trecho 
com cerca de_ lOOkm onde ninguém se atreve a passar à noite; 
caminhões e ônibus ficam esperando para formar caravanas, 
pofs todos os dias sofrem assaltos, com prejuízos para as cargas 
e· constrangimentos ·enormes para os passageiros, inclusive 
cOm assassinatos. IsSo acontece há· mais de três anos, e o 
Governador Joaquim FranCTs-co não toma providências, não 
cOnsegue amenizar :a situação de terror em todo aquele trecho 
que vai da BR-232, de Salgueiro, até Cabrobó, até as imedia
ções ·de Santa Maria da Boa Vista. É terra de ninguém em 
matérfa ·de segurança. 

AgOra, :Pergunta-se: por que essa Iiitervenção? Sob que 
argumento e com que direito o Governador intervém em Flo
resta? Simplesmente porque o Prefeito Augusto Ferraz per
tence a uma das famílias em conflito. O único .argumento 
e esse; O Prefeito_ não ei:ttrou na br_iga, não praticou qualquer 
ato de violência, não abusou do seu cargo, nem incidiu em 
urri daqueles requisitos que tipificam os casos de intervenção 
iiiU"'niC_ip'al. No entanto, por ter·sobrenome Ferraz, o Gover
nador Joaquim Francisco achou por bem pedir a intervenção 
no Município. 

Por mera coincidência, a família Ferraz é do PMDB; 
o prefeito é do PMDB. A família Navais é do partido a que 
pertencia o Governador até rec~ntem~nte, e a que ainda per
tellce de fato - embora esteja sem partido, não tem· outro 
lugar a não ser o PFL Pois bem, há essa coincidência. O 
Prefe"itó é um adversári'o do Governador, mas não praticou, 
repito, qualquer ato que possa ser tipificado, caracterizado 
como passível de intervenção municipal; simplesmente por 
ter sido registrado com o nome Afonso Ferraz, está ameaçado 
de perder o seu mandato temporária ou até definitivamente, 
por um ato absurdo, estranho, exorbitante e ditatorial do 
Qovernadpr Jça_quim Francisco. 
_ Apesar de _reconhe_cermos que é preciso combater a vio

lência por todos, os meios legítimos e legais ao ~lcanc~ do 
poder público,_o Governador Joaquim Francisco deveria con
siderar que não se combatem assaSsinatos extingU:irldO-se -inSti
tuições, e instituições democrátícas. Não se debela uma briga 
rJe família entre os. Novais e Os Ferrai, de Floresta, sin1ples
mente pelo afastamento do Prefeito. O prefeito anteffõninha 
o nome das duas fami1ias -:- chamava-se Francisco Navais 
Ferraz - e. foi asS(lssinado em praça pública; seus dois filhos 
idem. 

Então, não será pelo afastamento do Prefeito,· qúe não 
intervém nessa luta. que procura apazíguar os se"us, que a 
violência em Floresta e na região será debelada. Antes _de 
Se pedir intervenção em Floresta, há dez razões para se pedir 
a intervenção no Estado de Pernambuco por falta de garantias 
à sociedade. O Governador Joaquim Francisco mostra-s_e inca
paz de manter a ordem pública, não só por causa das chacinas 
- e isto já seria muit9 --:- mas tambéril porque, conforme 
já citei, há locais em _Pernambuco onde o seu poder de polícia 
não tem atuação; onde há o domínio de marginais, de pro~u
tores de maconha. e traficantes; onde há assaltantes - aos 
quais já me referi - que transformam parte do Território 
brasileiro em um ponto negro de segurança nas estradas fede
rais do Brasil. 
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Quando ocOrre um assalt9 a ónibus, como acontece na 
Bahia, na semana seguinte é esclarecido. No entanto, em 
Pernambuco, nesse trecho conhecido como_ "Trecho da Mor· 
te", são sucessivos os assaltos. Estive lá na _semana passada 
e soube que houve cinco assaltos com vítimas· a- ôllibus e 
caminhões, em três dias seguidos. E o Batalh~o _de PolíCia, 
sediado em Salgueiro, e a Secretaria de Segurança PúblíCa 
não tomam providências. - -- -

Se deve haver intervenção com o intuito de __ garantir a 
ordem pública, que haja em todo o Estado de PernambUco, 
a firil. de se darem condições de sobrevivência às pessoas que 
trafegam por aquelas estradas e que são vítimas em potencial. 

Penso que o Governador Joaquim Francisco assumiu, 
realmente, uma posição político-pãttidária- meramente isto 
- ao pedir intervenção na Prefeitura de Floresta, porque 
não fora isso, S. E:x• já teria intervindo na Prefeitura de Belém 
de São Francisco, que está aqui, em repOrtagenf-âa revista 
Veja desta semana, em números ainda incorretos·- há muito 
mais assãssinatos ná guerra entre duas famílias em- Belém 
do São Francisco; mais de sessenta pessoas, nestes últimos 
dois anos, foram assassinadas. 

Mas não há intervenção em Belém,_ e a conclusão deve 
ser esta: o Prefeito é um correligionário do Goveiiiãdor. Joa
quim Francisco. Em Floresta_, haverá intervenção- potqüe o 
Prefeito Afonso Ferraz não pertence ao mesmo partido que 
o Governador. Isso é brinçar de combater a violência;- isso 
é um escárnio diante da dor, do sofl-iinento, do luto. 

O Prefeito disse, muito bem, que "quem tem poder de 
polícia é o Governador; eu não tenho polícia, não tenho meios 
de combater esta guerra e esta violência gerieializadas. Por 
que querem cassar o meu mandato, que exerço com· iSe-nÇãO? 
A polícia é do Governador; é a ele que compete manter a 
ordem, não apenas em Floresta, mas em todo o Estado de 
Pernambuco". O que, infelizmente, não está ocorrendo, Srs. 
Senadores. 

É por isso que, em boa hora e com muitã Sã.be-dOrfá, 
o Desembargador Agenor Ferreira Lima recebeu o pedido 
de intervenção em Floresta e deu o prazo-de trinta dias para 
que o Prefeito Afonso Ferraz se gefendesse das acusações. 

Quais são essas acusações? E de roubo? Não. É por que 
não cumpriu os preceitos constitucionais? Não. -É- por que 
atentou contra a ordem públíca? Não. As acusações são basica
mente porque o Prefeito tem o sobrenome Ferraz. Pratica
mente isso. 

O ·eminente Desembargador Agenor Ferreira- Lima, Re
lator do processo, achou por bem, de maneira inUsitada -
geralmente se decide isso ou a favor ou contra -, dar trinta 
dias ao Prefeito para que ele explicasse as razões por que 
o seu mandato está sendo ameaçado por um pedido de inter
venção esdrúxulo do Governador Joaquim Francisco. 

Diz aquele eminente rtragistrado: 

"'Estudei muito a parte processUal do pedido e 
constatei que a legislação determina a defesa da parte 
contrária. Por isso é que revi a minha posição, diante 
do que manda a lei, isto_é, diante dos fatos alegados." 

Se houvesse razões constitucionaís óU legais para a inter
venção, não teria que ouvir o PrefeitO. Mas um dos fatos 
alegados era o de que o Prefeito ilão tin_ha condiçõe~ de manter 
a ordem pública. E não tem mesmo. Por quê? A competência 
de manter a ordem pública em Floresta, ou em qualquer Muni
cípio, é dó -Estado, que é quem mantém a Polícia Civil e 
a Polícia Militar. 

Quando o Estado' não pode manter essa ordem pública 
-e parece que o Governador Joaquim Francisco não tem 
condições de mantê-la -, deve recorrer à União, através 
da :polícia Federal. E se a Polícia Federal .não for suficiente, 
YanloS até _estudar o caso da interv~nção das Força~ Armadas. 
Não é papel especiiiCo das Forças Armadas mariter a ordem 
p-UbliCa, mas, erii ·situações de emergência e a pedido de qual
quer um dos Poderes,- as Forças Armadas podem contribuir 
para tal. 

Es_tão pedindo muito na regiãO, foi--o que eU Ouvi. Foi 
pedido que o Exército -cujo qu'artel m!lis próximo fica em 
Petrolina e outro em Garanhuns -fosse lá mante'r a ordem, 
porque a Polícia do Sr. Joaquim Francisco estava inteiramente 
desinteressada em fazê-lo. 

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

- O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte, 
com mUita honra, a V. Ex•, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mansueto, ninguém 
m:iis que V. Ex~ conhece o nosso sertão. Como V. Ex~ diz, 
temos o exemplo de Exu, onde, entre as famOias Sampaio 
e Al~ncar, foram ceifadas mais de 150 vidas. E, depois de 
uma mtervenção, em que o Gov_erno agiu- com firmeza, a 
situãção acalmou-se. Houve até a participação de uma pessoa 
neutra, um dos filhos de Exu, b grande Luiz Gonzaga, que, 
como-embaixador, participou desse entendimento. E, graças 
a Deus, encerrou-se aquela briga entre os Alencar~ os Sam
paio. Aliás, hoje, se não me engano, numa revista, vi mil 
aperto de mão entre um Alencar e um Sampaio. Eles afirmam 
que não existe confiança, existe respeito. A confiança não 
existe ainda. V.~ e e.u sabemos que, no Nordeste, principal
mente. naquela região, há um adágio popular que diz: "Dis
cussão de homem cheira a defunto", ou seja, briga-se por 
terra ou por mulher. Mas V. Ex~ tem certa razão quanto 
ao problema da falta de segurança._ E, _se não me engano, 
um dia conversamos sobre uma viagem de V. Ex~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Atravessei território 
proibido inadvertidamente.~ FUi advertido de que não Podia 
fazê-lo à noite, porque estaria correndo risco de vida. Ma~ 
não um risco n_ormal~ de qualquer pessoa que vai à rua, e 
sim porque grupos organizados, a modo de guerrilhas, prati~ 
cam assaltos em toda aquela região há mais de três anos, 
seni. que Sejam destroçados. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mansueto de Lavor, 
creio que esse problema de violência está em todo o BrasiL 
V. Ex~ sabe do caso que houve no RiO de Janeiro, na favela 
de Vigário Geral; houve outro em São Paulo, quando ocorreu 
a-chacina na Penitenciária do Carandiru. Neste últi_mo, o Gó
vernador Fleury não teve condições de evitar o massacre de 
presos naquela casa de detenção. Ainda hoje, Senador, falarei 
sobre os problemas da própria Polícia Federal. Temos que 
dar condições para que haja uma melhoria do padrão de vida 
dos policiais, da educação desses policiais, pãra qtie tenham 
respeito ·ao próximo. Essa posição do Desembargador, conce
dendo um prazo de 30 dias ao Prefeito para que ele se defenda, 
mostrará quem de fato tem razão. Mas torço para que o Pre
feito permaneça no cargo. Isso é muito importante e, se acon
tecer, o próprio Governador Joaquim Francisco será o primei
ro a dar a mão à palmatória. Minha impressão é a de que, 
se o Governador não foi bem assessorado e tomou essa atitude, 
S. EX\ como homem público, irá reconhecer futuramente . 
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que sua atitude foi errada. A Justiça dará sua decisão final. 
O que todos precisamos, Senador, é de, juntos, marcar Uma 
posição contra a violência. Lá em Pernambuco, V. Ex", como 
homem do sertão, com o respeito que todos têm pelo seu _ 
trabalho de sertanejo autêntico, poderá, com Olufos líderes, 
ter uma participação m-uito ímportante no sentido de tentar 
essa pacificação. Isso porque quem perde com essa situação 
é a sociedade, principalmente os homens de bem, como os 
da famüia Ferraz e os da família Navais. Saúdo V. Ex• pelo 
seu pronunciamento e torço para se saia bem nesse episódio, 
porque os perdedores_ são o Município de Floresta, a sociedade 
e todo o oovo pernambucano. 

O SR: MANSUETO DELA VOR- V. Ex• co~pr~endeu 
muito bem o que estamos querendo cnfocar com este pronun
ciamento. Trata-se de uma contribuição- para·· que ·õ prõprlo 
Governo do Estado reflita sobre seus atos, revise o seu sistema 
de segurança e ofereça aos cidadãos condições maís trãiiqüilas 
de vida. - . 

Estão relacionadas com essa situação as ·questões de me
lhoria da situação profissional e salarial das Polícias Civil e 
Militar do Estado de Pernambuco. S_em melhoria_ na formação 
profissional da polícia e nas suas condições de. trabalho, não 
vamos ter garantias de que ela seja esse. instrumento impor
tante para se conseguir a paz tão des~jada na:q~la reg!_ão. _ . 

E V. Ex~ se refere, ao mesmo -tempo, a duas familias, 
todas formadas por pessoas ilustres, de quilate, pessoas dedica
das e trabalhadoras. Queremos aqui homenageá-Ias, e aos 
dois lados. Mas temos que nos esforçar para que recursos 
corretos de pacificação Sejam adotados, e não falsos instru-
mentos. · ·· 

Por exemplo, quando o Governador decretou- a interven
ção cm Floresta, estava querendo irnifar a sitU.a~ç-ão".de Exu, 
que era -outra realidade. Eram duas famílias, ·mãSe~rn ·tempos 
diferentes. Aliás, no caso, a intervenção temporáríà--Veíõ-ape
nas corno urna das medidas, e não como a principaL 

A princiPal medida que levou à pacificaÇao de Exu foi 
a ação da Igreja, atravésocde. Dom Av_elar Brandão Vilela, 
então Cardeal da Bahia, mas que tinha sido o Bispo da Diocese 
de Petrolina e da cidade de Exu; a intervenção do inc~quedvel 
cantor, .compositor e filho da terra, o nosso amigo, Luiz Gon
zaga, com sua mensagem c!c paz; ·a intervenção da OAB f!. 
de diversos segmentos da sociedade. 

A sociedade cansou daqu'?la guerra e exigiu a paz. A 
interferência temporária da polícia naquela circunstância con
tribuiu, mas apenas como um papel secundário, e não como 
um pap-el essencial. 

Agora, nao na nenhuma medida. Mas a primeira medida 
a ser adotada, logo, é a intervenção da polícia. E o Prefeito 
Afonso Ferraz demonstra toda a sensibilidade quando afirma, 
categoricamente, "a sol tição de Floresta é resolver o problema 
da seguran-ça na cidade._ Se me convencess_(_!m que intervir_ 
no Municíp"lo traria paz a Floresta, seria o primeiro a pedi-la". 
Foi a expressão do Prefeito. 

Evidentemente que essa intervenção não vai resolver o 
problema, mas uma intervenção federal, pura e simples, na
quela área tamb~m não vai. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero terminar 
o meu discurso alertando para o fato de que é preciso que 
a sociedade brasileira, abalada por essas cerras de violência 
em todo o País, lembre-se tambt!m das chacinas, da violência 
das gueuas entre famtliás com tantos assassinatos, ceifando 
tantas vidas queridas, que ocorrem -exatamcntc na minha re-

gião, o sertão de Pernamb1,1.co, especificamente em_diversas 
cidãdes. ·-- -=-· .. - -=----

A medida que o Governador cst~ querendo tomar, mas 
que a Jou~tiça, com certeza, não vai .aceitar. conforme já de
monstr<:n.i, é de uma Pura e simples intervenção em uma prefei
tura que é adversária do próprio Governador. Outras cidades 
mã.is violentas, por serem correligionárias do Goveniador, 
não sofreram e não estão ameaçadas de intervenção. 

Medidas importantes precisam ser tomadas. Seria írii.por
tante sugerir daqui que, novamente, o papel moderador da 
Igreja fosse convocado. Quem sab.e se Dom Helder Câmara 
poderia ir a F~oresta para convocar as famnias Ferraz e Navais 
para a paz? Quem sabe se o Ministro da Justiça poderia ir 
também a Floresta, para. junto com .a voz autorizada de Dom 
Helder Câmara, fazer um esforço pda pacificação daquelas 
duas farritlias? ·· · . . 

Essas são medidas concretas que levam a esperança de· 
que pode haver paz em Floresta, no sertão de Pernambu.co 
e e:rn·diversas outras regiões do Estado. Mas há simplesmente 
medidas de retaliações políticas, inadequadas, inoportunas, 
a tal ponto que a própria Justiça manda pedir explicações 
e. para tanto, dá um prazo de trinta dias. 

Se fosse. uma rne.dida necessária e urgente, será que um 
desembargador iria esperar trinta dias? Em trinta dias muitas 
pessoas podem ser mortas, Sr. Presidente! 

O Governador, realmente, foi mal assessorado, foi infeliz 
nesse pedido de intervenção para a cidade de Floresta. Não 
é assim que .. se leva a paz a uma cidade, simplesmente procu
rando intervir. 

S. Ex• é o responsável pela garantia da ordem pública, 
e quando essa ordem pública est_á abalada_ <!e maneira tão" 
fo.rte; deve-se convocar os demais segmentos d_a soci~dad,e, 
conforme já citei. · 

QUero sugerir, portanto, aqui da tribuna do Senado, que 
o próprio Governador c nós todOs façamos moção a uma 
voz com autoridade moral, de líder, como a de Dom Helder 
Câmara, para que vá .à cidade. de Floresta. com o Ministro 
Maurício Corrêa, com o Presidente da Seccional da .OAB, 
formãndo um trio de. pacificação naquela cidade e convocando 
as famnias para irem construir as suas vidas, como sempre 
fizeram, em paz, e não se digladiapdo ao est_il9 medieval, 
como já Ocorre durante esses anos. . _ . 

Por isso, Sr. Presidente, deixo aqui o meu apelo para 
que a paz volte a Floresta, que as duas ilustres e amigas 
farrí:ílias, Novais e Ferraz, voltem a ter paz e que o luto não 
caia mais sobre .elas. Mas, ao mesmo tempo, repudiamos o 
instrumento, a medida, o caminho adotado pelo Governador 
Joaquim Francisco, porque ,é um mero instrumento político
partidário que não condiz com a gravidade da situação em 
Floresta e em Pernambuco, no que diz respeito à violência, 
ao ceifamento de vidas e ao atentado contra a ordem pública 
naquela região e no Estado de Pernambuco-

Muito obrigado, Sr.Presidcnte. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o Sr. 
Epitácio Cafe.te{ra deixa ·a catleira da preSidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Baalar. 

O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo 

OSR. VALMIR CAMPELO (PTB ,--DF. Para uma breve 
comunicação: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~ Srs. 
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Senadores, encontra-se presente em noss~ tribuna de ~onra 
o Sr. Teruaki Kawai,- Presidente da Assoc1açãQ Intem~c~~I).al 
Mokiti-Okada, acompanhado Qo Sr. Yoichi Okada, quarto 
líder da Igreja Messiânica Mundial e do SenaQ_or cl_o ~arla
mento japonês Morishigue Naruse (PLD). 

Sr. Presidente, a filosofia da Associação _Internacional 
Mokiti Okada consiste na construção_ d,e um mundo ideal. 
Esse sonho l_evou Mokiti okada. à fundação de uma organi-
zação que desenvolvesSe e Jow.eniass_e ___ iilúinéfaS" ãti~id~~~s-
na área das_artes_, da agricultura natura_I, do bem-estaLSQctal 
e da educação, nascen~o. a~sim, a MOA, hoje corii átuação 
em vários países, inclusive no B:rasiL · _ 

No campo da arte,,além de manter dois grandes ~espaços 
culturais criados por Mokiti Okada, o museu d_e_ _Belas Artes 
MOA e o de Hakonc, ambos no Japão, a Associação _Vem 
contribuindo com entid~de~_ gOVernos de vários países na 
realização de projetas artísticos, na comM_ução ~ preservaç.ã~ 
de espaços culturais, e em programas de tncenhvos ãs vánas 
outras formas_ de m.anifestaçj)es _artí~ticas,_cuJ?prindo, assim,~ 
uma das missões preconizadÇl.s pelo Mestre Okada, que via 
na arte um meio de elevar ocaráter do homem. 

. Há cinqüenta-anos, Mokiti Okada também já-defendia 
a agricultura natural, sem o uso de _agrotóx~cos e fertilizantes 
químicos. Nesta área a MOA, ju~I).tamente coril,a W.~!'ld Susta~
oable Agriculture Association, vem prestando mestimávelser· 
viço em-várias partes do mundo, atravé_s de.projetos e_ con:ê
nios para disseminação desta prática, buscando com tsso au
mentar a produção de alimentos sadios, al~m _d~ __p_reser::ar 
o ecossit~ma. . _ _ ___ _ 

No Brasil, a associação_mantém projet~-~. Cómo·o Ce~!rd 
de Pesquisa de Agricultura Natural,localizado em_~m_a fazen
da de 9 hectares no Município de Mairinque, Estado_ de São 
Paulo, e o Centro de Pesquisa e Desenvolvim'.:?tO de :'-gri
cultura Natural, na Fazenda Água Limpa, da Universidade 
de Brasília. - -

A MOA foi inaugurada em 1980em WãSbTrig,tori~ Esta~os 
Unidos, tendo como. opjetivo di~undir a ideolt?gi~ _e;. filosofia 
de Mokíti Okada e concretizá-las no mundo inteiro, ém cola
boração com indivíduos e entidades_, sem qualquer ingerência 
racial, religi"Osa ou nacionalidade. . -· · _ .. · __ _ 

Sr. Presidente, é coril. multo prazer que, como represen
tante do Distrito Federal, juntamente c_om_rQ.e~-c~lega, Sen~
dor Pedro Teixeira, que se ·encontra preserite; quer()_ dar as 
boas-vindas a esta comitiva e dizer da nossa_ s~tisfaçã:o em 
recebê-los no DiStritõ FedéráL · ··-· · · 

O Sr. Pedro Teixeira - Permite:. me V. Ex~_ Um adita-
mento, já que o meu nome foi citadO? --

0 SR. V ALMIR CAMPELO- Com muito prazer, Sena
dor Pedro Teixeira. 

O Sr. Pedro Teixeira -Assado-me a essas homepage~s 
que são apresentadas à delegação ~okiH _Okada, qu~ visita 
Brasília, e, especialmente, pelo mUltO que eles têm 1elto e~ 
todos os setores, o que foi bem descrito pelo Senador Valm1r 
Campelo. Qtierõ me refefir tamb€m, em especial, às artes 
plásticas de Brasília, que vão revigorar, vão renasêer, nO seu 
espaço da SQS 508. graças àsensibilidade que tem essa funda
ção pelo referido setor, __ SoHd;:.:rizo-mc, portanto, ~~mo Sena· 
dor Valmir Canlpelb, ao registrar essa honrosa v1stta da Fun
dação Mokiti Qkada à Capital da República. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, quero 
comunicar à Casa_ que, nesse instante._ esta ConíiJjya_será rece-

bida pelo Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Hum
b.erto_Lucena c! logo em se-guida, pelo Presidente da Câm~ra 
dos Deputados. Já foram recebidos pelo Governad~r do D1s· 
trito Federal e, amanhã, serão recebidos pelo Prestdente da 
República. · 
_ Isso demonstra o grau de seriedade .dessa entidade nã<? 

só com a arte, com a CUltUra, mas, sobretudo, porque visam 
ao bem-estar da humanidade. - _ _ __ _ 

- Portanto, --senhores, sefãffi bem·Vindos a Brasflia e ao 
Br3sil. - -~ -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente[ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
também, em nome da C3sa, si! a-sS6cia· àS homenage-ns que 
estão sendo prestadas aos visitantes, desejando· lhes sucesso . 
no contato com outras autoridades do País. 

Concedo a palavra o nobfe Senador Moisés Abrão. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (Pau-
•.) . . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
(Pausa.) 

Concedo a _palavra_ ao nobre Senador Pedro Te:ixeira~ 

O !.K. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se· 
guinte discurso .. )-Sr. P~esidente, Srs. Senadores, nest~ ano, 
o Clube dos Pionejros de_ Brasma-~omemora o ~g~simo sext()
áno de funçlação, dos Ql!-ais viveu alguns ro:t clandestinidade-, 
condição imposta ao seu Patrono e Fundac' o ex-Presidente 
_Jyscelino Kubitschek, cujos direitOS pOlítk., ;emente foram 
recuperados em junho de-1974. - . 

-· SeUs presidentes, ao todo seis, lideraram generosa plêtade 
de companheiros, diretores.e conselheiros, todos empenhados 
em manter a coerência estatutária de seu_s propósitos: "pre
se-rvar ã memória e a tradição de Bras11ia,_defendendo o espí-
rito que presidiu a sua construção". ___ - -o 

Não esqueceram os diretores passados, nem esquecem 
os atuais a preciosa definição de pioneirismo: " Os loucos 
abrem os caminhos que os sábios percorrem depois". 
~ _ As etapas vividas pela entidade foram mais ou menos 

brilhantes em função das circunstâncias, não por falta de com
petência das di.retorias, homogêneas, solidárias e fiéis aos ob
jetivõs sociais. 

O .Governo do Distrito Federal, em 1980, criou o Dia 
do --Pioneiro, comemorariQo, a 12_ de setembro, ao ·editar o 
Decreto_ nP· 5.456 _com a seguinte· jüstificativa: "cultivar a m,e
mória da Cidade, velar pela autenticidade de suas tradições, 
integrar o novo e o antigo são as metas de civismo que o 
Clube dos Pioneiros abraçou". _ 

Realiza-se no próximo dia 10 de setembro- por conse
guinte, depois de amanhã- o Décimo Sexto Enc~ntro_dos 
Pioneiros,- durant~ _p qual serão condec_oradas re$peltávets fi. 
guras da história da Capital, ligadas pelo coração e -pelos 
atas às suas raízes. 

Os Anais _do Clube guaidam ciosanleOte as lembr~n_ças 
d_e cada cerim.ónia, em que os familiares e_os amigos cercaram 
de cafinhoso aplausO a emoção dos homenageados. Nas men
sagens, nos diplomas, nas medalhas e n<:ts fotografias, cristali
zam-se momentos de autêntica lli$tória cartdanga. Não vai 
decepcionar-se a posteridade. Seu passado i"rá mostrar com 
segurança e fidelidade a con:strução __ do ac_e_rvo histórico de 
Brasfiia, missão da qual participa carinhosamente .o Clube 
dos Pioneiros. 
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Aos 26 imos de vida, o Clube dos PioneiroS -vai conquistar 
a grande meta de qualquer entidade: o laf!Çamento da pedra 
fundamental de sua futura sede, que, até agora, migrava acom
panhando o local de atividade de cada presidente. 

A partir deste ritual carismático, todos os pioneiros, mes- , 
mo os que ainda não descobriram o Clube e os que o Clube 
ainda não descobriu, terão seu ponto de encontro. Poderíamos 
dizer, plagiando a badalada expressão moderna e libertadora, 
que está nascendo o endereço da cidadania pioneirã candanga. 

Para quem sabe qu~rer e fazer, não existe o fracassõ: 
No dia 06 de setembro âe 1993, celebrou-se o rito da pedra 
fundamental da sede do Clube dos Pioneiros de Brasília, às 
margens nobres do Lago Paranoá. 

Mais uma vez, foi consagrada a saga da construção de 
Brasília, simbiose tri~n_!'_ante da audácia, da persistênci~ e do 
civistrio. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente! 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) ,.-- ~Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão 

O SR: NEY MARANHÃO \PR:'l _:_: PE, Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr~ e Srs. Senadotes, 
hoje, ocupo a tribuna do Senado Federal para tecer algumas 
considerações sobre a Polícia Federal, órgão pe-rmanente, es
truturado em carreira, destínãdo a: 

I - apurar infraÇôes penais contra a ordem pOiíticil e 
sodãl ou em detrimento de bens, serviços e interesses da 
União ou de suas entidades autárquicas e empre};as _públicas, 
assim como outras infrações cuja Prática tenbã repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão ·uniforme, se
gundo se dispuser a lei; 

II- prevenir c reprimir o tráfko~ilícítà d~ entorpecentes 
e drogas afins, o coritrabando e o descaminho, sem prejuízo 
da ação fazendária ·e de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência. 

Ao longo de sua existência, a Polícia Federal tem prestado 
relevantes serviços ao País, dando cumprimento ao __ dispositivo 
constitucional de que a segurança pública é dever do Estado_. 

Não obstante a sua importância, aquela instituição fOr 
objeto de manchetes dos principais Jornais do País, em face 
das dificuldades administrativo:.financeiras, chegando ao pon
to de seus servidores terem sido forçados_ a entrar em greve, 
em virtude dos seus baixfssimOs salários, to"talmente defasadoS 
em relação a outras corporaçõc:s·stmilares. 

Felizmente, aquela tão cqnccituada instituição~ '-aPesar 
de não ter sanado os seus prinCipais prOblemas Salariais, agora 
dá sinais visíveis- de recuperação ou correçãtYde rota-, graças 
aos esforços de sua corporação sob a chefia do_ diJ;tâmico CeL 
Wilson Brandi Romão. 

co-rn:- menos ·ae--tnnta ctlás-úteis~ ot:ecRorna-o·coilSeguru 
expressivos resultados, a seguir relacionados: 

1 - Recursos financeiros destinados à Polícia Federal 
1. Crédito Suplementar no valor de quarenta e dois mi

lhões, seiscentos e sete-nta mil cruzeiros reais para custear 
as despesas relativas aos· se-rviços de segurança prestados aos 
Chefes de Estado e de Gover·no durante a realização da Confe
rência Ibero-Americana, em Salvador/BA. Os recursOs foram 
liberados em tempo hábil. 

2. Solicitação de abertura de Crédito Suplementar nos 
valores de cinqüenta e quatro milhões, ·duzentos e sessenta 
e seis mil e quatrocentos e· sessenta e nove cruzeiros reai-s 
e trezentos e noventa e três milhões, duzentos- e cinqüerita 
mil_ e ceDto e oitenta e um cruzeiros reais, da Fonte 150 ...:... 

recursos diretamente arrecadados (vincUlação de receita). 
Aguarda-se para breve a liberação desses recursos que, até 
20%, _depende de decreto do Poder Exe_cutivo e, adma desse 
lim,ite, há nece~sídade de Projeto de Lei a se.rapre-c~ado pelo 
Congresso Nacional. 

3. Pedido de Crédito Suplementar no valor global de 
quatrocentos e vinte _e um milhões, _ _seisCentos- -e sessenta e 
dois mil e quiil_!lentos e noventa e sete cruzeiros reais ·para 
atendimento do benefício auxilio-alimentaç3.ó/refeição. Esses. 
recur'sos permitíram a implantação do referido benefício a 
todos os servidores da Polícia Federal, policiais e adminis
trativos, o que foi feito através da Portaria n~ 395/93-DPF, 
de 10.8.93,_ atendendo um anseio do efetivó que vinha sem 
solução há dois anos. _ 

_ 4. ~olicitªç~o de_ Créd~to_supfeinentitr nO valor de dOis
-fnlffiOes, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos e dezes
sete cruzeiros reais, destinados à construção da sede da Supe
rintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São 
Pal:llo. O assunto encontra-se ·em tramita-Ção na Secretaria 
de Orça!llento _e_F~nanças do Mi_nistério da Fazenda- SOF. --

5r Liberaçâo· de' Crédito· Suplementar no valor _de trinta 
milhões e oitenta e quatro mil cruzeiros reais, que permitiu 
o paga_mento de débito junto à lnterpol, referente aos exercí
cios de~ 1992 e 1993. 

6. Liberação de ÇR$LOOO.OOO.OOO,OO (Hum bilhão de 
cruzeiros reais), lOgo no iriício da assunção do Cel. WILSON 

_ BRA!\!_DI ROMÃO à (rente da Polícia Federal, o que permitiu 
o pagamento de todas as dívidas do órgão, divulgadas ampla
ITlinte pela imprensa, e que era um dos pontos cruciais da 
crise qUe· afligia a Instituição. 

II - Recursos do Programa de Privatização 
Há previsão do montante de ÇR$1.000.000.000,00 (Hum 

l:iilhão de cruzeiros reais) para a Polícia Federal, a ser aplicado 
em investimentos. Já foi'liberado o montante de 
ÇR$119. 147.000_00 (Çento e dezenove milhões e cento e qua
renta e sete mil cruzeiros reais), dentro do limite de_20% 
(vinte por cento), ficando o restante a depender de apreCiação 

_de Projeto -de Lei pelo Poder Legislativo. Desse _total, 
CR$5.50õ:ooô,Oó (Ç!iico milhões e quinhentos mil cruzeirOs 
l-e~ is)_ s~rão destinados à construção de uma escada de_ incêndio 
no Edifício-Sede da Polícia Federã.l, que, embora construído 
há vinte anO$ e contando com dez andares, não dispõe desse 
importante equipamento. 

III- Proposta Orçamentária para 1994 
Foi encaminhado expediente ao Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Planejamento, ·orçamento e Coordenação 
dâ Presidência da República no_ sentido clejustifi_Car a __ manu
tençã_o da íntegra dos valores constantes da Pré-Proposta Or
çamentária da Secretar~a de Políc_ia federal, cujos montantes 
são os seguintes: 

l,~FONTE lOU- ÇR$21.884.37L327,00 (vinte e um bi
lhõeS, oitoCentos e oitenta i quatro ffiiihões, trezentos e seten
ta e um mil e trezentos e vinte e sete cruzeiros r~ais). . 

2. FONTE'150- ÇR$675582.89b,Ob (seiscentos c seteri' 
ta e cinco milhões, quinhentos e oitenta ·e dois mil e oitocentos 
e rioVenta cruzeiro~ reais). 
- · IV - Regimento Interno 

Por __ Qlais de três anos a Secretaria de Polícia -Federal 
não dispunha de um Regimento Interno que permitiSse o satiS
fatório funcionamento de sua engrenagem. AtualJ!1~nte, e por 

~ ~gesfóesda Administração do Çel. WILSON ROMAO, o mes
irió fOi concluído- e ellcaminhãdo ao Ministério da Justiça, 
parã- ã:predação superiOr. · - · 
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V-- Funrepol 
Encontra-se na Presidência da República. prestes a ser 

e11viado a esta Casa LegislatiVa o anteprOj"êtO-âe lei dispondo 
sobre a criação_ ·cto Fundo de Reaparelhamento_ da Polícia 
Federal- FUNREPOL, proposta amparada pelo art. 167, 
inciso IX, da Carta Magna. 

A .criação desse fundo, autofinanciável, tem por finali
dade prover a Polícia Federal com recursos que ll_1_e propi_c_iarão 
reaparelhamento adequado, de forma a exercer o efetivo.Cpm- _ 
bate ao crime organizado, princípãlmente no tocante ao con
trabando e ao na._rcotráfico. _ , _ _ _ __ , _ . . 

As fontes de receitas do _FUNR~POL_d~cq,rre,rã~o _d9 re
sultado das operações policiais e dos ser.viçoS prestados. sem 
ônus para os cofres públicos. _ _ ___ _ . 

Por último, esperamos do que a Secretaria Nacional d~ 
Entorpecentes, objeto de deliberação do Senado Fed~~a1_g_ão_ 
venha a constituir~se _em mais uma órgão burocrá~i~o para 
atrapalhar a ação da Polícia Federal no cumprimento do dever 
que a Constituição lhe conf~riu. _ _ 

Para concluir, parabenizo o Governo pela nomeação do 
CeL Romão para a chefia do Departamento de Polícia Federal 
e solicito maior empenho na solução dos problemas salariais, 
de manutenção e funcionamento daquela corporação. 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 

Magno Bacelar, deixa a cadeira dq presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, Suplente de Secre
táriv. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragã_o. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -=~RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revis~o_do Qrador.)- Sr._Pres~dente. 
Srs. Senadores~ venho a esta tribuna. !la _tarde de h9je,_ para 
trazer ao conhecimento daNação e dcst,a,rC.as_a_os graves acon
tecimentos que infelizmente já se estão tornando çoidqUeiros-
no Estado de Rondônia. A insegura_nça campeia a passos 
largos. . ~ ~ ~ 

Já advertimos inúmeras vezes desta tribUpa_ so_broe essa 
situação, desde o _trágico assassinato do éxw.S..enador O lavo 
Pires, "que ainda se encontra sem solução. 

Sr. Presidente e St:s. _Senadores, a, intranqüili<Jadc .que 
vem angustiando a população do nosso Estado aumenta a 
cada dia. Enquanto no Rio de Janeiro crianças foram barbara
mente assassinadas nas ruas e nas favelas, no Estado de.Ron.
dônia, com muita tristeza, assassinam crianças nos_ porões 
do próprio Palácio do Goyerno, como fol o"-caso do jovem, 
menor de 14 anos, Genilson Dias da Silva, assassinado com 
um tiro no rosto, disparado pela guarda palaciana. 

A nota oficial do Governo;publicada pela imprensa, ten
tou encobrira assassinato, admitindo que a crian_ça teria come-
tido suicídio. . _ 

Como poderia, Sr. Presidente, Srs. Sena.dgres, um menor 
de 14 anos entrar no Palácio do Governo- o jOvem _entrou 
em busca de guarida, para defender-se de u_ma __ briga que 
estava ocorrendo na rua - e lutar contra vários soldados 
e oficiais-, ·apoderar-Se de uin revólver, apqrltá-lo para sUa 
própria cabeça, suicidando-se, sem que nenhum dos militares 
que lá se encontravam tivesse qualquer reação no sentido 
de proteger o menor, tomando-lhe a arma? 

Essa nota oficial só foi desmentida depois do laudo médi
co, que revelou a verdade a respeito do assassinato daquele 

jovem. Os jornais do Estado tra.iiam es_tampadas as s_eguintes 
manchetes: '"Mort~ no Palácio",. "~o~dado.conta pomo matou 
Genilson". Leio, aqui, um trecho -da reportageffi: -

"'Depois de levados para o Corpo da Guarda, os 
meninos foram maltratados com socos e pontapés. Na 
seqüência~ õ soldado Lobo puxou a a_rma, retirou as 
balas e _passou a intimidar o menor Genílson Dias, 
apontando a arma para suã -cabeça e perguntando: "Vo
cê fem medo de morrer?" Em p~nico, o menor tentava 
se desviar da direção do revólver. Insatisfeito, o Solda
do Lobo carregou o_ revólver com uma cápsula, girou 
o tambor e_ engatilhou a arma no estilo ''roleta-russa". 
Quando apontou para a cabeça do menor, o tiro foi 
imediato. Geriilson_foi levado para o Pronto-Socorro 
J?áo .:aula _II, mas já apresentava um quadro irrever-

-_-SlVel. 

Esse crime foi praticado pela Guarda do Palácio do Go
verno, pelos que têm a responsabilidade de guardar o Palácio 
e dar segurança à população. E _ainda relataram, com frieza. 
como tudo ocorreu. 

A primeira versão oficial do Palácio do Governo foi no 
sentido de que a criança teria cometido suicídio. Ou seja, 
de que teria lutado _com toda a ÜJ.Iarda para tomar~ lhe a 
'arma com a qual teria se suicidado. _ 

__ É um ·absuJdo o que ocorreu. Mais absurdo é o- fato 
de que apenas após o laudo pericial o Palácio chegou à conclu
são de que a criança não se suicidou. 

Cid<!de d_e Porto. V~lho, os jornais, a imprensa pedem 
providências do Governo_ pani- que a pOpütação POssa sair -
da_intranqüilidade em que se encontra desde _que esse cidadão 
foi eleito governador. 

São manchetes publicadas pelos jornais do meu Estado: 
••Roleta-Russa Matou Estudante do Palácio", "'Soldado Con
fessa Assassinato", "Promotor Pode Denunciar Outros PM'', 
''Peritos Mostram Contradiçõe$"'. $~gund_o essa reportagem, 
era-;-de_ fato, impossível que a Criança tivesse~ome_tido suicídio. 
Após esse assassinato, começam a aparecer ou_tros _que não 
forãm desvendados. Ora, se rio Palácio do Governo estão 
assassinando crianças, coq~o al].çl_ará o restante do Estado? 

Outras manchetes estampadas pela imprensa: uJuíZ Nega 
Preventiva de Policiais Militares", "Estudantes Vão ao Goy~r
nador", "Conselho Tutelar Repudia Crime", "Morte no Palá
cio" ... 

Radialistas que pediam providências para que se desven
dassem o cr~me foram_ ameaçados por telefonemas anônim?s: 

·~ó_racÍi-alistã. Be_l].i Andrade, que "cóm~nda o pro-. 
grama "Rondônia Agora", transmitido pela m3nhã na 
Rádio Caiari, comentando sobre a morte do €!Studante 
Genilson Dias da Silva, ocorrida no Palácio d()ffiin.go· 
à noite, disse estar "indignado com a covardia praticada 
contra uma criança~·, pedindo às autoridades "para que 

- se· faça justiça e não tentem tapar o sol com a peneira." 

·Em virtude dessas denúncias, ó radialista Beni Anclrade 
está sendo ameaçado. . - . 

No Estado de Rondônia, o cidadão não cem segurallça, 
os crimes não sãO desvendados, como o assassinato dessa 
criança que, ao procurar proteção da g~arda palaciana, e-ncon
trou a morte, ao ser atingida com u_m tiro na cabeça. 

Há um total desgoverno: As licitações públicas são vergo
nhosas; finnã.s ·que só existem no p-apel pata ganhar concor
rência, como no caso do tão falado Planaflora. É uma insegu~ 
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rança fazer-se uma licitação nesse programa, porque existem 
cartas marcadas e aqueles que denunciare~ também correrão 
risco, pois serão Chamados a se calar, tamanho é o g~au de 
desrespeito existente no Estado de Rondônia com relação 
a tudo. 

O Planaflora tem recursos_orçamentários federais. Já cha
mei aqui, uma· vez, a atenção do Ministério da Integração 
Regional, da Secretaria Executiva do Ministério ·responsável 
pela fiscalização desse programa e até agora não obtive respos
ta. Mas vou continuar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a de
nunciar essas irnigUlaridadcs c essa insegur~nça do Estado. 
Nessa licitação Ocorrida, - segundo inf<?rriiações -:- e-ssas 
firmas que concorreram não estavam qui~es com o Fundo 
de Garantia por Tempõ ·ae Sei-viço, burla~do u-art. 195 da 
Constituição, no seu inciso I, no Título VIII, Da Ordem Social, 
que determina que nenhuma firma pode gan-har uma concor
rência, ou, pelo menos. se qualificar para uma licitação sem 
estar com esses tributos federriis em dia. Para surpresa g-eral, 
o Planaflora teria dispensado tais firmã.s do recolhimento do 
FGTS, porque, na maiotiâ;-são firrrias de maleta, cri3das justa
mente para isso, como já foi denunciado, e são quarenta firmas 
concorrendo a essas licitações·. 

Chamo, mais uma vez, a atenÇão do Ministério de Iritegra
ção_Regional para que apure o que estamos dizendo.Chamo 
também a atenção __ do BIRD, pois o~ recursos ·cesses progra
mas são também dele, para que não avalize esse tipo de dis
pensa. 

Hoje, no Estado de Rondônia; Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o Governo está mais preOCuinido com a autopromOÇão, 
gastando uma fortuna dos recursos públicos, do que com a 
segurança da população,-haja vista o assassinato _cometido 
barbaramente contra aquela criança que, ao correr de urna 
gang, encontrou a morte por outra gang·no Palácio do GoVer
no. Pode-se logo deduzir como se e·ncontr~ a_s~~~~':!ç_a do 
Estado no governo atual. O atual Governador de "'Rondônia, 
com seu despreparo para ·o cargo·,- procura as formas mais 
mesquinhas e pequen-a5çpois este é o retrato do seu governo, 
para a tristeza do povo de Rondônia. Procura o Governador 
por todos os meios encobrir os-desmandos,~ i,ncúria e a il'!lpro
bidade da sua administração, mandando os_seus áulicos distri
buir medalhas, títulos de cidadãos a Minisü'OS de Estado, 
querendo com isso enganar. colocar fUmaça e'm--Uiria adffiinis-
tração, que precisa dizer para que veio. ~ - - - --

Faz-se uma mfdia promocional do GOverno do Êstado, 
que os incautos pensam que estão numa unidade da federação 
que não é, nem do Norte ~o País, quiçá no Brasil. Prega-se 
em ROfidônia, hoje, a técnica da teoria nazista de_ que "uma 
mentira repetida mil vezes torna-se verdade". E é o que está 
acontecendo na mfdia. -

O Estado de Rondôn"ia tem um sistema Viário maior do 
que o do Rio Grande do Sul, mais de 18 mil quilómetros. 
Para que os Srs, Senadores tenham uma noção a respeito 
disso, o governo atual não fez uma ponte de concreto, por 
menor que fosse. Mas, na mídia, na pregação que se faz diaria
mente, temos o melhor Estado da Federação; temos, por 
exemplo, segurança, pagamos o melhor salário para o funcio
nário público. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR_ RONALDO ARAGÃO -Ouço V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Duvido que seja melhor que 
o da Bahia, segundo a televisão do Sr. Antônio Carlos Maga
lhães. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -No mfnimo estamos em
patadoS em questão-de mídia, se-nador iutahy Magalhães. 

Na propaganda, como dizia, desc~radarnente, o Estado 
de Rondônia e o que melhor paga ao seu funcionário. 

Tive oportunidade de ser convidado para uma discussão 
num simpósio de enfermagem. Na ocasião, uma auxiliar de 
enfermagem mostrou-me seu contracheque. Ela, com dez anos 
de enfermagem, com todas as vantagens, qüinqüênios e anuê
nios, ganhava quatorze mil cruzeiros. Ma_s, e a propaganda? 
A realidade é outra! Estamos constatando, a cada dia, assassi
natos, o Sr. Governador andando de helicóptero para cima 
e para baixo, com recursos públiCos, voando e faZendo cera, 
e mais nada. . 

, Na rnfdia, Sr. Presidente, o Estãdo -não tem problema 
algum, tudo está resolvido, não há problemas com os municí
pios, está tudo em ordem na mídia- noS jornais, na televisão, 
no rádio. 

E nos fins de semana S. Ex• caminha pelos municípios, 
pregando o -~eu destempero verbal contra aqueles que o criti
cam e o chamam à responsabilidade. Mas já estamos acostu
r:na_<;Jos com isso, pois o conhecemos desde quando era Depu
tado Estadual, ocasião em que também exercíamos esse hon
i-oso cargo na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, 
onde fazfamos parte da Mesa, eu, como 2" Vice-Presidente, 
e S. Ex• como Secretário-GeraL POitanto, a capacidade que 
te_m o Governador de fazer o mal n4g é novidade para mim. 

Existe no Governo do Estado de Rondônia muita mentira 
e difamação, características daqueles que nada têm para apre
sentar. Temos dito que todos os prOgramas e obras que estão 
sendo feitos no Estado de Rondônia são do Governo Federal: 
a recuperação da BR-364, o Planaforo-Linhão, programa de 
desenvolvimento tão cantado em prosa e em verso. O Governo 
do Estado é muito ágil em querer arrebanhar as si!Jlpatias 
do ppvo e fazer cortesia com o chapéu dos outros. E o que 
fez quando levou S. Ex~ o Ministro de Minas e Energia para 
realizar uma festa com o chamado Linhão, que é uma luta 
de muitos anos, mas de que se apoderou quando já estava 
no finai, com recursos do Orçamento, com compromiSso do 
Governo Federal, com protocolo assinado, e não teve nem 
a grandeza de citar todos os Parlamentares FederaiS. Fez a 
a:utopforrioção do Governo~- qu-e faz sem ter feito nada. ' 

Esses programas são todos do Governo FederaL O Go
verno ~o Estado não tem um único-programa -Ou rii-etã par~ 
cumpnr. 

Essa administração torna-s_e _um mar de lama, tão decan
tado e falado na década de 50, e que vemas hoje novamente, 
no Estado de Rondônia: assassina_to de crianças nos_ porões 
do Palácio, praticado pela própria guarda do Governo, licita
ções viciadas. fraudes em concursos públicos. 

Em recente concurso público da Sefaz, foi" preciso que 
os candid~tos clamassem por justiça, pois aquele que era.res
ponsável pelo concurso teve membros de sua família apro
vados nos 'Cinco primeiros lugares, os quais acertaram- ã.üf 
aquilo que _estava errado, que era dado no gabarito como 
erro. Tudo isso foi denunciado. 

São fiscais da Fazenda que foram readmitidos por este 
Governo, como sendo probOs, honestos, os quais tinham sido 
demitídos, a bem do s~rviço público, pelo Governo passado, 

-E, passados menos de dois anos, a grande maioria desses 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 9 8543 

readmitidoS está na cadeia, porque foram flagrados como de
sonestos na cobrança dos impostos estaduais. 

E há os contratos fdtOs com amigos de S. Ex\ o Gover~ 
nado r - pessoas que o cercam, que estão à volta do poder 
-,os mais escandalosos, que não têm precedente na história 
do Estado - contratos odontológicos, onde a exodonti_a é 
mais cara do que uma cirurgia plástica feita riaS_ m_ilhores 
clínicas do Brasil. As pessoas que freqüentam os porões, as 
carnarinhas do Govetno, foram-aquinhoadas com esseS contra-
t<;ts milionários. . . _ _ L 

As irregularidades na saúde pública do Estado de Rondô
nia eram tão alarmantes _que foi fe_ita den_üncia ao Ministério 
Público, o qual decretou intervcnçã_o no setor, que persiste 
ainda hoje. Os_ Conselhos de Saúde eram formados irregular
mente e não se estava cumprindo o que regulamenta o SUS, 
pois os seus recursos serviam - e ainda sep.~_eJT! _- às IH, 
para os apadrinhados, para fazer politicagem, favorecendo 
não a população, com o espírito de política de saúde, mas 
sim os seus apaniguados. Isso é uma tônica do_atu_al Governo 
do Estado. 

É necessário dar conhecimento desses fatos à Nação, ao 
Governo Federal, para que tomem as providências devidas, 
naquilo que for de sua responsabilidade, como recursos orça
mentários incluídos no Plananoro. 

Chamo a atenção da SAF, do Governo Federal, quanto 
ao pagamento dos servidores federais que estão à disposição 
do Governo Estadual, porque grande parte dos recursos envia
dos para tal finalidade é retida pelo Governç Estadual para 
fazer caixa para o seu Banco. em detrimento do funcionário, 
que só receberá oito OI.J. dez dias depois. Aqueles que têm 
conta !lO Banco do Brasil recebem no dia 28, mas os que 
têm conta em outros bancos só recebem entre os dias 5 e 
10 do mês seguinte. _ . ·-

QUem está ganl1ando com todos esses. recursos carreados 
do Governo Federal para o Estado de Rondônlã l Uma meia 
dúzia, que tomaram o Governo como se_ aquilo fosse uma 
propriedade privada, como se fosse eterno ~ o Govemaçlor _ 
e os seus áulícos pensam que o GovCi"ii.o- não termina mais, 
e ainda proclamam que a sua trupe quer permanecer lá por 
mais de vinte anos. E o firii! 

ESse é o Governo de Rondônia, atualmente, cOm todaS 
essas mazelas, com um Governador totalmente despreparado 
para gerir o Estado, um Estado carente, um Estado que precisa 
de um norte, um Estado que precisa de um programa, um 
Estado que precisa de infra-estrutura e desenvolvimento. 

E, ainda não satisfeito, o Governo de Rondônia, com 
dinheiro público, começa uma campanha de achincalh~.:, de 
pequenez, porque esse é o tamanho desse Governo, que tem 
a sordidez como lema. 

Deixo aqui registrado o nosso protesto,levando ao conhe
cimento da Nação o que se passa no Est_ado de Rondônia. 

Muíto obrigado, Sr. PreSidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
RONALDO ARAGÃO EM SEU DISCURSO: 

Alto Madeira - 3-9-93 
Morte no Palácio 

"JUIZ NEGA PREVENTIVAS 
DE POLICIAIS MILITARES"' 

"ESTUDANTES VÃO AO GOVERNADOR" 

"INSEGURANÇA DA POPULAÇÃO" 

"CONSELHO TUTELAR REPUDIA CRIME" 

"SALOMÁO, A TESTEMUNHA SUMIDA" 
"RADIALISTA SOFRE AMEAÇAS" 

STECCA: "PM DEVE SER EXEMPLO" 

"ÍNDIO REIVINDICA CP!" 

"A RECONSTITUIÇAODAMORTE NO PALÁCIO" 

Porto Velho, sábado, 4 de setembro de 1993 

"ROLETA-RUSSA MATOU 
ESTUDANTE NO PALÁCIO" 

Vergonha 

A confissão do soldado PM de que matou o garoto no 
porão palaciano, leva a população a duvidar_ ainda mais de 
sua segurança fardada. 

Ontem, o titúlar da Auditoria Militar relaxou a prisão 
do assassino, Francisco Lobo ~inheiro, por achar que o fato 
de estar nas proximidade do evento não implicaria na sua 
participação da atrocidade. _ , _ . . 

- O pior de tudo é que além de matarem Q mcnirpq de 
14, ainda conspurcaram a sua memória. 

Alto Madeira - I •-9-93 

Crime do Porão 
"PM ESTUDA EXPULSÃO 
DE SOLDAJ?O ACUSADO" , 

''BRAGA RECEBEPAI DA VÍTIMA" 

"NO COLÉGIO, ESTUDANTE APLICADO'" 

·. '~A,~SASSINATQ_REVOLTA POP.ULAÇÃ,2''_ 

"PASSEATA OCUPA PRAÇA NO CENTRO" 

"PROMOTOR ACOMPANHARÁ INQUÉRITO" 

O Estadão - 4-9-93 

"SOLDADO CONTA COMO MATOU GENILSON" 

Francisco Lobo revelou com detalhes como 
eliminou o estudante dentro do Palácio 

Morte no Palácio 

"SOLDADO CONFESSA ASSASSINA TO"' 

BRAGA: "FATOS ESCLARECIDOS'" 

"PROMOTOR PODE DENUNCIAR OUTROS PM" 

"PERITOS MOSTRAM CONTRADIÇÕES" 

''DALTON DEFENDE VOTO DE PESAR" 

"PlANA NÃO QUER PROTEÇÁO PARA Mi\TADC 
RES" 

"DALtON DEFENDÉ VOTO DE PESAR" 

Morte no Palácio 

"DELEGADO TEM INQUÉRITO 
POLICIAL QUASE PRONTO"' 

ARCEBISPO CRITICA PM. 

"APRÕXIMA MORTE DO 
MENINO DO RIO BRANCO" 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. F Secretário. · 

É lido o seguinte _ _ 

REQUERIMENTO N' 877, DE 1993 

Nos termos do arL_ 55, III, da ConstituiçãO e para os 
fins do disposto no art. 13, § 19 do Regimento Interno, requeiro 
licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa, nos dias 9 
e 10 do corrente, a fim de p3.rticiPar, como conferencista, 
do XXI Congresso Brasileiro de Magistrados,_ na ci_dade de 
Vitória-ES. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1993. -Senador 
Josaphat Marinho. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sendo evidente a falta de quorum para deliberação em 
plenário, as matérias con-Stantes da pauta de hoje ficam com 
sua apreciação adiada. -· __ - _ 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada: 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 138, DE 1993 

(Em regime de urgência, ~os t~mios ~_Q_art. 353, 
parágrafo único, do Regime-nt6tnten16) -- . 

Votação em turno único, do Projeto de Le1 da 
Câmara no:o ds, de 1993 (i19 3.719/93, na Casa de ori
gem), que altera o inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031. 
de 12 de abril de 1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Jutahy Magalhães, em substituição à Comissão de 
Constituição; Justiça e Cidadania 

- 1~ pronunciamento (sobre o Projeto): favorá
vel, nos termos de substitutivo que apresenta; 

-29 pronunciamento (sobre a emenda de Plená
rio): pela prejudicialidade. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ni i49, DE 1993 

(Em regime de urgênci~, nos termos do_ art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 149, de 1993 (n' 3.713/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá outras 
providências, tendo 

Parecer, sob n"' 285, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidaâ~rlia, favorável 

ao Projeto c_om as emendas que apresenta, de n9s 1 
a5-CCJ. 

-3-
PROJETO DE RESOUJÇÂO No 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
"c", do Regimento Interno) _ _ _ ___ __ 

Votação, em turno único, doProjetô de Kesolução 
n9 68, de 1993, de iniciativa da Comissão--Diietora, 

que estabelece a estrutura do Centro de Desenvol.vi
mento de Recursos HumanoS do SenadO- Federal e dá 
outras providêncías, tendo- -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
~enador Fra~cisco Rollemberg, em substituição à C9-
_missão de Constituição, Justiça _e Cidadania. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 90, DE 1993 

. Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
·-·Câmara n' 90, de 1993 (n' 1.319/91 na Caoa de origem), 

que denomina "Wilson Rosado de Sá" a Avenida de 
Contorno (12,5 km), trecho da BR-304, no Município 
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n"213 de 1993, da Comissão 
- de Educação. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 172. DE 1992- COMPLEMENTAR. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Seriado n~ 172, de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o cum
primento imediato do disposto no § 29 do art. 192 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 194, de 1993, da Co
missão 

-de Assuntos Económicos. 

-7-
REQUERIMENTO N' 944, DE 1992 

Votação, e!ll turno único, do Requerimento n9 944, 
de 1992, do Seriador Almir Gabriel, solícitando-,--noS -
túmos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
S~nado n' 294, de 1991, de autoria do Senador Fran
cisco Rollemberg, que estabelece normas para o trans
porte coletivo de trabalhadores rurais e da construção 
civil. 

-8-
REQUERIMEN'fO N' 545, DE 1993 

_Votação, em turno único, do Requerimento n~ 545, 
de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, das palavras proferidas pelo Presidente Aus
tregésilo de Athayde, na Academia Brasileira de Le
tras, no Rio de Janeiro. no dia 2 de junho de 1993, 
durante as exéquias do Jornalista Carlos Castello ~ran
co. 

-9-

REQUERIMEN 1'0 N' 549, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 549, 
- de 1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, 

nos termos regimentais, a transcrição, nos -Anais do 
Senado Federal, da matéria intitulada Mestre :Miguel, 

_ :_de_autoria de Virgnio Motta Leal Júnior, publicada 
no jornal A Tarde, da Bahia, edição de 2 de junho 
de 1993. 
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-lO

REQUERIMENTO N' 559, DE 1993 

Votação, em turno único, do Rcquefime"ritó i:t" 559, 
de 1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solici
tando, nos termos regimentais, a uanscríção; nos Anais 
do Senado Federal, do artigo Castelo, Martins e Sobral 
Pinto, publicado no jornal O Povo, de Fortaleza, edição 
de 9 de junho de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)'- Item 4: 
PROJETO DE LEI DO SENADO N'.105, DE 19Q2 

(Em regime de urgência, nos termos- do art. 336, 
"c",_do Regimento Interno) 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 105, de 1992, de iniciativa da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito destinada a examinar irregu
laridades na administração do FGTS do Trabalhador. 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
e as emendas.) 

A Presidência, nos termos do art. 175, alínea e 
do Regimento Interno, retira o item n~ 4. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisãO--do orador.) - Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores: 

Venho à tribuna para noticiar o falecimento, em Manaus, 
do ilustre homem públíco, jornalista e emérito cidadão da 
minha época. que foi André Limongi. Pai, iriclusive, do nosso 
jornalista Vicente Limongi Netto, que pontifica nas áreas de 
imprensa da capital do País e dos Estados com grande profiw 
ciência. 

E faço questão de vir à tribuna, Sr. Presidente, para 
prantear aquela ilustre figura da minha terra porque essa é 
a forma mais alta que encontro para lhe prestar homenagem 
e destacar o valor pessoal, as incontáveis qualidades intelec
tuais e morais desse cidadão. que, no Estado do Amazonas, 
era figura bastante conhecida e muito amada, inclusive, pelo 
seu temperamento sempre voltado para o amor, para o bem, 
para a justiça, para as coisas do otlmismo. 

André Limongi era filho Pe imigrantes italianos e passou 
a ser um dos pilares dos valores que esse casal pôde proporw 
cionar ao meu Estado. Flaviano Limongi, seu irmão, é um 
jornalista militante e memb_ro do Tribunal do Trabalho de 
Manam;. Inegavelmente, a família Limongi passoU a ser uma 
das mais tradicionais em Manaus e em todo o Estado pela 
ligação, pelos casamentos e pelos descendentes, co_nstituindo 
o seu falecimento um impacto, uma nota bastante .dOlorosa 
para a sociedade da capital baré. 

Evidentemente, no plano nacional, o epinício maior que 
se pode fazer a André Limongi é o fato de d_estacar que 
era o pai de Vicente Limongi Netto, um jornalista intimorato, 
de uma prosa perfeita e de uma capacidade verbal incompa
ráveis que, em todos os momentos, tem acompanhado a políw 
tica nacional e, principalmente ao lado d.e Hélio Fernandes, 
na Tribuna da Imprensa, tem correspondido àquilo que se 

deseja definir como-_sen-d_o a verdadeira_ tarefa e prática do 
jornalismo combativo, efiCierite e a serviço da verdade e da 
justiça. 

André Limongi foi meu ·companheiro no Tiro de Guerra 
n~ 10, em Manaus, e o estou a ver meio gordão, às vezes, 
de passo errado, com casquete para o lado, mas sendo a 
alma jovial, o pássaro cancro daqueles pelotões, porque, ape
sar de ter uma pontaria nem sempre recomendável pelos me
lhores mestres do tiro, nunca errava quando se tratava de 
uma frase de solidariedade a um colega ou manifestar a alegria, 
a jovialidade decorrente do seu espírito especial e singular. 

- -AcreditO qtifd10mens desse tipo, mesmo quarido morrem 
- embora a morte seja sempre uma tragédia e_ uma dor-
, deixam sempre uma auréola dourada, uma cintilação ada
mantina de jovialidade que, mesmo encarando o sombrio mis
tério, a grav€. negra interrogação da parca, faz-nos sorrir a 
contragosto recordando as cintilações de espírito desse tipo 
de pessoa. _ 

André foi. como Diretor de Trânsito do nosso Estado, 
de uma probidade indiscutível, de uma capacidade absoluta. 
Ele reformulou o sistema de trânsito da capital amazonense, 
e foi realmente um exemplo de servidor porque cumpriu o 
seu dever, dentro da justiça, dentro da lei, dentro do direito, 
mas sempre com humanidade especial e uma solidariedade 
indiscutível. 

Por isso, do mais alto ponto deste Senado, homenagt:::ando 
a familia amazonense, homenageãffdo a classe jornalística na 
pessoa de Limóngi Netto, homenageaildo uma geração de 
companheiros que batalhava e lutava para não somente a 
sua autowrealização; o-crescimento daquela sociedade singular, 
insulada, ab_fl.nçlonada nas distâncias; o nosso prantear, a nossa 
mágoa! a nossa tristeza, o nosso pesar, no momento em que 
o vendaval do mistério carrega para o alto, como se- fosse 
uriia pluma brancà na direção das nuvens ou do céu azul, 
aquele homem maduro e moço~ jamais esquecido, sempre 
amado, querido e_ admirado pelos habitantes da terra que 
tenho a honra de representar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz _ Aureo 
Mello _ Carlos Antonio De'Carli César Dias Dario Pereira 
Divaldo Suruagy _ Gerson au;ata _ Guilh~rme Palmeira = 
Humberto Lucena Jarbas Passarinho João Rocha Jonas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Paulo -Biso! _ Júlio C;;;,pos _ 
Mansueto de Lavor _ Mário Covas _ Ney Maranhão _ Pedro 
Simon _ Raimundo Lira. 

. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nobre Sena
dor Aureo Mello, a Presidência assoCiawse ãs ri:tanifestações 
de pesar de V. Ex~ e envia o abraço de condolências ã família 
enlutada, de ~a~eira espec~al ao grande jornalista Limongi 
Netto, amigo de muitos com assento nesta Casa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Moisés Abrão. 
(Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (Pau-
sa.) .. 

Esgotad3 a iiSta de oradores. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 

os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
às 14h30min., a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 138, DE 1993 

(Em regime de urgênciã-.-nos:-tCririós doart. ~75, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProLeto de Lei da Câmara 
n' 13g, de 1993 (n' 3.719193, na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 
1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Ju~ 
tahy Magalhães, em substittição à ComisSãd de Co_nstituição, 
Justiça e Cidadania , 

-1° pronunciamento (sobre o Projeto): fa-vorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta; 

-29 pronunciamento (sobre a emenda de Plenário): 
pela prejudicialidade. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•• 149, DE 1993 

(Em regime de urgência, nOs termos do arL_353, parágrafo 
Único. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 149, de 1993 (n' 3.713193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n'' 285, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, faVorável ao Pro~ 

jeto com as emendas que apresenta. de n~ 1 a 5- CCJ. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n'' 
68, d_e 1993, de iniciafiva da Comissão Direti:>ra, -que estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal c dá outras providências, tendo 

Parecer fa"vorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg em substituição à =comissãO _de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4-

PROJETO DE-LEI DO SENAlm·
N• 105, DE 1992 

(Em regirite de urgência. nos termos do art_._336, c, do 
Regimento Iinerno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do Senado 
n<? 105. de 1992, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito destinada a examinar irregularidades na adminis~ 
tração do FGTS do Trabalhador, que dispõe so.bre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de_ Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto e as emendas.) · 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 90, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 90, de 1993 (n' 1.319191 na Casa de origem), que denomina 
"Wilson_.Rodado de Sá a Avenida de Con(l)mo (12,5 km), 
trecho d,a BR~304, no Município de Mossoró, EStado do Rio 
Grande do Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n'' 312 de 1993, da Comissão 
-de Educação. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 172, de 1992 
COMPLEMENTAR 

__ Votação, em turno único, _do Projeto de Lei do Senado 
n~ 172, de 1992- Complementar, de autoria do Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato 
clg disposto no§ 2° do arL 192 da Co_nstituição Fede_r~l, tendo 

Parecer favorável, sob n" 194~ de_ 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

-7-
REQUERIMENTO N·· 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 944, de 
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n" 294, de 1991, de 
autoria do Senador Francisco Rolfemberg. que estabelece no r~ 
ffias para o transporte coletivo de trabalhadores rurais e da 
construção civil. --

-8-
REQUERIMENTO N" 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n·' 545, de 
1993, do Senador Marco Macícl, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição. nos Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, 
na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no 
díã--2 de junho de 1993, durante as exéquias do Jornalista 
Carlos Castello Branco. 

-9-
REQUER1MENTO N·• 549, DE I993 

Votação, em turno único, do Requerimento n'' 549, de 
1~93, do Senador Lourival Baptista, solicitando. nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
matéria intitulada Mestre Miguel, de autoria de Virgfiio Motta 
Leal Júnior. publicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição 
de 2 de junho de 1993. 

.. _lO

REQUERIMENTO N' 559; DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 559_, de 
1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição. nos Anais do Senado Fede~ 
ral, do artigo ·•castelo, Martins e Sobral Pinto", publicado 
no jornal O Pm:o, de Fortaleza, edição de 9 de junho de 
1993. 
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-11-

REQUERIMENTO N' 84~ DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n\' 842, de 
1993, do Senador Jarbas Passarinho, s-olicitando, nos termos 
regimenta_is, que sóbre o_ Projeto de Lei da Câmãta·n~ 102, 
de 1993, que altera dispositivos dos Decretos~ Leis n<iô 1.001 
e 1002, de 21 de outubro de 1969, Côdigo Penal Militar e 
de Processo Penal Militar, respectivamente, alêrn da ComiSsão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a Comis
são de Relações Exteriores -e- Defesa NacionaL 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N<' 85, DE 1992 

(Incluído em Orde-m do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo Campos, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá 
outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenáríõ, Relator: Se
nador Cid Sabóia--de Carvalho, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio)--" Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N• 451, DE 1993 

Constitui o Conselho Técnico do Centro de Desen
volvimento de Recursos Humanos do Senado Federal. 

O Presidente âO Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentaiS e coil.Sóante_o disposto no artigo 4{>-da Rcsolu~ 
ção n' 124, de 1987, resolve 

Constituir o Conselho" Técnico j:lo_ Centro de Recursos 
Humanos do Senado Federal que, sob a Presidência do Exce
lentíssimo Senhor Primeiro SecretáriO, Seriidor Júlio Campos, 
contará com os seguintes membros: 

- Manoel Vilela de .Magalhães, Diretor-Geral; 
--Paulo César Siqueira Birbeire, Diretor da Subsecre-

taria de Administração -de Pessoal. . _ . _ . _ 
--Alciooe Tomé, Diretora do C6iltro de Desenvolvimen: 

to_ de Recursos Humanos do Senado Federal. 
_-_ - João Carlos Zoghbi, Analista de Indústrias Gráficas 

Legislativa _. - -
- Wilson Roberto Theodoro, Assessor Legislativo 
- Luiz Alberto Franco Carneiro, Analista Legislativo 
Senado Federal, 3 de setembro de 1993. -Senador Hum

berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE Ni 452, DE 1993 

Altera os quadros de detãlhameD.tõ da despesa do 
Cegraf e Prodasen. 

O Presídente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares·~:, com base no disposto 
no § 2' do art. 57 da Lei n' 8.447; de 21 de julho de 1992, 
resolve: 

Art. 1"' Alte!-ar os Quadros de- Dctalharnento da Des
pesa - QDD, das Unidades 02.102 -Centro Gráfico do 
Senado Federal- Cegraf e 02.103 ---,-Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodas~n. 
na forma dos Anexos a-este Ato. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições·e-m contrário. 

Senado Federal, 8 de s_etembro de: 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 



02000 • SENADO FEDERAL 
02102 ·CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL· CEGRAF 

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA FT 

010070024.2025. ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.92 100 
GRÁFICOS 

010070024.2025.0001. MANUTENÇÃO DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO 3.1.90.92 100 
FEDERAL 

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO 11 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA FT 

010070024.2025. ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.11 100 
GRÁFICOS 

010070024.2025.0001. MANUTENÇÃO DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO 3.1.90.11 100 
FEDERAL 

CR$ 1,00 
FISCAL 
SUPLEMENTAÇÃO 

DETALHADO TOTAL 
. 

150.000.000 150.000.000 

150.000.000 150.000.000 

CR$ 1,00 
FISCAL 
CANCELAMENTO 

DETALHADO TOTAL 

150.000.000 150.000.000 

1 50.000.000 150.000.000 
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02000 - SENADO FEDERAL 

02103- CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS- PRODASEN 

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA 

010070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.92 
DE INFORMÁTICA 

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E 3.1.90.92 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 

--'- -----------

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO 11 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA 

010070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.11 
DE INFORMÁTICA 

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E 3.1.90.11 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 
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CR$ 1,00 
FISCAL 

SUPLEMENTAÇÃO 

FT DETALHADO TOTAL 

100 44.000.000 44.000.000 

100 44.000.000 44.000.000 

CR$ 1.00 
FISCAL 
CANCELAMENTO 

FT DETALHADO TOTAL 

100 44.000.000 44.000.000 

100 44.000.000 44.000.000 
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A TO DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR'GERAL N• 060, DE 1993 

O Diretor-Geial do S€:iiãdo Fe4eral, no uso da atri!J_uição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 29, da Resolução n9 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n9 

017.665/93-0, resolve -

Nomear ANT(>NIO SÉRGIO MALAQUIAS DE 
QUEIRO_Z para exercer o cargo, em ComiSsão, de Assessor 
Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no Gabinete do Senador Ney Maranhão. 

Senado Federal, 8 de setembro de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

CONVÊNIO 

Termo de convênio que celebram o Senado Fede_ral 
e a Academia PiaUiense de LetJ:"as. 

O Seriado Federal, neste ato representado pelo seu Presi
dente, Senador Humberto Lucena, e a Academia PiaUiense 
de Letras, sediada na Casa -de Lucfdio Freit_as, Av. Miguel 
Rosa n"' 3300, Teresina --PI, doravante denominada Acade~ 
mia, neste ato representado por seu Presidente, resolvem cele
brar o pre_sente Co_nVênio, inediante as_cJáusulas_e condições 
seguintes: -

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Convênio tem por objetivo a impressãO_ pelo 
Centro Gráfico do_ Senado Federal- CEGRAF, da Revista 
da Academia PiauiCilse de L_etras, com periodicidade semes
tral e tiragem de 1.500 (huin_mil e quinhentos) exemplares. 

Parágrafo único. o- conteúdo d3.s publicações ficará sob 
exclusiva responsabilidade da Academia Piauiense de Letras, 
a quem cabe a definição final do texto a ser editado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Os planos de trabalho para edição da obra objeto do 
presente, serão orientados e coordenados por uin represen
tante da Academia Piaufense de Letras e pelo Di feto r Execu
tivo do CEGRAF. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A entrega dos origina"is será feita pela Academia Piauien
se de Le_tras ao Cegraf (CoOrdenação de Atendimento ao 
Usuário), devidamente datilografados_, retrancados_ para a 
Emissão de orçamento e do prévio empenho, sendo que após 
aprovação do solicitante; prOceder~se~á a abertura da O"rdem 
de serviço para confecção da publicação objeto deste Convê
nio, cuja execução Só será levada a efeito mediante a aposição 
do Imprima-se pela Academia. 

CLÁUSULA QUARTA 

Os custos serão debitados à Coordenadoria de Publicação 
da Presidência do Senado_ Federal.· de acordo com decisão 
da Mesa Diretora,-em 25+89. · 

CLÁUSULA QUINTA 

Caberá ao Centro Gráfico do Senad,o Federal - ÇE
GRAF, dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

CLÁUSULA SEXTA 

Este Convênio poderá sofrer modificaÇóeS desde que haja 
interesse comum das partes _convenentes, mediante Termo 
Aditivo, bem como rescindido por qualqu_er das partes através 
"4~ comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajuditial, bem como no caso de infração comprovada de 
qualquer das cláusulas. 

Parágrafo Único -Na ocorrência de_ rescisão deste Con~ 
vênio, conforme previsto -no caput desta Cláusula, não será 
prejudicada a realização de tifagein de impressão jã ·ajuStada 
pelas partes e eiD_ProcesSo de exeCüç~o gráfic~~ - ~ .· 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Os casos omiSsos Serão resolvidos mediante troca de cor
respondência eõtie as parfes, desde que não seja:m "alterados 
os objetivos deste Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA 

Fica eleita o foro de Brasília paTa dirimir quaisquer dúvi
das surgidas na execução do presente Convêriio. 

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual 
depois de_ lido e aprovado, vai assiilado pelas partes conve
nentes e pelas testemunhas abaixo relacionadas. 

Brasília - DF, de de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal - Presi

__ dente da Acad~mia ,Piauiense de Letras. 

TBSTBMIJIQIAS: 

ATA DA COMISSÃO DIRETORA 

22• Reunião Ordinária, realizada em 2 de setembro de 1993 

Às deze;.ssete horas e trinta mihUfos do dia dois de setem
bro de um mil novecentos e noventa e três, reune-se a Comis
são Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da 

'Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente; Júlio Campos, Primeiro Secretario, 
Júnia Marise, Terceira Secretári~- e Carlos Patrocínio, Su
plente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíSsimos Senhores Senadores_ Levy Dias,_- Segundo Vice
Presidente, Nabor Júnior, Segundo Se_cretário, e Nelson We
dekin, Quarto -secretário .. 

O Senhor Preside-nte 3bre os trabalhos e submete à delibe-
. ração da ComisSão Diretóia a:s Seguintes matéri"aS: 

- . a) Processo n' 007398/93-0, ein que é- solicitada autori
zação para a prorrogação, em caráter excepcional, do convê
niO celebrado e:ntre.o Sen~do Fed~ral e & Funda_ção.Univer
sidade de Brasília, para os· meses de julho e agosto de 1993, 
enquanto se ultima o novo termo aditivo en_tre_as duas-partes. 
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Após discussão, é aprovada a prorrogação, na forma soli
citada; 

b) Requerimento n"786, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor EdUardo Suplicy solicitá ao Senhor Ministrei das MiDas 
e Energia -inforffiaçôes--i"-elativas à- incorporação da, Centrais 
Elétricas Fluminense - CELF pela Compan-hia Brasileira de 
Energia Elétrica- CBEE. -

Os presentes, após exame, aprovam-a: matéria c a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

c) Requerimento n" 794", de 1993, no qual o Senhor Seria
dor Orlofrc 'Quinan solicita ao SeÍlhor Ministro- de.E~tado 
competente informações a respeitO de notícia veiculada no 
jornal O Globo, ediçãó de 18 de agosto de 1993, sob o título 
"Montrealbank: venda viola acordo com BC", onde denuilcia 
que venda do Montrealbank, filial brasildra do "The Bane 
of Montreal'', ao banco CCF, co'ittraria acordo celebr3do pela 
instituição canadense e o Banco Central do Brasil. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

d) Requerimento n'' 795, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Teixeira solicita ao Senhor Ministro das Relações 
Exteriores- informações acerca -da existência de disposições 
legais que estabeleçam limite de idade para a designação e 
permanência de Embaixadores, de carreirã_ ou não, juil.to a 
governo e organismos lirternacionais. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias· 

'e) Requerimento n" SOO. de 1'993,' riO (]_Uál o Senhor Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das Minas 

e Energia a remessa de cópia da folha de pagamento de salá
rios, de toda a espécie de remuneraÇão e vantagens de todos 
os empregados e dir~tores da empresa Petrobrás, relativa aos 
meses de junho e julho de 1993.· 

Ü$ presentes, após exame, aprovam a matéria _e a_ encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as de~idas providên-
cias. 

A palavra é- dada, a seguir, aO Senhor Prirneiio secretáriO~ 
que submete aos presentes os seguintes assuntoS: -

a) Processo n' 008839/93-0, pelo qual o Senhor Chefe 
do -Serviço de Transportes solicita o ·aproveitamento de. mais 
15 (quinze) motoristas concursados. · 

Após discussão, é autorizado o aproveitamento~ na forma 
solicitada; 

b) Processo n' 017179/93-9. em que a Confederação De
mocrática dos _Trabalhadores do Serviço Público Federal --:
CONDSEF, solicita a cessão do Auditório Petrônio Portella, 
para a realização de seminário sobre privatização no Serviço 

·Público, nos dias 23 e 24 de setembro de 1993. 
A Comissão Diretora indefere a solicitação, em virtude 

de já ter sido atendjdo pedido semelhant~ para aquele período; 
c) Proposta de Ato da Comissã.o,Oiretora dispondo sobre 

a padronização do mobiliário reSidélcial do Senado Federal. 
, Os presentes'áp'rovam a propOsta e ·assinam o re'spectivo 

a'tO. c}Ue vai à pUhlícação. · · · · · __ 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presid.ente declar~ 

encerrada a reuni?,o. às dezoito horas e trinta !Uinutos, pelo 
. que cu, MANOEL VILELA DE MAGALHAES, Diretor

Geral e Se_cretário' da Comissão Diretor'a, lavre_i a presehte 
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 2 de setembro de 1993. -
Senador Humber~o_ Lucena, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 

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

DECRETO LEGISLATIVO N' 26, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 
de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor de Cz$1.543.00!}.000.000,00 (um trilhão, 
quinhentos e quarenta e três bilhões de cruzados). 

O Congresso Nacional decreta: _ ~- - - - · - · · _ · 
Art. 1'' É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 

de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor de Cz$1.543.000.000.000,00 (um trilhão, quinhentos e 
quarenta e três bilhões de cruzados). 

Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra. em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de setembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e cu, Hum

berto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 71, DE 1993 
Altera o Regulamento Administrativo do Senado 

Federal, transforma a Auditoria em Secretaria de Con
trole Interno e dá outras pi-ovidências. 

O Senado Federal resolve: __ -------~ 
Art. J·• Os arts. 9·•, 45, 46. 47, 286, 298, 432, inciso 

XI, e o Anexo II, incisos I c III, e a Tabela de Distribuição 

das Funções Gratificadas, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal passam a vigorar com a segúinte redação: 

_ "Art. 9~' São 6rgã9s de ~ssessoramento Supe
rior: 

I- Secretaria-Geral da Mesa; 
II - Assessoria; 
III- Secretaria de Comunicação Social; 
IV- Consultoria-Geral; 

- V- Secretaria de Controle_ Jnte_rn_o .. 
Aft. 45. À Secretaria de -Controle Interno com

pete planejar, dirigir e executar as atividades de inspe-
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EXPEDIENTE 
Cl!!rl110 ORAP!CXl DO SI!NADO Pl!DI!IlAL 

MANOEL VILEL'. OE MAGALHÃES 
Oiralor4er&l do s .. ado Pedetat 
AGACIELUA SILVA MAlA 
Direlat .E.-catroro · 

:. t.:ARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
l Oire~or Maiailtnuvo 
LL I;t d,RLOS BASTOS . 
Din~at .làd•lnll 
FLORIAN AUGUSIO CoJJTINHO ~RUGA 
Oini«AdjU"' · · 

·ção e auditoria contábil, financeira. ~rçamentária, ope
racional e patrimonial do Senado Federal c seus órgãos 
supervisionados; avaliar o cumprimento das_mctas prc~ 
vistas nos programas, projct'os. ·e àtividadcs adminis
trativas do Senado Federal; verificar a legalidade e 
avaliar os resultados quanto à econamicidadc, eficiên
cia c eficácia na gestão orça-rrtenfâiia-, financeira e·patri
monial do Senado Federal e seus órgãos supervisio-
nados; fiscalizar a execução de contratos, convênios 
e outros acordos bilaterais; acompanhar e avaliar os 
processos de tornada de contas dos ordenadores de 
despesas e demais responsáVéis- pof dinheiro, bens e 
outros valores públicos; verificar a pres-tação -de cõrit<is 
do Senado Federal e de seus órgãos_ supervisionados 
e sobre elas emitir parecer prévio; propor normas e 
procedimentos para aprimOfimentO -dos controles so~ 
brc atos_ que implique-m despesa ou obrigações para 
o Senado Federal; criar condições indispensáveis para 
assegurar eficácia ao controle externo, exercido pelo 
Tribunal de Contas da União: verificar a exatidão e 
suficiência doS atos de admiSsãO c desligamento de pe~ 
soai e dos a tos de concessão de aposentadoria c pensão,· 
emitindo parecer sucinto e conclusivo sobre a legali~ 
dade; encaminhar ao Tribunal de Contas da União 
a documentação dos atos de admissãp c desligamento 
de pessoal com os respectivos pareceres emitidos pela 
Secretaria de Controle Interno; elaborar Relatório e 
emitir Certificado de Auditoria sobre as prestações! 
tomadas de contas do Senado Federal e seus órgãos 
supervisíOnados a serem encaminhados, anualmerite, 
ao Tribunal de Contas da União-, manifestando-se, ín~ 
clusive, quanto à avaliação dos resultados, da gestão 
sobre os aspectos de eficiência e eficácia. 

Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de 
Controle Interno: 

I- Gabinete; 
II- Seção de Administração; 
III- Seção de Auditoria Contábil; 
IV- Seção de Auditoria de Programas; V -Se~ 

ção de Auditoria de Gcstã_o; 
VI - Se_ção de Auditoria de_ Recurso_s tJumanos. 
Art. 46. Ao Gabinete da Secretaria de Controle 

Interno compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação do seu titular; executar 

O!J.Juo DO CXlNORI!SIO NACIONAL 
~a,...... 1Gb r•pouabilloiUe u lUu.., Souêo P-

ASSINA TtJRAS 

Tl'&pa~I.2DO .. •pla,. 

as tarefas de suporte administrativo vinculadas à com~ 
petência do órgão; auxiliar o seu titular no desempenho 
de suas atividadcs, c executai- outras tarefa":i correlata::>. 

Art. 47. À Seção de Administração compete re
ceber, c_ontrolar e distribuir o material e o expediente 
da Secretaria de Contr_Qle Interno; executar os traba~ 
lhos da til o gráficos e de reprografia; organizar a consoli
dã.ção dos dados estatísticos; proceder ao controle in
terno do pessoal da Secretaria de Controle Interno; 
encaminhar informações ao Sistema de Processamento 
de Dados, de acordo com os man_uais de procedimento 
pertinente-s; e executar outras tarefas Correlatas. 

Art. 286. Ao Diretor da Secretaria de ContrOle 
Interno incumbe prestar assistência ria área de sua espe~ · 
cialidade à Comissão Diretora e às unidades do Sçnado 
Federal, inclusive aos órgãos supervisionados; dirigir, 
em grau superior, as atribuições de competência da 
Secretaria de Controle Interno; oríentar a pré-quali
ficação e seleção .dos servidores do órgão; solicitar ao 
Primeiro-SêcretáriÓ'ã designação ou dispensa de servi-
dores do exercício de função gratifiCada e ao Diretor~ 
Geral a lotação nos serviços da Secietaria de Controle -
Interno, de servidores_de sua escolha; observar e fazer 
observar, no âmbito da Se'cretaria de Controle Interno, 

--as determinações da Comissão Diretora, do Presidente _ 
e do PrimeirO- Secretário·; deciafr sobre problemas ad~ 
minfstrativos dos servidores imediatamente subordina~ 
dos; impor penalidades nos limites estabelecidos neste 
Regulamento; e desempenhar outras atividades pecu~ 
liares ao cargo, de iniciativa própría ou de ordem supe~ 
rior. ·· 

Art. 298: Aos AsSistenteS de- Auditoria incumbe 
prestar assistência ao titular do órgão na área de audi~ 
toria contábil, de programas, de _gestão e de r~~ursos 
humanos, e des_empenhar outras atividades peculiares 
à função. 

Art. 432. .. .............................................. . 
XI- Gabinete da Secretaria de COntrole Interno: 

10 Assistente de Auditoria 
5 . Chefe de Seção 
1 Secretário de GabiQete 
5 Assistente de Controle de Informação 
1 Auxiliar de Gabinete 
2 Contínuo 

FC-6 
FC-5 
FC-5 
FC-4 
FC-3 



\ 
\ 
I 

Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 11 8555 

• •" • •' •' •' • •-• • • • • • ,.._u><o ~.-.,~~.-, ~~· • • • .~..-o-H"• • • • • > • o' • • • • • •• 

Art. 2" Ficam incluídos ap6s o a-riígo 47 do Regula
mento AdministrativÓ do Senado Federal os seguintes artigos, 
renumerando-se os._demais: 

Art. À Seção de Audítoi"i3 Contábil compete: reali-
zar auditoria contábil nos pro-cedimentos expostos pela conta
bilidade analítica e na Observância dos limites e diretrizcs 
estabelecidos por legislação específica; opinar se os_ registras 
contábci::; foram efetuados de acordo com os princípios funda
mentais de contabilidade e s_e_ as demonstrações deles originá
rias refletem, adequadamente, a situação econômico-finan
ceira do patrimônio, cdmpreeildcndo, entre outros, os seguin
tes aspectos: exame da prestação ou tomada de contas; exame 
da documentação instrutiva o-u comprohatória dos a tos e fatos 
contábeis/administrativos; análise_ das demonstrações finan
ceiras e notas explicativas; c executar outras tarefas Correlatas. 

Art. À Seção de Auditoria de Programas compete: 
efetuar o acompanhamento físico e financeiro dOS programãs 
de trabalho e do orçamento; identificar resultados segundo 
projetas ou ativh.Iades; avaliar a adequada propriedade do 
produto parcial ou final obtido, em face da especificação deter
minada; avaliar resultados alcançados pelos administradores; 
fiscalizar a fluida da realização da receita e da despesa; anali
sar a adequação dos_ instrumentos de g~stão -::_contratos, 
convênios, acordos, ajustes e outros congêneres_----=para conse
cução dos planos, programas, projetas c atividadcs desenvo!-__ 
vidas. inclusive quanto à legalidade de diretiizes estabelecidas; 
e executar outras tarefas correlatas. 

Art. À Seção de Auditoria de GestãO- compete: 
exercer o acompanhamento e a fiscalização dos contratos téc-

N• de Função Denominação 

iilCOs especia:Iizados celebrados no àmbiLo do Senado Federal 
e órgãos supervisionados, com o objctivo de garantir a manu
tenção das instalações e equipamentos sob forma de serviços 
e/ou fornecimento; acompanhar e avaliar os processos de to
ma_da, de contas dos ordenad.ores de qespesas e demais respon
sáveis por dinheiro, bens e-outros valores públicos; verificar 
a eficiência dos sistemas de controle administrativo .e _contábil; 
verificar a existência física dos-f>ens c oú~troS ValOres; fiscalizar 
a execução de convênios e outros a~ordos bilaterais;~ ex_~cutar 
OU.túi.s tarefas corrC1ataS. -

Art. À Seção de Auditoria de Recursos Humanos 
compete: verificar a exatidão, a legalidade e a suficiência dos 
a tos administra-tivos de admissão de pessoal e/ou desligamento 
e dos a tos de concessão de aposentadoria e pensão do Senado 
Federal e . .órgãoS superVisionados; emitir parecer suciriio e 
conclusivo sobre a legalidade desses atos, remetendo-os à 
apreciação do Tribunal de Contas da União; executar outras 
tarefas correlatas. _ 

Art. 3o _Ficam cri3.diiS as seguintes funções comissiona
das: 

7 · Assistente de A uditoría 
4 Chefe de Seção 
4 Assistente de Controle de Informação 

FC-6 
FC-5 
FC-4 

Art. 4'' A função c_omission3da de: AuditOr passa a ser 
denorilin3.da de Diretor da Secretaria de Controle Interno. 

Art. Y Os inciso~ I e III do Anexo II do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem como a Tabela de 
Distribuição das Funções Gratiftcadas, código 11.05.00, da 
Secretaria de COntrole Interno. passam a vigorar com as se
guintes funções comissionadas, respectivamente: 

Símbolo 
11.05.00 

10 
05 

Sêcret. de Cohtrole I~terno 
Assistente de Auditoria 
Chefe de Seção 

FC-06 
FC-05 
FC-05 
FC-04 
FC-03 

01 Secretário de Gabinete 
05 
01 

Assist. de Cont. de.Informação 
Auxiliar de Gabinete 

Art. 6'' A Subsecretaria de Administração di-Pessoal 
publicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
com as alteraçõCs_ nele introduzidas até a presente data, renu
merando os artigos, seçõcs e subseções modificadas. · 

Art. 7" Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8'' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 9 de setembro de 1993.- Senador Hum~ 

berto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 184• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 -- Mensagens do Senhor Presidente da República 
N• 315, de 1993 (n" 566/93, na origem), dc6 do corren-

te, referente à escolha do Sr. Marcello Augusto Diniz Cei
queira, para exercer o cargo de Procurador-Geral do Con-

selho Administrativo -de Defesa Econômica do Ministério 
da Justiça. 

N• 316 e 317/93 (n" 570/93 c 581/93, na Casa de ori
gem), restituindo autógrafos_9.e projetes de lei sanciona
dos. 

1.2.2 - A viso do Ministro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República 

No 1.963/93, encaminhando informações sobre os que
sitos constantes do Requerimento n" 641, de 1993, de auto~ 
ria do Senador Gilberto Miranda. 
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1.2.3 - Ofício do Chef~ de Gabinete do. Ministro da 
Cultura 

- N9 162/93, encaminhando esclarecimento a respeito 
do Requerlinento n" 634, de 1993, de auto_ria do Senador 
Gilberto Miranda. 

1.2.4- Ofícios do 1~ Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógra-
fos dos seguintes projetas: _ ~ ____ __ _ __ 

- Projeto de Lei da Câmara n" 169. de 1993. (n" 
3.7'32/93, na Casa de origem), de iniCia-tiVa do Superior 
Tribunal de Justiça, que altera a composição do Tribunal 
Regional Federal da 4~ Região e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 170, çle 1993 (n' 
3.733/93, n·a Casa de origem), de iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiça, que altera a composição do Tribunal 
Regional Federal da 2" Região e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 171, de 1993 (n' 
3.788/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trttbalho, que cria cargos- no-Quadto Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Décima Quinta Região e dá outras provi-
dências. · 

- Projeto de Lei da Câmara n·' 172, de 1993 (n" 
3.973/93, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério 
Público da União, que dispõe sobre a reestruturação das 
Procuradorias Regionais da República e dá outras provi
dências. 

1.2.5 -- Requerimentos 
- N~ 878, de 1993, de autoria do Senador Lourival 

Baptista, solicitando que sejam cons-iderados como licença 
autorizada os dias 9 e 13 do corrente mês. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- N" 879, de 1993. de autoria do Senador Marco 
Maciel. solicítãndo que--sejarn-Consideiados como licença 
autorizada os dias 8 e 10 do corrente mês. Vota_ção adiada 
por falta de quorum. 

- N" 880, de 1993, de autoria dQ S..ena.dor NUo Catn
pos, solicitando que o tempo dos oradores do Expediente 
da Sessão de i'' de outubro vindouro seja dedicado às home
nagens ao Dia NacionaLdo Vere-ador. 

1.2.6 - Comunicação 
-Do Senador Alufzio Bezerra, de aus_ência do País. 

1.2.7- CQIDu_nicªç_ões da Presidência 
- Recehimento dos Ofícios ndl" s;gs: e S/96, de 1993 , 

(n~ 775 e 2.044193, na origem), do Governo do Estado 
de Pernambuco e da Pref~itura Municipal de Guarulhos.
SP, solicitando autorização para que possam contratar ope~ 
rações de crédito, para os fins que especificam. 

- Aprovação, pela Comissão Diretorã.. em_ reunião 
realizada no dia 2 do corrente, dos Re_querírrientos n"s 
786, 794, 795 e 800193, de informações. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Falta de 

ética e descrédito dos meios de comuniç:ação no Brasil ' 
e no mundo, cm face da divulgação e vulgarização de es_cân~ 
dalos e difãrnações -de homens públicos, em descumpri
mento do código de ética estabelecid_o pelos próprios profis
sionais da comunic~ção. 

SENADOR JúLIO_CAMPOS- Luta do empresário 
Wagner Canhedo para sanear a VASP e a campanha difa
matória contra aquela e,mpresa. 

SENADOR EPITACIO CAFETEIRA- Desconfor
ffiidade de S. E::s:' com as notíciáS veiculadas pelo jornal 
O Estado de S.Paulo, nos dias 8 e 9- do corrente, a propósito 
dos salários pagos pelo Banco do Brasil. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Reforma da es
trutura organizacional do Poder Judiciário. 

1.2.9- COmunicação da Presidência, 
·" --Despacho, na presente data, ad rerere~dum do Ple
:nário, dos Requerimentos n"' 873 e 874/93, dos Senadores 
João Fi:'inÇa e Jo~é Sarney, por não tere·m sido votados 
em _duas sessões ordinárias cousecutiVas, devido à falta 
de quorum. - -- -

1.2.10_-:- Requerimentos 
... -:-:N" 881, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 

Suplicy, ?9licitã.ndo ao MinYstr"o da Fazenda, infOrmações 
que menciona. - --- - -

. .,-- N' 882, de 1992, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro da Integração Regional, · 
írifcirri:lações que menciona. 

13- ORDEM DO DIA 
. Projéto .deol.êídà Cainara-n'c138, de 1993 (n' 3.719193, 

na Casa de origem). que altera o··inciso -IV do art. 13 
da Lei. n• 8.031, de 12 de abril de f990, ·votação adiada 
por falta de quorum. - -· - · 

Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1993(n" 3.713193, 
na. Casa de origem), de iniciativa do_Presidente da Repú
hlica, que cria a Secretaria Nacional de_Entorpecentes e 
dá outras providências, Apreciação sobrestada, nos termos 
do § 2• do art. 64 da Constituição Federal, e do art, 375, 
VIII, do Regimento Intt:rno. 

Projeto de Resolução n"' 68. de 1993, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que estabelece a estrutura do Cen
tro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Federal e dá outras providcjtncias. Apreciação sobrestada, 
nos termos do_ § 29 do art. 64 da CQnstitu_ição Federal, 
e do ar!. 375, VIII, do Regimento Interno. . 

Projeto de Lei do Senado o~ 105, de 1992, de ínicifl,tlv~ 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a examinar irregularidades na administração do FGTS do 

·Trabalhador, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada, nos termos do § 2o do art. 64 da Constituição 
Federal, e do art. 375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n~ 85, de 1992, de autoria 
do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Decorador, e dá outras providências. Apre
ciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Consti
tuição Federal, e do art, 375, do Regimento Interno. 

1.3.1 - Comunicação da Presidência 
Adiamento da votação por falta de quorum, dO Reque

rimento n" 880/93, lido no Expediente da presente sessão. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONALDO ARAGÁO - Realização 

de encontro dePrefe\toS em'Brasília .. Coilsideraçõe-s â.cerca 
da cultura algodo-eiia, tema ti'âtado no artigo "É preciso 
salvar o algodão", publicado no caderno Agro folha, da 
Folha de S. Paulo, edição de 2717_ ~o corrent_~· 
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SENADOR EDUARDO SUPLICY- Cónsrarações 
feitas durante a 2~ Caravãria da Cidadania __ pelo interior 
de Rondônia. Razões para apresentação de requerimentos 
de informações aos Ministérios da Fazen.dã._ e Integração 
Regional sobre o_ Projeto ALCOBRÁS. Esclarecimentos 
relativos aos comentários de Luiz InáciO Lula da Silva sobre 
os parlamentares brasileiros. Ameaças de morte sofridas 
pelo Deputado Hélio Bicudo. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Observações refe
rentes ao discurso do Sr. Eduardo Suplicy. Reportagem 
de Carlos Heitor Cony, na revista Manchete, de 11 de 
setembro, intitulada "Amazôníã.- em transe". Defesa da 
soberania brasileira sobre a Amazónia. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Homenagem 
póstuma ao escultor Bruno GiOrgi. 

SENADORV ALMIR CAM PELO- Dia do Médico 
Veterinário. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
- Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Resolução TI 0 73, de 1993, que altera a Resolu
ção no 12, de 1985, e ciia novos benefícios no Pecúlio 
dos Se"rvidores do Senado Federal, sendo que ao mesmo 
não fOram Oferecidas emenclas. 

são 

TES 

1.3.4 .:....:..- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4 - ENCERRAMENTO 
2 - MESA DJRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES I,'ERMANEN-

Ata da 184~ Sessão, em 10 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49 a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Carlos Patrocfnio e Epitácio Cafeteira 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Carlos Antonio De'Carli - Chaga$ Rodrigues - Elcio 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Gilberto Miranda - Jonas Pinheiro 
- Jutahy Magalhães - Magno Bacelar - Nabor Júnior - Va!mir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A lista de 
presença acusa o- comparecimento de 19 Srs. Senadores, Ha
vendo número regimental, declaro aberia a sessão. 

Sob a proteção de.Deus, iniciamos nC)ssoS liabalhos. 
O Sr. 1<.> Secretário prõcedcrá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte -

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
do nome indicado para cargo CUÍO provimentO depende de 
sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 315, DE 1993 
(N• 566/93, na o~igem) 

Senhores Membros do ·senaQ.Q Federal, _ _ 
Nos termos do art. 52~ inciso III, letra f, da Constituição 

Federal, combinado com o disposto no parágrafo único do 
art. 14 da Lei n' 8.158, de 8 de janeiro de 1991, submeto 
à consideração do Senado Federal o nome do Senhor MAR
CELLO AUGUSTO DINIZ CERQUEIRA para exercer o 
cargo de Procurador-Geral do Conselho Administrativo de 
Defesa Económica do Ministério da Justiça. 

O Senhor MARCELLO AUGUSTO DINIZ CER
QUEIRA é pessoa de reconhecida competência para o desem-

penho dessa elevada função, como se deprende do anexo 
Ciirriculum Vitae. 

Brasfiia, 6 de setembto de 1993. - ltam;ir Franco. 

Curriculum Vitae 

MARCELLO AUGUSTO DJNJZ CERQUEIRA 
Marcello Cerqueira 
1. Formação profissional 
1.1 Graduação 
Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense, 1965 
1.2 Pós-Graduação 
Doutorado (Faculdade Nacional de Direito, 1968/69) 
Nota: Requereu a defesa da tese que apresentou à Facul-

dade de Direito da URJ, em 1993. · 
1.3 Especialização 
Curso para Advogados de Empresa, 1970 
Centro de Estudo e Pesquisas do Ensino do Direito 
Fundação Getúlio Vargas!Universidade do Estado da 

Guanabara. 
_ ~- Instituto dos Advogados Brasileiros 
2.1 Membro efetivo desde 1975. 
2.2 Membro da Comissão Permanente de Direito Cons

titucional designado pela Portaria n' 12/1988, do Presidente 
do IAB. 

2.3 Membro d<;~. Comissão Permanente de Direito Cons
titucional designado pela Portaria n~ 8/1992, do Presidente 
do IAB. 

3. Magistério (na área do Direito J Faculdade Cândido 
Mendes 

3.1 Professor de Direito Administrativo, 1968/1969. 
3.2 Professor de Direito Constitucional, 1983 (licenCia

do) 
4. Funções públicas (na área do Direito) 
4.1 Advogado do Sistema BNDES (desde 1975, cedido 

ao Incra) 
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4.2 Consultor Jurídico da !brasa (Bndes). 1976/1977 
4.3 Membro da Comissão de Justiça da Câmara dos 

Deputados, 1979a 1983. ~-- ~- ~ 

4.4 Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, 
1985/1986 ~ . ~ 

4.5 COnSUltor JurídiCO -do-MiniStério da Previdência So-
cial, 1986. · 

4.6 Pro_cur~dur-Geral do Incra, 1993. 
5. ComissõeS~ - -
5:.1 Portaria n" 227, de 10 de abril de 1985, do Ministro 

de Estado da Justiça. Pres,iden.tç da Comissão 'incumbida de 
elaborar anteprojcto de lei sobre a Lei dos E~trangeiros. 

5.2 Portaria n" 729, de 16 de dezembro de 1986, do 
Ministro de Estado da Justiça (DOU, SeÇão!f;-E:_ág. 5.899), 
designado Membro da ComiSsãO Cncanegactacte-elaborar an-
teprojeto de lei institui~ora de lf~u_cãPião esp~Cíal urbal)O. ___ _ 

5.3 Portaria n• 83, de 1• de abril de 1985, do Ministro 
de Estado_ Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República. designado membro da Comissão de Avaliação 
das Remunerações Indiretas da Administração Pública, criada 
pelo Decreto n" 91.160, de 18 de março 1985. 

5.4 Portaria n• 147, de 18 de março de 1993~ do Presi
dente do Instituto Nacional de Colonização e RdOrm-ã Agrária 
(INCRA). Presidente da Comissão de Anistia. 

Principais trabalhos publicados . 
Livros: 
"Nova Lei de EstrangeirOS'', ?LG EditOra, Rio de Janei· 

ro, 1981. 
"Penhor da Liberdade", Coordenação de Publicações da 

Câmara dos Deputados, 1981. · 
"Cadáver Barato", Editora Pallast Rio de Janeiro, 1982. 
"Rude Trabalho", Coordenação de Publicações da Câ-

mara dos·Deputados, 1983. -
uo Deus Ferido", Editora ES:copõ-, Bi'_asílh.-"1986_
"Reprcsentação e Constituição'', EditOr3-TímbrC, ·Rio 

de Janeiro, 1990. ~ ~ ~ 

"Bateau Moüche: O Naufrágío do _Pi-O~es?o~'.-CP(ef_ácio 
de Miguel Seabra Fagundes), Editora Timbre, 1990. 

"A Constituição na História", Origem e"R.c_fOrffia ~(no 
prelo, 1993). ~ - ~ ~ ~ 

Ensaios: 
"Notas à Constituição. Como fora·m cOnvocadas as Cons· 

tituintes" (prefáciõ -de Raymundo :F'cioro), Rio de Janeiro, 
1986. 

"Sistema de Governo: Presidencialismo ou Parlamenta· 
rismo" (prefáCío de Waldyr Pires), Votos Pópuli,-Rio de.Janei
ro, 1990. 

"Reforma ConstitUciOnal com quorum reduzido é gOlpe 
de Estado", publicado no Caderno de Idéias do Jornal do 
Brasil de 21 de abril de 1992. 

"Chacina na Serra", Memorial, Rio de Janeiro, 1990. 

Artigos em livros e revistas 
PRESENÇA - Revista de Política É ~Cultura (Editora 

Caetés), junho de 1985, "Convocação das Constituintes", 
págs. 34/49. 

Revista do PMDB, maiofjunho de 1982, "Negociar das 
Diretas", págs, 47/53. - -- - --- _ , __ , 

Economia e Política da Crise Brasile:ira---;- 3 Per-spectiva 
Social~Democrática (Editor~ Rio Fundo), _RiO de Janeiro, 
1991, "O Parlamentarismo". 

A Compra da Ligth (Veiga Fialho, org.), EditOra Civili
zação Brasileira, Rio de Janeiro, 1979. Marcelo Cçrqucira: 
"Ação Popular", págs, 151/168. 

Revista Veja (23.1.85): "'A Constituição _lev~_~a a ~éri~"

Outros trabalhos publicados 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

CódigO de Ética. Relator: Marcelo Cerqueira (Colcção Albcr: 
to Pá.squalini, vol. XXVI, Brasllia,_l993), publicado no Diárió 
Oficial da União, Seçãt> I, 5-7-1981, pág>. 10.613/16. 

Cadernos de Conjuntura ("Sistema de Governo e Refor" 
ni.a ConstituCional", n" 40. maio de 1991) Comunicação: ··Re· 
viSão e golpe de Estado". Instituto Universitá:do_-de Pesquisa 
do Rio de Janeiro (IUPERJ). .. 

Agenda de Políticas Públicas ("Formas de Governo c 
Sistema de Representação", n~ 3, maío dc_1993) Comunicação: -

- "Quem não sabe rezar xinga a Deus''. IUPERJ. 

Em Jornais 
O Fundo do Mar (O Globo, 19-1-90). 
A Medida Competente (O Globo, 24-3-90). 

. Os Fundos de Pensão e os CP (O Dia, 23-8-90). 
A Porta do Futuro (O Dia, 28-9-90). 
Autonomia dos Fundos de Pensão (O Globo, 2-10-90). 
Constituição Bomba-Relógio (JB, 3-11-90). 
Feridos de Morte (JB, 15-12-90). 
O Acidente de Trabalho (O Globo, 1-4-91). 
A Cebeça da Mula (JB, 17-6-91). 
A Miséria da Lei (O Globo, 2-7-91). 
Recordar e Viver (O Globo, 22-7-91). 
O Quarto Bonaparte(JB, 6-8-91) .. 
Emendão e a Lei do Sexagenário (JB, 10-~-91). 
Liberdade Partidária (O Globo, 21-1-93). 

Literatura 
1. Almoço de Ganso (romance) Phiioboblion Livros de 

Arte. Rio de Janeiro, 1985. · 
_2. _o Beco das Garrafas_{romance)_.Nota_: com o editor. 
3: Vinte anos não é nada (romance) Nota: cm preparo. 
1. O J~itO do_ Rio (crõnicãs da cidade do Rio de Jant.!iro), 

prefácio de João Sãldanha, Philobob.lion LivroS de~Afte,.Rio 
de Janeiro, 1985. 

2. Sou Louco por Ti, Grajaul cCfõriiCas) Nota: em ofga
niz;lção, 

CongressO ·e Seminários (de advogados c profes-sofes de 
-direito) 

X Conferência Nacional da Ord~m dos_Advogados do 
Brasil (Recife, 30 de setembro a 4 de outubro de 1984.) 

Tese sobre "Constituiç~o Econômica -~ Con~tituição P_olí~ " . 
tica na Democrada Pluralista". Relator: Orlando GorrieS. De· 
batedor Especial: Marcelo Cerqueira (comunicação publicada 
nos Anais da ConferênCia, págs. 45_0/453). 

Conselho Federar da Ordem dos Advogados do Brasil 
SimJ?ósio sobre "Revisão e Plehiscito" (BrasHia, setern" 

bro de 1992). . . ~ 
~ Comunicação publicada às fls. 137/J46 do Livro sobre 

o Simpósio. · - -- - · 
VI Conferência dos Advo_gados do Estado do Rio de 

Janeiro 
Congresso Victor Nunes Leal, 26 a 29 de julho de 1989. 
Jema: "ImplementaÇão da Constituição Federal" 

- Painel "DireitOs Individuais, Dii'eitos Coletlvos e Inte· 
r esses 
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Difusos na Carfa de 88". Marcelo CerqU-eira:· expositor. 
Ordem dos Advogados do Brasil (Seção do~Estado do 

Rio). 
Desigriado membro da Comissão que_representou a Sec

cional no Congresso Nacional de Advogados Pró_-Constituin
tes, promovido pelo Conselho Federal da-Ordem dos Advo
gados do Brasil, São Paulo, de 1" a 

4 de agosto de 1983 (Portaria no 536). 
V Congresso Brasileiro de Direito Constitucional 

(10.10.86) . ~ 

Tese: "Parlamentarismo e Presidencialismo'' 
Sindicato dos Advogados do Estado d_o_ Rio de Janeiro. 
Seminário sobre o tema "O Papel da Ordem dos Advo-

gados do Brasil na Conjuntura Nacional c enquanto Órgão 
Profissional dos Advogados, entre os días 25 e 27 de outubro 
de 1990. Marcelo Cerqueira participou coino palestrante. 

Outros Congressos, Seminários, Confefências-
XVII Congresso Nacional de Informática (7-11-84) 
(Comunicação ·ao) Tema: "A Informátkã. e os Dir~itos 

do Cidadão" 
Associação Brasileira de Instituições Fin~nceir3.S 
I Seminário Nacional sobre Assuntos Jurídicos (1977! Riq 

de Janeiro) Tema na qualidad_e de conferencista: "Acordo 
de Acionistas'' 

XV Seminário Nacional sobre A:5sunto_s Jurídiço_s_ (1991, 
Vitória) 

Tema na qualidade de conferencista .. Anulamento_ dos _ 
Atas AdministrativOs". -- -

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio d~ 
Janeiro __ 

II Congresso Médico Universitáriq do _Diret9rio Ac;tdê-:_ _ 
mico Hamilton de Souza (Teresópolis, 9 de junho de 1989). 
Tema na qualidade de conferencista "Universidade Brasileira: 
A realidade e a Ciência". 

VI Congresso de Servidores de Câmaras Municipais (Fo~
taleza, 8 a 12 de julho de I99]) Terna na qualidade de debate
dor: "'A Revisão Constitucional" 

UFF Debate Brasil (26 de agosto de 1992) 
Tema na qualidade de de batedor ''CPI- Conseqüências 

e lmpeachment 
UFF Debate Brasil (1993) ~ 
Tep:ta ·na qualidade de debatedor~ "Anos Rebeldes" 
Universidade·FederaLFlJlminçnse (Departamento de Di-

fusão Cultural) 19-9-90) palestrante no projeto "UFF Debate 
Papo" 

Universidade Federal Fluminense/Faculdade de Econó~ 
mia e Adrninistração-(29 de agosto de 1990). Ciclo de debates 
sobre "Perspectivas da Economia Fluminense-. -no Contexto 
Nacional" (debatedor). 

Pareceres 
Consulta do Douto_r Ulysses Guimarães, Presidente Na

cional do PMDB (9-0:C91) sobre "as implicações legais da ins
tauração de inquérito polid3.1-militar (IPM) para apurar os 
fatos relacionados com o acidente de trabalho do Rio Centro''. 

Consulta do Instituto Brasileiro dos Ad.vogados 
Parecer sobre a "Extensão e poderes da ComisSão Parla

mentar de Inquérito que apura do chamado caso PC Farias" 
(Indicação n' 38192) de 5 de agosto de 1992. 

Parecer sobre a proposta de "Ajuste Fiscal do Governo 
Collor" (Indicação n' 32192), de 10 de agosto de 1992. 

Consulta dos_ Professores do Colégio Pedro II 
Parecer sobre a legalidade do concurso a que se subme-

teram professores do Colégio Pedro II, de 23 de julho de 
1993. 
Nota: Marcelo Cerqueira foi advogado criminalista no foro 

do Rio de Janeiro e ad~<;'ga9o de presos políticos junto 
aos tribunais militares, Tem experiência· de advocacia 
de empresa. Até re_centemente. estava lotã.do no Depar
tamento Contencioso dQ_BNDES,_Tem-se dedicado ao 
estudo do Direito do Estado: constitucional, adminis
trativo e tributário.-

(A ComissãO de Assuntos Econômicos) 

Df! agradecimento de comunícação: 
W 316, de 1993 (n" 570/93; na origem), de 8 do corrente, 

referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens 
SM n• 176 e 177, de 1993.. . ·· · ~ · · 

N-' 317, de 1993 (n~ 581193, na origern),.de 9 do corrente, 
referente à promulgação da matéria constante da Mensagem 
SM n·' 185. de 1993. 

A VISO DO MINiSTRO CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 1.963/93, de 6 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento no 641, de 1993, 
de auforia âo Senador Gilberto Miranda .. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

-o- ---u Requerimento vai ao Arquivo. 

~OFÍCIO DO CHEFE DE GABINETE 
DO MINISTRO DA. CULTURA . - . . 

N" 162/93, de 31 de agosto último, comunicando que enca
minhou dirctamente ao Senador Gilberto Miranda, as infor
mações sobre os quesitos constanteS do Requerimento n~ 634, 
de 1993, de autoria daquele Senador. 

__ O Requerimento vai ao Arquiv(). 

OFÍCIOS~~ 

Do Sr. Jn Secretário dã Câriúfrã -dos Deputados_, encami
nhando à revisão dO Se nadá, autógrilfõs-dos seguintes prOjetas: 

PROJETO DE LEI D;l. CÂMARA N• 169, DE 1993 -
(N' 3.732/93, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do Superior Tribunal de Justiça 

Altera a composição do Tribunal Regional Federal 
da 4~ Região e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
- Art. 1 o O Tribunal Regional F_ederal da 4• Região passa 

a ser composto por 23 (vinte e trêSTjllízes. 
Art. 2' Ficam criados 09(nove) cargos de Juiz do Tribu

nal Regional Federal da 4• Região. 
Parágrafo único. Os cai"gos de que trata este artigo serão. 

providos por nomeação pelo Presidente. da República, me
diante indicação_ em lista tríplice, organizada pelo Tribunal 
Regional Federal da 4• Região, observado o disposto nos inci
sos Le II do art. 107 da ConstituiçãQ Federal. 

Art. 3° A função de Corregedor a que se refere o § I' 
do art. 4' da Lei 7.727, de 9 de janeiro de 1989, passa a 
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ser exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federaf da 4~ 
Região, que será escolhido dentre os Juízes do Tribunal Regio
nal Federal da 4• Região, na forma como dispuser seu Regi
mento Interno. . ~ 

Art. 4~ Ficam criados, no Quadro Permanente de Pes
soal do Tribunal Regional Federal da 4~ Região, os cargos 
relacionados no Anexo desta lei. 

Art. 5<.> Cabe ao Tribunal Regional Federal da 4~ Região 
prover os atos necessários à execução des_ta lei. 

Art. 6<.> As despesas deCorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao 
Tribunal Regional Federal da 4" Região. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8P Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(Art. 4' da Lei no, de 1993) 

- - - -

NÚMERO 

GRUPOS CATEGORIAS/CARGOS CÓDIGOS/ DE 

NÍVEIS CARGOS 
-

Diretor de 

Direção é Assesso- Subsecretaria TRF-DAS-101. 4 04 

ramento Super.iores Diretor .de Divisão TRF-DAS-101.3 12 

(TRF-DAS-100) Chefe de Gabinete TRF-DAS-101. 4 10 

Assessor de Juiz TRF-DAS-102.5 09 .. 

Assessor Jud.iciário TRF-DAS-102.4 06 

Técnico Judiciário TRF-AJ-021 61 

Ati v idades de Apoio Auxiliar Judiciário TRF-AJ-022 115 

Judiciário . Taquígrafo Judiciário TRF-AJ-023 09 

(TRF-AJ-020) Atendente Judiciário TRF-AJ-024 51 

Agente de Segurança 

Judiciária TRF-AJ-025 23 

Outras Ati v idades 

de Nível Médio Auxiliar Operacional TRF-NM-1006 17 

(TRF-NM-1000) de Serviços Diversos 
'""" 

Processamento de Analista de Sistemas TRF-PR0-1601 01 

Dados Programador TRF-PR0-1602 01 

(TRF-PR0-1600) Operador TRF-PR0-1603 02 

OFÍCIO N• 04519HTJ/CJF 
Brasflia, 27 de abril de ·1993 .. 

Va1ho~me do ensejo por renovar a Vossa Excelência pro~ 
testos de elevado apreço e distinta consideração. - Ministro 
Antônio Torreáo---sraz, Presidente. Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos 
ilustres membros das Casas do Congresso Nacional, de confor~ 
rnidade com o disposto no art. 96, II, da Constituição Federal, 
o incluso_anteprojeto~de~lei, que dispõe sobre a reestruturação 
do Tribunal RegiOllal- Federal da 4~ Região, acompanhado 
da justificação em anexo. 

Justificação 

O presente anteprojeto de lei tem por finalidade alterar 
a composição do Tribunal Regional Federal da 4* Região. 
sediado em Porto Alegre, de 14 para 23 juízeS e a conseqüente 
ampliação do seu quadro de servidores, dotando~o de condi-
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ções mínimas iildispCrlsáveis ao restabelecimento da eficiente 
prestação jurisdicionàl da ··Justiça Federal de Segundo Grau 
nos Estados do Rio Grande dQ Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Embora instalado há pouco mais de quatro anos, este 
Tribunal vem enfrentando sérias dificuldades para o satisfa
tório desempenho das atividades forenses que lhe foram atri
buídas_ pela Constituição Federal (art. 108), em razão_ de incon
tida demanda da prestação_ jurisdicional. 

Dados estatísticos comprovam a existência de -aprOxima
damente 42 .. 000 feitos no Tribunal Regional Federal da 4~ 
Região, o que importa em uma média de 3.000 processos 
por juiz. Somente no ano de 1992 foram distribuídbs cerca 
de 37.000 processos, representando uma média próxima de 
2.700 por magistrado. Tal nYmero_,. _com se sabe, está muito 
além do_ que recomenda a Lei Orgãnica da Magistratura Nado
na! (Lei Complementar n' 35n9, art. 106, § 1'), que permite 
o aumento do_ número de cargos de juízes nos tribunais quando 
a média de 300 processos distribuídos por ju"ii ror-ultrapassada. 

A criação de mais nove cargos de juiz, cOgitada neste 
anteprojeto, ensejará ao Tribunal aumentar, substanciah:ne_n
te, sua capacidade produtiva, eis que passará a contar com 
duas novas Turmas (de quatro juízes cada uma) e duas Seções 
especializadas. 

Em decorrência da mencionada carência de juízes, tem 
havido um evidente sacrifício na celeridade da prestação juris
dicional, com reflexos negatiVos -para·-· a' imagem -do Poder 
Judiciário e o conseqüente prejuízo para a sóciedade. 

Outi:'ósSSim, o desdobramento do cargo de Vice~Presi
dente e Corregedor em cargos distintos de Vice-PreSidente 
e Corregedor da Justiça Federal da 4• Região, jUstifiCã...:se 
para aliviar a sobrecarga das atividades administrativas afetas 
à Presidência, em especial para processar os Recursos EXtraor~ 
dinário e Especial, bem assim permitir aO -corregedor dedi
car-se exclusivamente à supervisão e ao efetivo· controle das 
atividades forenses das diversas Varas das.Seções Judicj~r:i~s 
jurisdicionadas. 

Impende assinalar que o Plano Plurianual, objeto da revi
são de que trata a Lei n' 8.446, de 21 de julho de 199)., 
contém previsão para atender às despesas que decorrerão das 
medidas propostas neste anteprojeto, consoante consta do 
subitem 2.6 (relativo ao Poder Judiciário) do Anexp_ao men
cionado dispositivo legal. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO . 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "iiTui.:o "lv~· ... '" ... <O'". m ~ """'~ 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO lli 
Do Poder Judiciário 

···· · · · · ···· · · · · ···· · · · · ··· · · · ·· ·sE·çxo ·iv .... · ····················----··· 
Dos Tribunais Regionais 

Federais e dos JuízeS Federais 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 
I - os Tribunais Regionais Federais; 
11- os Juízes Federais. 
Art. 107. Os Tnõunais Regionais Federais compõem

se de, no mínimo, sete ·juízes, recrutados, quando possível, 

na respectiva região e nomeados pelo Presídente da República 
dentre brasileiros com ro_ais de trinta e menos de sessenta 
e cinco anos, sendo: _,,. . 

I -um quinto dentre advogados com mais d~ de_z anos 
de efetiva atividade profissiorial e membros do Ministério Pú~ 
blico Federal com mais de _dez anos de carreira; 

II- os demais, mediante promoção de juízes federais 
com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e mereci
mentO. alterriã.dàmente. 

Parágafo ÚQ.icO. A lei disciplinará a remoção ou a per
muta de juízes dos Tribunais RegiOnais Federais e determinará 
sua jurisdição e sede. 

o O' • • o o • o o • ··~· • • • • • • O KO O • • • • o' • '.f: O '-~··-• • • --~" 0 
O' ••··-· 

0 0
' 

0 0
: •_:_: 

0 0 ~' 0 0 
:•_:_ ' ' "' 

0 0 

....... ,.; ...... ~· .-.... _ .................... --... ~··----'<•----···· ....... . 

LEI N' 7.727, DE 9 DE JANEIRO DE 1989 

Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais 
Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos 
quadros de pessoal e dá_ outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 ~ Os Tribunais Regionais Federais criados pelo 
Ato das Disposições Constitucionais Trãtfsit6rias, têm sede 
e jurisdição definidas na ~esolução n~ 1, de_ 6 de outubro 
de 1986~ do Tribunal Federal de Recursos7 expedida em -obe
diência ao disposto no § 69 do art. 27 do mesmo Ato. _ _ 

Art. 29 Os Tribunais Regionais Federais teràO a seguin
te compoSiÇão-ínícial: 18 (dezoito) juízes, Õas P e 3~ Regiões; 
14 (quatorze) nas 2• e 4'. Regiões; e !O (de?") juízes, na 5' 
Região. 

Art. 3" Observado o disposto no artigo anterior, os can~ 
didatos a todos os cargos da _comp~?sição inicial dos Tribunais. 
_R~gipnais fed~rais serão indicad_os pelo TribunafFederal de 
Re.cursos, consoarite dispõem o §· 79, segunda parte, e o § 
99 do art. 27 do_Ato das Disposições ConstitUCionaiS Transi
.tórias, e nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1' (Vetado). 
§ 2<? Os jUízeS dos_ Tribunais Region~is Federais, no

meados na forma deste artigo, tomarão posse perante o Presi-
dente do Tribunal Federal de ReÇuisos. · · · -

Art. 49 Os Tribunais Regionais Federais serão insta
lados pelo Presidente do Tribunal Federal de Recursos e presi
didos pelo magistrado mais antigo, oriundo da carreira de 
juiz federal, até a posse do Presidente e _du_ Vice-Presidente, 
eleitos na conformidade .d? que dispuserem os respectivos 
Regimentos Internos . 

§ 1 ~ O V ice-Presidente exercerá também a função de 
Corregedor da Justiça Federal na respectiva jurisdição. 

§ 29 Os Tribunais Regionãls~FederaiS aprõvarão seus
Regimentos íritern-os dentro de 30 (trinta) dia_s, contados de 
sua instalação. 

······-~,~~~·-··cA~c~;;;i~;ó~;d~·c~~·;;i~~i~a~:·j~;;r;~·~·cra~d~~;~ 
e de Assuntos_Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' I10;DE 1993 
(N• 3. 733/93, na Casa de origem) -· · 

(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça) 

Altera a composição do Tribunal Regiorial Federal 
da 2~ Região e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta:-- ---- __ : -:----- --
Art. 1" O Tribunal Regiônal Federal da 2' Região passa 

a ser composto por 23 (vinte e __ três) juízes. 
Art. 2o Ficam criados 9 (nove) cargos de Ju-iz do Tribu

nal Regional Federal da 2~ Região. 

Parágrafo úriii:o-. Os cargOs~ de que trata este artigo serão 
providos por nomeação pelo Presidente da República, me
diante indicação em lista tríplice, ·organiZada pelo Tribunal 
Regional Federal da 2~ Regi~o. observado o dispost~ __ no~ inci
sos I c II do art. 107 da Constituição Federal. 

Art. 3" A função de Corregedor a que se refere o § 
1" do art. 4• da Lei 7.727, de 9 de janeiro de 1989, passa 
a ser exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal da 

2~- Região, que será escolhido dentre os Juízes do Tribunal 
Regio-nal Federal da 2~ Região, na forma como dispuser seu 
Regimento Interno. 

Art. 4~ Ficam criados, no Quadro Permanente de Pes
soal do Tribunal Regional Federal da 2a Região, os cargos 
relacionados no Anexo desta lei. 

Art. s~ Cabe ao Tribunal Regional Federal da 2' Região 
prover os atos necessários à execução desta lei. 

Art. 6~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
corre tão à conta das _dotações orçamentárias consignadas ao 
Tribunal Regional Federal da 2a Região. -

Art. 7~ Esta lei enti-a em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(Art. 4' da Lei n' , de 1993) 

. .. ' . . , .• ·' 
NÚMERO 

GRUPOS CATEGORIAS/CARGOS CÓDIGOS/ DE 

NÍVEIS CARGOS 
. 

Diretor de 

Direção e Assesso- Subsecretaria TRF-DAS-101.4 04 

ramento Superiores Diretor de Divisão TRF-DAS-101.3 12 

(TRF-DAS-100) Chefe de Gabinete TRF-DAS-101.4 10 

Assessor de Ju:iz TRF-DAS-102.5 09 

Assessor Judiciário · TRF-DAS-102 .4 06 
.. 

Técn:ico Judiciário TRF-AJ-021 61 

At:ividades de Apoio Auxiliar Judiciário TRF-AJ-022 115 

Judic:iário Taquígrafo Judiciário TRF-AJ-023 09 

(TRF-AJ-020) Atendente Judiciário TRF-ÃJ-024 51 

Agente de Segurança 

Judiciária TRF-AJ-025 23 

Outras Ati v idades 

de Nível Médio Auxiliar Operacional TRF-NM-1006 17 

(TRF-NM-1000) de Serviços Diversos 

Processamento de Analista de Sistemas TRF-PR0-1601 01 

Dados Programador TRF-PR0-1602 01 

(TRF-PR0-1600) Operador TRF-PR0-1603 02 
'"" .. . . . . 
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OFÍCIO N'' 046193-STJ/CJF 
Brasília. 27 de abril de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra dc __ encaminhar à elevada apreciação dos 

ilustres membros das Casas do Congresso Nacional, de conJor
midade com o disposto no art. 96, II, da Constituição Federal, 
o incluso anteprojeto-dc_-lei, que dispõe sobre a reestrutur_ação 
do Tribunal Regional Federal da 2~ Região, acompanhado 
da justificação em anexo. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Miriistro AD.tônio Torreão Braz, Presidente. 

Justificação 

O presente anteprojeto-de-lei tem por finalidade alterar 
a composição do Tribunal Regional Federal da 2~ Região, 
sediado na cidade do Rio de Janeiro, de 14 para 21 juízes 
e a conseqüente ampJiação do seu quadro de servidores, dotan
do-o de condições mínimas indispensáveis ao restabelecimento 
da eficiente prestação jurisdiciQnal da Justiça Federal de Se
gl!ndo Grau nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

.Embora instalado há pouco mais de quatro anos, o certo 
é que este Tribunal vem enfrentando sérias _dificuldade_s pa.ra 
o satisfatóriO desempenho das atividades forenses que lhes 
foram atribuídas pela ConstitUição FedCfal (art. 108}, erifb
zão do crescente aumento da demanda jurisdicional. 

Dados estatísticos comprovam a existência de aproxima
damente 39.000 feitos em tramitação no Tribunal Regional 
Federal da 2" Região, o que importa cm uma média próxima 
dos 2.900 processos por juiz. _Somente no ano de 1992 foram 
distribuídos cerca de 20.000 feitOs; representando uma média 
de 1.428 processos por magistrado. Tal número, como se sabe, 
está muito além do que recomenda a Lei Orgânica da Magi~-
tratura Nacional (Lei Complementar n' 35n9, art. 106, § 1'), 
que permite o aumento do número de cargos de juízes nos 
tribunais quando a média de 300 procesSos distribuídos por 
juiz for ultrapassada. 

A criação de mais nove cargos de juiz, cogitada neste 
anteprojeto, ensejará ao Tribunal aumentar, ·substancialmen
te, sua capacidade produtiva, eis que passará a contar com 
duas novas Turmas (de quatro juízes cada uma) e duas Sessões 
especializadas. 

Em decorrência da mencionada carência de juízes, tem 
havido um evidente sacrifício na celeridade da prestação juris
dicional, com reflexos negativos para a imagem- do Poder 
Judiciáiio·e o conseqüente prejUízo para a sociedade. 

Outrossim, o desdobramento do cargo de Vice-Presidente 
e Corregedor em cargos distintos de Yi~e-PreSidente e Corre
gedor da Justiça Federal da 2~ Região justifica-se para aliviar 
a sobrecarga das atividades administrativas afetas_ à Presidên
cia, em especial para processar os RccuTsos Extraordinário 
e Espe_cial, bem assim permitir ati" COrregedor dedicar-se ex.:. 
clusivamente à supervisão e ao cfetivo controle das atividades 
forenses das diversas Varas das Seçõcs Judiciárias jufísdiCiá
nadas. 

lmpende assinalar que o Plano Plurianual, objeto da revi
são de que trata a Lei n' 8.446. de 21 de julho de 1992, 
contém previsão para atender às despesas que decorrerão das 
medidas propostas neste anteprojeto, consoante consta do 
subitem 2.6 (relativo ao Poder Judiciário) do Anexo ao men
cionado dispositivo legal. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. 1988 

································:ri:ruio-i:v·······---·····-··---··-------
na Organização dos Poderes 

······················;:A.:Pi:Yui:ci.iii·-··-··-·--··---·-··········· 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOIV 
Dos Tribunais Regionais 

Federais e dos Juízes Federais 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 
I- os Tribunais Regionais Federais; 
TI- os JuTzes Fedéfais: 
Art. 107. Os TribunaiS Regionais Federais compõem

se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 
na reStfectiva região e nOmeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta 
e cinco anos, sendo: 

I -um quinto _dentre advogados com mais de dez anos 
de e.fetiva atividadc profissional e membros do Ministério Pú-
blico Federal com m.ais de dez. anos de carreira; · 

11 -os demais, mediante promoção de juízes federais 
com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e mereci
mento, alternadamente. 

Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção ou a per
muta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará 
sua jurisdição e sede. 

LEI N' 7.727, de 9 DE JANEIRO DE 1989 

Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais 
Regionais Fed'erais e sua instalação, cria os respectivos 
quadros de pessoal e dá outras providências. 

O Presidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1"' Os Tribunais Regionais Federais, criados pelo 
Ato das Disposições Constitucionais- Transitórias, têm sede 
e jurisdição definidas na Resolução n" 1, de 6 de outubro 
de 1988, do Tribunal Federal de Recursos. expedida em obe
diência ao disposto no § 6-:> do art. 27 do mesmo ato. 

Art. 2-:> Os Tribunais Regionais Federais terão a seguin
te composição inicial: 18" (dezoifOJ juízes, nis F-e "J~ Regiões; 
14 (quatorze) nas 2~ e 4~ Regiões; e 10 (dez) juízes, na s~ 
Região. 

Art. 3° Observado o disposto no artigo anterior, os can
didatos a to_dos_o_s__cargos da composição inicial dos Tribuiiais 
Regionais -Federais serão indicados pelo Tribunal Federal de 
Recursos, consoante dispõem o § 79 , se_gunda parte, e_ o § 
99 do art. 27 dO Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transi
tórias, e nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1' (Vetado). 
§ 29 Os juízes dos Tribunais Regio~ais Federais, !lO

meados na forma deste artigo, tomarão posse perante o Presi
dente do Tribunal Federal de Recursos. 
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Art. 4~- Os Tribuiuii~ Regionais Federais serão insta- Art. 2~ Ficam transformados (6) seis Cargos de Taquí-
lados pelo Presidente do Tribunal Federal de Recursos e presi- grafo Judiciário, código TRT 15'.026, e 1 (um) cargo de Assis
dido pelo magistrado mais antigo, oriundo cta carreira de juiz tente Social, código TRT 15~.930, criados pela Lei n"' 7.520, 
federal, até a posse do Presidente e do Vicc-Presidente, eleitos de 15 de julho de 1986, e 7 (sete) cargos de Técnico Judiciário, 
na conformidade do que dispuserem os respettivós Regimen- código TRT 15~.021, criados pela Lei n'-' 8.432, de 11 de junho 
tos Internos. _ de 1992, integrailtes do Q-U3.dro Perinanente da Secretaria 

§ 1" O Vice-Prcsidente exercerá também a função de do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, em 13 (tieze) 
Corregedor da Justiça Federal na respect1va jurisdição cargos de Médico, código TRT 15•.901, e' 1 (um) cargo -de 

. § zo Os Tribunais Regionais Federais aprovarão seus Odontólog~, có.digo TRT 15~ .90__9. ___ -. ._ - _ 
Regimentos Internos dentro de 30 (trinta) dias contados de Art. l F1cam transformados46(quarenta e seis) car.gos 
sua instalação. ' _de Agente de Segurança Judiciário_, cõdigoTRT 15~.023, cria~ 
.............................. -. •• -........... , •• ;~ ....... K ....... .::=.l·-·-~--~·--·.. dos pela Lei n" 8.432, de 11 de junh-o de 1.992, integrantes 
.................................... ~~---········ .. ·····-~~--.--=··············· do Quadro Pe'rmanente da Secretaria do Tribunal Regional 

do Trabalho da 15~ Região, em 26 (Vinte- e seis) cargos de 
(-As Comissões de ConstituiçãO~ Justiça e Ódadània 

e de Assuntos Económicos.) -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 171, DE 1993 
(N• 3. 788/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Décima 
Quinta Região e dá outras providências. 

O CongressO Naciomifdecreta: 
Art. 1 ~ Ficam criados, no QU.adi-õ Permanente de Pes

soal da Secretaria do Tribun~l Regí~:mal dO Trabãlho da"_Déçi
má Quinta Região, os cargos em êotriisSão OOn-st3rites d6 -Ane
xo I e os cargos efetivos Constantes do Anexo II desta lei, 
a sétem providos na forma da legislação em vigor. 

Auxiliar e Enfermagem, código TRT 15•.1001, 5 (cinco) cargos 
de Artífice de Eletricidade e Comunicações, código TRT 
15~.703, 5-(cinco) cargos de ArtífiCe de Carpintaria e Marce
naria, código TRT 15~.704, e 10 (dez) cargos de Telefonista, 
código TRT 15•.1044. 

Art. 4" Os cargos de Diretor de Secretaria e Diretor 
de Serviço, criados por esta lei, somente serão providos me
diante designação de servidor ocupante de cargo efe_tivo do 
quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho. 

Art. 5" As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região. 

- Art. 6~' Eita lei entra em vigor na data de su-a publi
cação. 

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário. 

QUADROPERMANENTEDE PESSOAL DA SECRETARIA DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15" REGIÃO 

CARGOS EM COMISSÃO 

NÚMERO DE 
GRUPO DENOMINAÇÃO CARGOS CÓDIGO 

DIREÇÀO E DIRETOR 
ASSESSORAMENTO DE SECRETARIA O li um) TRT.l5'.DAS-l0l.5 

SUPERIORES/CÓD. 
TRT.I5'.DAS-IOO . DIRETOR DE SERVI('O I O< dez> TRT.l5'.DAS-l O 1.4 
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QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO 
TRlBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA IS" REGIÃO 

CARGOS EFETIVOS 

CATEGORIAS 
GRUPO - FUNCIONAIS 

.TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

.OF!CL~L DE 
ATIVIDADES DE JUSTIÇA 
APOIO JUDl-
CIÁRlO - CÓD1GO-

AVALIADOR 

TRT.l5".AJ.020. .AUXILIAR 
JUDICIÁRlO 

.AGENTE DE 
SEGURANÇA 
JUDICIÁRIA 

.A TENDENTE 
JUDICIÁRIO 

ARTÍFICE DE 
MECÂNICA DE 

ARTESANATO MÁQUINA DE 
CÓDIGO- ESCREVER 
TRT.l5".ART.700 

ARTÍFICE DE 
ARTES 
GRAFICAS 

Justificação 

O presente anteprojeto de lei, elaborado com fundam~n
to no disposto pelo art. 96, inciso I, alínea "b" e II, alínea 
"'b .. , da Constituição Federal, consubstancia proposta no sen
tido de que sejam cdados cargos efctivos e comissionadOs 
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15• Região, sediado em Campinas 
-SP. 

Aprovada pelo Órgão Especial deste Tribunal, consoante 
termos contidos na Resolução Administrativa n" 68191, apre
se'nte medida se impõe, con~iderando que o Tribunal Regional 

NÚMERO DE .... 

CARGOS .. CÓDIGO 

070( setenta) TRT.I5".AJ.021 

050( cinqüenta) TRT.I5".AJ.022 

230( duzentos e 
trinta) TRT.I5".AJ.023 

0:14( trinta e quatro) 
TRT.IS".AJ.024 

I 16( cento e 
dezesseis) 

TRT.IS".AJ .025 

002 (dois) TRT.I5".ART.702 

003 (três) TRT.l5".ART.706 

do Trabalho da 1:)• Região, sediado em Campinas-SP, se 
insere no nível dos Tribunais de grande porte, com um dos 
maiores movimentos processüais trabalhistas, não coritail.do, 
entretanto, com número de servidores suficiente para atender 
e acompanhar o crescente volume dos trabalhos que vêm Se 
acumulando, em detrimento da celeridade processual, que 
deve orientar as atividades atribuídas ao Poder Judiciário. 

Dentre as razões apresentadas pelo E. Tribunal Regional 
do Trabalho da 15• Região, para ampliação do seu Quadro 
d~ Pessoal, cabe salientar que ·aquele órgão, para contornar 
suas dificuldades referentes_ ao reduzido número de servidores 
de que dispõe, informa socorrer-se, freqüentemente, do Go-
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vemo do Estado, Prefeituras Municipais e outros órgãos públi
cos, mediante requisição de servidores. 

Assevera o 15~ TRT que ''Não é difícil deduzir. ademais, 
que esse crescimento do movimento processUal de 1 ~instância, 
também alimentado pelos maiores encargos cof!_stituc:ional
mente atribuídos a esta Justiça Especializada, irá traduzir-se 
em maior número de recursos, como de resto, já vem ocor
rendo (veja-se quadro anexo). 

Cabe acrescentar, por derradeiro, que a·interior âo Esta
do_ de São Paulo, hoje, é o segundo pólo económico da nação, 
conforme atestam, sem discrepânciã, as publicações especia
lizadas no assunto. 

Diante de tal quadro, cHega a-ser preocupante o despre
paro do Tribunal Regional do Trabalho da 158 Regiã9, pãta 
absorver essa demanda, sem risco de estagnação dos proces
sos. De fato: no quadro geral da J:ustiça -do Trabalho, este 
Regional tem o 29 (segundo) movimt?ntg processual de segun
do grau e o 4~ (quarto) de primeiro grau, mas esta-posicionado, 
surpreendentemente, em último lugar, quando comparado 
com os demais, a partir da proporção entre processos e servi
dores (vide quadro anexo)". 

Com efeito, as estatístiCas demonstram que os quanti
tativos hoje existentes, como força çl.e pessoa, na 15" Região, 
são incompatíveis com O crescimenfo dos Serviços o que difi~ 
culta muito a satisfãtófia execução dos trabalhos, com conse
qüentes e inconvCriientes-desdõbiamentos, sendo, por isso_, 
imperiosa a ampliação do seu Quadro Pennanente de Pessoal. 

Sendo estas as razões que, em síntese, fundamentam o 
presente ariteprojeto-de-lei, espera esta Presidência tenha a 
proposição total acolhida pelos Excelentíssiinos Senhores 
Membros do Congresso Nacional, convertendo-se em lei com 
a urgência possível. 

Brasília, 5 de maio de 1993. -Orlando Teixeira da COsta, 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

OF. STST GDG GP N' 272193.~ 
Brasília,-5 de maio de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex' para apreciação 

pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 96, inciso II, 

'alínea "b;,, da Constituição Federal, o anexo Anteprojeto
de-lei que dispõe sObre a criação de cargos no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 15~ RegiãO e dá outras providências, com a correspon
dente justificativa. 

Na oportunidade, reitero a V. Ex• protestos de elevada 
estirila e distinta consideração. - Orlando Teixeira da Costa, 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

(Às ComiSsõeS de Constituição, Justiça e Cidada
nia, e de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA N" 172, DE1993 
(N• 3.973/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Dispõe sobre a reestruturação das Procuradorias 
Regionais da República e dá outras providências. 

O Congresso Nãciónat decreta: _ _ _ . 
Art. 19 Ficam transformados em cargos de Procurador 

Regiünal da República 27 (Vin-te e Sete} cargos-de PrOCur~dor 
.da República vagos, criados pelo Decreto-Lei n" 2.386., de 
18 de dezembro de 1987, e transformados pela Lei Comple
mentar n' 75, de 20 de maio de 1993. 

Art. 29 -Ficam criados, no Quadro Permanente de Pes
soal do MinistériO Público Federal, os cargos em comissão, 

-as Gratificações pela" Repfcientação de Gabinete e os cargos 
-efetivos, a serem providos por concurso público, relacionados 
no Anexo desta lei. 

Parágrafo único. O Procurador-Geiãl da República dis
-tribuirá os cargos efetiVCis das respectivas categorias funciona!s 
·em áreas de concentração, conforme a necessidade da adminís
tração. 

Art. .39 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentáiias COnsignadas ao 
Ministério Público da União. - -- - -

-- Art.- 49 Esta "lei entra em vigor na d_ata de sua pl,lbl~
cação. 

Art. 5~ Revogain-se as disposições em contrário. 
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ANEXO 
(Art. da Lei n' , de de de 1993) 

Cargos Efetiv9s -Técnico e Au~Uar _ ~ 
Distribuição por Area de Concentraçao/Órgao 

TOTAL 

Regi- PRs 

PGR o na is PRMs 12 22 311 42 

Grupo Grupo Grupo Grupo 

Técnico -

Processual 02 27 -- 04 06 22 15 76 

Administrativo 10 15 -- 04 07 16 28 80 

InfCirmática 04 -- -- 02 04 07 13 30 

Saúde os os -- -- 10 14 -- 34 

Documentação os 10 -- -- 04 09 02 30 

Engen. I Arqui t. 01 -- -- -- -- -- -- 01 

TOTAL 29 57 -- 10 31 68 58 251 

Auxiliar 

Vigilãncia -- -- -- -- -- -- -- --
Transporte .. 10 -- 54 08 08 08 13 101 

Administrativo 20 45 -- 06 10 10 15 106 

Artesanato 0.6 -- 42 06 07 15 15 91 

TOTAL 36 45 96 20 25 33 43 298 
-

TOTAL GERAL 459 

PRs- Procuradorias da República nos Estados 
1' Grupo- SP, RJ 
2' Grupo- MG, RS, PR, DF, SC 
3' Grupo~ RN, PE, PB, CE, GO, MS, BA 
4' Grupo- AM, SE, ES. MA, PJ, RO, PA, MT, AL, 

AC, TO, RR, AP . 

Justificação 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados 

O p-resente anteprojeto de lei que tem por fiÍialidade 
a reestruturação das Procuradorias Regionais da República, 
através da cria-ção de 27 (vinte e sete) cargos de Procuradores 
Regionais, bem como de Cargos em Comissão, Gratificações 

·-. 

pela Representação e Gabinete_e ~gos ~f~t~vos,_ 9~~ visa_!?: 
dotar o Ministério Públi,s::o Federal de condiçoes mmunas neR 
cessárias a prestar apelo à Justiça, . . . _" . _ 

Criados pela Constituição de 198~, ?s !f!-~unats ~~g~onats 
Federais- TRF tiveram sua compostçao mtcml d~f1m~a pela 
Lei n' 7,727 de 9 de janejro de 1989: 18 (dezOito) JUIZes, 
naS p e 3~ Regiões; 14 (qUatorze). nas 2~ e 4~ Regmes; e 10 
(dez) nas~ Região, totalizando 74 JUÍZeS. - . . .. 

COm o aumento da demanda de prestaçao JunsdtciOnal, 

0 TRF da 3• Região foi o ~rimeiró a Se~ reestrut~ra~o, passanM 
do a ser composto por vmte e sete ~ufzes (Le_l n·. ~~418, ?e. 
27 de abril de 1992). Pelo mesmo motivo, os Tnbumus RegiO
nais Federais dãs z~ e -4~ Regiões, através dos ProJet?s ~e 
Lei n9s 3.733/93 e 3.7332/93 t:_e~pectiv~mente, em tramltaçao 
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na Câmara dos Deputados, estão propondo a elevação-_do 
número de juízes que os compõem _para vinte ·e três.- _ - · -

Ao organizar o Ministério Público d3 União~ a :Cef Com
plementar n~ 75, de 20 de maio de 1993, _ crla, no art. 269 
das Disposições Finais e Transitórias, setenta e quatro cargos 
de Procurador Regional da República. 

Esse artigo, em verdade, tem como parâmetro o total 
de jufies de composição iniCial dos TRFs, adotando o mesmo 
número de juízes p3.ra o-- quantitativo de P!ocuradores que 
devem constituir as ciilco -Procuradorias Regionais da Repú
blica, criadas pela Lei n' 8.252 de 25 de outubro de 1991. 

A criação de 9 (nove) cargos de juiz para cada TRF 
das três regiões - z~. 3~ e 4! -pressupõe medida similar 
nas Procuradorias Regionais da República das mesmas re-
giões: 27 Procuradores Regionais. _ · 

O quadro a seguir apresenta, comparativamente, a situa
ção da carreira do Ministério Público Federal, arites da Lei 
Orgânica, como ficará com a aplicação dessa Lei Comple
mentar e, finalmente, as alteraçóes decorrentes da aprovação 
deste projeto de lei. 

Carreira do Ministério Público Federal -Quadro ·Previsto -
Maio 93 

l 
__ "_n_""'_"'_'_'""---cr- ; LEI c:M•u:.'<NTAR 7519J [ SITUAÇISD PRCf'OSTA 

CARREIRA I TOTAL I CAARE:IRA TOTAL CARREIRA 

-,..,-,-,-~-"-"-,-,--1-.,- Su::J::Jroc:uradJ! 461Sv::~ro:urador 
l'roe<.~ra':lor - 11 Cat 225 Pr::J::. Reglond •• 74 l'roe. Reçional 

l'ro:. Re~~onal ••• 111 [l'r;,c. Reçlol'\lll 

1

_,_•oc_"_'_"_'_' _-_'_' _"_' 1_,_~ ~'roc.ReD(blica ••·~~~Pro<:. ReJ:>Übllca 

TQTPL. ~90 I 'TOTPL. ~j TOTAL 

'----' 

• Art. 268 - cria 6 cargos de Su~>lro:ura~or-Ger:sl da República 
•• Art. 269 - Crla' 74 cargos de I'Tocvrado; Reçiond da f'lepública 

I"'~ 
" I 101 

I 111 

1=1 

... Art. '27U - car~;~Cs d! ?roc. Regional oa Repêtllle~~ e~ceaentes, a serem 
e~tintos ~ 

•••• ArL :?71 - Cari;JOS de l'r.xurador d~ RepútJlic:a (ProcunCIOr de 11 Categoria 
admitidos depo1s de 05110/86 • Proc:ura:ior .::e 21 Cateoorlal 

As informações contidas no quadro, entretanto, nãà refle
tem a realidade do Ministério Público Federal: dos 590 cargos 
atuais da carreira, apenas 344 se encontram providos. Existem 
247 cargos de Procurador de 2~ categoria vagos. estando pre
vista, para o dia 30 de junho _corrente, a posse de 22 (vinte 
e dois) novos procuradores. Ainda assim, aprmôm-adamente 
50% do quadro não eStá preenchido. 

Com o intuito de facilitar a superação das restrições eco
nômicas do momento, o presente projeto de lei propõe que 
os cargos de Procurador Regiorial sejam criados por transfor
maçáo de cargos vagos de Procurador da República de 2~ · 
Categoria~ hoje denominados simplesmente- Procurador da 
República, por força do artigo 271 da LC 75/93. 

No que diz respeito ao ·apoio tias atividades finalísticas, 
a Lei n• 8.404 de 8 de janeíro âe 1992 havia criado 37 cargos 
para seu assessoramento. É um número insuficiente, visto 
serem 74 os Procuradores Regionais. 

Assim, para completar o quadro já api"ovã.do, o Ministério 
pleitea a criação de 37 cargos de Assessor (código DAS-102.1). 
Com ísto, atingiria'o total previsto de 74 (setenta e quatro), 
passando a contar, cada Procurador que atua na segunda ins· · 
tância, com um assessor. 

Para o suporte aos novos Procuradores E.egiõnai's, o'Ml
-n.istéfiõ Pdbfico Federal necessita de um acréscimo de 27 (vinte 
e sete) assessores; e 27 Gratificações pela Representação de 
Gabinete que serão utiJizadas para comissionar as secretárias 
dos respectivos gabinetes. 

_ A Lei Coniplementar rl"' 75/93, no artigo 268 cria, aind_a, 
6 (seis) cargos de Subprocurador-Geral da República os quais, 
para manter o padrão já adotado para os demais Subprocu
radores, deverão contar com 6 (seis) assessores código 
DAS-102.2. 

Lembramos, fmalmente que a Carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União, aprovada 
pela Lei n• 8.428 de 28-5-92 e regulamentada pela Lei n' 
8.628 de 19-2-93, resultou de um projeto cuja tramitação-se 
iniciou em 1989, e que nãg teve os seus quantitativos atuali-
zados. · 

Posteriormente, foram criadas as PrOcuradorias da Repú
blica no Amapá, no Acre, em Roraima e em Tg_caíltins, cinco 
Procuradorias Regionais da República e mais de vinte Procu

-. radorias da República nos Municípios. -:-_ ------ -------
_ _ Em maio de 199:?~ a Lei Complementar n9 75, Lei Orgâ
nica_do Ministério Público da União -estrutura a área finalís
tica do MPU, definindo o Conselho Superior do MPF, o Colé
gio de Procuradores, a C()_[fegedoria, as Câmaras de Coorde
nação para citar alguns órgãos. 

Nenhum dos projetos de lei, e tampouco a Lei Comple
mentar n9 75, trata do suporte para esses_: órgãos e_ unidades . 

. O quadro do MPF está, portanto, subdimensionado. 
Examinhando criteriosamente o quadro do MPF, e para 

corrigir a defasagem apontada, o presente projeto propõe 
um acréscimo de pessoal de nível superior e de nível auxiliar, 
conforme o Anexo do Projeto de Lei. 

A necessidade de ampliar o quadro se acentua com o 
veto ao artigo da Lei Orgânica que, a exemplo áa Lei n"' 

. 1.341191, dava ao Procurador-Geral da República poderes 
para requisitar servidores dos órgãos e entidades da Adminis
tração Federal, pois a implantação de novas unidades, normal
mente, se iniciava com servidores requisitados localmente. 
-Aristides Junqueira Alvarenga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.386, DE 18DE DEZEMBRb DE 1987 

Dispõe sobre a carreira do Ministério Público Fede
ral, a criação de Núcleos das Procuradorias da Repó
blica, em Munidpios, e dá outras providências 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo ~5, item· III, da Constituição, decreta: 

Art. 19 A carreira do Ministério Público Fed~ral, cons
tituída de cargos de proviment~ efetivo, passa a ter a seguinte 
composição: -- - -

I- Procurador da República de Categoria Especial: 40 
(quarenta) cargos; 

!l-Procurador da República de 1' Categoria: 255 (du
zentos e cinqúenta e cinco) cargos; 

lll- Procurador da República de 2• Categoria: 295 (du
zentos e noventa e cinco) cargos. 

Art. 2° O Procurador-Geral da República designará, 
dentre_ q~ Procuradores da República de Categoria Especial: 

I-o Vice-Procurador Geral da República, que o substi
tuirá, em suas faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo 
as atribuições que lhe forem cometidas; 
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li -o Vice-Procurador-Gcral Eleitoral, que o substituirá 
perante o Tribunal Superior Eleitoral, além de desempenhar 
outras atribuições que lhe forem cometidas; · 

III- os que, com o título de SQbprocurador-Geral da 
República, devam exercer as funções do Mini_stério .Público 
Federal junto aos diversos órgãos judicantes do Supreino Tri-

. bunal Federal e do Tribunal Federal de Recursos. -
Art. 3" O ato de designação dos SubprocuradoreS-Ge

rais da República indicará os órgãos junto açs quais funcio
narão e as atribuições cometidas, inçumbinçio-Ihes, especial
mente: 

I- exercer, junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao 
Tribunal Federal de Recursos, as atribuições previstas no art. 
34, itens II a VII!, da Lei n' 1.341 (1

), de 30 de janeiro 
de 1951; 

II- aprovar petiçõ.cs e pareceres d_os_ P_rocuradores da 
República que oficiem ·perante os mesmos Tribunais; 

III- zelar pelo cumprimento das instruç-ões do Procura
dor-Geral da República; 

IV- exercer outras atribuições para as quais sejãfn desig
nados. 

§ I' O Procurador-Geral da República, quando julgar 
necessário, exercerá pessoalmente as_ atribuições previstas nes
te artigo. 

§ 29 O exercício das funçõe:? previstas neste artigo não 
dá direito a qualquer Vantagem financeira. 

Art. 49 Os Procuradores_l;ia República de Categoria Es
pecial, oficiarãO, mediante- designação, perante o Supremo 
Tribunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos, o Tril;>unal 
Superior Eleitora.\, ou junto ao próprio Procurador-Geral da 
República. 

Parágrafo único.- Além dos Procuradores da República 
de Categoria Especial, o Procurador-Geral da Repúhlica po
derá designar Procurador da R~pública de outra categoria 
para o exercício das funções de que trata este artigo. 

Art. 59 O provimento dos c.argos_de Proc_urado_r d_a Re
pública de Categoria Especial far-se-á, nos termos dOs §§ 
1• e 3o do art. 5o e dos arts. 6' e 7o da Lei no 1.341, de 30 
de janeiro de 1951, mediante promoção: 

I -1/3 (um terçO), por antigüidade, na categoiia ante
rior; 

II- 2/3 (dois terços), por merecimento, dentre os coloca
dos, em ordem de antigüidade, nos dois priffie"ifOs-Te-rÇoS da 
categoria anterior. 

Art. 6° Os ve_nc_imentos. e vantagens dos cargos a _gue 
se refere o artigo 1 ~ são os previstos na legislação em- vigor, 
atribuindo-se aos Procuradores da República de Cat~goria 
Especial os vencimentos e vantagens atualmente percebidos 
pelos Subprocuradores-Gerais da R~pública. 

Art. 79 Os atuais cargos de Subprocuradores-Gerais da 
República são transform.adm;; em cargos de Procurador da 
República de Categoriá Especial, com o aproveitamento dos,· 
seus atuais ocupantes, l!m caráter efetivo, incluídos no qua(\.ti_; 
tativo fixado ·no iteni I do artigo lo ___________ ·_ 

Art. 89 O ~oder Executivo criará Núcleos_ das Procura-
4~~iª~-4~--~~_pú_l;>Hca nos Municípios_ onde se_ instalarem Varas 
da Justiça Federal. --- -- - -_ _ _- - -_- _ .- ~-. -- ... - -. - -

§ lo Os Núcleos serão dirigidos por I (um) Procurador
Chefe-Adjunto,_nomeado por ato do Pr_oç_u_rador-Geral da 
República, dentre membros do Ministério Público Federal. 

§ 29 Ficam criados, na estrutura das Procuradorias çla 
República nos Estados, Núcleos da Procuradoria da Repú-

bliêi, nos MUnicípios relacionados no Anexo d_este Decrc-
to~Lei. _ _ _ _ __ 

Art. 9~ As despesas decorrentes da aPlicação deste De
creto-Lei correrão à conta de recursos consignados no Orça
mento da União. 

- Art. 10. Este" D"ecreto-Leí entra em vigor na data de 
sua publicação. . 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
JOSÉ SARNEY, Presidente da República - Paulo Bros

sard. 
LEI COMPLEMENTAR N' 75, DE 20 DE MAIO DE 1993 

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o esta
tuto do Ministério Público da União. 

TÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 266. (Vetado) 
A.rt. 267. (Vetado) 
Art. 268. Ficam_ criados seis c.argos de Subprocurador

Geral da República. 
---AJ:t. 269. Ficam criados setenta e quatro cargos d~ Pro-

curador RegiOnal da Rep~bHCa. -· -
§ 19 O Primeiro provimento de tOdos os cargos de Pro

curador Regional da República será considerado simultâneo, 
independentemente da data dos atas de promoção. 

§ 29 Os vencime_ntos iniciais do cargo de Procurador 
Regional da República_ serão iguais aos do ~rgo de Procurador 
de Justiça do Distrito Federal. 

Art. 270. Os atuais Procur~dores da República de I' 
Categoria. que ingressaram na carreira-até a data da promul
gação da Constituição Federal, terão os_ seus car_gos tJ;"ansfot
mados em cargos de Procurador Region-al da República, man
tido~ seus titulares e lotações. 

§ 19 Os cargos transformados na forma deste artigo ex
cedentes do limite previsto no artigo anterior, serãO extintos 
à medida que vagarem:. - -

- § 29 Os Procura~ores da República ocupantes dos car
gos transformados na forma deste artigo poderão ser desig
nados para oficiar perante os J ufzeS Federais e os .Tribunais 
RegiOnais Eleitorais. 

Art. 271. Os cargos de Procurador da República de 
1 ~ Categoria não alcançados pelo artigo anterior e os atuais 
cargos de Procurador da Repúhlica ·de 2~ Categoria São trans
formados em cargos de procurador da República. 

§ 19 Na nova classe, para efeito de antigüida_d_e, os 
atuais Procuradores da República de 1 ~_Categoria precederão 
os de 2~ Categoria, este_s manterão na nova clãsse ã. atual 

. ordem de antigüidade. 
§ 29 Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador 

da República serão iguais aos do atual cargo de Procurador 
da República de I' Categoria: · 

• • • ' • • • • • • • • ' • • • ' • • O • O • • • O ' O • ' • • • O • O O ' • • ' • • • • O \ • : • • ooo ,_,_._~~~~>--:'-~'--"--'-=-' • -~ .~ • ' 

..................... ··- -.-· ..... -............ ~·: ...... ·~ ·-.. --~-~..,~-·--
LEI N'!7.727, DE 9 DE JANEIRO DE 1-989.-

Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais 
Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos 
qUad-ros de pesSoal e dá outras providências. 

• •' • • .. • '• . .,., ....... ., • .. ••••••••••••••••' ·~··u••••-••.•• • •• •"" .. '>""'' •••••• 
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LEI N" 8.418, DE 27 DE ABRIL DE 1992 

Dispõe sobre a reest:ruturação do Tribunal Regional 
Federal da 3" Região, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu _sanciono 
a seguinte Lei: · 

Art. 1 n O Tribunal Regional Federal da 3~ RegiãO passa 
a ser composto por vinte e sete Juízes .. 

Art. 2~ São criados nove cargos de Juiz do Tribunal 
Regional Federal da 3' Região. 

Art. 3n Os cargos de Juiz d-0 T~lbunai serão providos 
por nomeação pelo Presidente da República mediante indica
ção, em lista tríplice, organizada pelo Tribunal Regional Fede
ral da 3_~ Região, observado o disposto no art. 107, inciso 
I e II, da Constituição Federal. 

Parág-rafo único. Os Juizes do Tribunal tomarão ·posse 
perante o Plenário do Tribuna! Regional Federal da 39 Região. 

Art. 4" São criados, no Quadro Permanente ae Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional Federal da 39 Região, 
os cargos relacionados no Anexo desta Lei. __ 

Art. so O cai"go de Vicc-Presidcnte c Coriegedo!; men
cionado no § 1" do art. 4" da Lei n" 7.727, de 9 de janeiro 
de 1989, no Tribunal Regional Federal da 3" Região, com 
funções distintas,-é-desdobrado em cargos de Vice-PreSidente 
e de Corregedor-Geral da Justiça da 3<:> Região. 

Art. 6" Ao Tribunal Regional Federal da :lo Região cabe 
prover os demais atos necessários à execução desta Lei. 

Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correvão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao 
Tríbunal Regio-nal Federal da 39 Rcgiãõ-, a pa-rlii do exercício 
de 1992. · ·· · · 

Art. 8<~ Esta Lei entra em vigot' ria data de sua publi
cação. 

Art. 9" Revogam-Se as disposiç-Ões em cOntrário. 
Brasi1ia, 27 de abril de 1992; 171" da Independência e 

104" da República. -FERNANDO COLLOR- Célio Borja. 

LEI N" 8.252, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991 

Dispõe sobre a criação de Procuradorias Regionais 
da República, da Procuradoria da República do Estàdo 
do Tocantins, de Procuradorias em Municípios do Inte
rior e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1<:> Ficam criadas cinco Procuradorias RegionaiS da 
República. com sede em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Porto Alegre c Recife. ___ _ 

Art. 2<:> Fica criada, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a Procuradoria da República no Estado do Tocantins, 
com sede em sua Capital. 

Parágrafo único. Os núcleos criados pelo Decreto-Lei 
n~ 2.386, de 18 de dezembro de 1987, passam a denominar-se 
Procuradorias da República. 

Art. 3"' Ficam criadas Procuradorias da República nos 
Municípios relacionados no Anexo I desta Lei, que integrarão 
as estruturas das Procuradorias da República nos seus respec
tivos Estados. 

Art. 4o As unidades criadas pOr esta Lei coritarão Com 
pessoal do Quadro Permanente do Ministério Público Federal 
e pessoal requisitado, aos quais se poderão atribuir Gratifi
cação de Representação de Gabinete. 

Art. 5" (Vetado) 
Art. 6"' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao 

Minísteiio Público Federal crédito especial no valor de 
Cr$41.749.160,00 (quarenta e um milhões, s_etecentos e qua
renta ~nove mil,_cento e sessenta cruzeiros) valqrçle outubro 
de 1989, para atenc~er as despesas iniciais de instalação, organi
zação e funcionamento das Procuradorias Regioilãis da Repú
blica, da Procuradoria da República no Estado do Tocantins 
e Procuradoria da República em Municijjios do interior. 

Parágra_fo único. os-recurSos neceSsários à-exec-ução do 
- disposto neste artigo serão atendidos à COnta das dotações 

do Orçamento Geral da União. 
Art. 7o O membro do Ministério Público Federal~ pro

movido para o cargo final da carreira até 5 -de outubro de 
1988, cuja promoção tenha acarretado a sua remoção para 
o Distrito Federal, poderá, no prazo de trinta dias da promul
gação desta Lei, renunciar ã- referida promoção, retornando 
ao Estado de origem e ao lugar que ocupava na ordem de 
. antigüidade. 

Art. 8<.> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 9<:> Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. 

Brasi1ia, 25 de outubro de 1991; 
170' da Independência e 103" da República.- FERNAN

DO COLLOR - Jarbas Passarinho. 

LEI NO 8.404, DE 8 DE JANEIRO DE 1992 

Dispõe sobre a criação de Cargos em Comissão 
e Gratificações pela Representação de Gabiriete- G RG 
no Quadro do Ministério Público Federal -- M.PF. 

. . _ O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a SegUinte Lei: 

Art. 1 o São criados no Quadro do Ministério Público 
Federal os Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assesso
ramento Superiores, Código DAS -100, Constantes do Ane
xo I desta Lei, bem como as Funções Gratificadas - FG, 
constantes do Anexo II, e acrescidas à Tabela de Gratificação 
pela Representação de_ Gabinete as quantidades constantes 
do Anexo III. 

Parágrafo único. As despesas decorrentes da ':'Plicação 
d_e~ta Lei corr_erã_o à con~a, dos r~cursos orçamentários consig
nados ao Ministério Público Federal. -

-Art. -29 · Esta Lei entrã.- em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS ein contrário._· 
B-fã.sília, 8 de janeiro de 1992i 171~ da Independência 

e 104" da República. - FERNANDO COLLOR - Jarbas 
~assari~ho. 

LEI N' 8.428, DE 29 DE MAIO DE 1992 

Cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo 
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os 
valores de vencimentos~ e dá outras providências. 
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. LEI N·· 8.628, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993 

Dispõe sobre a regulamentação da Carreira de 
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da 
União - MPU e dá outras providências. 

••••••••••,••••••••oo.••••~••o••••H••••••••••o•'"''''."'•'''''''',''''~"'' 

Mensagem PER n·• 3 
Em 30-6-93. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ÉX:celêllcia, TIOs 

termos do art. 127 da ConstituiçãO Federal. em concorrêricia -
com o art. 34 da Lei Complementar n~ 75 de 20 de maio 
de 1993, o anexo anteprojcto de lei, que reestrutura as Procu
radorias Regionais da República. 

As disposições no presente anteprojeto de lei correspon
dem ao mínimo necessário para permifir ao Ministério Públicó 
Federal exercer sua competência_constitucional junto à Justiça 
Federal de 2~ instância, ora em fase de expansão. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Exc_elênciª- as _expres
sões de minha alta estima e elevada COU:sideraç~o._ -_Ari.stides 
Junqueira Alvarenga,Procurador-Geiã.l. d~.República. · 

(As Comissões de Constituição, Justiça e Ctdclda
nia, e de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. _ __ ___ _ _ - . . 

Sobre a rriesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 878, DE 1993 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do art. 13 do R~giJlleTitO _Interno, 

seja considerado como licença autorizada o- período com
preendido entre os dias 9 e 13 do corrente, inclusive, qu~ndo 
estarei ausente dos trabalhos d~_C_a_sa para, como Membro 
Títular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito- "desti
nada a investigar aS causas do endividamento do setor a_g_ríco
la", participar de diligê.tidas, no Estado do Mato Grosso, 
Cuiabá. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1993. -Senador 
Lourival Baptista. -- - -

REQUERIMENTO N• 879, DE 1993 

Nos termos do art. 13, § 1", do RegimentO Interno, requei
ro que seja considex;;tda li~ença au~orizada. min~~ Çtusê~ci~ 
aos trabalhos da C:isa, dias 8 e_ 10 de setembro __ em curso, 
respectivamente, cm virtud~_9e haver_ p~~-~~~ipado,_ no Rio 
de Janeiro, de mesa-redonda sobre Revisão ConstitUcional, 
promovida pelo jornal O Globo, e proferir palestra, no Recife, 
sobre o tema "Revisão Constitucional: os Prós e os_Contras") 
no Conselho Regional de Administração e Sindicato dos Ad
ministradores no Estad.o de Pernambuco, conforme convite 
em anexo. _ 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1993. -Senador 
Marco Maciel 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PERNAMBUCO 

,; •. ' - -.~_ 

Ofício/CRA-0.166193 
Recife (PE), 24 de agosto de 1993 

Ao Excelentíssimo 
Senador Marco Antonio Maciel 
Brasnia- DF. 

Excelentíssimo Senador .• __ agradecendo a acÓlhida que me 
f6i pr-eStada por V. EX". quando da minha visita ao seu gabinete 
no último dia 19-8, e Copsiderando a celebração da data máxi
ma da nossa categoria, tenho a satisfação de convidá-lo par 
falar aos administradores pernambucanos sobre o palpitante 
e-11.tual tema ''Revisão Çonstituç,ionill; OS Pfós e os Contras". 

O Dia do Administrador será comemorãdo no. próximO 
dia 10 de setembro, s~~t~-feira, às 20 horas, no auditório 
da FCAPIUPE (FESP), . 

OS qüase 12.000 .Companheiros no Estado sentir-se~ão 
honrados e orgulhosos, caso V. Ex' confirme a sua presença. 

Renovo os meus pi-otestos de elev_ada estima e_ distinta 
consideração. 

Atenciosamente. - Mauri Vieira Costa, Presidente do 
Conselho de Administradores e do Sindicato dos Adminis· 
tração no Estado de Pernambuco. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de qUorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'' 
Secre!ário. . =-- _ 

E lido. o. seguinte 

REQUERIMENTO N' 880, DE 1993 

Requeremos, nos termos do art. 160 do Regimento 
Interno que o tempo dos oradores do expediente da 
sessão de 1 ~de outubro vindouro seja dedicado às homeM 
nagellS que serão prestadas ao Vereador, na passagem 

- do seu dia, instituído através da Lei n~ 7.212/84. 

Justificação 
_Através da Lei n~ -7.211) de 20 de julho de 1~84, foi 

instituído o "Dia Nacional do Vereador", que passou a ser 
comemorado em 1\' de outubro, ocasião em que são homena
geados os nossos Edis: que tantos serviços prestam à comu~ 
nidade. 

Vale ressaltar que os grandes tribunos e políticos do cená
rio nacional geralmente têm origem nas Câmaras Municipais. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1993. -Senador 
Júlio Caffipos- SenadOr Mansueto de Lavor- Senador Nev 
Maranhão - Senador Carlos Antonio D'Carli - Senador 
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ De accordo 
com o disposto no art. 255, inciso I, letra b, do Regíniento 
Int~rno, o rlquerimento será objeto de deliberação após a 
Ord~m do D10. . 

- Sobte a mesa, co~Unicação que sétá lida pelo Sr. 1 <? Secre-
tário. -- · 

É lida a seguinte: 

_ Se-nhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

de acordo .com o disposto no art. 39 alínea a, do Regi!D-ep.to 
Inte:mo, que me au_septan~i dos traJ?alhos da G!isa, para breve 
viagem ao estrangeiro, -

Atenciosas saudações. 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 199~3. ~ Sena"dOr 

Aluizio Bezerra. 
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A Presidência recebeu. do Governo do EstadO de Per
nambuco, o Ofício n'' S/95, de 1993 (n" 775193 na origem), 
solicitando, nos termos da Resolução nn 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização_ para contratar ope-raç""ãu-ctC crédito para
os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de_ Assuntos Eco
nômicos, onde aguardará a complementação dos documento~ 
necessários à su-a instru_ção. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,- A Presi
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, o Oficio n' 5196, de 1993 (n'' 2.044193 na origem) 
solicitando, nos termos da Resolução n'' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para contrataroperação de crédito para 
os fins que especifica. 

A matéria será despachada â Comissão de __ AsSUntos Eco
nômiCos, onde aguardará a complementação dos dc)Cu-mentos 
necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~) _---: A Presi
dência comunica ao Plenáriõ Cfue· a Comissão Diretora apTo
vou, em sua reunião do dia 2 do corrente mês, os Requeri
mentos de Informações n"s 786, 794, 795 e 800, de 1993, 
dos Senadores Eduardo Suplicy, Onofre Quinan, Ped-iO-_iei
xeira e Gilberto Miranda, respectivamente aos Ministros que 
mencionam. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-'- HAoradores 
inscritos. - -

Concedo a palavra ao nobre Senadoi Juiahy Magalhães. 

O SR, JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA, Pronuncia 
o s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu 
discurso de hoje será dirig1do à imprensa do nosso País. Infeliz
mente, os nossos competentes fiscais e permanentes críticos, 
no momento, não estão presente -não há um das dezenas 
de jornalistas credenciados para acompanharem os nossos tra
balhos. 

O suicídio do ex,.Primeiro-MiniStro Pierre Bérégovoy, 
ocorrido há pouco mais de três meses, deixou os franceses 
em estado de choque e trouxe à tona uma antiga discussão 
sobre as responsabilidades sociais da imprensa. Béiégovõy 
teria sido levado àquele gesto extremo pela divulgação siste
mática, acompanhada de violentas críticas por parte de alguns 
periódicos, de atos_ ilícitos que teria praticado, contra-riando
a rigorosa postura ética que se espera de todo homem público. 

Os a tos de Bérégovoy, pelo que se póde depreender desde 
então, embora questionáveis, não eram- assiin~ tão -ilíCHO.S ou 
imorais como parte da imprensa francesa fazia c-rer-. Esta, 
pelo menos, é a impressão que se tem ao analisar os fatos 
tão alardeados pelos periódicos, sem contar q!J._e muitas d~s 
denúncias que incríni.irtavam o ex-Primeiro Ministro, não fica
ram devidamente comprovadas. 

Nos dias que se seguiram à morte de-seregovoy, parcela 
da imprensa francesa, especialmente o jornal Le Canard En
chainé, viveu o seu dia de -caça. O Ministro da Defesa, Francois 
Léotard, afirmou, peremptoriamente, que BérégOVoy não se 
matara, mas fora assassinado pelos jornalistas que o calunia
ram. O Jornal do Brasil do dia 4 de maio, ao div_~fgar os 
preparativos para o sepultã.mento do ex-Primeiro- tvfinistro, 
registrou as palavras de Léotard: · 

"Bérégovoy foi a primeir(! vítima de uma nova 
cultura_. A_ seu modo foi precursor de um holocausto, 
não o holocausto do ódio, mas da ironia, mais requin
tado e cruel. Fascismo elegante, sedução discreta da 
calúnia, recusa de qualquer compromiss-o que não seja 
com escárnio." 

"Alguns se aprazem em di_famar com regularidade 
semanãl conio se fossem às compras", investiu Léotard. 
acrescentando: __ •'O fascismo do futuro está contido nes
ta cultura meticulosa que nos encerra- num círculo de 
descrédito. Começa com dúvidas, termina com suspei
tas e mata lentamente. Ê preciso primeiro destruir o 
orgulho, depois a dignidade e, por fim, a honra de 
um homem." 

Léotard, ele próprio atacado sistematicamente por Le 
Canard Enchainé, poderia, ao defender a honra de Bérégovoy, 
estar falando em causa própria. No entanto, declarações do 
ex-Ministro da Cultura Jack Lang e do ex-Primeiro-Ministro 
Laurent Fabius,_ socialista como Bérégovoy _e adversário polí
tico de Léotard, tiveram o mesmo conteúd-o. Sem falar do 

-desabafO do próprio Presidente François Mitterrand: ;,Todas 
as explicações do mundo não justificam que tivessem sido 

. lançadas aos cães a honra de um homem e, finalmente, a 
-sua vida'', acusou o presidente francês. Por sua vez, Laurent 
Fabius, em artigo publicado no jornal Le Monde, atribuiu 
à imprensa a responsabilidade pela morte çle Bérégovoy, acen
tuando: "Existem palavras, caricaturas e imagens que têm 
a potência de tiros"'. _ 

- O suicídio de Bérégovqy _ocorreu nu~ período de grave 
questionamento de ética política, de comportamento dos ho
mens públicos. Denúncias de corrupção e postura antiética 
na-pólítica e na administração pública têm se tornado freqüen
tes em países de todos os continentes, abalando o prestígio 
de estadistas e minando a credibilidade de tradicionriis agre
miações partidárias. Na Itália, são raros os políticos de maior 
expressão que não tiveram a reputação arranhada desde que 
se desencadeou a "Operação Mãos Limpas". O mais impor
tante político italiano das últimas décadas, Giulio Andreotti, 
por sete vezes primeiro-miniStro, teve sUspensa sua imunidade 
parlamentar, por suspeita de cumplicidade no assassinato de 
um jornalista. 

Na Inglaterra, os sucessivos escândalos dos rn_embros da 
Família Real na vida privada e os privilégios de que desfruta, 
corroem sua imagem de austeridade. Na Alemanha, a renún
cia de Bjorn Engholn, lí(fbr do Partido Social-Democrata, 
-provoca desgaste considerável para aquela agremiação parti
dária. Nos Estados OUnidçs, o _Presidente Bill Clinton, em 
três ou quatro ocasiões, viu-se _na contingência de substituir 
Seus_ auxiliares de ~onfiança em conseqüência de denúncias 
feít3.s pefos meios de comunicação soctaL No Japão, uma 
su~~ss?o _de escândalo~ nos últimos anos implicou uma série 
de renúncias e culminou, agora, com a derrota do Partido 
Liberal Democrático, alijado do poder após 38 anos de abso
luta hegemonia. 

Em todos esses escândalos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res-. a imprensa teve um papef destacado~ Ao apontar os erros 
e denunciar os conluios, a corrupção, a malversação do dinhei
ro público e os danos causados à coletividade, a imprensa 
cumpr_e o seu papel de informar aos leitores, de formar a 
opinião pública. Ao longo de _sua histórh, a imprensa tem 
prestado inestimáveis serviços à humanidade, a tal ponto que 
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o livre excrcfcio da imprensa, no contexto mais amplo da 
liberdade de expressão, confunde-se com o próprio conceito 
de democracia. 

Para ficarmos só nos exemplos mais recenteS~~ pódemoS: 
citar os episódios do Watergate. nos Estados Unidos, e do 
impeachment do ex-Presidente Fernando Collor, em nosso 
País. Aquele episódio, considerado o maior escândalo politicO 
da história americana, resultou na renúncia do então Presi
dente Richard Nixon, em agosto de 1974 e na prisão- de nume
rosos auxiliares. A queda do Presidente da maior potência 
do planeta acontece_u depois que a imprensa ame-ricana-; espe
cialmente .os periódicos do_ The _Washington Post, revelou o 
envolvimen_to _de funcionários_Q.o governo e do Partido Repu
blicano no arrombamento da sede do Partido _Democrata, 
da escuta telefónica clandestina e outra::> irregularidades come
tidas durante_ a campanha eleitoral de 1972, e acobertado por 
Richard Nixon, que renunciou para evitar o imp"eachment. 

No caso bra_sileiro, a imprensa teve, igualmente, um papel 
decisivo a partir das denúncias de irregularidades que compro
metiam o então Presidente Fernando Collor e o ligavam às 
atividades ilícitas cometidas pelo seu tesoureiro de campanha 
eleitoral de 1989, Paulo César Farias. Não foss_em_ as r~velações 
da imprensa, dificilmente a CPI, por mals- eiilpenbada que 
estivesse, reuniria elementos suficiente~ para condenar o Presi
dente da República por crimes de responsabilidade. 

Num e noutro caso, a imprensa serviu à causa dernoc_r_átiça 
e ao interesse público. É inegável o poder da _imprensa, apro
priadamente apelidada por Macaulay de "o4uan9 poder"; 
também é inegável sua contribuiçã_o çomo _elemento de denún
cia e de resistência ao ;:;tbuso do podei-, à supressão das liberda
des, à agressão aos dispositivos constitucionais. 

Isto posto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe-nos exa
minar o reverso· da medalha, especialmente agora, quando 
a mídia parece obcecada cm promover-uma "caça às- bruxas". 
Cabe-nos perguntar, no momento cm que a itnpre·nsã exerce 
o seu poder de controle sobre toda a soci~da,ÇI~. a quem cõm
pete controlar a imprensa. A sanha denunciatória da mídia, 
neste momento, parece próxima do paroxismo. Diariamente 
se ouve falar em "ética na polí~ica", "ética· e cidadan,ia" 
e em outras reivindicações com rótulos assemelhados. En
quanto isso, a mídia não apenas denuncia os homens públicos, 
como também os julga e os condena_ antes mesmo que a ~ustiça 
tome conhecimento das acusações. Desse co_mportamento, 
deduz-se que os meios de comunicação vêm aginc!o sem os 
cuidados de ética e justiça que cobram dos homens públicos. 
Os abusos c os descuidos dos meios de _comunic;ação nã_o se 
restringem às denúncias de_ couupção infundadas ou passíveis 
de comprovação, mas incluem o incitamento ·à Vi.oléncia, ·o 
descompromisso com a cultura, a apologia indiscriminada do 
sexo. 

Há um evidente descompasso entre o _que os meios de 
comunicação pregam c a forma como agem. A corr~ta a!_lá!ise 
dessa incoerência leva-nos, preliminarmente, a formular as 
questões básicas e primeira dessa aüvidade. É preciso, antes 
de mais nada, conceituar o que é notícia, rever·os fundamentos 
do jornalismo, questionar sua fiilalidadc e delimita_r seu públi
co-alvo. Esta não é, Sf. PreSidente, Srs Senadores, a tribuna 
adequada para aprofunda-r a invest_igação teóriCa sobre a finali
dade dos meios de comunicação. Nada impede, porém, que 
abordemos rapidamente algumas dessas questões, a C'?meçar_ 
pelo conceito de notícia._ 

Uma definição tradicional, de Neil McNei'l, afirma que 
notícia "é uma compilação de fatos e eventos de interesse 
ou importância para os leitores do jornal que_ a publica"; 
tarnbt!m pode ser, para ficarmos com a definição do Professor 
Luíz Amaral, urna "informação atual, verdadeira:, carrégada 
de interesse humano e capaz de despertar a atença:o e a curiosi
dade de grande número de pessoas". 

Umberto Eco, citado por Ciro Marcondes Filho em "O 
CaPital -da Notícia'', é nienos convencional, ao declarar que 
nossa visão de notícia é baseada no privilégio do anormal, 
''no infercsse que ternos nos saltos brusços de estado a que 
somos submetidos na vida cotidiana." Seria, assim, o reflexo 
de uma procura contínua pelo novo, pelo diferente. O próprio 
Marcondes Filho desenvolve o tema a seguir, afirmando: "Pa
ra mim, torna-se notícia aquilo que é "anOrmal", ni.as cuja 
normalidade in~eressa aos jornais, como porta-vozes de cor
rentes políticas." 

Vimos, portanto, que a simples conceituação de ''notícía" 
evidencia o descompasso a que me referi, entre a postura 
ética que a imprensa propõe e aquela que ela pratica. Não 
surpreende, portanto, que Marcondes Filho tenha-se mos
trado pragmático ao tratar desta questão, que analisa à luz 
da produção capitalista. ''0 jornal ... acomoda o extraordinário 
na sua argumentação diária contra setores ou grupos sociaís. 
O extraordinárío, na impr-ensa: -"séria". só vira notícia quando 
pode ser utilizado como arma no combate ideológico". "Não 
parto da produção ingénua - assinala Marc_oodes Filho -:-. 
de desvincular a notícia do conjunto de interesses e de grupos 
dominantes na sociedade, nem da acepção de que haja qual
quer possibil~dade de se realizar um jorn"alismo objetivo' 1

• 

Os males da imprensa modCrna, "entretanto, nãO se resu
nielJl à pr~_doll!_i!lânciª ~a ideologia das classes dom-inantes 
ou à sua utilização nos conflitos políticOs~ como vererrlos mais 
adiante. O culto da violência e da promiscuidade, assim como 
a invasão da privacidade e a deturpação de nossos valores 
culturais, têm sido notados por variados segmentos da nossa 
sociedade, de elevada representatividade e idoneidade incon
teste. É o caso, por exemplo, da CNBB, que em recente 
documento (manifesto da 3P Assembléia Geral, fealizada em 
Itaici (SP), no mês de maio) reiVindicou uma postura rn3is 
ética na política, na economia e também nos meios de comuni
cação social. _ 

Em seu diagnóstico da sociedade brasileira contell)po
râne,a, os bispos destacaram: "Falta aceitação da necessidad~ 
da Etica, que compreende os valores capazes de garantir a 
realização pessoal e social do ser humano, conforme sua digni
dade e o sentido de sua vida". No que respeita especificamente 
aos meios de comunicação, a CNBB observou: "Os meios 
de. caro_un_icação_ social têm um papel fundamental na tarefa 
de informação, formação e promoção cultural a serviço do 
bem comum. Para manter uma informação livre e_honesta, 
os meios de comunicação precisam -Superar uma situação de 
quase monopólio. f'lão podem ser geradores de necessidades 
fictícias,- de falsas e>;:pectativas, de exploração da violência 
e da pornografia, nem, menos ainda, manipuladores das mas
sas, visando a objetivõs partidários, enaltecendo ou derru
bando instituições ou pessoas". 

---O impeachment- do ex-Presidente Fernando Collor, ao 
desencadear a. mobilização popular pela ética na políticã., Com
o irrestritO apõiõ -e, eventualmente, até a provocação inconse
qüente de boa parte da mídia, demonstrou que boa parte 
_dos. meios de comunicação tem-se pautado pelo ditado ''Faça 
o-que efffa-lo, mas não faça o que eu faço". - - -- -
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Essa contradição foi salientada pelo psicanalista Jurandir 
Freire Costa, num-artigo intitulado "Os Imof3.ís", publicado 
na Folha de S. Paulo, no dia 28 de março deste ano: "De 
um lado - frisa o psicanalista - , vemos os forffiãctores 
de opinião venderem torpezas a pretexto de respeitar o "di~ 
reito à informação" do cidadão. Puro cinismo! De outro, ve
mos o voyerismo e a hipócrita ''ira santa" ~qs_ que, atrás da 
indignação, ocultam o gozo com a miséria humana, dos pode
rosos que, ainda há pouco, admiravam, invejavam, idealiza
vam. Puro farisilísrnO! A impressão deixada por esse cvCllto 
é a de que boa parte da imprensa e das elites quer lucrar 
em cima do prejuízo". -

A crise de credibilidade e de ética dos meios de comuni
cação não é exclusividade da mídia brasileira. Na Inglaterra, 
os "excessos da imprensa c as invaSões injustificadas da--priva
cidade" levaram as autoridades a estudar novas leis civis- e 
criminais a serem aplicadas aos meios- cte comunicação. A 
ofensiva do qovcmo britânico decorre principalmente das 
publicações em torno dos problemas conjugais do casal Char
les e Diana, e-das relações do príncipe com Camilla Parker 
Bowles_ - escândalo que ficou conhecido como "Camilla
gate". A ação governamental resultou, até agora, no chamado 
"Relatório Calcutt", pórque elaborado por Sir David Calc~tt. 
Diretor do "Magdalcnc College", que, em seu pOnto mais 
controvertido, propõe a criação de um tribunal especial pai-a 
estabelecer um códigO de ética, advertir, estabelecer indeni
zaÇões e até multar os meios de comunicação. 

Devemos esclarecer, desde logo, Sr. firesidente~SrS.--Se
nadores, que tal proposta, rechaçada veementemente por jor
nalistas e proprietários de jornais, parece-nos a um s-6 tempo 
autoritáriã e inócua. Disso, entretanto, trataremos 'togo adian
te. No momento, interessa-nos destacar o descrédito a que 
chegou a imprensa britânica, ou:pelo menos, o repúdio que 
mereceram as publicações sobre a vida íntima de personaw 
lidades. Lá, como aqui: o Relatório CalcU.ft comete improprie
dades, mas destaca, acertadamente, que ''não é certo que 
a famtlia- e os 3ínigos das pessoas de evidencia pública sejam 
consideradas como "caça lícita" para a inclusão da imprensa. 
Parece_ óbvio, mas, infelizmente, é o que tenl ocorrido aqui, 
inclusive, em episódios recentes. 

O jornalista escritor Paul Johnson comentõu o conlporta
mento dos jornais britânicos em artigo intitu[ado ''Os 7 Peca
dos da Imprensa", ao qual já aludi em outra ocasião, publicado 
na revista Spectator. uma das mais antigas da Inglaterra. O 
Jornal da Tarde, de São Paulo, republicou no dia 24 de março 
o artigo de Paul Johnson, que critica o "Relatório Calcutt", 
mas tambt!m não perdoa o comportamento da mídia _contem
porânea. Em todo o mundo anglo-saxão a imprensa éfa geralw 
mente identificada com o conhecimento e o desenvolvimento, 
ajudando a vencer a corrida entre educação e democracia 
para produzir uma cidadania responsável. 

O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos- Senador Jutahy .Magalhães, esta
mos ouvindo o seu pronunciamento e 3dmirando as verdades 
que V. Ex~ está relatando nesta Casa, com relaçao aos meios 
de comunicação social, à imprensa em· geral. Realment~,as 
palavras que V. Ex\ nesta manhã de sextawfe-irã-, .i16-Seriido
Federal, no que tange à imprensa, não só internacional Corno 
nacional, retratam bem a realidade. Como participante dos 

meios de comunicação social- nosso grupo empresarial de
tém veículos de comunicação social, em nosso Estado, Mato 
Grosso -presto a V. Ex• toda a minha solidariedade. Embora 
proprietário desses meios de comunicação, reconheço que o 
pronunciamento de V. Ex" é dos mais importantes para o 
País, porque_ há um abuso constante no que diz respeito à 
detu-rpação da notícia, ao enxovalhamento da vida· privada 
dos cidadãos, e não há nenhum controle e ética. O homem 
público é exposto à infâmia e à calúnia através das páginas 
dos jornais e das revistaS e através dos noticiários das emissoras 
de televisão e rádio. Todavia, quando a verdade V(:ffi à tona. 
a resposta àquelas matérias extensas é resumida a uma peque
na notícia numa cantinho de página ou com trinta segundos 
no noticiário de rádio e televisão. Realmente, o Congresso 
brasileiro tem a obrigação de tomar uma providênCia a respeí
to. Isso porque a lei que vigora no Brasil atualmente não 
pune-Os ·responsáveiS pelos crimeS CometidOS- atraves da caneta 
ou da palavra, haja vista que, em vários países do mundo, 
a punição para esse tipo de crime que __ se comete contra a 
honra e a di·gnidade do cidadão, do político ou de qualquer 
personalidade, é severa. No Brasil, ocorre_ o contrário, ou 
seja, um processo por difamação ou calúnia, movido contra 
veículOs de comunicação social ou órgãos de imprensa, não 
resulta. em nada. Todas as_ vezes em que me acusaram de 
alguma falsidade, em que publicaram alguma notícia falsa 
sobre a minha pessoa e que recorri ao Poder Judiciárío, o 
processo-'náo resultoU erõ ilãda. Nunca vi, por exemplo, um 
jornalista ser condenado ou pagar pelo crime da- difamação. 
V. Ex~ aborda, neste instante, assunto da mais alta seriedade 
e, por isso, répito, cônta com a miilha integral solidariedade. 
Faço das suas palavras as minhas, e esta Casa fica devendo" 
a V. Ex~ uma resposta com relação a esse a·ssunto serifssimo 
que nesta sexta-feira traZ ao conhecimento do Plenário do 
Senado_Federal. O Brasil precisa tomar conhecimento de pro
nunciamentos como o que V. Ex~ está fazendo neste momento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•. 
Senador Júlio Campos. Por sorte, esse incentivo V. EX.-' dâ 
ao pronunciamento que faço acreditando que s_eja sério. É 
ll:ma análise objetiva, dentro de uma linha de pensamento 
que pretendo que sej~ ouvida. 

Mas diria mesmo que não se trata tanto do problema 
de lei de imprensa, que considero que ainda seja lei autoritária. 
Seria o cumprimento daquele próprio código de ética da 
ABERT, que, infelizmente, é desrespeitado, como mostrarei 
mais adiante no meu pronunciamento. 

Então. esses comportamentos, esses próprios parâmetros 
estabelecidos pelos jornalistas, pelos próprios profissionais é 
que não são obedecidos. Se esses comportamentos fossem 
obedecidos, muito diferente seria o comportamento da im
prensa. Mas agradeço a V. Ex~ 

"Hoje- complementa o autor- a visão geral dos meios 
de çomunicação é quase inteiram~~t~ negatiya: associada co,rn 
ig!Jorância, mentiras, invenção maliciosa e obscenidade . .-. Paul 
Johnson, cita a seguir, o que considera os sete pecados da 
imprensa, começando pela distorção dos fatos relatados, deli
berada ou inadvertidamente. O seg~:~ndo pecado por ele apon
ta~o é_ o culto de falsas imagens e refere-_se especialmente 
aojõrnalismo televisivo, em cuja edição as imagens-de prefe
·rência-fortes e até violentas têm preferência sobre as' palavras. 
Assim, as notícias sem imagens, ainda que iinpOrtantes, rece
bem um tratamento secundário, podendo mesmo ser elimi
nadas dos noticiários. Embora COID menor~intensiâade, tarn-
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bém os periódicos estão sujeitos a esse cUlto de fa.lsas imagens, 
havendo uma "ânsia quase irresistível" de manter estereó~ 
tipos, como a representação maniquefsta_dos b_ons e dos maus 
estadistas, dos bons e dos maus políticos, etc. 

A invasão da privacidade é o terceiro pecado da imprensa 
na análise de Paul Johnson, que o considera o mais perniciOso 
de todos. ''As vidas privadas, mesmo das pessoas famosas 
-alerta o jornalista- não estão abertas à inspeção·cto públi
co, como se fossem direitO deste". Sr. Presidente, Srs. Senado
res, vemos aqui, novamente, qUe, lá como cá, o jornalismo · 
padece de males idênticos. _Temos visto, no Brasil, jornais, 
revistas e emissoras de rádio e televisão; escarafuncharem 
a intimidade de pessoas que por qualqU.ei- motivo 'adquíriram 
notoriedade, especialmente os homens públicos. Na sanha 
de aumentar audiênc_i~ ou tiragem, Ou de atingír políticos 
de ideologia diversa, os meios de comunicação não perdoam 
sequer os amigos c familiares. É preciso restabelecer, de pron
to, a fronteira entre o dircito/dcv~r de informar e o mero 
atentado à privacidade. É preciso, também- e, aqui, re-por
to-me às questões que formulei anteriormente, de concei
tuação de notícia e de jornalismo - delimitar claramente 
o que é irriportantc para o público-alvo, e não apenas o que 
irá despertar süa curiosidade. . . _ _ 

O jornalista Paul Johnson relaciona como o quarto peca
do o "assassinato de personagem", que designa a orientação 
que recebem os jornalistas de certos órgãos· de comunicação 
de jamais citarem determinadas personalidades públicas, por 
mais mérito que tenham. "Vendetas de proprietários são· me
nos comuns hoje em dia, mas ainda ocorrem_. I~so,_lá na 
Inglaterra, aqui ainda continua. "A mídia - acrescenta
é uma arma carregada quando dirigida com intenção hostil 
contra o indivíduo". 

A exploração do sexo é o quiilto -petado da imprensa, 
na ~nálise de Paul Johnson. Os abusos, nesse aspecto, são 
tão gritantes que o tema dispensa maiores com·entários. Basta 
dizer que a própria sock~dade civil já está se modificando 
para impor os limites que a própria mídia deveria se impor. 
O adultério, a promiscuidade e as perversões sexuais são apre
sentados como se fossem. p padrão de comportamento, às 
vezes de forma até apologética. 

O binômio sexo c violência é e?CplOrado inconseqÜen
temente por todos os veículos d~ comunicação, ma~ especial
mente pela televisão, que assim, ao invés de formar, contribui 
para deformar a personalidade dos espectadores, notadamen
te os mais jovens, que ainda não amadurece.r.am o senso crítico. 
Essa atitude da mídia constitu-í~- aliás, o sexto pecado dos 
sete apontados por Johnson: o "envenenamento· das· rrtCntes 
das crianças". 

O sétimo e último pecado consiste no ;1buso .do poder. 
Utilizando seu poder e sua penetração-, a mídia serve a. inte
resses partículares, mantendo ou dcrruban~o govc~;nos, in
fluindo no eleitorado, mentindo para o público-alvo e inodifi
cando até os costumes e o· CC!r:rtPOrtamento da coletividade. 
'.'Os proprietários dos meios de comunicação I)ern; sempre 
estão conscientes do grau de poder que exe-rcem e de sua 
natureza corruptora", diz Paul Johnson, advertindo em segui
da: ''O exercício por longo praZo de um grande poder produz 
uma vulgarização das sensibilidades morais, com certa aborda
gem descuidada c temerária de decisões graves". 

Não pretendíamos, Sr. Presid~nte e Srs. Senadores, alon
garmo-nos nos comentários sobre o artigo do jornalista ihglês_
Entrctanto, se isso ocorreu, é porque observamos que pi"atica-

mente todos os males que Johnson denuncia podem ser consta
tãélos com frCqüência ·na rilídia nacional. Quanto à soluçã.o 
para esses males, o próprio Johnson indica os caminhos, ao 
_re_negar a intervenção governamentaL ''Pode uma mera corre
ção de erro, imposta pelo- órgãO ·apontado pelo governo, propi
cíâYâ mídia dar essa contribuição apropriada à cultura de 
massa? A resposta é: "não", afirma o Jornalista. Veremos 
que a questão enseja quase um consenso entre os estudiosos 
da --mídia, religiosos, políticos e outras categorias da comu-
nidade. · · 

Antes, porém, queremos ressaltar que as transgressões 
da rrtídia não acontecem por inexistência de p·arãmetros, de 
códigos de ética, mas sim por inobservânci;:t dos inesmos, 
tornados "letras mortas" para nossos meios de comu_nicação. _ 

Como ilustração dessa realidade, citaremos aqui, rapida
mente, alguns dos preceitos éticos constantemente violados 
pela mídia nacional, a começar pelo Código de Ética da Radio
difusão Brasileira, aprovado pela ABERT- Associação Bra
sileira das Emissoras de Rádio e Televisão: 

Art. 1 o Destina-se a radiodifusão ao entretení
ment_o e à informas~o do públíco em geral, assím como 
à prestação de serviços culturais-e educaCionais. 

Art. 5" As_emissoras transmitirão entreteriímen
to do melhor nível artíStico e moral, seja de sua produ
ção, seja adquirido de terceiros, considerando que a 
radiodifusão é um meio popular e acessível à quase 
totalidade dos lares. 

Art. s~ Os programas tra~smitidos não terão cu
nho obsceno_ e_ não_ advogarão a promiscuidade ou qual
quer forma de perversão sexual, admitindo-se as suges
tões de relação sexuais dentro do quadro da norma
lidade e revestidos de sua dignidade específica, dentro 
das disposições deste Código. 

Art. 11. A violência e o crime jamais serão apre
sentados inconseqüentemente. 

Art. 12. O usó de fóxicos, alcoolismo e o víCio 
do jogo de azar só serão apresentados como práticas 
condenáveis, social e moralmente, provocadoras de de

. gradação e da ruína do ser humano." 

Estes, Sr. Presidente e Srs. ~enadores, são apenas alguns 
dos dispositivos do Código de Etica da ABERT constante
mente desrespeitados. 

Passemos agora ao Código de Ética da Associação NaCio
nal de Jornais: 

Art. 3~ Apurar e publicar a verdade dos fatos 
de interesse público, não admitindo que sobre eles pre
valeçam quaisquer interesses. 

Art. 5-:> Assegurar o acesso de seus leitores às 
diferentes visões dos fatos e às diversas tendências de 
opinião da sociedade. 

Art. 89 Respeitar o direito de cada indivíduo à 
sua privacidade, salvo quando esse direito constituir 
obstác_ulo à informação de interesse público. 

Finalmente, destacaremos alguns dos preceitos mais vio
lados do Código de Ética do Jornalista, aprovado pelo Con
gresso N_acional dos_ Jornalistas Profissionais. 

"Ar!_:_ 3~ A inforniação divulgada pelos meios de--Comu·
niCàção públicos se Pautafá pela real ocorrência dos fatos 
e terá por finalidade o interesse social e cole.tivo. 
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Art. 6" O exercício da profissão_ de jornalista é uma 
atividade de natureza social e de finalidade pública, subordi
nado ao prcse~te Código de Ética. 

Art. 9'' E dever do jornalista: 
g) "respeitar o direito à privacidade do cidadão." 
Sr. Presidente, _Srs. Senadores, a atuação da imprensa 

tem merecido, ao longo do tempo, calorosos e merecidos 
aplausos. Ninguém desconhece o papel e_ a importância da 
imprensa na divulgação do saber, na busca de soluções para 
os problemas da humanidade, na luta contra a corrupção e 
a tirania, na preservação e no aprimorainentO da libe_rdade 
e da democracia. Por termos sempre re_conhecido os seus méri
tos e o seu inquestionável alcance, podemos, agora, sem qualR 
quer suspeita de represália ou de_scontentamcnto pessoal, 
apontar se_us erros e· seus descaminhos. Afinal, como disse 
recentemente o Advogado Arthur Lavigne, em entrevista à 
revista Imprensa, os meios de comunicação não poderiam, 
sozinhos, constituir uma instituição imaculada num regime 
democrático. É hora, entretanto, nesse momento de caça às 
bruxas, nesse momento em que se procuram "bodes Expiató
rios" para a nossa crise, neSse_ monlcnto em que os homens, 
públicos ou não. são condenados previamente, de a imprensa 
fazer seu mea culpa. - -

A solução, como dizíamos, não_ passa por lnstrU.rrieritos 
repressores ou por intervenção -govei'namerital. Há- que se 
considerar, inicialmente, que a Lei da Imprensa . em vigor 
é autoritária e anacrónica. Os projeteS de lei que visam a 
substituí-Ia e que tramitam no Congresso Nacional merecem 
nossa acurada atenção. 

Entretanto, vai grande distância entre Cumprir a lei e 
agir com ética. Cabe, portanto, aos jornalistas, a todos os 
profissionais envolvidos com os meios çle comunicação, e prinR 
cipalmente aos proprietários desses veículos_, r_e_ver os Códigos 
de Ética, s·e necessário, mas principalmente observar os seus 
preceitos com fírriteza, humildade e Coragem. Assim? J:>~derá 
a imprensa voltar a ser respeitada, recuperar a credibilidade 
e reconquistar o seu lugar entre as instituições que mais contri
buem para o progresso da sociedade, para o aperfeiçoamento 
da democracia e para a promoção da justiça e do bem-estar 
da coletividade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --: Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a Nação brasileira vive hoje sob o impacto de 
diversos pontos de estrangulamento da sua economia, como 
seja: défiCit público, inflação, desequilíbrio na balança de pa
gamentos, distribuição de renda, desemprego, baixa produti
vidade, fome, além das.indústrias da se_ca, das cheias, das 
geadas, das organizações de amparo à infância, à adolescência, 
à velhice, como tamb~m do_ meio ambiente, ecologia, etc. 

A modernização do Estado, vangloriada pelo Governo 
anterior, preconizava a _entrada do PaíS no Prirrieiro Mundo 
e, como conseqüência, tcrfarriõs conâiÇ66S-<:k! COmeçar a resol
ver e/ou minorar os pontos de estrangulamento da nossa eco
nomia. 

Começava o Governo éom -a- granae rilágicà OU- corii -a 
descoberta do ovo de Colombo ao incentiVar e promover a 
desestatização da economia, com a privatização de órgãos 
que tinham suas atividadcs direcionadas e geridas pela máqui-

na estatal, como também u_ma procura de eficiência da máquiR 
na govc_rnamçntal, através da desmontagem_ burocrático-ad
ministrativa que, juntamente com a privatiZação, iria elimínar 
o défiéif público __ e, conseqüentemente, combater a inflação.· 

O chamamento da privatização_alcançou Estados e Muni
cípios que, sentindo a necessidade de recursos para realizar 
investimentos;passavam a colocar em leilão empresas de eco
nomia mista. -

Não se deu conta o Estado de que determinadas empresas 
qUe estavam sendo_ CQlocadas_ à disposição da privatizaçâo 
pertenciam a um mercado oligopolizado, como é o caso especí
fico da empre_sa de transportes aéreos. 

Outrossim, os GOvernos Federal e Estadual não tomaram 
nenhuma providência concreta, através da legislação ou de 
ato congênere, que oferecesse condições a que essas empresas 
privatizadas tivessem um mínimo de tempo de maturação na 
sua nova administração> para poderem efetivamente participar 
do mercado de concorrência altamente imperfeito. 

Vale salientar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que as 
empresas estatais devem tributos à Federação, aos Estados 
e Municípios, o que, por si só, significa alto nível âe subsídio 
e de sobrevivência das mesmas no mercado de concorrência 
imperfeita (oligopólio). Poucos fOram os empresários que se 
habilitaram a participai" dos leilões das empresas estatais, po
rém, muitos foram os fundos de pensões de estatais que se 
habilitaram nesses leilões, conseguindo arrematações. 

Dentre as poucas empresas que se habilitaram a participar 
de leilões de estatais, encontra-se o Grupo, com toda a sua 
inversão empresárial já bastante conhecida na região Centrá
Oeste, mais propriamente em Brasília, que não faz parte de 
qualquer conglomerado da nossa já cantada e_decantada re
gião Centro-Sul do País. 
_ A Empresa de Transportes Aéreos de São Paulo foi priva
tizada, obtendo o Grupo Canhedo a maioria das su~s ações. 
Os funcionários da V ASP, através de uma organizii.ÇRO, fica:. 
ram com outra parte das ações, assim como o Governo de 
São Paulo e acionistas individuais, através_ do mercado_ de 
Bolsa de Valores. ____ _ 

Privatizada a V ASP, entra a mesma no mercado de con
çorrência imperfeita, sem os incentivos e subsídios da~os pelo 
Est~do, Governo F~deral e Município, como seja: o de pagaR 
mente de tributos, o de reforço de caixa pelo Tesouro Estadual 
para garantir a-sua operacionalidade, etc. -. 

Deve-se levar em consideração que existe uma crise inter
nacional nas atividades de transportes_ aéreos, conseqüência 
da_ recessão mundial acumulada nos anos 80, que determinou 
o_iechamento de empresas de àmbito mundial, corno também 
déficits astrõriôinicos de empresas do nosso decantado modelo 
económico que, hoje, é o japonês. ~ 

Nesse parforama começa a operacionalidade da nossa em
presa de transportes aéreos (V ASP) agora privatizada. 

Q grupo majoritáriO cómpriiniu despesas, prC:iCUrou efiR 
ciência, alargou horizontes através de conquista de linhas in
ternadonais até então -privativas de outras cOncorrentes Ii"acio
nais: V ARIG e TRANSBRASIL. 

Eyidentemente, as medidas tomadas tiveram que ser im
pleme~tadas através· da dimümição de atividades exercidas 
pelo grupo em outros empreendimentos que dirige e gerencia 
na região CentroROeste. - ~ · 

CÕnvém esdarecer que a Viação Aérea São Paulo -
V AS~, participa do mercado de_ofer~a de empreg?s para mais 
de 7 mil trabalhadores diretos, totalizando aproximadamente 
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35 mil empregos indiretos; envia razoável_quantia monetária 
para os cofres dos Estados.~_M'-':nicíp"ios :através do :e~ol~i
mento do ICMS, além de recolhtmentos para a Prevtdencta 
Social, para o Fundo Oe Garantia, dQ ·:-r~mpo de Serviço e 
para os Municípios que operam através de impostos c _taxas 
de sua competência, sem falar no Imposto de Renda. 

A V ASP possui aproximadamente 26 aeronaves- todas 
de sua propriedade- condição a que chegou através da atual 
administração, excluindo totalmente as operações de leasing 
feitas com empresas- estrangeiras, o· que significa uma quantia 
razoável de renda gerada no País e enviada para o exterior. 

Existe um bem estruturado serviço_ de atendimento ao 
turismo, o grande filão da economia para conseguir recursos 
internos. A nossa região Centro-Oeste, onde desponta o Pan
tanal, tem sido bastante beneficiada com a participação da 
V ASP no mercado de transporte de turistas. 

Ultimamente, Q grupo majoritário de empreendedores 
da V ASP tem sido alvo de inúmeras tentativas de desmora
lização, algumas das quais são conseqüência da concorrência 
em que estão inseridas e outras são provenientes da crise 
política por que passamos: Para agregar mais, _há urna caml?a
nha institucional. com muito marketing c míd1a, que tambem 
atingiu o referido grupo. . 

A quem interessa a destruição da V ASP? A quem mte
ressa a situação de expô-la ao ridículo perante o mercado 
de consumidores? 

O Sr. Ney Maranhão- Permite V.-_Exa U111:_aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço V. Ex', com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Júlio Campos, Solidari
zo-me com V. Ex~ quando, nesta manhã, descreve a luta c 
a coragem de um empresário. Aí está o exemplo: a V ASP 
é uma companhia, como tantas outras dçstc País, que receb~a_ 
do_ Governo o dinheiro que, ihdiretamente, vinha do povo. 
Lembro-me_ de que, na época do Governo_ Collor_. quando 
tentamos privatizar a USIMINAS, o nobre_ Senador _Ron;fln 
Tito, de Minas GeraiS- pão" me esqueçq rrfá_iS: _-dizia que 
a USIMINAS, desde quando foi criada até a sua privatização, 
deu um prejuízo a Minas Gerais de 2 bilhões e m~ío _de dólar~s, 
de incentivos. Esses incentivos iam para quem? Para os carté1s, 
para os oligopólios, que não repassavam esses incentivos para 
os consumidores. O que V. Ex~ está dizendo é a pura verd~de: 
existe_ uma ca_mpartha orquestrada para tentar desmorahzar 
e jogar na rua da amargura um empresário que teve condições, 
teve peito - como dizem os tabaréus da sua terra e do Nor
deste -de enfrentar os problemas inerentes a uma companhia 
corno a VASP. Um homem como o Sr .. _.Wagner Can:ttedo, 
que estava ganhando o seu dinheiro_~ qu~- es~~ya tranqüilo 
com as suas empresas, que não lhe traZiam nenhum problema, 
o que fez? Colocou o Seu pãttimônio em risco~ E para quê? 
Para enfrentar uma situação difícil. A V ASP é um património 
naciorial; as_ asas dos ayiões da_ V ASP voam," hoje) para os 
Estados Unidos, para a Coréia- isso se chama competência. 

O SR. JULIO CAMPOS- Voam para Bruxelas também. 

O Sr. Ney Maranhão - Exa. Até para a Europa. E 
ainda temos pessoas que não querem reformar a Constituição, 
querem deixar como está; querem deixar o status quo como 
está, porque, para essa gente, quanto pior. melhor. Portanto, 
solidarizo-me com V. EX"; solidarize-m~ com o Empresário 
Canhedo pela sua luta, pela defesa do que sempre dissemos: 
é preciso acreditar neste País. E o Canhedo acreçljtQu. V. 

EXa, neste momento, na tribuna do Senado, está fazendo jusü
ça a um gra!lde empresário brasileiro. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado. nobre Sena· 
dor. Incorporo, com muita honra, ao meu pronunciamento 
o aparte de V. Ex~ -

Tenho certeza absoluta de que, conhecedor que somos 
do cidadão Wagner Canhedo, da sua luta, do seu trabalho, 
do seu espírito destemido de homem caboclo, sofredor, hu
milde até, sem grandes relances culturais, sem graf!dcs estud?s 
técnicos, científico-administrativos, S. s~ consegum con~rmr. 
com muita fibra, um grande património no Centro-Oeste. 

A VASP tem história. Lembro~me muito bem, Senf!.dor 
Ney Maranhão, de qUe,' na década de 50, quando eu ainda 
era jovem, a VASP foi pioneira na integração de Mato Gr?ss_o. 
criando linhas aéreas diretas para São Paulo. A festa fo1 tao 
bonita que o então Governador de São Pat!lO, Jànio da Silva 
Quadros, fez questão de ir a _cu~abá, ~comp_anhado do ~rce
bispo Dom Francisco de Aqumo Correta, mat~r perso~a_hdade 
do Estado de Mato Grosso- considerado o Bispo ma1s Jovem 
do mundo, na década de 30, havia sido Governador do Estado. 
Lembro-me de que, ainda garoto, meu pai já político. prefeito 
de Várzea Grande, onde fica -o aeroporto de Cuiabá, fomos 
recebê-los. Portanto, naquela época, a VASP já se-preocupava 
com a integração deste País. 

Como brasileiro como cidadão mato-grossense, como 
homem do Centro-O~ste, que toda campanha de prejudicar 
a VASP-está nos atingindo. Pela VASP, tínhamos dois vôos 
diários- Cuiabá -Brasília e São Paulo- Rio; hoje, temos 
um vôo de madrugada e somos obrigados a marcar passagem 
com, no mínimo, 10 dias de antecedência porque há dificul
dade em conseguir lugar. A própria Cida~e d: P?rto Velho, 
capital do Estado de Rondônia, também fot preJudtcada. Todo 
0 Centro-Oeste, o Acre, toda a nossa região está passando 
momentos difíceis com essa campanha contra a V ASP. 

O Sr. Ney Maranhão ·-São as forças ocultas, Senador, 
que tentam prejudicar este País. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- É verdade ... 
Vale ressaltar "que esta campanha institucionalizada de 

aumento da arrecad3_ção fiscã.t bã.stante sa.luti:i.( para o"s cofres 
da União, dos Estados e Municípios, como também para a 
transparência de ates governamentais que mostram à popu
lação a_sua eficiência:~ já está sen~o passível de uma mudança 
de estratégia na sua operacionalidade. . . 

Eín muitos casos vimos, ultimamente, a operaciOnalidade 
do_ato governamental, através de ampla divulgação pela mídia 
televisiva; ·radiofónica_ e jornalística, Causou danos como Q 

que aconteceu no caso PC Fa_rias, permitindo ao mesmo uma 
fuga sem precedentes_ da Justiça, da Polícia federal e de ou~r?s 
organismos similares, 'g;raças à vinculação de atos de pnsa? 
por sonegação de tributos, mesmo a_ntes de ser o a:o. consoh_-_ 
dado pela Justiça Federal. No Bras_II, antes de o J~lZ .tomar 
a decisão, já se expõe o empresáno, o homem pubhco ~o 
ridículo, como foi- exposto, há algum tempo, o empresáno 
Wagner Canhedo, que estava em dia c:om a sua. situa_ção pe
rante a Receita Federal e, no entanto, a Imprensa Já o divulgou 
como um grande sonegador do nosso País. . 

Outras decretações de prisão veiculadas pela mfd1a causa
ram transtornos, não somente àquele que estava sendo intima
do, mas também às empresas que têm sob sua responsa bilid~de 
milhares de empregos diretos c indiretos ~ inúmeros compro
missqs nos me~cados internacional e nacionaL 
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Se levarmos em consideração que a empresã pa:l-ticipa 
de um mercado oligopolizado, então o dano é muito maior 
do que se imagina, pois a conseqüência natural desses _a tos 
será a monopolização das atividades na nossa já tão débil 
economia de mercado. -_ --

Portanto, Sr. ~residente e Srs. Senadores, não esque
çamos o que precertua a nossa Carta Magna nos _Princípios 
Gerais constantes dos Direitos e Deveres Individuais e Cole
tivos que considera invioláveis a llltiffiidade, a vi-da Priv-ada, 
a honra e a imagem das pessoas.-- - -· - . 

Portanto, neste instante, a rriinha solidariedade não só 
à V ASP como também aos seus atuais controladores majori
tários- família Canhedo. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitádo Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,-srs~ Senadores, asso
mo à tribuna desta Casa. para registrar a nossa desconfor
midade com as notícias veiculadas pelo jornal O Estado de 
S. Paulo, nos dias 8 e 9 do corrente, a propósito dos salários 
pagos pelo Banco do Brasil. 

É pelo menos estranho, Sr. Presidente_,_ que oS- dados 
oficiais do balanço do Banco _do Brasil, embora liberados 
desde julho passado para a imprensa, somente- agora, coinci
dentemente, às vésperas do_ dissídio coletivo dos bancários, 
sejam em parte pinçados e publicados c-om distorçõeS no_ que 
tange aos salários dos funcionáriOs. Trata-se, acredito, de es
tratégia que só interessa aOs bancos privados para diminuir 
a pressão dos bancários que lutam para conquistar patamares 
de salários mais dignos, saindo da sit_uaç_ão ·aviltada a que 
estão submetidos. 

As matérias, pouco esclarecidas, pretendem vender a 
imagem de aumentos absurdos concedidos a funcionários do 
Banco do Brasil c de salários ·excessivamente elevados que 
não devem servir de parâmetros para negociação _com bancos 
privados. A argumentação dá a entender qu~ o Banco paga 
muito bem; na realidade, eles é que pagam muito mal. Servem, 
ao mesmo tempo, essas notícias, Sr. Presidente, como instru
mento de intimidação ao funcionalismo do Banco do Brasil, 
para que o mesmo fique de fora do movimento dos bancários 
em sua luta por melhores salárioS, preten-defido- Com isto enfra
quecer o movimento da classe. 

Essa manipulação de_ dados só p-ode favorecer os inte
resses dos banqueiros privados deste País, que pagam uma 
miséria·a·seus funcionáriOSe pretendem ver o Banco do Brasil 
privatizado. 

As reportagens p·retendem, também, colocar o Banco 
do Brasil como empresa estatal. Ora, as estálàfS recebem 
recursos do TeSOúfo, o Banco do Brasil, não! Nunca recebeu 
do Governo qualquer tipo de socorro financeirO. Áo contrário, 
o Banco do Brasil -sociedade de economia miSta _:.-é -que 
serve de muleta do Governo no sistema bancário. 

Vamos agora à verdade dos fatos: 
É público e notóriO-a aversão- qu_e-o Presidente Collor 

nutria pelo funcionalfsmo do Banco do Bra:Sil. Talvez-ã.lguma 
informação-de que tal funcionalismo não houvera votado nele 
e, no segundo turno, votara no Lula. Talvez isso __ ten_ha__indis
posto·o ex-Presidente Fernando Collor com o funcionalismo 
do Banco do Brasil. E ele em nenhum momento deixou de 
revelar esse desapreço, tendo até colocado na Presidência 
do Banco o Sr. Lafayette CoutinhO, de suã ''trOpa de choque'', 

que quanto mais hostilizava o funcionário do Banco do Brasil 
mais crédito obtinha junto ao Governo Federal, junto ao Presi: 
dente. · · ·· 

Foi nes-se períOdo que o Banco do BrãSil coriheceu o 
maior arrocho salarial de sua história recente. 

ComO conseqüência, o Banco -do Brasil sofreu 70 -dias 
de gre_ve, se~ nenhuma disposição por parte de_ sua Presi
dência para uma negociação. 

Se esta Casa se-lembra, constituímos uma comissão pafa 
~rocurar o Presidente do Banco do Brasil, para que ele permi
tisse ao menos permutar dias de greve - greve considerada 
legal -por férias, por folgas de funcion-ários; pata que eles 
recebessem seus salários. -

·Aconteceram~ ainda, aposentadorias e afastamentos vo
luntários, perdendo o Banco, para a iniciativa priVada, parte 
de suas maiores inteligências. _ _ _ _ _ _ 

Somente no período de .1991/92, aposentaram-se 4.745 
funcionários e se exoneraram 1.317, em decorrência da desa-
gregação institucionaL -

A corrosão salarial do Banco do Brasil chegou a tal ponto, 
que inúmeros aprovados em concursos públicos de acesso ao 
Banco simplesmente desistíi'am de tomar posse. 

Há poucos dias, o Senador Mauro Benevides fazia um 
apelo ao Presidente do Banco do Brasil para chamar os apro
vados no último concurso. O Banco havia chamado 8 mil. 
Esse número_ fo"i para cobrir as saídas a que me referi. Mas 
passaram 32 mil! Hoje todo mundo quer tomar posse no Ban
co. Mas, àquela época, simplesmente recusavam. Desistiam, 
embora aprovados, porque a carreira não tinha mais--nenhum 
sentido. Deixava de ser interessante a qualquer pessoa que 
tivesse oportunidade de ingressar em qualquer outra carreira, 
o que, certamente, seria ·mais rentável. 

. Se _tomarmos, por exemplo, os dados relativos às de_spesas 
totá1s com o pess-oal do Banco do Brasil - INSS FGTS 
despesas de caixa com assistência e PrevidêriCia Social~ ctemai~ 
cOntribuições prcvidenciárias -;-poderemos perceber clara
mente o retrocesso salarial a que essa instituição submeteu 
oS selis funcionários; atingindo seu nível mais baixo no primei
ro Semestre de 1992. 

T,ive oportunidade de fazer chegar ao conhecimento dos 
meus colegas um gráfico, o qual é relativo às despesas totais 
do Banco do Brasil nesse período. A curva descendente chega 
quase a tocar o nível zero, no- primeiro semestre de 1992. 
Qual foi a ordem, quais foram os números que levaram a 
essa situação? Sr. Presidente, vamos falar de dólar porque, 
embora neste País a dolarização seja proibida, todos usam 
essa moeda como referência. Por exemplo, o Governo estava 

-jnt~reSsadq em_ aprovar o IPMF, porque o mesmo represen
tava determinada quantia em dólares; quando o Judiciário 
concedeu isenção da cobrança desse imposto para Estados 
e Municípios, o Govern-o-~deiXou de arrecadar determinada 
quantia em dólares. POr isso, vamos falar também em dólares 
para que V. Ex~s tenham uma- idéia do que realmente acon
teceu com os salários. 

Primeiro semestre de 1990 - despesa total do Banco: 
3~9 bilhões de dólares; 

Segundo semestre de I990: 2.5 bilhões de ~dólares; 
Primeiro semestre de 1991: 1.8 bilhão de dólares; 
Segu!ldo semestre.de 1991: 1 .. 7 bilhão çle_dólares; 
Primeiro semestre de 1992: 1.2 bilhão _de dólares, ou 

seja, caiu de 3.9 para 1.2 bilhão de dólares. 
Os números do primeiro semestre de 92 é que foram 

utilizados pelo Estado de S.Paulo como parâmetro para dizer 
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que agora a despesa foi de 2.3 bilhões- de dó!ares. Dobrou 
a despesa, mas dobrou o que estava muito aQ1iéin do ã.ceitáYel. 

Seria o roCsnio que -dizer _que um cidadão que saiu da 
UTI passou para o seu quarto no hospital e começa a se 
recuperar. Ele está muito bem de saúde, comparando-se com 
o período em que se encontrava _em cerna na VT:L .. CoQJ.pa
ração semelhelhante foi feita então com os sa.Iário_s_ d_9 funcio: _ 
nário de um período, que chamaríamos, na realidade, de a 
"UTI" do funcionalismo. Apenas os dados relativos ao primei
ro semestre de 1992, 1.2 bilhão de dólares, e os _d_o_ pr:imeiro 
semestre de 1993, 2.3 bilhões de dólares, foram publicados 
para dar a idéia de duplicação dos salários dos funcionários 
do Banco do _Brasil. 

Os dados _dos cterrlais seffiestrCs que agOra-_ci~o na sua 
íntegra, para repor a verdade e mostrar que a luta para o 
retorno ao patamar de 3.9 bilhões de dólares mensais ainda 
não foi resgatada, foram ignorados. 

Se ao invés das despesas totais com pessoal, tomarmos 
a evolução dos salári_os._também em dólares, Sr. PreSidente,_ 
para se ter a noção exata, no período de 1989 a 1993 terer:nos 
o seguinte quadro: _ _ _ 

Em 1989, o saláriO iniditl no Banco do Brasil se dav? 
com 878 dólares e 44 centavos c, ao fiilal da carreira, atírigia 
a faixa de 2. 726 dólares e 22 centavos. . . _ __ _ _ 

Em 1992, na -época do arrocho, iniciaVa-se-no Banco 
do Brasil com um salário equivalente a 430" dólares e 63 centa
vos. Ao final da carreira, atingia-se a 700 dóta:res ê 10 centavos: 
Agora, em 1993, chega-se a 1.902 dólares e 30_~6ntav_os.: _ 

Os dados mostram que setecentos dólare_S e dez centavoS:~ 
em }9 de junho de 1992, se constituíam na ":remuneração da 
categoria mãis elevada do Banco 4o Brasil •. em final de car
reira. - - -

Setecentos dólares e dez centavos, último degrau a que 
se podia chegar um funcionário de um banco, motivo de status 
invejável. 

Setecentos dólares e dez cen_tavos, final_fle _uma carreira 
que já fOi disputada, almejada, motivo de sonho e orgulho 
para qualquer pessoa. _ --· _ _ __ 

Setecentos dólares c dez centavos, final, de carreira para 
uma equipe constituída de grandes cérebros e d_as !Jlajs varia
das formaçõcs,_n_os mais diversos tipos_ de co1_1hecimento, que 
lhe valia o título de "celeiro de no~áveis~'. _ , ... ~. __ _ 

Setecentos dólares e dez centavos, após mais de 30 anos 
de luta diária nós mais diversos rincões deste País, levando 
a política agrícola do Governo, levando a mão do Governo 
ao interior do Brasil. 

É fácil aferir, pelos dados expressos, que de 1989 ao 
primeiro semestre de 1992 o Sfl.lário real dos funcionários <Jo 
Banco do Brasil sofreu uma queda vertigin9sã', C6rrt -pequena 
recuperação em 1993, sem, contudo, alcançar, ainda, o pata-
mar salarial de 1989. ~· ~~~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Penrtite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Epitado -cafeteira? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com rnuita alegria, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Epitácio Cà:fetéfrã,
não teria nada a aduzir ao pronunciamento de V. Ex~; que 
faz uma ·análise correta da situ_aç-ão ~ mqstr_~ (Y significado 
de uma carreira que sempre foi motivo de orgulho para aqueles 
que conseguiram entrar no quadro funcional do Banco do 
Brasil. Os- funcionâr1os do Banco do Brasil sempre for~m 

representantes de uma_ elite administrativa neste ·país, pela 
sua capacidade funcional, pelo seu preparo, pelo conheci
mento que têm. Mas veja V. Ex~ corno estamos numa situação 
melindrosa e difícil, embora saibamos_ que soluções possam 
ser encontradas, mesmo com sacrifícios, eJes são necessários. 
V. Ex~ está faze-ndo uma cOniparação correta de que hoje 
se fala nos saláriOS -dOs-fUncionários do Banco do Brasil, como 
se eles fossem gritantemente de ffia(3.j:fS. Mas não o são. 
saO-comparados, corno V. Ex~ diz, num período em que houve 
u"m_achatamentõ Salàdal muito violento. Hoje, ele ainda exis
te. Há uma recomposição salarial que está ocorrendo aos 
P6úCOS, más, hoje, a folha de pessoal do serviço público, 
infelizmente, está aumentando acima das possibilidades até 
do próprio GoVerná, das condições do Tesouro. O que lamen
to, e vejo com preocupação, é como chegamos a e'sSa situação. 
Ainda ontem eu estava lendo no jornal- tenho-o corno fonte 
de informação, apesar das críticas que faço à imprensa -
_quão-to desperdício houve no setor de transportes de gás. 

Ele representa mais _de 30 bilhõe_s d.~ dólares! Veja_, V. Ex\ 
..como, neste País, s~ joga dinheiro fora. O assentamento -de 
famfiias na Barragem-de Itaparica tinha uma previsão de 1 
bilhão de dólares. Já foram gastos 750 milh.ócs de dó\are.fi 
e ãS fanu1ias, colOcãdas em sequeiros, dependem da irrigação 
_Q_a_á_r:ea, caso contrário terão que sair de lá. Quer dizer, será 
dinheiro jogado fora se nãõ- houver uma comple-mentação 
de mais 250 milhões de dólares para tentar levar a ágUa para 
essas famílias. O deSperdício na CONAB, com esses alirnento's 
pOdres jogados fora, queimados, é _impressionante! V. Ex~ 
pergunta qual a punição e se alguém foi punido. Não conheço 
ninguém que tenha sido punido. Mas o dinheiro do País está 
escorrendo pelo ralo do çiesperdício. E os _funcionários estão 
sofrendo esse achatamento s_alarial que, infelizmente, ocorre 
no_ Brasil. E quando se pensa em aumentar o valor real dos 
salários, encontramos sempre pela frente a dificuldade do 
Tesouro em efetuá-lo. V. Ex' tem toda razão quando levanta 
essa questão, demonstrando a injustíça de comparações inde
vidas. Com e!'tatísticas, pode-se jogar de qualquer maneira. 
Usando dados estat~sticos, p_ode-se afir_mar que é possível urna 
pessoa morrer afogada num rio, cuja profundidade _média 
é de_ 20 ceotimetros. Com estatísticas, assim com,o com- os 
dados comparativos. rnencion~dos por V. Ex~, podemos jogar 
CQ}IlO queregtos. . 
_____ Por isso, quero dizer que_ estou solidário_ com o pensa
mento de V._ Ex~: é u_rna injustiça fazer essas comparações. 
Eo..tretanto, é nece~sário evitar que, no Brasil, tantos joguem 
o nosso dinheiro fora. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte 
do nobre Senador Jutahy Magalhães. QUero fazer justiça ao 
Presidente Itamar Franco: o que aconteceu no Banco do Brasil 
tãnibém tem acontecido com o funcionalismo público. Todos 
sabem que o salário do funcionário público tem sido achatado 
ao máximo. 

·A situação do- funcionário, neste País, é de não saber 
para onde correr; se deve sair do banco e ir para o serviço 
pú_blico ou vice-versa. Em qualquer lugar se paga mal. Mas 
está havendo um início de recuperação. E é exatamente esse 
início de recuperação, decorrente da vontade do Governo 
Itamar Franco, que é hoje interpretado pelos jornais com-o 
uma medida absurda. 

O Banco _do Brasil- ãinda não chegou ao patamar que 
ocupava em 1989, mas já agora· qúerem usar, como ponto 
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de partida para uma comparação, uma remunera-ção de final 
de carreir<J. equivalente a US$700.10! · 

A propósito, o Sr. Jânio Quadros, quando assumiu a 
Presidência da República, cercou-se de funcionários do Banco 
do Brasil, inúmeros servidores foram reciuisiiado_s por sua 
Excelência. O Presidente", portanto,- ú!Ve -opor-tunidade de 
conviver com um grupo muito grande de funcionários daquela 
instituição. E por ser um homem de conhecimento geral eleva
do e formação técnica variada, Jànió Quadros constatou e 
anunciou que, com um gtupo de funcionários do Banco do 
Brasil, qualquer um poderia governar este_ País e que, ante_s 
de assumir a Presidência, não sabia da capacidade técnica 
desse grupo _funcional. 

Pois esse mesmo grupo funcional foi levado, no 19 semes
tre de 1992, a um saláriO de final de carreira correspondente 
a US$700,10. E é essa remuneração que, agora, às vésperas 
do dissídio coletiv_o dos _bancários, é usã.da pelo jornal com 
a seguinte manchete:_ "o salário do funcionário" do Banco do 
Brasil duplicou". Só que não explica que duplicou apenas 
o valor de US$700.!D. É essa -a ironiá! Setecentos dólares 
e dez centavos não é_ suficiente para alugar um apartamento, 
em um bairro de classe média, de nenhuma capital deste País. 
Ora, se não cobre o aluguel, tampouco será suficiente para 
atender às necessidades de alimentação. 

A impressão que fica, portanto, é a de que o jornal estava 
desinformado. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Epitácio CafetCíra? 

. O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com- inüito prazer, 
Senador Ronaldo Aragão. _ _ _ 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador Epitáci() Cafe' 
teira;-permita solidari_zar-me com V. Ex~ ao trazer, para-esta 
Casa, informações sObre a reauctade do_s salários pagos ptilo 
Banco do Brasil. Gostaria, tanibérn, de fazer um retrospecto 
da minha vida. Quando estudante, na cidade de Recife, sub
meti-me ao concurso· do Banco do -Brasil, porque nã épOca 
era o órgão- que· melhor remunerava e· representava status 
ser funcionário do Banco do BrasH. Mesmo o funcionáiío
em inicio de carreira era respeitado, principalrriente no inte~ 
rior. Muitos dos que foram aprovados, na época, tanto no 
concurso da Caixa Econômica corno riO do BancO- do Brasil, 
optaram pelo Banco do Brasil, porque representava, como 
eu disse antes, status. Isso ocorreu -nos idos de_ 1962. Daí 
para cá, vêm deteriorando-se o salário e as condições de traba
lh~ do Banco do Brasil, atingíndo o_ ponto· em que· estamos 
hoJe, quando os salários reais pagos por essa instituição não 
são bons, infelizmente, diferente do_ que noticia -a mídia. V. 
Ex~ faz muito bem em dizer quanto percebe um funcionário 
do Banco do Brasil, mostrando a realidade deleS itravés do 
início e fim de faiXa salarial. Imagine-se o salário de um funcio
nário que esteja terminando a carreira, depois de 30 anOs 
dedicados, com competência, a essa ínstituiÇão finãnceira qUe 
tanto tem contribuído para o desenvoJ.vimento nacional. Real
mente, nobre Senador Epitácio Cafet'eira, é uma InjUstiça· 
que se faz, hoje, com os funcionários do Banco do Brasil. 
Solidarizo-me com V. EX" por trazer explicações- cristalinas 
com relação aos verdadeiros salários dos funcionários do Ban
co do Brasil. Associo-me ao pronunciamento de V. Ex~ Multo 
obrigado. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Nobre Senador Ro
naldo Aragão, agradeço-lhe o aparte. 

Desejo acrescentar que considero a situação do Banco, 
atê ~erto ponto, intere5sante. Sendo uma Sociedade de Econo.;
mia Mista, não recebe ou recebeu nenhum tostão do Governo 
- nunca constou de Orçamentos da União. Vive do lucro 
que obtém. Mais do que isso, serve, como eu disse inicial
mente. de muleta para o Governo, e é o Ban"cci c}Ue mais 
investe no setor produtivo. Quando o Governo decide fazer 
empréstimos a juros subsidiados para o produtor de café ou 
quando deseja aumentar a produção agrícola, recorre ao Ban
co do BrasiL Essa instituição trabalha rileriOS com lucro e 
mais no sistema_ de- bã:ni}ueiro do Goverõ.O, banqueiro que 
banca o Governo e que não é bancado pelo Governo. Mas 
na hora da política salarial, todos afirmam que é preciso conter 
os _salários das estatais, como $e o Banco do Brasil fosse estatai, 
como se o Banco do Brasil, para pagar a folha, precisasse 
que o Governo Federal viesse em seu socorro. -

Tive oportunidade, no iiúcio do Governo Itamar, nobre 
Senador Jutahy Magalhães, de sugerir ao Presidente que, co
mo o Banco do_Brasil já era usad() para desenvolver a política 
do Governo, poderia perfeifariú:!nte ser o banco de confiança 
do Governo. O GoVerno, -<:flle tem 25, 27 bilhões de dólares 
na resetva,_ poderia colocar esse dinheiro em um sistema que, 
agora com a abertura da caixa-preta, talvez, nós venhamos 
a conhecer. Nós não o sabemos, O--Senado não sabe, o Presi
dente da República não sabe·, mas os ladrões do disquete 
do Banco Central sabem onde está o dinheiro. 

Eu propus ao Presidente qUe colocasse uma parte dessas 
reservas no Banco do Brasil, para que não tivéssemos que 
depositar lá fora nossas reservas a 2 e 3% de jutos a6 ano, 
tomando emprestado desses mesmos agentes hoje depositários 
das reservas do Br~sil, a 10 e 12% ao ano, esse mesmo_ dinhei
ro. Não consegui. Não consegui na época do MinÍstro Haddad, 
não consegui na época do Ministro Eliseu. Vamos ver se conse
gui:ri10s corri a atual administraçã9 dõ Miriistéfio, atrã.V_és de 
nosso colega, o "tucano" Fernando Henrique Cardoso. 

__ A realidade é que o Banco do_ Brasil existe para servir 
o __ Brasil e tem mostrado isso; teni. servido ao País e não se 
servido dele. · · - -

Mas do Banco_ do Brasil tiniram tudo: Primeiro, a Supe
rintendência da Moeda e do Crédito, a antiga SUMOC, que 
viióii-Banco Centrã.l; depois, -a -conta-movimento; tudo foi 
levado. O Banco segu~, às vezes jogando dinheiro fora, mas 
sob as ordens do Governo, que diz: "Empreste um- bilhão 
de dólares para os usineiros" e o Banco joga esse dinheiro 
pela janela. 

O Sr. Rona~ Tito -_]?errnite V. Ex~ um aparie? _ 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muita alegria, 
nobre Senador Ronan Tito. 

o sr. ROnan Tito- Nobre Senador Epitácio Cafeteira~ 
V. Ex~ tem defendido o Banco do Brasil como ex-funcionário, 
e eu o tenho feito como mutuário antigo desse Banco, que 
tem um papel extraordinário, mas não o exerce na sua pleni
tude. Devo dizer a V. Ex• que essas idéias, também as tive 
e as sugeri por escrito. Há pouco tempo, conversando com 
o Presidente do Banco do Brasil, S. s~ disse que o depósito 
parado_ do_ Banco no exterior representa um volume muito 
grande. Fiquei agradavelmente surpreso quando soube, no 
Canadá, que o patrirnônio líquido do Banco do Brasil equivale 
a algo em torno de US$90 bilhões; no que diz respeito a 
lu~ros, vem sendo o primeiro do mundo há 3 anos consecu
tivos, e em termos de capital é o 4" do mundo. Sempre defendi 
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o Banco do Brasil como um instrumento de equilíbrio de 
juros e de fomento. É um banco reconhecido no interior não 
só como financiador _das peq-uenas empresas urbanas~ -mas;· 
principalmente, como banco agrícola. Se tirarmos d.o _Banco _ 
do Brasil esse múnus de _banço de _(om~nto, e_ ele passar a 
ser mais um agiota oficial da praça, poderia até acabar esse 
amor que temos pelo Banco. Recenteme,nte, hquye_ !Jma .de
núncia aqui, nobre Senador, que não foi respondida até_agora 
pela Diretoria do Banco; aliás, atualmente, há um assessor_ 
sindical - lá na Rússia tinha outro nome; aqui estão dando 
o nome de assessor sindical ---:-_para cada Diretoria do Banco 
do Brasil. Não conheço bem a língua russa, mas, pelas leituras 
que faço, são chamados_de os comissá~io~ do povo, que são 
alocados em cada lugar. V. Ex~ falou na questão dos usineiros; 
não sou nordestino nem usineiro no I'Jord_este.h-,mas temos 
naquela Região 1,1 milhão de _operários que trabalham_ mal, 
ganham mal, são bóias-frias. E por que não vão ganhar melhor 
em outro emprego no Nordeste? V,.l~-x· sape,_e_u sei; é porque 
não têm outro lugar onde possam trabalhar, Se o Banco do 
Brasil deixar de ser banco de fomento, para mim, passará 
a ser um grande banco particular, só isso·. V. Ex• sabe qual 
é o maior produtor de cana por hectare no mundo? O maior 
produtor de sacarose por hectare do mundo? É São Paulo. 
Sabe.. qual é o segundo? É o Nord_es_te._ Sabe qual é o subsídio 
para _o açú~r _de_ b_eterraba, por exemplo, da Inglaterra? É
de 92%. Aqui, o Presidente do Banco do Brasil, Dr. Alcir 
Calliari;- SOfi:'eu denúncia, creio que por seis· deputados, de 
que estava dando dinhcito sub~idiado a 12% ao ano.(iOS usinej
ros do Nordeste- não são do ABC, sao dÕ No!"'dc!ste: Antiga
mente, esse tipo de subsídio, mais de 12% ao ano, ·repr·e
sentava_crime de usura, E o Pr~~idente do __ Banco do_ Brasil 
não foi apenas denunciado, ma$ prOceSsado'. ÁtuatirlentC, o·· 
Brasil está entabulando um negócio de 1 bilhão de dólares 
com a Rússia para exportação de açúCar. Seria este O momento_ 
em que poderíamos fomentar essa produção no Nordeste bra
sileiro e assim criar empregos para os nossos irmãos, que 
tão raramente são lembrados. É claro que não é para todos; 
temos aqui representantes nordestinos que, diuturname:O.te, 
estão se batendo pela sua política. Sabemos que a cana é 
uma gramínea extraordinária, que detém uma quantidade 
imensa de sacarose. O seu bagaço é tão energético que promo
ve metade do processamento da cana sem gasto de combus
tível. Não existe, no mundo, uma fonte para competir com 
o açúcar do Nordeste. Existe síril essà política ~ectâriá, peque
na, mesquinha, que se está instalando no Brasil com o comis-

. sário do povo- que depois de não ter dado certo na Albâril<! 
e na Rússia, estamos colocando dentro do Banco do Brasil. 
Nesses 14 anos de Parlamento, devo ter pronunciado, Õo míni
mo, uns 50 dis ·ursos, enaltecendo o papel do Banco do Brasil; 
mas se o corporativismo interno c correntes sindi_ça_is continua-_ 
rem corroendo o Banco, não sei se V. Ex,• e_ eu, daqui a~ 
um ano, teremos que vir aqui para discuti-lo. O Banco do 
Brasil é extraordinário, principalmente ·n6 interior, onde o 
funcionário, depois de trabalhar o dia todo, vai lecionar, vai 
dar aulas, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar aquela 
comunidade - o que cu vi, por diversas vezes. O Banco 
do Btasil é extraordinário porque ·admite só por concurso; 
é extraordinário porque permite acesso _à carre_ira por compe
tência interna; é extraordinário porque, durante muitos anos 
- não agora - cobrava juros mais baratos e remunerava 
mais o acionista. 'Mas está sendo descaracterizado. Há uma· 
ação dos funcionários dq Banco no SupremO Tribunal Federal, 
uma ação capciosa, que se for julgada favorável fará com 

que _o Banco do Brasii deixe de ser o que é para ser o Banco 
do Brasil dos funcionários do Banco do Brasil. Tudo isso 
riOs entristece. Assistimos aqui a um episódio de um funcio
nário de carreira do Banco do Brasil, do interior, onde serviu 
por 34 anos. Breno Pereira foi apoiadO Por urna Carl-ente 
sindical, sem que pedisse ~ ele não pertencia a qualquer 
d"essas cori'(mtes·- -,-·mas outra· corrente, cfüe nãb ·o- qúeria 
CõiriO ·preSidente-,-ãnunciou _que aquele funcionáriO liavta: lé"ítO
u~ _negócio lesivo ao Banco do Brasil. Isso foi publicado 
riOs jornais. Breno Pereira foi então afastado. UrtlPtesidente 
da ·Repúl:!lica, que não tem serviçO de hiteligênCia, é presa 
fácil dos sectários. Veio um outro extraOrdinário funciOilário 
do Banco, Alcir Calliari. Mas como ficam a moral e a honra 
de um homem que dedicou 34 anos_ do seu irabanú) ao Banco?
Foi ao Tribunal de Coritas pedir uma auditagem de toda a 
suá_· 'Viâa. Conhecemos o Tribunal de Cont~s. que afirmou 
que- no acerto de contas determinado a esse funcionáriO fàzer, 
ele receb.eu - segundo o própriO Tribunal de Contas - o 
.dQbro do que receberia em Justiça. Mas quem divulgou is~O? 
ira Reis é hoje o ·supérintendente do Banco do Brasil no 
Rio de Janeiro. Contudo a sua honra, seu filhos, seus netOs, 
a sua história, como é que fica tudo issO? Conservo--uma 
entrevista que concedi, há muitos anos; Sobre o Banco do 
Brasil - qualquer hora V. Ex~ a lerá em meü gabinete -
OÍide dizia o seguinte: uQue ll.ãtr atrapalhem o Banco do 

Brasil". Mas pensava eu que seria atrapalhado pelo política; 
hOJe·, peí:cebO que ó corporativismo instalado dentro do Banco 
do Brasil está corroendo ~s entranhas desse enorme patri
mônib- qUe ·não· pertence ·apenas ao Estado; ele tem ações~ 

-é um'patrimônio brasileiro, como que disSe V. Ex~ muito,_ 
muíto bem, tem servido ao Brasjl extraordinariamente, e tem 
prestado serviços aonde o_s bradesco_s 4a vid4t e os pq.tr_os_ban
cos __ particulares não vão; riei:Il queremrr:-·na agtlcultura, na 
pequena _indústria-. Mas, aqui em J3rasília, principaimente, 
eXiste um corporatiViSmo ·e, agora, uma gra·nae· inoVação, OS 
ComissárioS do pOvo- enquistados na diretofia do Banco do 
Brasil. Para nós, para v: Ex• e para mirri, que vemos no 
Banco do Brasil um instrumento extraordinário de deSenvol
vimento, um instrumento fa'buloso do Governo, apesar de 
não ser um banco estatal, de política ec6nômica, de estabili
zação de moeda, de diminuição dos juros e de fomento da 
econOmia. Como é que vamos ficãr'? Ou denunciamos esse 
fâto com toda veemêri.cia ou,- atriànhã, vamos chorar sobre 

, o leite derramado. Não é pelo salário, acho que os vencimentos 
de quem trabalha, de quem verdadeiramente trabalha como 
os funciOnários·do Banco do Brasil- que são competentes, 
entram poJo corlcúi'so, têm acesso à carreira por competência 
- , devem ser altos. Mas, aqui, no Brasil, veja V. Ex~ o 
leite subiu 15%, ficou 3 rrieses n~sse patamar, a inflação foi 
de 30%, e o c..cit.ado do agricultor afunda na cadeira: sou 
Cr1mi'i10so, o leite subiu 15% e não se fala em reajustar. O 
que hOuve para os funcionários do Banco_do Brasil foi um 
reajuste. Temos que dar a mão à palmatória, já ganharam 
melhor e o Banco do Brasil tambéiri- ia melhor do que vai, 

-, hoje. Mas temos que estar alerta para o corporativismo desses 
dois sindiCatos que brigam diuturnamente dentro do Banco 
do Brasil e que estão lev3.ndo lascas, ate, inclusiv~, segundo 
as denúncias, por escrito, de funcionários que gostam do Ban
co do ~rasil, de que esses dois sindicatos partiram desse comis
sariado do povo dentro d_as diretorias. É o aparte que faço 
a V. Ex~_. ao mesmo tempo enaltecendo o espírito público 
de V. Ex~ ·e o giande trabalho, o grande benefício que o 
B~nco do Brasil tem trazido para todo o Brasil. -Faço essas 
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denúncias para que ta:iS fatOs não impeçam- que o-Banco do
Brasil continue sendo o grande instrumenw de desenvolvi
mento do País. Agradeço a V. Ex• pelo aparte e peço- perdão 
por me ter alongado. 

O SR. EPITÁCJO CAFETEIRA- Senador Ronan Tito. 
registro o seu aparte _e quero juntar-me, depois, a V-. Ex\ 
para examinarmos c denunciarmos todos esses fatOs cOlocados 
por V. Ex" · 

A denúncia que faço hoje é exatamente_ cm decorrência 
da luta salarial que vai acontecer agora em s·eterttbi-o. Eu 
não me fixo neste ou naquele grupo do Banco do-·Brasil. 
A denúncia que faço é quanto a esses bancos, aos quais V. 
Exa se referiu, que usaram um gran-de órgão da .imprensa 
brasileira para, nas duas primeiras páginas. cobrar o aumento 
que foi dado ao funcionalismo do :Banco do Brasil entre o 
momento em que _ele estava pior em termos de salários e 
no infcio de sua recuperação; no momento em que o fUncio-
nário terminava a sua carreira com vencimentos de 700 dóla
res, sendo que agora está com mil c poucos dólares de salário, 
ao final de carreira, depois de_ mais de 30 anos de trabalho, 
percorrendo esse Brasil inteiro. 

Essa a minha denúncia. Este o csclare.cimento dos fatos. 
O trazer de dados para que se tenha consciência-de que inie-
res_ses estranhos estão ocorrendo. Eu não diria que esses inte
resses são apenas contra o funcionalismo do Banco do -BraSil, 
mas, como eu disse no início do meu pronunciameilto, é paia 
intimidá-lo a fim de que não participe da luta dos bancários 
por melhores salários. É para intimidar, também, a direção 
do Banco do BrasiL 

O Sr. Ronan Tito- Estou de pleno acordo, Senador. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -É para que não sejam 
usados os salários dos funcionários do Banco do Brasil como 
parâmetro para esses bancos que só pensam cm lucro. Na 
hora em que foram apresentados o~r dados, nobre Senador 
Ronan Tito ..:....__ -cofupararido o salário do Banco d.o-Brasil com 

o de três bancos p-articulares -. esqueceram de olhar _que_ 
as despesas administrativas desses -trés bancos são bem supe
riores às daquela instituição bancária: é a terceirização da 
mão-de-obra. 

Quem trabalha no Banco do Brasil, recebe na folha de 
pagamento do pessoal; nos bancos particulares não, o moto
rista é contratado de uma empresa, o guarda é de outra, 
o serviço tal é prestado por uma outra, e esses gastos não 
coTiSfam como despesa de pessoal mas como despesa adminis
trativa. No banco particular o funcionário tem que correr 
atrás do cliente para vender seguros, pata conseguir uma ·aplí
cação em RDB, porque ali é que está a complementação 
do seu salário. É assim como o garçom que, recebendo a 
gorjeta, a incorpora a seus ganhos. 

Então há necessidade de que sejam desmentidas essas_ 
notícias que f_?ram colocadas num _jornal, de gra.l!-4e_c.irculaçãQ _ 
como é o O Estado de S.Paulo. 

É com esta consciência, Sr. Presidente, Srs. -Senadoies-, 
que venho a este plenário trazer o rneu brado de inconfor
mismo com a distorção dos fatos. A verdade é que o Banco 
do Brasil, com quase 200 anos de história, tem-se desincum
bido de missões difíceis e prestado relevantes serviços à Nação, 
com seus_ maís de 4.600 pontos de atendimento em todo o 
território nacional, predominantemente no interior, onde o 
lucro é menor e ii:tcerto para a instituição, fias essencial para 
o desenvolvimento do Brasil. 

EStou Cert-o de que este meu brado não terá a mesma 
repercussão de um jornal de grande circulação nacional, mas 
é a verdade dos fatos. 

Para manter esta verdade e defender essa instituição que 
é o Banco do Brasil, orgulho do povo brasileiro, usarei e_sta 
tribuna tantas e quantas vezes se fizerem necessárias. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EPITÁCIO CAFETEIRA EM SEU DISCURSO: . 
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• BANCO DO BRASIL 

SALARIOS EM DÓLAR 
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Durante o discUrso do Sr. Epitácio Cafet"eiYa, o 
Sr. Chagas ROâríg~es, ]'! Viú-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Car!o_s Patro-
cfnio, Suplente de Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -'Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - St. Presidente, Senhoras c Senhores 
Senadores, na crista da onda das reformulações das funções 
do Estado, encontra-se uma, decerto bizarra e classificável,
de pronto, como inconveniente. A guisa de promover a refOr
ma do Poder Judiciário; pretende-se, por via oblíqua, interferir 
nas suas prerrogativas, com frontal ferimento a princípio da 
independência dos poderes, ao se estabelecer um sistema de 
controle externo exercitado por órgão rcvisional extrajudi
ciáriO. 

A esdr.úxula intenção, manifestada por .alguns juristas 
equivocados, não resiste à IDais sucinta das análiSes. Tem 
o sabor do modismo, cuja premissa maior seria ~•mãiS- contra-

-~- ~ ~ 

o o o 

-~- . 
le", "mais deinocracia", comO quer o nobre Deputado Hélio 
J3icudo, diluindo-se o seu ideário em meros chavões popu-
listas. _ . ____ __ 

Ora, Sr. Presidente, Alexander Hamilton, no "Federa
lista·:, magistralmente ~ndaga:_ 

"O que se fará, portanto, para manter na prática 
esta separação essencial dos poderes que a Constituição 
estabelece cm teoria? ComO todos os remédios exterio
res são sem efeito, nãq há outrO remédio Possível senão 
traçar de tal modo a construção do _governo que todas 
as suas diferentes partes possam reter-se umas às outras 
nos seus lugares respectivos." 

E prossegue: 
"Para assegurar a separação dos poderes, que to

dos afirmam ser essencial à rnanufenção da liberdade, 
é de toda necessidade que cada um deles tenha uma 
vontade própria." 

Sr. Presidente, sabido e ressabido, a começar pelos estu
dantes das primeiras letras jurídicas, que a independênCia 
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dos poderes é o núcleo do nosso r_e_gime de governo, e o 
Poder Judiciário não é um desmembramento da adminístra
ção, sendo a sua organização e competência objetO da esfera 
constitucional. 

A Carta Republicana, quando confere a,tribi,ÜÇÕes, a um 
só tempo outorga e limita poderes. E a garantia das garantias 
constitucionais e, em nossO regime, a- garantia suprema, o 
freio dos freios, é, irretorquivelmente, o princípio da limitação 
dos poderes. 

A Lei Maior instituiu o Poder J udiciárlo e conferiu-lhe 
atribuições que lhe cabe exercer sobera,n~mente, organizou-o, 
provendo-o dos órgãos e meios necessários à sua ação. Institui_. 
ção constitucíõrtal, por conseguinte, compatível com os princí
pios da nossa organização republicana. 

Assim, Sr. Presidente, caht: recordar aos que desejam 
subtrair à sociedade um Judiciário soberano para relegá-lo 
à condição de departamento administrativo da República, 
quebrando suas linhas retas, os dispositivos constitucionais 
que submetem aquele Poder a rigoroso sistema de controle 
interno e, também, ao controle externo. Assim, temos estabe
lecido, no art. 71, que esse controle fica a cargo do Congresso 
Nacional, exercido com o aux11io do Tribunal de Contas da c 

União, ao qual compete-tealizar "inspeções -e--auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa
trimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legisla
tivo, Executivo e Judiciário". Além disso, outro dispoSitivO 
constitucional, o § J" do art. ~9. estabelece que "os tribunais 
elaborarão suas propostas orçamclltárias dentrO dos limites 
estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei 
de Diretrizcs Orçamentárias". Um duplo controle externo, 
pois, é o que estabelece a Carta. E o art. 74 c--seus incisos 
estabelecem o controle interno, de forma integrada com os 
Poderes Executivo c Legislativo. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ã não ser que 
se esteja pretendendo instituir livro de ponto para os magis
trados, ou controlar-lhes a vida particular - aliás, o que a 
Lei da Magistratura até certo ponto o faz- já que as finanças, 
os concursos públicos para preenchimentos dos cargos admi
nistrativos, enfim, a estrutura organizacional já é objeto de 
duplo controle, essa idé_ia do "controle c_xte_rno~\ t~l coino 
veiculada pela imprensa, é anti-democrática. Ela subverteria 
a clássica e sólida teoria da tripartição dos P.o_deres_, cons_ubs
tanciada na sua independência e intcrlimitações. Daí o seu 
enfeixamento ter sido substituído por "freios· e-contrapesos", 
criação sutil do constitucionalismo inglês, afastando, assim, 
o poder concentrado, livre de controles. -

É o que dissemos: ao conferi i a ·cqnstlf~_lçãoatr:ibujções 
a qualquer dos poderes da República, a Constituição" limitOu~ 
lhes as prerrogativas a um só tempo. 

Sr. Presidente, Srs. _Senadores, oPodçr Judiciário neces
sita- e com urgência- ser reaparelhadO-. Para taÍito, -que 
lhe sejam dados, prodigamente, recursos financeiros, tornan
do-o mais célere e_compatível com as exigências do mundo 
contemporâneo. 

Simplifiquem-se as leis processuais, informatizem-se· àm
plamente os seus serviços. Revejam-se as tábulas de venci
mento dos magistrados, em várias unidades da Feaeração nada 
atrativas. Reformem-se os cursos jurídi_cos, que pagam tributo 
à precariedade do ensino em geral. _Auf!Iente-se o número
de juízes, limite-se o número exagerado de concessão de medi
das liminares, a proliferação descabida dos mandados de segu
rança, cruzando aquelas várias instâncias suce-ssivas e aca.; 

bando no Supremo Tribunal Federal_sem que o processo prin
cipal" te ilha tido o seu mérito apreciado sequer pelo Juiz de 
Primeiro Grau. E, enfim; sem que a enumeração se pretenda 
exaustiva, a assistência judiciária gratuíta (jeve ser _revista, 
tornando-se maiS eficiente. · 

Finalmente, Sr. ~residente, cabC dizer ao·s prorriOtores 
do pretendido 'controle externo dos a tos do Poder Judiciário 
que, no mínimo, estão sendo redundantes, quando não bus
cando, através do pulo do gato ou populismo travestido de 
cidadania, manietar um Poder cujas funções essençjais e_ cujo 
destino não admitem qualquer tipo de disciplina exterior calca
da _em r·a:zões políticas, criando um Judiciário paralelo. 

Do contrário, toma-se tarefa inútil lembrar aos nossos 
ilustres Pares as conseqüências sobre a função jurisdicicinâl 
na Alemanha hitlerisui., na Itália de Mussolini, na União Sovié
tica, em Cuba, no Irã dos Aiatolás e em alguns Estãdos afri
canos. 

Lembrai-vos, Senhores, do "''Princípio do Führcr", pelo 
cjuãr ós juízes togados pautavam os seus julgamen-tos sob o 
retrato de Hitler,_ ost~ntando a suástica nas vestes talares. 
Entre i'lós, Floriano PeixotO, inSistindo em nomear um médico 
para o Supremo Tribunal Federal, levou Rui Barbosa à histeria 
cívica. 

Suprir-lhe as carências, siffi. Tutelá-lo, jamais! N3da de 
cesarismo rnussolínico no Judiciário. 

Busquemos, ·num esforço coO junto, torná-lo mais encten
~e para que o advérbio "logo", ~rn matéria de despachos, 
perca sua duvidosa significação: logo de dois, de quatro,_ de 
dez anos. 

OS magistrados, corno quer o Padre Vieira, devem "ter 
muito respeito e fazer justiça sem respeito", isto é, ser inde
pindcnies, ainda que, involuntariamente, possam fazer no 
mês que vem o que deveriam ter (eito há dois meses. 

Era o que tiflha a dizer, Sr. Presidente. -
MUito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Antonio Mariz _ Aureo 
Mello _ Beni V eraS _.Caflos Patrocínio_ D1!:rio Pereira .... _Divaldo 
Suruagy _ Eduardo ~Suplicy _ Gerson Camata _ Guilhenne 
Palmeira_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _Iram Saraiva _ 
João Calmon _ José Fogaça _José Samey _ Júlio Campos _ 
Juvêncio Dias _ Mansueto de Lavor _ Mauro BenevideS _ Nelson 
Carneiro _ Ney Maranhão _ Pedro Sil,Uon _ Pedro. Teixeira 
Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Ruy Bacelar. 

. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Prcsidên· 
cia .comunica-que, nos termos do art. 43, § 2'.>, do Regimento 
Interno~ despacha, na presente data, ad referendum do Plená
rio, os Requerimentos n"' 873 e 874, de 1993, dos Senadores 
João Ff1:fnça e José Sarney, por não terem sido votados cm 
duas sessões Ordinárias consecutívas, devido à falta dequorum. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 881, DE 1993. 

Requeiro nos termos dos arts~ 50 e 49, ínciso.X, da Consti
tu_ição Federal, combinados com o art. 216 4o Regimento 
Interno do Senado Federal sejam prestadas pelo Ministêrio 
da Fazenda as seguintes informaçõeS: 
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1. Quando do projeto Alcobrás para a construçãO de 
Usina de Álcool no Estado do Acre foi apresentado, pela 
primeira vez, junto à Sudam c ao BancO -do Brasil? -

2. Quais os principais objctivos dO-proJeto, qual O apar
te de capital que seria exigido dos responsáveis pelo t;mpreen
dimento, o montante de recursos de recursos que foram solici
tadus na forma de financiamento, as condições em- terlnos 
de prazo, período de carência, taxas de juros e garantias apre-
sentadas na sua versão original? _ 

3. Encaminhar a cópia do projetO em sua versã()_ origi
nal, a avaliação do projeto feita pelos órgãos técJ?.-ic;os e pda
direção do Banco do Brasil e pelo Conselho Deliberativo 
da Sudam. 

4. Encaminhar o respectivO Relatório de lmpacto_ de· 
Meio Ambiente (Rima) com a sua tramitação e aprovação 
pelo órgão competente. 

5. Quais foram as autoridades do Banco do Brasil e 
da Sudam responsáveis pela aprovação do projeto original 
e pela aprovação dos recursos? 

6. QuaiS os responsáveis pela apreSCn'iáção e execuÇão· 
do projeto Alcobrás nas suas diversas etapas? 

7. Que modificações e acréscimos fOram apresentados 
e aprovados ao projeto, desde sua apresentação origíilal? Qual 
o cronograma de liberação de recursos pelo Banco do Brasil 
e pela Sudam foi cfetivado para o projeto Alcobrás ao longo 
de sua história?- _ 

8. Que contratos fo~am r~alizados junt_o a q_l!e empresas 
visando o desmatamento de parte da área para o plantio e 
qual foi a área plantada de cana~de-açúear e _demais _culturas? 

9. Quando foi inaugurada a Usina_ Alcobrás e a data 
de seu efctivo funcionamento?- Que garantias tinhaili o-Banco 
de Brasil e a Sudam de que o projeto ·caminhava de ã.cordo 
com saudáveis previsões econôniico-fínanCel:i-aS? -- · ·· 

10. Que alegações foram dadas pelo empresário José 
Alves Pereíra Neto e demais sócios para paralísarem as ativida
des e abandonarem o projeto? 

11. Que providências administrativas c judiciafs está to~ 
mando o Banco do Brasil e a Sudarn para recuperar o éxtraor~ 
dinário património públiCo investido na Alcobrás? Que esfor
ços estão -sendo feitos para que os acionistas I-eSpOilsáveis 
pelo financiamento respondam por suas responsabilidades? 

12. Que destinação pretende dar o Banco dO Brasil e 
a Sudam para o equipamento que consiste de aproximada
mente 40 tratares, 3 plantadeiras, 40 caminhões, 12 ônibus, 
dezenas de outras máquinas, toda a destilaria e usina que 
estão hoje em completo desuso, -com rnuitos-dos_equipamentos 
em precário estado? 

13. Há quanto tempo e quem foi designado fiel deposi
tário para ficar responsável pela guarda dos equipamentos? 
Qual o tipo de contrato que o Banco do Brasil e a Sudam 
mantêm como o fiel depositário? 

14. Quantos empregos o projeto Alcobrás projetava 
criar e quantos_efetivamente criou? 

15. Que -providências o Banco do Brasil e a Sudam estão 
tomando para evitar que erros dramáticos como o represen
tado pela Alcobrás se repitam'? 

Justificação 

A Sudam e o Banco do Brasil aprovam projeto qne previa 
a instalação de um grande complexo sucro-alcooleiro no Esta
do do Acre, localizado no município de Capixaba, a 26 km 
de Rio Branco. A previsão inicial estimava a criação de 2.000 

empregos quando a usina entrasse em funcionamento. Apesar 
de ter sido inaugurada em 1989, a usina funcionou apenas 
por alguns meses sendo em seguida paralisada. Hoje temos 
mais de US$ 20 milhões desperdiçadOS enquanto milhões de 
brasileiros lutam para não morrer de fome. Considerando 
a disposição constitucional do Senado Federal, qual seja a 
de fiscalizar os atas do Poder Executivo, necessitamos das 
íilfóf-rilações aqui listadas para evitarmos que prt!juízos dessa 
natureza voltem a acontecer. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1993. -~Eduardo 
Suplicy. 

(A Mesa Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 882, DE 1993 

Requeiro nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da Consti
tuição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento 
fnterno do Senado Federal sejam prestadas pelo Ministério 
da Integração Regional as seguintes informações: 

. 1. Ql!a:Odb o projeto Alcobrás para a construção de 
Usma de Alcool no Estado do Acre foi apresentado, pela 
primeira vez, junto à Sudam e ao Banco dQ Brasil? 

2._ Quais os principais objetivos do projeto, qual o apor~ 
te de capital que seria exigido dos responsáveis pelo empreen
dimento, o montante de recursos que foram solicitados na 
forma de financiamento, as condições em termos de prazo, 
período de carência, taxas de furos e garantiãs apresentadas 
na sua-verSão original? 

3. Encaminhar a cópia. do projeto _em sua versão origi
n~I:a avaliação do projeto feita pelos órgãos técnicos e pela 
dtreção do Banco do Brasil e pelo Conselho Deliberativo 
da Sudam. 

4. Encaminhar o respectivo Relatório de Impacto de 
Meio Ambiente (Rima) com a sua tramitação e aprovação 
pelo órgão competente. _ 

5. Quais foram as autoridades do Banco do Brasil e 
da Sudam responsáveis pela aprovação do projeto original 
ê: pela aprovação dos recursos.? · 

6. Quais os responsáveis pela apresentação e execução 
do projeto Alcobrás nas suas diversas etapas? 

7. Que modificações e acréscimos foram- a:pfeSf:[ltados 
e aprovados ao projeto, desde sua apresentação original? Qual 
o cronograma de liberaçãO de recursos pelo Barico do Bi-asil 
e pela Sudam foi efetivado para o projeto Alcobrás ao lon-go 
de sua história? 

8. Que contratos foram realizados junto a que emPresas 
visando o desmatamento de parte da área para o plantio e 
qual a área plantada de cana~de-açúcar e demais culturas? 

9. Quando foi inaugurada a Usina Alcohi-ás e a data 
de seu efetíVo funcionamento? Que garantias-tinham o Banco 
de Brasil e a Sudam de que o projeto caminhava de acordo 
com saudáveis ~evisões econômico-finilnceiras? 

10. Que alegações foram dadas pelo empresário José 
Alves Pereira Neto e demais sócios para paralisarem as ativida
des e abandonarem o projeto? 

11. Que providêncías administrativas e judiciais está to~ 
mando o Banco do Brasil e a Sudam para recuperar o extraor
dinário patrimônio públíco inVestido n3.Alcobr3.s? Que esfor
ços estão sendo feito~ para que os acionistas responsáveis 
pelo financiamento responde por suas responsabilidades? 

12. Que destinação pretende _dar o Banco do Brasil e 
a Sudam para o equipamento que consiste de aproximada~ 
mente 40 tratares, 3 plantadeiras, 40 caminhões, 12 ônibus, 
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dezenas de outras máquinas, toda a destilaria e usina que 
estão hoje em completo_ desuso, com muitos-dos e-quipamentoS: -
em precário estado? _ _ _ ... _ _ 

13. Há quanto tempo e quem foi__de~ignado fiel deposi
tário para ficar responsável pela guarda dos equipamentos? 
Qual o tipo de contrato que o Banco do Brasil e a Sudam 
mantêm com o fiel depositário? 

14. Quantos empregos o projeto Alcóbras projetava 
criar e quantos cfetivamcnte criou? 

15. Que providências o Banco do Brasil e a Sud<Jm es~ão 
tomando para evitar que erros dramáticos como o represen
tado pela Alcobrás se repitam? 

Justificação 

A Sudam e o Banco do Brasil aprovaram projeto que 
previa a instalação de um grande complexo sucro-alcooleiro 
no Estado do Acre, localizado._no município de Capixaba, 
a 26 km de Rio Banco. A previsão inicial estimava a criação 
de 2.000 empregos quando a usina entrase em.funciortamento. 
Apesar de ter sido inaugurada cm 1989, a usina funcionou 
apenas por alguns meses sendo_em seguida paralisada. Hoje 
temos mais _de US$ 20 iililhõcs desperdiçados enquanto mi
lhões de brasilejros lutam para não morrer de fome. Conside
rando a disposição conStitücional do Senado Federal, qual 
seja a de fiscalizar os atos dp Poder. neces~itamos das informa
ções aqui listadas para evitarmos que prejuíZos~ dessa-natUreza 
voltem a acontecer." · 

Sala Clas Se_ssões, 10 de setembro de 1993. -Eduardo 
Suplicy. 

(A Mesa Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os requeri· 
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do inciso _III do art. 216 do Regimento Interno. 

Esgotado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esclarece ao PlenáriQ ___ que, noS termos do 
art. 64, § 2~. da Cons_tituição Federal e do art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno, esgotou-se em 8 de setembro 
último, o prazo de 45 dias para que O SenadêtçonchiíSse a 
apreciação do Projeto de _Lei çla Câmara,- de _nn J38, de 1993, 
constante do item n? 1 da pauta da presente sessão. 

Assini sendo, ficam sobrestadas as deliberaçõe~ sobre 
as demais matérias constantes da Ordem do Dia, até que 
se ultime sua votação. 

São os seguintes os itens adiadOs: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N> 138, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos dos arts. 64, § 29, 
in fine, da Constituição Federal, e 375, VIII, do Regimento 
Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 138, de 1993 (n' 3.7!9/93, na Çasa de ori· 
gero), que altera o inciso IV do art. Üda Lei n' 8.031, 
de 12 de abril de 1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plcná"ri_O;Rel~itpr: Se-p.a
dor Jutahy Magalhães, em substituição à Comí_ssão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

- 1" pronunciamento (sobre o Projeto): favorá
vel, nos termos de substitutivo que apresenta; 

-29 pronuncíarilento (sobre a emenda de Plená
rio): pela prejudicialidade. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 149, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos dos arts. 64, § 2~, 
da COnstituição Federal, e 353, parágrafo único, do Regimento 
Interno) ---

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 149, de 1993 (n' 3.713/93, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria-a Secr~taria Nacional de ~ntorpecentes e dá outras 
providências, tendo 

Parecer, sob nn 285, de 1993, da Comissão 
---=-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 

ao ProjetO com as· erhendas que apresenta, de n"" 1 
a5-CCJ. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1993 
(Em- regime de urgência, nos termos do art. 336, "c," 

do Regimento Interno) 

votaçã·~. -~m tu-r~~ único, do Projet~ d~ ResoluçãO 
no 68, de_ 1993, de iniciativa da Comissão Di:retora, 
que estabelece_ a e_stru(ura. do Centro de. Desenvolvi
mento de Recursos Humanos dp Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Fra_ncisco Rollemberg, em substituição à Co
missão de Constituição, ~ustiça_ e Cidadania. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1992 
(Em regime de urgência~ nos termos do ru;'t. 336, "c", 

do Regimento Interno) 

DiscussãO, e·rn:-tul'llõ-úrtico,-do Projeto de Lei do 
Senado n~ 105, de 1992, de iniciativa da ComíSsâo Parla-
111entar Mista de Inquérito destinada a examina,r irregu

~ - laridades na administração do FGTS do Trabalhador, 
que diSpüe Sobre o Fundo de Garantia do_ Tempo de 

· Serviço e 'dá outras providências. -(Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
e as emendas.) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 85, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

Discussão, _em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n' 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo 
Campos; que dispõe sobre o exercfcic)" da profissão de 
Decorador, e dá outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
·_ tói"_:, Senador Çid Saboia de Carvalho, em substituição 
à Coinissão de- Assuntos 'Sociais. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A votação 
do Requerimento de n" 880, de 1993, lido no Expediente, 
de autoria do Senador Júlio Campos e outros Srs. Se-õhdores, 
fica adiada por falta de quorum. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - GóStã-~ii-de 
registrar o I Encontro dos Governos Municipais cõm o -Go
verno Federal que se está realizando no Distrito Federal. 

Encontramos, nesse simpósio, os prefeitOS de quase todos_ 
os municípios brasileiros. Lá estão sendo discutídos nãQ_s_ó 
os problemas de cada município, mas as dificuldades muni
cipais de toda a Nação brasileira. Seu objctivo-, além da discus
são dessa problemática, é a apresentação de sugestões para 
a próxima revisão constitucion~I. ou seja, o ihijJOsto'mtinicípaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, será também tema de 
um outro pronunciamento que faremos, registrar o_ que· foi 
escrito na Folha de S. Paulo, no dia 27 de julho de 1993, 
no Caderno Agrofolha, com o título: "É preciso salvar o 
algodão", que tem como autor Luiz Lourenço. 

Diz o jornalista, em um dos seus parágrafos: 

"Somos um País onde parecem prevalecer, sobre
tudo, os interesSes eSCUSõs de_ uma minoria que, de' 
forma alguma, está preocupada em contribuir par-a que 
todos tenhamos um futuro melhor." 

Em seguida, diz, referindo-se ao problema do ~lgodão 
no Brasil: 

Ainda sob esse prisma, impossível se tornaria c9m
parar os persistentes produtores brasileiros aos_ da Afri
ca, Índia, Paquistão e Usbequistão, entre-outros países 
que poderiam ser citados, que encontram na miserabi
lidade do seu povo a fonte para os baixos preçu-s--do 
algodão. Aquela gente recebe salários entre 10 e 30 
dólares mensais ou trabalha em troca da ração diária 
de alimentos." 

E, na conclusão do seu artigo, diz: 

"É indispensável que se sobretaxe o algodão effi 
pluma, importado em nível de 15%, a fím de garan
tirmos paridade aos preços de produção e uma rentabi
lidade_ adequada ao setor. A cotonicultura pede socor
ro. É preciso fazer algo antes que seja tarde demais." 

Sr. Presidente, como sabemos, a cotonicultura no Nor
deste quase que se extinguiu com o bicudo. E outiãs áreàs 
do Brasil, como o Norte do País, que hoje começam a desen
volver-uma cultura de algodão, não sei por que razãO, o Go
verno incentiva a ímpórtitçâo do algodão em pluma, prejudi
cando, assim, não só a produção nacional, rn3iaqueta Região. 

Falarei sobre o assunto, com maiores dados, na próxirria 
semana. Mas pergunto: por -que -o subsídio à importação de 
pluma é dado em detrimento do produtor brasileiro? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um ~parte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex", Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me aproveitar o seu 
pronunciamento para falar sobre uma outra cultura. V. Ex• 
está falando sobre o algodão; hoje, já discorrerarq. sobre a 

cana-de-açúcar, sobl-e o leite, entre outros assuntos. Mas nin
guém abordou a questão do cacau. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ninguém melhor do que 
V. Ex~ para falar sobre esse tema, de vez_ que é da região 
cacaueira. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Exi é de Rondônia e sabe 
que já tentaram fazer plantações de cacau naquela região. 
E nós, na Bahia, temos o produto como uma das nossas princi
pais lavouras, ou melhor, era urna das principais lavouras. 
Hoje, a situação chega a provocar a demissão de 250 mil 
famílias na Região, em razão ·da crise da lavoura cacaueira. 
A questão do cacau representa um débito hoje da ordem 
de 60 milhões de dólares. Veja V. Ex• que é muito inferior 
à questão da cana-de-açúcar, do arroz e d_e vários outros pro
dutos que já tiveram solução na área da política agrícola do 
nosso Governo. Ando muito preocupado com essa crise por
que, para ela, rlão vejo, no horizonte, uma solução. V. Ex\ 
que também deve ter algum interesse sobre a matéria, há 
de verificar que o cacau nãó tem preço-ri:tfniino. EstamOS 
vendo hoje, na ReuniãciT:ri.ternacional dos Produtores de Ca
cau, que o assunto está sendo resolvido e é da maior impor
tância para a lavoura, tanto para os produtores quanto para 
os consumidores. E o Brasil não tem voto, porque não teve 
condições de pagar 150 mil dólares para fazer parte desta 
reunião. Veja, então, V. Ex~ a dificuldade que a lavoura en
frenta, porque não temos nem condições de examinar o pró
prio acordo, e estamos necessitando de uma medida imediata 
de socorro à lavoura. Hoje, já vemOS aproximadamente mil 
p-essoas, no Município de Itarnaraju, são desempregados que 
precisam migrar por falta de condições e que buscam um 
pedaço de terra para ·poder dar sustento à sua famnia. No 
momento em que for encontrada a solução para esse proble
ma, que é humanitário, necessário e s-ocial, V. Ex• pode iniagi
naf o que isso vai representar para os 250 mil desempregados 
que vão querer a meSma coisa! Dizem que foi isso que acon
teceu aqui em Brasília: ofereceram lotes de terra e a Ootícia 
se eSpalhou pelo Brasil, quer dfzer, fizeram unia perversidade 
com o Governador Roriz. Como conseqüência, veio gente 
do Brasil inteiro para Brasília. Essas questões sociais e econó
micas, em que vejo que a produção do cacau hoje representa 
50% da produção anterior - e o -preço representa menos 
de 50% do preço internacional do cacau de algum tempo 
atrás - , fazem com que não haja nem condições de se atacar 
a "vassoura de bruxa" que hoje está difundida e divulgada 
pela novela da Globo. Na novela, tudo é muito bom: há 
cacaU' à beça e todos o pisam, inclusive o dono da fazenda, 
desde menino até velho. Mas a realidade local é muito dife
rente, porque a migração já é terrível! Há Municípios cujo 
comércio é movimentado por viúvas e aposentados, porque 
não há mais quem tenha recursos para fazê-lo. Aproveitei, 
portanto, o pronunciamento de V. Ex• para ver se o cacau 
é lembrado. Vamos esperar que ele tenha um pouco da aten
ção que se faz necessáiia. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- A da sobr~vivência. Se
nador Jutahy Magalhães, ninguém melhor do que_ V. E~ para 
falar sobre o assunto. Não me reporto ao cacau produzido 
no Estado de Rondônia, porque há uma situaÇão tão calami
tosa, tão difícil naquela região que os produtores do Estado 
es_t~o quase desistindo o_u quiseran1 desistir de produzi-lo. 
Estamos chamando a atenção do Governo para que não faça 
CQm o algodão o mesmo que foi feito com o cacau, até porque 
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há subsídios para a iinport::ição da pluma em detrimento da 
produção nacional. Precísamos estar_ atentoS para que não 
ocorra em Rondônía o _meSmo que acontece na Bahia, ou 
seja, milharc_s_rle famílias ao relento, sem ter cm que trabalhar. 
E isso coincide_ com- o· mOmento em que a Região Norte do 
País, no caso, o Estado de Rondônia, está incentivando a 
produção de algodão justamente para dar àqueles que o produ~ 
zem a possibilidade de emprego, com a finalidade de gerar 
recursos e impostos em benefícíO da coletividade. 

Portanto, quando o mercado se abre para a importação 
de pluma, o preço do algodão cai, o que afeta_, em conse
qüência, a ponta da linha, que é o produtor. É para isso 
que chamamos a atenção do Governo, embora saibamos que 
existem as correntes defensoras do subsídio para a importação 
com relação à indústria. Esses são dados de um l~yan_tamento 
que estamos fazendo. , . 

Hoje, temos a informação de. que, na Africa, e mesmo 
na Chiila, o cidadão, até por uma questão de sobrevivência, 
ganha dez dólares por mês na produção de algodão. Esses 
países enviam ao Bra_sij algodão em plumas, subsidiado, incen
tivando a miséria dos países produtores. Consiqüenteme_nte, 
o Brasil, como todos os que produzem algodão, sofrerá inevi
tavelmente as conseqüências da queda do preço. 

Sr. Presidente, cu queria levar ao conhecimento desta 
Casa- será objcto de um pronunciamento posterior- que 
farei um requerimentO de infQJ'ma_ções aos órgãos responsáveis 
-no caso, o Ministério da IndYstria, do Comércio e do Turis
mo e o da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá
ria - , no .sentido de saber _como eles se posicionam em 
relação à importação de algodão ein pluma para o Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Çarlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alvaro Pacheco. _(Pausa~) 

Concedo a pafavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Présidente, Srs. 
Senadores, o Presidente Nacional do Partido dos Trabalha
dores, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza, desde o dia 3 de 
setembro, a segunda caravana: da Cidadania. 

Acompanha o Presidente Nacional do Partido dos Traba
lhadores aex~Prefeita de São Paulo, Luíza Erundina de Sousa; 
Avelino Ganzer, Vicc-Presidente da Central Única dos Traba~ 
lhadores e alguns membros da Direção Nacionai do Parüdo 
dos Trabalhadores, como Jorge Almeida e SokoL Acompa
nhei a Caravana durante os cinco primeiros dias, no trecho 
compreendido entre os Estados do Acre e de Rondônia. 

Essa viagem, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, tem o propó
sito de fazer com que possamos conhecer de perto a realidade 
da região, a vida das pessoas e de todos os segmentos_ da 
sociedade nos Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, para que, como conseqüência, pOssamos 
buscar formas viáveis de proniover a integração ·nacional. 

Lula está visífãndo_38 cidades, nas quais se tem· encon~ 
trado ~011] representantes de comunidades_ ind(g;cnas, __ com se
ringUeiros, com garimpeiros~·com pescadores, _com membros 
de igrejas, com produtores rurais, com pessoas dà meio acat:M-
mico e também com empresários. - -

Estive Coài Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de Brasi
léia, onde conhecemos o projeto de colonização daquela área 
e onde participamos de discussões arespeito de se transformar 
OJ.I pão Brasiléia em área franca, em área livre de comércio. 

Naquele Município, os seringueiros concentraram-se em um 
ato público - participamos da manifestação -que contou 
com a presença de populares da própria cidade e de _Epitado
lándia, na fronteira com a Bolívia. 

Em Xapuri, no domingo último, visitamos o túmulo de 
Chico Mendes e a Colocação Cacho.eira, a cooperativa de 
trabalhadores que exploram a borracha e beneficiam_a casta
nha. Ali tivemos um exemplo muito sig~]:ifícat~v~ de ci_?fuO 
,os trabalhadores conseguiram= se Ç)rgan.izar em cooperati~as 
para serem economicamente auto~sustentáv.eis ffiediante Um 
_tipo de procedimento que, ao mesmo tempo em que leva 
em conta as lições de Chico Mendes, a sua preocupação em 
presenrar as reservas extrativas.~ as _florestas, permite aos que 
vivem da castanha que continuem a fazê-lo, .sem que haja 
destruição das matas, mas unicamente a renovação racional 
das mesmas. · 

Estivemos também em Capixaba, onde visitamo"s o pro
jeto denominado Alcobrás, que muito nos impressionou como 
um exemplo negativo de aplicação de recursos públicos o_u 
de instituições ofic~ais, côni rec_ursos aprovados p~lo Banco 
do Brasil e pela Sudam - Superintendência_ do Desenvol
vimento da Amazônia. 

Ali, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conhece_m.os a h,istó
ria de um projeto que, com grande festa, foi inaugurado em 
1989. Segundo o que nos explicou o fiel depositário Jorge 
Moura, hoje responsável pelos equipamentos daquela desti
l<p"ia; em 1989, com a realização de um churrasco, para o 
qbal foram convidados de três a cinco mil pessoas de Rio 
Branco - distante 26 Km da destilaria -,.foi inaugurado 
o projeto apresentado como a redenção do Acre, . 

Observamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada menos 
do que 40 tratares, 40 caminhões, 12 ônibus, 3 plantadeiras, 
inúmeras outras máquinas e tornos. A destilaria era tão mo
derna_:-:- ou-_t_ pel_o menos, tão grande - _ guanto as que se 
podem observar no interioÍ' de São Paulo, na região ae Sertão
zinho e Ribeirão Preto. Eis, Srs. Senadores, que esse empreen
dimento foi simplesmente abandonado dois meses após a sua 
inauguração; desde então, encontra-se parado. 

·como poderia o Banco do Brasil destinar de 25 a 35 
milhões de dólares- esses núm_eros __ n_o_s_foram relatados pelo 

. Sr. Jorge Moura - a um empresário, José Alves Pereira 
Neto, que conseguiu, àqUela altura, obter o apoio de politicos, 
Governadores, Senadores," Deputados Federais. Estaduais e 

-Vereadores. Ess.e cidadão conseguiu obter o título de cidadão 
do Acre, de cidadão de Rio Branco. Naquela ocasião, coube 
à Vereadora Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores,_ 
o protesto cm relação ao título de cidadania concedido àCI!lelc 
cidadão. Alertava Marina Silva que, como não havia sido 
aprovado o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambíente 
daquele; empreendimento, danos poderiam decorrer de uma 
obra que envolvia uma área de onze mil hectares, cinco mil 
hectares d.os quais foram desrnatados pela empre.."ia Mendes 
Júnior. que então explorou a madeira obtida em decorrência 
-daquele de'sma.tam~nto. Quatro mil hectares foram plantados 
de cana-de-açúcar, e estão lá, sem utiliZação no momento. 

A então Vereadora, hoje_ Deputada Estadual, Marina 
Silva foi severamente criticada pela imprensa por sua po!>tura 
em defesa do que avaliava ser o interesse público. 

Aí está, Srs. Senadores. um exemplo de falta de responsa
bilidade. Agora, é importante que possa o- Banco do Brasil 
procurar recobrar o património peT-dido. Mas ·o próprio fiel 
depositário não sabe responder exatamente em que pé está 
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, a sÜuação, nem mesmo dá o paradeiro correto do empresário 
José Alves Pereira Neto. 

Tive opoi'ti.inidade de dialogar, então, com o Senador 
Nabor Júnior, que estava na Capital, Rio Branco, e S. Ex'1 

de fato relatou que, em 1989, houve aquela extraordinária 
festa de inauguração da Alcobrás, Relatou-me <iinda que, 
em 1990, procurou a direção do_Banco do Brasil, poiso empre
sário José Alves Pereira Neto havia solicitado 2 bilhões de 
cruzeiros a mais para poder colocar em andamento o empreen
dírnento. Mas o Banco do Brasil, então- segundo me relatou 
o Senador Nabor Júnior- ; informou que já havia encami
nhado recursos em demasia e que não poderia fazê-lo mais. 
Desta forma, o empresário simplesmente largou o empreen
dimento. Segundo informações de diversas pess-oas, que ali 
estavam e nos contaram, há pelo menos i"ndicações de que 
o patrirnônio do Sr. José Alves Pereira Neto - que talvez 
hoje se encontre em Fernandópolis, no interior do Estado 
de São Paulo-, seja simplesmente extraordinário; ele, que 
já havia realizado outros empreendimentos inacabados, como 
a Bombrás. 

Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho enca
minhar tanto ao Ministt!rio da Fazeoda quanto ao Ministério 
da Integração Regional- pois um é responsável pelo Binco 
do Brasil e o outro pela Sudam -requerimento solicitando 
as seguintes TrifOimaÇões-:- - -;--

"1 -Quando o Projeto Alcobrás para a constru
ção de usina de álcool no Estado do Acre foi apresen
tado, pela prirnCíra vez, junto à Sudãm e ao Banco 
do Brasil? 

2- Qlúiis·os piíõcipais objetivos do projeto, qual 
o aparte de capital que seria exigido dos responsáveis 
pelo empreendimento, o montante de recursos que fo
ram solicitados na forma de financiamento, as condi
ções em termos de prazo. período de carência, taxas 
de juros e garantias apresentadas na sua versão ori
ginal? 

3-Encaminhar a cópia do projeto em sua versão 
original, a avaliação do projeto feita pelos órgãos técni
cos e pela direção do Banco do Brasil e pelo Conselho 
Deliberativo da Sudam. 

4- Encaminhar o respectivo Relatório de Impac
to do Meio Ambiente (Ririiã) com a-··sua tramitação 
e aprovação pelo órgão competente. 

5 - Quais as autoridades do Sa;rlco do Brasil e 
da Sudam respon!>áveis pela aprovação do projeto origi
nal e pela aprovação dos recursos? 

6 - Quais os re-spons-áveis pela apresentação e 
execução do Projeto Alcobrás nas suas diversas etapas? 

7 - Que modi(icã.çôes e acréscimOs foram apre
sentados e aprovados ao projeto desde a sua apresen~ 
tação original? Qual o cronograma de liberação de re
cursos pelo Banco do Brasil e pela Sudam que foi efeti~ 
vado para o Projeto Alcobrás ao longo de'sua história? 

8 - Que contratos foram realizáâOS, -e jUnto ã 
que empresas, visando ao dCsmatamento de parte da 
área para o plantio, e qual foi a área plantada de cana~ 
de-açúcar e demais culturas? 

9 - Quando foi inaugurada a Usina Alcobrás e 
a data de seu cfet_ivo funcionamento!- Que garantias 
tinha o Banco do Brasil e a Sudarn de que o projeto 
caminhava de acordo com saudáveis previsões econó
mico-financeiras? · -- · 

10 __:_Que alegações foram dadas pelo empresário 
José Alves Pereira Neto e demais sóciOs para paralí
sarcm as atividades e abandonarem o projeto? 

11- Que providências administrativas e judiciais __ , 
estão tomando o Banco do Brasil e a Sudam para recu~ 
peraro extraordinário patrimônio público investido na 
Alcobrás? Que esforços estão sendo feitos- para que 
os acionistas responsáveis pelo financiamentO re~pon~ 
dam por suas responsabilidades? 

12 - Qué destinação pretende dar o Barico do 
B-rasil e a Sudam par-a o equipamento que consiste 
de aproximadamente 40 tratares, _3 plantadeiras, 40 
caminhõc:s, 12 ônibus, dezenas de outras rnáqninas, 
toda a destilaria e usina que estão hoje em completo 
desuso, com muitos dos equipamentos em precário es
tado? 

13- Há quanto tempo e quem foi designado fiel 
depositário para ficar responsável pela guarda dos equi
pamentoS:? Qual o tipo de contrato que o Banco do 
Brasil e a Sudam mantêm com o fiel depositário? 

14- Quantos empregos o Projeto Alcobrás proje
tava criar e quantos cfetivamente criou? --

15 ----:-- Que providências o Banco do Brasil e a 
Sudarn estão tomando para evitar que erros dramáticos 
Como o representado pela Alcobr_ás s.e repitam? 

Justificação 
A Sudam e o BancO do Brasil aprovaram esse 

projeto -que previa a instalação de grande complexo 
sucro-alcooleiro no Estado do Acre, lpcali~l:)do no Mu~ 
nicípio de Capixaba, a 26km de Rio Branco. A previsão 
inicial estimava a criação de dois mil empregos quando 
a usina entrasse em funcionamento. Apesar de ter sido 
inaugurada em 1989, a usina funcionou apenas por al
guns meses, sendo _em seguida paralisada. Hoje temos 
mais de 20 milhões de dólares desperdiçados enquanto 
milhões de brasileirOs lutam para não morrer de fome. 
Cánsiderando a disposição constitucional d~ Senado 
Federal, qual seja a de fiscalizar os a tos do Poder Exe-

- cufivo, Uecessitainos das informações aqui listadas para 
evitarmos_ que prejuízos dessa ordem voltem a acon
tecer." 

EsÜyemos _também exãminando os prob.femas do -p-eque
no Munidpío de Senador Guiomard, vizinho ao Município 

-de Rio Branco. Em Rio Branco, houve um ato público com 
_grande ~flu_ência qe pessoas, onde al_i estivemos também com 
o Prefeito Jorge ArruÇa, que, nesses sete a o_ijo __ n:t_eses_ t;}_e 
mandato. tem conseguido o respeito e o reconhecimento de 
todos os moradores de Rio Branco. 

EstivemoS-em Nova Califórnia, onde visitamos o Projeto 
RECA -Reflorestamento Econômico ConsorCiado e Aden
sado, um projeto exemplar, muito diferente do que ocorre 
com ü projeto da Alcobrás. Esse envolve pequenos produ
tbres, tem o apoio da -Igreja e abrange cerca d_e 270 famílias 
eln cerca de 600 hectares. Ali, observaffios como cada produ~ 
tor toma conta de 3 hectares; e, principalmente, ali está um 
ex~niplo de como proteger a floresta, como produzir frutos 
os mais diversos, produtos tropicais típicos, de forma econó
mica e adequada para o auto-sustento daqueles trabalhadores. 

Estiv-e-mos também em Extrema e, ali, observamos a afli
ção de seus moradores que pedem ao Supremo Tribunal Fede
I'ãl que log9 decida a ql!-e Estado pertencem, se a Rondônia 
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ou se ao- Acre. É importante que haja logo uma decisão a 
respeito. Quem sabe o mais adequado -e esta foi a propo
sição- de Luiz Inácio Lula da Silva - fosse que os próprios 
habitantes de Extrema e de Nova Califórnia decjdissem, eles 
próprios. ·através de plebiscito, a qual Estado desejam per
tencer. 

Em Rondônia~ passamos pof- Abunã, Ji-Paraná e pÕr 
Porto Velho. Tivemos um diálogo com os índios_ karitanas 
que nos disseram de su_as_ preocupações com a_ sua_ sobrevi
vência em relação às áreas demarcadas para os indígenas. 
Falaram, com tristeza, sobre o massacre ocQrridQ_çom os ín
dios ianomâmis. 
. Tivemos tambi!m um diálogo com os professores da Uni

versidade de Rondônia, que nos expressaram_ a sua preocu
pação com respeito à designação do reitor. Desde _abril passa
do, quando houve a eleição do novo reitOI, há um impasse 
na Universidade c eles gostariam que o Ministério da Educa
ção, o quanto antes, resolva como será encaminhada a decisão 
sobre a reitoria da Universidade de Rondônia, com respeito 
à comunidade de professores. funcionários e estudantes da
quela universidade. 

EstiVcmo's vis-rfálido, em Porto Velho, o Prefeito José 
Guedes, do PSDB, que, em coligação com o PT e com o 
PMDB, está goverriando aquela cidade. Havia um momento 
de discussão,, de conflito, com respeito à remuneração dos 
funcioriários municipais. A CaraVana; então, teve a oportu
nidade de pedir a Avelino Ganzer, Vice-Presidente da CUT, 
para tentar colaborar na intermediação entre os funciOriários 
municipais e o Pr_eieito José GUedes. 

ViSilãiilós, também, o terminal pesqueiro de Porto Velho 
onde os pescadores nos falaram de suas difjc_l!ldades. Pergun
tei-lhes se estavam fazendo jus ao seguro-desemprego, confor
me lei aproVada pelo Congresso Nacional no ano passado, 
e informaram que, embora a Associação de Pescadores da_ 
Colônia de Porto Velho _tenha feito o requerimento-ao_-Minis
tério do Trabalho, até hoje não receberam o benefício"; motivo 
que me levará a procurar o Ministro do Trabalho para verificitr 
as razões pelas quais não se está dando àqueles trabalhadores 
tal direito, como prevê a lei, na época da desova. _ 

Estivemos visitando a: eStfã.da de ferro Madcira-Mamoré, 
o ~useu que conta a históría dessa impor~ante iniciativa, que 
fo1 o resultado do Tratado de Petrópohs, segundo o qual 
o Brasil construiria essa estrada e, por outro lado, anexaria 
a área que antes era da Bolívia e queose tornou, hoje, o 
Estado do Acre. O Governo Estadual, com o auxílio de recur
sos federais, está restauraridõ e fará fl!-:riciOilãf-25lün dessa 
estrada de ferro como urna fonte de turismo e de .trªnsporte 
local, principalmente para aqueles que estudam na Univer
,sidade de Rondônia. 

Estivemos refletindo sobre a questão de uma melhor liga
ção entre os Estados de Rondônia_ e Acr~ _com a Bolívia. 
Obviamente a ligação com o Pacífico veio -à tona_ nas diversas 
discussões. -

Visitamos a Usina de Samuel, que aguarda a de_cisão 
sobre a questão dos pagamentos aos fornecedores e constru
tores de usinas para que sejam completadas as ObraS então 
paralisadas. Das cinCO-uSiri.as prõjefadas, apenas duas estão 
funcionado. Embora 80% dos trabalhos de construção da usi
na tenham sido concluídos, ainda se fazem necessários os 
recursos que estão por ser liberados para sua total conclusão. 

Estivemos também no Cemetron - Centro .de_ Medicina 
Trópical de Rondônia -, onde dialogamos com os médicos 

responsáveis pelo tratamento de doenças como a malária, 
hanseníase, hepatite e tantas outras que atingem a população, 
especialmente a que vive na floresta ou próxima dos rios. 

Ali conhecemos um rapaz de 16 anos que, entretanto, 
parecia õin meniTió de 11 anos, de nome Chiquinho, que 
não conseguia viver'rhã.í"s do que um mês junto à sua famnia, 
na floresta, necesSítáõ.do, depois, de passar seis meses no 
hospital para se recuperar. Aos 16 anos, medindo aproxima
damente 1.40m, esse rapaz, segundo o médico, era como que 
um g<lb1rU.zinho, uma pessoa- gritantemente· de-snutrida, um 
exemplo de quão precária está a saúde de tantas pessoas no 
Brasil, c, principalmente, na Amazônia, com seus 17 milhões 
de habitantes. -· · 

EstiVemos no-bairro Tancredo Neves, um bairro de traba
lhadores, de pessoas humildes, e con_versamos a respeito de 
suas angústias e problemas. -

Lula_prossegue sua viagem pelo interiOr de Rondônia:-
~~s9e ontem, coiiipletãildo sua jornada por Ariquemes, Bom 
Futuro, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Riozi
nho, Pimenta Bueno, Vilhena, para depois ingressar no Esta
do de Mato Gro~;'SO, Onde ontem_·estive visitando o Prefeito 
Dante de Oliveira,' é:m CU:iabá, que tambéni irá recepcionar 
Lula na próxima segunda-feira. 
-- Participei do diálogo haVido, quarta-feira à noite, com 
empresários do Estado de Rondônia. A este diálogo~ muito 
significativo, estiveram presentes aproximadamente 200 em
presários, dentre os quais os Presidentes da Associação Co
mercial, da Federação das Indústrias, do Clube de Lojistas 
C: tantos outróS~que- ali fora-m ouvir as idéias _de.Luiz. Inácio 
Lula da Silva, que é obviamente", hoje, um Candidato em 
potencial à Presidência da República, até porque está em 
primeiro lugar nas pesquisas de opinião púhlica. Nessa oportu
nidade, os empresários de Rondônia questionaram a opinião 
do Presidente do Partido dos Trabalhadores sobre diversos 
assuntos, atitude diferente daquela verificada em 1989. Acre

-dito qUe -éstamoS avançando na direção de construir uma socie
dade que possa ser mais civilizada. 

Aliás, no mundo de hoje, há exemplos que precisam 
ser seguidos. Estamos felizes de poder registrar o acordo entre 
o EStado de Israel e a Organli:aç-ão para a Libertação da 
Palestina, que resolveram reconhecer-se mutuamente, em ca
ráter oficial, ontem. Este significa o primeiro passo para a 
assinatura do acordo de paz entre israelenses e palestinos. 
A propósito estabeleci o seguinte paralelo. durante a reunião 
com os empresáriOs: se é possfVel que palestinos e judeus 
realizem um acordo de paz, quem sabe possamos, no Brasil, 

- supe-rar ciS obstáculos para a construção de instituições que 
venham a transformar o nosso Brasil, que, infelizmente, vive 
em verdadeiro estado de guerra sodal. 

Na oportunfdade, Luiz Inácio Lula da Sílva declarou dian
te dos empresários que, hoje, no Brasil, se tecem muitas críti
cas aos políticos. Foi nessa ocaS.iãci que Lula fez uma crítica 
-~ alguns políticos que, eleitos pelo povo, o representam no 
Congresso Nacional. Esse comeritário está hoje registrado 
com destaque na imprensa. Lula, de fato, aJitmou que, quando 
Deputado Federal, pôde observar que muitas vezes o compor
tamento de alguns Parlamentares mais parecia visar aos seus 
interesses pessoais do que propriãmente ao interesse público. 

O Sr. Aureo Mello- Permite:.me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY --, Çom muita \lonra, Sena
dor Aureo Mello. Permita-me ,apenas cOmpletar a frase. 

: •. 
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O Sr. Aureo Mello - Pois não. 

O SR. EDUARDOSUPLICY- O candidato do PT acres· 
centou,- aliás o fez tanto diante da população mais humilde 
residente em bairros periférfcos de Porto Velho_quanto diante 
dos empresários - que, antes de tecer críticas aos políticos, 
é necessário que cada cidadão olhe para -si próprio, assuma 
a sua responsabilidade. No momento em que escolhe o seu 
representante político, é preciso que d ·cidadão esteja cons
ciente do fato de que estará transferindo a sua responsabi
lidade para esse representante. 

Portanto, a crítica feita aos políticos preCfsaeStar relacio
nada à crítica feita ao própiio povo, que elegeu esses políticos. 
Lula, inclusive, ressaltou diante dos empresários qtie eles se
riam os primeiros a criticar os representanteS ou os partidos 
para cujas candidaturas teriam dado contribuições, se o proce
dimento desses não fosse adequado. 

Ouço, agora, com muita honra, o aparte de V. Ex~, nobre 
Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Nobre Senad~or Er)uar<;lo Suplicy, 
com todo respeito à sua brilhante exposiÇãO; a exposição séria 
e madura deste Parlamentar exemplar que é V. Ex~ O nobre 
companheiro. que, a pai" de uma simpatia extrema:,-é, também, 
um verdadeiro campeão das lutas, vestido na casaca do PT 
não me parece bem vestido. V. Ex• estaria; idealmente, talvez, 
na Câmarà dos Lerdes. O íiUstre Senador acaba de abor_da.r 
um aspecto muito especial a respeito do ... 

O SR, EDUARDO SUPLICY - Do Norte. 

O Sr. Aureo Mello - Não, a respeito do nosso amigo 
Lula, que não é ferroviário ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- É metalúrgico, 

O Sr. Aureo Mello- ... e que traz à nossa mente aquele 
livro de Nietzche, Assim Falou Zaratustra. O que ele disse 
é como se fosse a verdade, embora saibamos que Nietzche 
foi o precursor do nazismo e, ao lado de Ralph Waldo Emer
~on, com suas teorias do super-homem e outros, deu origem 
àquela seqüência que -- na Itália começóu cOm Marinetti 
e terminou com Mussolini- • na Alemanha, terminou com 
Adolf Hitler. "Assim Falou Zaratustra"! E eu ouvi no rádio, 
ontem, deixando-me perplexo, que o Lula teria declarado, 
lá nas bandas do Acre e de Rondônia, que o Congresso Nacio
nal era formado pelo menos por 300 "picaretas" 1 V. Exa, 
com a sua linguagem, está, por assim dizer, convertendo de 
"lulês" em "suplicês", isto é, transformando a maçaranduba 
em bengala de junco, ou melhor, usando os eufemismos im
prescindíveis, para que a grossa marreta do metalúrgico seja 
substituída pelo florete verbal de um legítimo e tradicional 
aristocrata ''paulistês", como é V. Ex• Mas 300 "picaretas" 
no Congresso Nacional é muita coisa, embora, como lembra 
muito bem aqui o meu companheiro António De Carli, 3. 
B1blia diga que o homem deve ler a Bíblia e fazer obra~. 
Então, com essas 300 picaretas, todos os parlamentares indigi
tados serão conduzidos ao reino dos céus, porque eles, com 
as 300 picaretas, farão obras neste País. A verdade é que, 
embora V. Ex" diga que ele veio com um outro cursivo, com 
um outro discurso, a rádio proclamou ainda - ouvi no meu 
carro, ontem, às altas horas da noite, quando gosto de passear 
-que o Sr. Lula tinha ''avacalhado" -para usar uma expres
são adequada- o Congresso Nacional, afirmando que haviam 
300 "plcãretaS"-nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. 
V. Ex• falou que ele usou de palavras inteligentes para provar 

que, realmente, haviam pessoas que não se conduziam bem. 
Pelo amor de Deus, será que essa carapuça cabe na cabeça 
de 300 Srs. Parlamentares? Será que -nós temos, aqui, 300 
cavadores de ouro? Trezentos vigaristas? Trez_eritos "rn_alan:
drões" que vivem pelos Ministérios pedindo verbas para metê
las no bolso, seja em conluio com o prefeito ou não? Ouvin
do-o falar deste candidato que V. Ex• carrega nos ombros, 
assim: cOmo o pagador de promessas carregou aquela imensa 
cruz, tenho a impressão de que, nem o PT, rieni V. Ex~ estão 
~_combinar com esse Sr. Lula. Pelo amor de Dells. o_ Sr,_ 
Lula vem de- peixeira desca:Scãdã diZendõ isso doS seus_ ex-co
legas, dizendo isso do Parlamento, desacreditando uma insti
tuição de_mqcrática sem a qual nós teríamos ·uma ditadura!? 
Até perguntaria a V. Ex~ se tomou ciência desta fra,se: "Tre
zentos picaretas no Çongresso". É uma coisa que, realmente, 
só o pessoal das empreitas de obras gostaria de receber como 
contribuição com muito gáu~~o, com muita alegria._ 

O SR. EDUARDO SUPLICY ..,_Nobre Senador Aureo 
Mello, é verdade, Eu estava presente à reunião .reãlizada na 
cidade de Porto Velho. I-Ia via 200 empresários; segundó_cons:
tatou o repórter Ricardo Osman, do jornal O_Estado de S. 
Paulo. A sala estava lotada, com muitas pessoas em pé, no 
hotel onde houve essa reuníão~ Lembro-me de que Lula disse 
a frase que _citarei a_ seguir e que está no jornal O Estad,Q 
de S. Paulo de hoje: "De todos os D.eputados no Congresso 
Nacional, pelo menos 300 são picaretas". 

· Disse também que as pessoas devem fazer uma autocrítica 
sobre suas escolhas nas últimas eleições, ressaltando junto 
aos empresários locais a importância da moralização da classe 
política. Segundo o Presídente do meu Partido_, muitos políti
cos_ elegem-se de forma vergonhosa e que esses "picaretas"" 
fora-m eleitos e não caíram no--congresso de pára-quedas. 
Mencionou que se o ex-Presidente Fernando C9llor foi denun
ciado como corrupto, foi porque houve um corruptor, repre
sentado pela figura do Sr. Paulo César Farias. Quer dizer, 
não foi apenas PC Farias CJue·m procurou intermediar procedi
mentos crirninosos;fnadequados, Houve _quem res_olvesse con
cordar com aquilo que ele estava propondo fazer. 

Se o Lula tem v:ma linguagem que, às vezes, é diferente 
da minha, é porque a nossa forma de expressar fatos envolve 
formas às vezes diferentes. Entretanto, tc:;nho a convicção, 
Senador Aureo Mello, de que Lula diz a verdade que dói. 
Aliás, algo interessante ocorreu, porque em ambos os Estados 
os governadores loCais resolveram crit.ic~r ~passagem da Cara
vana da Cidadania, como se esta não fosse_ trazer qualquer 
benefício _- disserf!,m - para o Acre e para Rondõnia, ao 
contrário dos prefeitos, d<tS autoridades locais e dos próprios 
empresários que foram ouvir o Lula e que fizeram questão 
de com ele dialogar. 

O Sr. Aureo Mello - Por que o Lula, quando enumera 
esses 300 "picaretas"", não dá nomes aos bois? Ele tem a 
obrigação moral de citá-los, um por um. Confesso que, se 
fosse V. Ex• o candidato, eu seria até capaz de me iriscrever 
nas fileiras do glorioso PT para aplaudi-Io.e ·apoiá-lo. Mas 
V. Ex~ há de convir _que esse Lula qtíe V. Ex~ heroicã.ffieiile 
defende, esse energúmeno, permite-me a expressão.n 

O SR. EDUARDO SUPLICY _; Esta ~xpressão não é 
conveniente. - -

O Sr. Aureo Mello- ... que é o Sr. Lula, com que direito 
ele faz uma acusação genérica aos Srs. Parlamentares, cha-
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mandaMos, da maneira mãis baixa· possível, de "picaretas'.:? 
Por que não os enumera'? Por que não prova a picaretagein 
de um por um? A Metade do CongreSS() é foftnada por '~picare-
tas"? Então, vamos fechar este Congresso e_ fazer com que 
a Polícia Federal invada e coloque todos esses "picaretas"" 
na cadeia. Se o Lula está tão convencido de que a picaretagem 
é um modo de legislar que adotamos aqui, por que não cita 
um por um os "picaretas"", por que não os denuncia, ele 
que seria um patriota, que seria um COmandante? Mas, coman
dante ele não é, pois está provando a nescidade que sempre 
o caracterizou. Pelo amor de Deus! Que o PT trate _de escolb.er 
um candidato intelectualizadO, ··qúe não seja um segundo 
"Marronzinho";, da política, como o Lula está evidenciando, 
Depois ainda vão_ desovar na minha terra essas sandices que, 
realmente, são inqualificáveis - data venia e com o todo 
respeito que V. Ex~ me merece_~, mas realmente_ o PT não 
está sendo feliz na escolha do se_u candidato~_a não ser que 
ele venha a ser um candidato dos recalcados, dos frustrados, 
dos dizimadores e dos quadrilheiros de Vigário ·aeral, da 
borra social brasileira. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estava dizendo, Senador 
Aureo Mello, que os-Governadores do Acre_e_ de Rondônia 
estavam muito preocupados com a passagem de Lula. Mas 
tenham certeza, V. Ex~ e os Governadores de Rondônia e 
do Acre, assim como, obviamente, os de Mato GrOsso e Mato 
GrOsso do Sul, que quando, mais adiante, Lula visitar otiti'-Os 
Estados como o do Amazonas, podem estar certos_ de que 
estará fazendo uma visita de conhecimento, de diagnóstiCo, 
que é muitO importante. Fosse eu_ Governador de um Estado, 
gostaria que Parlamentares de outros Estados, Presidentes 
de todos os partidos, candidatos à Presidência da República 
fizessem o que Lula está fazendo, ou seja, conhecendo, procuM 
rando dialogar com os nativos, moradores_, __ s_eringueiro~. __ ín
dios, garimpeiros, empresários, prefeitos, para reColher a rea
lidade local, para saber o porquê do sofrimento tamanho das 
pessoas com as doenças, as endemias, com a malária. Eu, 
pelo menos, prezado Senador Aureo Mello, quando ouço 
V. Ex~ discorrer sobre os problemas do Amazonas, sintoMme 
mais compreensível depois de fazer visitã:s como a que fiz 
no ano passado a Manaus. Infelizmente, tenho que estar "no 
meu Estado, mas considero muito importante esse tipo de 
visitcl"j:lórque poss-ibilita conhecer os problemas de outros Esta
dos, até para compreender e fortalecer o sen1ido da naciona
lidade brasileira, no sentido de que, afinal, somos todos irmãos 
neste País. -

V. Ex~ citou uma expressã<Y referente ao Lula que eu 
recomendaria a V. Ex• não Utilizar. Lembro-me que quem 
usava muito essa expressão era o ex-Governador, ex-Depu
tado Federal Carlos Lacerda, conhecido pelo uso tão ferino 
de suas palavras, quando se referia, por e·xerilplo, a João 
Goulart. 

Mas esteja certo V. Ex• de que a indignação de Lula 
decorre do que ele próprio, tantas vezes, assistiu dentro do 
COngresso Nacional. Infelizmente há, vez por outra, aqueles 
que estão mais preocupados çom verbas, cargos, projetas que 
vão beneficiar tão ou qual grupo económico do que propria
mente o interesse público comum. AssistimOs, de repente, 
a um governador afirmar que não quer mais faier pai"te deste 
Governo porque o Presidente da República resolveu _afastar 
o Presidente do BNDES, poiexemplo; que determinado cargo 
deve ser de São Paulo, do PMDB - aqui faço uma breve 
referência à atitUde do Governador do meu Estado, Luiz An-

tônio Fleury Fil~o. S~~a como._se o Pr_~sidente do F_lam_engo 
dissesse: "O ponta-direita da seleção brasileira tem que ser 
do _Rio de Janeiro e do Flamengo"; ou o Pre~iderite do Santos, 
que- é o time de -mi ilha sillipãtia~ dissesse que o centro-avarlte 
tem que ser do Santos e_tc. Há que se ter uma visão mais 
ampla, mais elevada da situação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. E~~ uin aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex• a oportu
nidade de participar do pronunciamento que faz no dia de 
hoje. Em primeiro lugar, coriCOfão plenamente com V. Ex' 
quando afirma que a sociedade deve fazer um ato de cOnsciên
cia a respeito da u.tilização do seu voto. O Senado e a Câmara, 
as Assembléias, as Câmaras de Vereadores, todos somos resul
tado da manifestação da vontade popular, da vontade de seg
mentos da sociedade brasileira. Considero, Senador Suplicy, 
que o candidato a Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, está agindo corretamentCe quando faz essas viagens. 
Todos os candidatos à Presidência da República deveriam 
tomar conhecimento, in loco, da situação nacional, para pode
rem discutir os problemas nacionais. Ele cometeu um erro 
quando quantificou o número de "picaretas'"' no Congresso. 
Ele poderia referir~se àquela p~a~a. rriuito Prôpria, qtie tramita 
no ParlamentO brasileiro, segundo a qual um Deputado, certa 
_vez, entrou no re_staurante e encontrou-se com um· grupo de 
pessoas que lhe perguntafã.m: "Deputado, quantos picaretas 
há na Câmara dos Deputados? O Deputado respondeu-lhes: 
''Há picaretas, há gente boa, há gente correta, há gente igno
rante. há gente sábia, há gente que conhece a Amazónia, 
há gente que conhece o Rio Grande· do Sul, os Pampãs. Mas 
vocês pqq_em ficar tranqüilos porque todos estão represen
tados no Congresso". Isso porque somos o resultado da nossa 
sociedade e não somos nem melhores_ nem piores do que 
ela. Concordo plenamente com aquilo que se vem dizendo 
com relação ao futuro, ou seja, que não se pode transformar 
os corredores do Senado em desfile de macacões, cada um 
conteriâo uma inscrição. Por exemplo, um representando a 
Coca-Cola, outro representando a Pepsi-Cola, e assim por 
diante. Infelizmente, o processo eleitoral está procurando fa
zer coin Que isso ocorra. Quando o Lula diz aos empresáriOs 
para tomarem cuidado com relação à participação dos mesmos 
nas eleições, considero isso muito correto. Não podemos tra
zer para cá repreSentantes doS interesses económicos; temos 
que trazer. sim, representantes dos interesses nacionais e re
gionais. Esse problema tem que ser ~ratado com muito cuidado 
e atenção. Quanto ao fato de um candidato percorrer o País 
em campanha, não vejo nenhuma razão de preocupação a 
esse respeito. Pelo contrário, isso __ deve servir de e_xemplo 
para os outros. Em vez de ficar atacando o outro, ambos 
_4~vem ~iscutir os problemas nacionais, aquel~s problemas 
que constataram em suas viagens, em contatos diretos com 
a população dessas localidades. Por isso, só tenho que felicitãr 
o candídato pela idéia de fazer essas víagens - parece-me 
que é a segunda que _está fazendo. Ele vai, com essa campanha, 
certamente, conhecer o Brasil inteiro, as regiões mãis longín
quas e, ao final, terá condições de apresentar um programa 
de interesse nacional. Entendo que o equívoco dele foi em 
fazer quantificações, porque, na realidade, e concordando 
com o Senador Aureo Mello, não se pode generalizar sem 
dar nome aos bois. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY_- Agradeço a V. Ex•, Sena
dor Jutahy Magalhães, por suas palavras. 

Procurarei transmitir ao Lula ta_nto_as reflexões do SenaR 
dor Aureo Mello, quanto as do Senador Jutahy_ Magalhães, 
a respeito desta afirmação que ele fez~perànte os empresários. 
Considero importante que ele tome conhecimento de como 
essas suas observações, que muitas vezes são duras, reper
cutem aqui no CongressO Nacional. 

V. Ex• de fato tem razão: seria importante se todos ós
candidatos à Presidência da República estivessem se prepa
rando, conhecendo em profundidade a· realidade brasileira. 
Isso denota principalmente o amor à causa, o ·amor à Pátria 
e a vontade de conhecer mais, de aprofundar-se mais na nossa 
realidade. Obviamente, u-m candidato à_ Presidência_ da Repú
blica, ele como que se propõe a realizar quase que um casa
mento com a população. com a Nação brasileira. E isto vai 
acontecer na medida em que ele procura estudar, examinar 
em profundidade, fazer o diagnóstico completo deSte extraor
dinário País. 

Sr. Presidente, gostaria de concluir com uma -palavfa so
bre a ameaça sofrida pelo Deputado Hélio BicudO, que, ffiais 
uma vez, recebeu um documento com o timbre da Polícia 
Militar, em que se programa -para até 5 de oUtUbro a sua 
morte. Esse documento tem a característica de _urn crime co-. _ 
mum praticado (10r adolescente. Pode ser falso esse- docu
mento, mas não é o primeiro. Telefonemas têm sido dirigidos 
anonimamente ao Deputado Hélio Bicudo sempre com amea
ças, com xingamentos. O ca_chorro_que havia erit"sUa residên
cia, um policial, que ali estava há quase dez anOs, foi, há 
dois meses, roubado, em que pese estivesse naqu-ela noite 
com o portão fechado. Certamente, alguém invadiu a residên
cia e resolveu desaparecer com o cachorro. 

No dia 18 de julho, conversei com o Govertlador Luiz 
António Fleury Filho e o_ Secretário de Segurança, __ Michel 
Temer, que providenciaram para que houvesse sem:pre um 
carro da Polícia Militar guardando a casa do Deputado Hélio 
Bicudo. É impoftati.te também que·o MinistrO- da Justiça, 
Maurício Corrêa, e o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Inocêncio Oliveira, procú'rém- manter garantida a segurança 
do Deputado Hélio Bicudo. Nesse caso em especial, trata-se 
da ação corajosa do Deputado Hélio Bicudo, q1:1e apresentou 
um projeto tramitando, agora, aqui" no Senado. Esse projeto 
recomenda que a justiça comum aprecie, julgue os crimes 
cometidos por policiais militares. Crimes cOrria o _da Cande
lária e o da favela de Vigário- Geral precisam ser julgados 
pela justiÇa Comu-m. 

Esse prOjeto agotâ sê mostra de niaior urgência ainda, 
e gostaria de reiterar, nesta oportunidade, aos Srs. Senadores 
a importância de logo votarmos, na próxima semana _talvez. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dada a importância do 
Tratado entre Israel e a OLP, desejo que seja transcrita, 
nos Anais do Senado, a íntegra das cartas-de reconhecimento 
de Yasser Arafat para· o premier israelense Yitzhak Rabin 
e para o chanceler norueguês Johan Jorgen Holst. Também 
a de Yitzhak Rabin para Yasser Arafat, divulgadas ontem 
por Israel. 

As cartas são todas de 9 de setembro de 1991 e. cert<!.
mente, representam uma esperança de paz para a Huma
nidade. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: . 

--- ··------- -- -
-- ---~--------·--

REQUERIMENTO N' 
Requeiro nos termos dos artigos 50 e 49, inciso X, da 

Constituição Federal, combinados com.o artigo 216 do Regi
mento_ Interno do Senado Federal sejam prestadas pelo Minis
tério da Fazenda as seguintes informações: 

1. Quando o projeto Alcobrás para a construção de Usina 
de Álcool no Estado do Acre foi apresentado, pela primeira 
vez, junto à Sudam e ao Banco do Brasil? 
------2. Quais os principais õbjetiVos, qUal o aparte de capital 
que seria exigido dos responsáveis pelo empreendimento, o 
montante de r~ursos que foram solicitados na forma de finan
ci3hiento; as cOndições _em termos de prazo, período de carên
cia, taxas de juros e garantias apresentadas na stia versão 
origirial? 

.:S. i.ncaminhar a cópia âo proje:rõ- em sua versãó original, 
a avaliação do projeto feita pelos órgãos técnicos e pela direção 
do Banco_do.Brasil e pelo Conselho Deliberativo da Sudam. 

4. Encaminhar o respectivo Relatório de _lrÕpacto de 
Meio Ambiente (RIMA) com a_ sua tramit_aç_ão e aprovação 
pelo órgão competente. 

5. Quais foram as autoridades do Banco do Brasil e da 
Sudam responsáveis pela aprovação do projeto original e pela 
aprovação dos recursos? 

6. Quais os responSáveis- pela- apresentação e execução 
do projeto Alcobrás nas suas diversas etapas? 

7. Que modificaÇõeS e acrésctrrlos-- fora_m apresentados 
e aprovados ao projeto, desde sua apresentação original? Qual 
o croriogra-ina -de líberação de recursos pelo Banco do Brasíl 
e pela Sudam foi efetivado para o projeto Alcobrás ao longo 
de sua história? -

8. Que contratos foram re:alizado.s jul).t.O a que empresas 
visando o desmatamento de parte da área para o plantio e 
qu~l-~oi a área planfada de cana-de-aç.úcar e demais culturas? 

9. Quando foi inaugurada a Usina Alcobrás e a dat~ 
de seu efeti_vo funcionamento? Que garantias tinham o Banco 
de Brasil e a Sudaro de que o projeto caminhava de 3cordo 
com saudáveis pr~visões económico-financeiras? 

10. Que alegações foram dadas pelo empresário José Al
ves Pereira Neto e demais sócios para paralisarem as atividades 
e abandonarem o projeto? 

U .. Que providências administrativas e judiciais -está to
mando o Banco çlo Ekasil e a Sudam para recuperar o extraor
dinário património público investido na Alcobrás? que esfor
ços estão sendo. feitos para que os -acionistaS iespohsáveis 
pelo financiamento respondam por suas respo.nsabilidades? 

12. Que destinação pretende dar o Banco. do Brasil e 
a Sudam para o equipamento que consiste de_ aproximada
mente 40 tratares, 3 plantadeiras. 40 caminhões, 12 ônibus, 
dezenas de outras máquinas, toda a destilaria e usina que 
estão hoje em completo desuso, com muitos dos equipamentos 
em precário estado? 

13. Há quanto tempo e quem foi designado fiel deposi
táriO pira fícú ·respoilsável pela gUarda doS equipamentos? 
Qual tipo de contrato que o Banco do Brasil e a Sudam man
têm com o. fiel depositário? 

14. Quantos empregos o projeto Alcobrás projetava criar 
e quantos efetivamente criou? _ 
-- 15.- b.ue pio-vidências o Banco do Brasil e-a Sudam estão 

tomando para evitar que erros dramáticos como o represen
tado pela Alcobrás se repitam? 
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Justificação 
A Sudam e o Banco do Brasil aprovam projeto que previa 

a instalação de um grande complexo sucro-alcooleiro no Esta
do do Acre, localizado no município de Capixaba. a 26 Km 
de RiO Branco. A previsão inicial estimava a cri3Ção- de 2.000 
empregos-quando a usina entrasse em funcionamento. Apesar 
de ter sido inaugurada em 1989, a usina funcionou -apenas 

por algunS meses sendo em seguida paralisada. Ho.je temos 
mais de US$ 20 milhões desperdiçados enquanto milhões de 
brasileiros lutam para não morrer de fome. Considerando 
a disposição constitucional do Senado Federal, qual seja a 
de _fisCÇtlizar os atas do Poder _Executivo, necessitamos das 
informações aqui JiStàdãs para evitarinos que prejuízos_ dessa 
natureza voltem a a,cpntecer. 

Leia Íllte!rra de cartas 
1..... 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. A situação é realmente dúbia e aleatória, como se diria 
o~trora, e temos_ que_ nos precatar, porquanto Picareta dói 
e afunda o coco, abre em duas bandas até as maletas mais 

Carlos Patrodnio, Suplente de Séàé>ttíl-i(), deixa a cadei~ ~ 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, Jo Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
nobres Srs. Senadores, apesar de ainda estar traumatizado 
com a recordação das asseverações do candidato do PT nas 
plagas de Rondônia e do Acre a respeito dos Parlamentares, 
vou tomar a liberdade de tecer alguns comentários, embora 
receoso de levar alguma picaretada neste plenário, porque 
não sabemos quem porta o iilstrumeiito de demolição e quem 
não o porta. 

férreas que porventura possam existir. _ _ ___ _ _ 
É um prazer enorine saber q-Ue um honlem da enverga

dura moral ~ íntelectual d_e um s_uplícY esteve mais uma vez 
visitando as plagaS amazô(licas. 

Tenho a certeza de que S._ Ex~ deve ter sentido, como 
todos os que penetram a selva e a grande "bacia tributária" 
sentem~ a sensação de quem entrou na "catedral do mundo", 
numa vastíssima abóbada criativa qlú~ a iúltUreZa fez para 
nos deixar ajoelhados diante dela e, através de nÇlsso pensa~ 
mento, orarmos pela grandeza e desf:nvolvimerlto daquela 
região.. . __ _ ~ - ---

Realmente a Amazônia é um anfiteatro, um Maracanã, 
a arena da terra brasíleira, e quem_ ag_vai percebe finalmente
que os contrafortes da planíCie são as ga_lerias do grande está-
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dio que teriam de ser ocupadas pelos brasileiros -interessadOs 
no desenvolvimento da nossa. gleba verde _e para que os rioS 
achassem o seu destir10, já que eles, baratiriados no meio 
da selva, caminham ao sabor da lei de gravidade. 

Agora, o nosso irmão -:-irinão é amigo....:........ ~lrrhãó potCJ.l!-e, 
na hora da Revolução, foi ele quem teve coragem-, se- não 
me engano no Diário de Notícias ou no Co'=re_iº _ _da Manhã, 
de continuar escrevendo diariamente, profligando aquele mo
vimento militar, atacando aquilo que considerava_inverdade, 
em suma, afirmando-se como o maior jornalista daquela épo
ca. Este é Carlos Heitor Cony. Ele_ vem_ç.este último-número 
da Manchete - que é um órgão ·cte_ comunicação de- enorme 
penetração nacional, com a vantagem de vir com as suas divu_l~ ~ 
gações ilustradas e em cores-, falando na Amazônia~ reco
nhecendo aquilo que nós, aqui, temos proclamado desde o 
primeiro dia que assumimos a cadeíra- deixad& por Fábio Lu_c_e- _ 
na: a Amazónia tem de ser ocupada, vista, verificaâa e sentida 
pelo Brasil. Ele diz na sua reportagem que deve. ser observada 
atentamente por todo o P_a_ís, que a terra vazia é terra de 
ninguém, terra abandonada, por isso preciSa de brasileiros 
por lá, de indústria e de progresso. 

Destaco a_presença das Forças Armadas, que resistem 
heroicamente nas fronteiras com- aquéle estoiciSmo que talvez 
somente o índio e o nordestino cearense sejam .capazes de 
possuír, ante as vidsSitUdes, as a"gi'essõeS, deficiências da bruta 
selya e da terra desu.mifig~.da, n1as que agasalha no seu subsolo 
tesouros-incalculáveis, capazes de resolver a situação do Brasil 
e de fazer estremecer o mundo. _ 

Cita o ilustre jornalista que a região yanom3rpi_ i?áQüela 
onde ficaram depositados tesouros verdadeif-ame.nie S:alomõ- o· 
nicas, como cavernas subterrânea-s ou como caminho_s_embai~ 
xo e rochas profundas". 

Eis que a Manchete finalmente enfoca, do ponto de vista 
de Carlos Heitor Cony. a Amazônia e as yeidiiçles gue ª_ql!-i 
são ditas, não verdades assim perfunctórias, à Vol d-;.01seau, 
puramente burocráticas~ até formais, são verdade_s de um jor~ 
nalista que realmente tem cons.ciência dos problemas nado·· 
nais. E lá vai ele para o deserto das águas e da floresta, 
citando que: 

" .. _.os ribeirinhos navegam em águas fartas, entre 
verdes exuberantes, um visual enganoso, pois a Ama
zônia lavada durante milêniOs pelas chuvas torrenc_iais __ 
tornou-se uma terra, salvo cxceções, pobre de nutrien~ 
tes, ruim para a agricultura e a pecuária." 

E é assim mesmo. Mas isso não impede que, se porventura 
se abra uma clareira na região amazónica, em .menos de 24 
horas, ela esteja reverdecida pela exuberante vegetação que 
ali cresce. E se uma: semanà depois voltarmos ao local, dificil~ 
mente a reconheceremos, -porque a explosão vegetal da Ama~ 
zónia, embora possa ser às vezes considerada inócua ou anódi~ 
na, é realmente vertígínosa~ failtástica,--capaZ-de fazer com 
que as pessoas fiqUem admiradas mesmo com a exlstêõ.cia . 
dos ratos, corós, das pestes e das coisas que ali existem. 

Agora mesmo o· nosso colega, o eminente Ronan Tito, 
indo à Amazônia, forçado por um associado seu; fOi Obrigado 
a comprar terras ali, porque nunca viu tanto húmus, nunca 
viu Uin capinzal tão nutrítíVõ ___ para ã criaÇão-do g-a:do, sem 
a necessidade de queimada, sem necessidade de clareiras. 

É só colocar o bicho lá e ele se alimenta e cresce robusto, 
porque a Amazónia é um poliedro, uma colcha de retalhos, 
uma fantástiCa aglutinação de regiõe~ as ~aís orlglnai~f'ediver~ 
sificadas. 

Ouvimos falar na planície amazónica, e. no entanto, des~ 
cendo o Baixo Amazonas lá estão as montanhas. lá estão 
os cerres, lá estão os longos morros que seguem paralelos 
ao navio, durante horas e dias. E se V. Ex'~" quiserem ver 
Planícies semelhantes às do RiO Gtande do Sul, aos-Pámpas 
e às regiões do Sul do Brasil, basta aparecerem nas planícies 
de Humaitá, que ligam esse Município ao de Lábrea, já no 
rio Purus, dando oportunidade a que se faça uma caminhada 
de resultados económicos, os mais promissores, oS mais ·vanta
josos, porque a distância percorrida por terra, substitui, com 
muita vantagem, a dist&ncia, que se percorre através das águas, 

. dos coleir.os do rio Pllrus: que, finalmente, apartam lá na 
terra do __ Gilberto Mestrinho, que é Lábrea. 

O Governo Itamar, o "Governo de topete", teve o topete 
de criar, orientado pelo Conselho de Segurança Nacional, 
pelo Conselho Nacional da República, um Ministério dito 
da Amazônia; um Ministério que se destinaria a ser uma lupa, 
um observatório pousado sobre a grande área. E foi bus_car 
um diplomata, o Sr. Ricúpero, para que seja talvez o gerente 
imparcial desse trabalho, dessa grande atenção dispensada 
_àquela região. O brasileiro só fecha a porta depois de roubado; 
esse é um ditado bastante conhecido em nosso País. E, real
mente, somente nos momentos em que as ratazanas começam 
a rondar o queijo nacional é que _se apressa ó Executivo a 
reunir os seus conselheiros e a fazer com que os problemas 
da Amazônia sejam observados e tenham ate'nção. Nunca 
antes houve desatenção por parte dos Srs. Militares, principal
mente o.s do Exército. O Exército realmente está atento; é 

_uma instituição de grande seriedade. E agora, então, __ que 
deixou de st:r político, está consagrado às finalidades para 
as quais foi criado essencialmente, que são as de zelar pelo 
território pátrio, pela integridade do nosso povo. Desde o 
início, desde a criação da Calha Norte, o Exército tem sijo 
de uma .;tbnegação admirável_,_porque não é fácil_:- e o Sena
dor Suplky há de ter visto - o indivíduo viver na Amazônia 
e povoar aquela região. 

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

O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com prazer. 

__ O Sr. Eduardo Suplicy - Realmente, não é fácil! Por 
exemplo, no bar Tancredo Neves, havia mais de 500 pessoas. 
Perguntei-lhes - porque eu já tinha visto- as estatísticas e 
quis confirmá-las- quem jâ havia tido malária. Fiquei im~ 

-pressionado com a resposta, porque mais de 30% das pessoas 
levantaram a mão e disseram que já haviam tido a doença 
diversas vezes. Houve uma ocasião em que estávamos conver~ 
sande com os índios catrirnànis e nos falaram para tomar 
-cuidado, porque eram cinco da _tarde, estávamos próximos 
a uril rio e, sigundo eles, esse horário era meio perigoso: 
Advertiram-nos, então, que se tivéssemos que ter a malária, 
ela deveria se manifestar lá pelo dia 21, catorze dias depois 
da _contaminação. 

O SR. AUREO MELLO- Cinco horas da tarde é também 
o horário da mutuca! É preciso não estar descalço, porque 
ela tem preferência pelos nossos pés. 

O Sr. Eduard& Suplicy - Obviamente qUe ríão tenho 
a vivência da Amazónia cOmo V. Ex• Uma coisa que muito 
me jmpres~ionou, qUe foi objeto de suas considerações, são 
as queimadas que ocorrem nesta época do ano. Inclusive me 
disseram que nas duas pr'imeiia:s 'S"e-riúlilãS de setembro elas 
ocorrem em _número ma"ior que- O n0rin3l. De fato, tanto no 
Acre quanto em Rondônia, andando-se pelas estradas, não 
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se pára de Yer a fumaça de queimadas,_ não se pára de ver, 
num lugar após o outro, queimadas de norestas e de árvores~ 
em algurrias vezes, de forma acidental; cm outras, proposital. 
Este fató, obviamente,- preocup-a qualqUer brasileiro. V. Ex~ 
está muito mais aCOstumado com isso. 

O SR. AUREO MELLO- Sabe, SenadQr, es,sas queima· 
das são pequenas queimadas de roças. O amazonense está 
convencido de que, queimando, ele melhora a produtividade 
da terra. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Será que ocorre isso, Senador 
Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO - Ocorr~. A grande queimada 
foi verificada somente quando apareceram os _compradores 
de imensas áreas no-Acre. Eles fizeram uma queimada gigan
tesca para transformar em pasto a região que era florestada, 
com a finalidade de ajudar os serrotes e o_utros meios de 
fazerem a transformação. A queimada rotineira, que produz 
fumaça ininterruptamente, vemos até aqui por perto. O Pla
nalto Central, que_é uma região sáfara, é cheio de queimadas. 
O roceiro, o camponés, acredita que depois de queimada, 
aquela região reverdece com muito maiçímpcro- e torna-se 
mais eficiente. 

Então, nós, do Sul- posso dizer assim, porque já estou 
aqui integrado, e Sul para nós é de B_elém para cá-, acreai
tamos que aquilo seja uma queimada destinada a arrasar. 
Mas V. Ex~ há de convir que para arrasar a região onde 
os rios est.ão perdidos, não seria necessário apenas 1 milhão 
de homens, mas, talvez, um bom meio bilhão. Arrasar a Ama
zónia· não é tão fácil quanto poderia parecer. Agora, os inte
resses internacionais- que muitos pensam que sejam espíritos 
que não existem, mas que realmente são concretos, reais

,querem pegar tudo o que seja capaz de comprovar que o 
Brasil não tem capacidade para gerir aquela r_egião e apregoar, 
comunicar ao mundo inteiro, lançar o fato nas manchetes 
e nos meios de informaçãO da grande coletivídade interna
cional. Eles querem provar que o brasileiro não se importa 
com a Amazónia. E, realmente, o brasileiro, sobretudo o 
amazónida, o caboclo, aquele foi para lá, apaíxonou-se pela 
terra e foi ficando, garante estar atento. __ Eles serão assim 
como uma Iiana adelgaçada, mas que conseguem segurar a 
árvore, conseguem Segur~-r a região. . _-

Tenho _dito aqui, insistentemente, que 0- Biasn precisa 
industrializar a Amazônia. Sabemos que cada máquina corres
.ponde a milhares de enxadeiros, ou seja, um trator faz o 
.:rabalho que milhões de enxadeiros não fazem, já-dízia Mon
teiro Lobato, prefaciando Essad Be_y. Realmente, a Amazónia 
precisa não somente se industrializar para o aproveitamento 
d~ suas riquezas vegetais e fluviais -: a ·imensa riqueza de 
pescado - , mas também se industrializar no sentido da pre
servação militar daquela região. Tenho dito, nesta Casa, talvez 
de modo grosseiro ou objetivo demais, que predsamos fabrí
car navios, canhões, aviões, formas de defesa daquela área. 
A meu ver, fortalecendo-nos, estaremos isentos da agressão 
do mais forte, porque aquele que é inerme, desamparado 
e, ao mesmo tempo, apetitoso - ê o ·caSo da Amazônia -
está sujeito a ser devorado pelos tigres. E os tígies ·estão 
lá fora, comprovadamente. O PrOfessor Arthur Cezar Ferreira 
Reis, no livro "A Amazónia e à Cobiça Internacional", afirma 
e prova que, em reunião realizada na Itália, os países do 
Primeiro Mundo estavam dividindo a terra amazónica: cada 
um tinha um retalho, cada um tinha um_ pedaço do bolo, 
para nele se instalar. · 

A tentativa de dominar o Acre foi-repelida pelo esforço 
fantástico do velho Ramalho, então Governador do Amazo
nas, que convocou o militar transviado Plácido de CaStrO das 
áreas gaúchas, para, com ele, organizar um exército. O velho 
Ramalho, sonhava com os dividendos e tributos do Acre, 
cheio e riCo de borracha, para continuar inclusive com suas 
orgias, uma vez que amava a· beleza das companhias teaifaiS 
importadas para o Teatro Amazonas. Como, na vida, Deus 
escreve certo por lin~as tortas, o velho Ramalho, por linhas 
tortas, conseguiu fazer uma revolução naquela região, e o 
Acre foi recuperado. 

Meu modesto pai, baixinho, maranhense, cabelos doura~ 
dos, lutador, foi um estafeta montada das tropas de Plácido 
de Castro, servindo com Alexandrino, que depois matou Plá
cido de Castro. Foi capturado peiC? bolivianos para ser morto; 
às vésperas do fuzilamento, permutado por outros bolivianos, 
voltou a combater no mesmo dia, ou no dia seguinte. 

Na verdade, a História do Acre contada por Cláudio 
de Araújo Lima é a mais didática, a mais explícita, e narra 
o que foi aquela odisséia de brasileiros. 

Mas, realmente, o brasileiro, na Amazônia, tem que sair 
do primitivismo. -

- No momento em que -o Presidente Castello Branco instl'
tuiu a Zona Franca e iniciou as leis favorec_edoras das indústrias 
ali localizadas, deu um passo em frente para a redenção do 

- Brasil através da Amazónia. 
O nosso Carlos Heitor Cciily está-indo muito bem quandO 

analisa e diz: 

"Antes de ser uma região, a Amazônia é um pro
blema. Como região, atinge vários Estados brasileiroS, 
várias porções da Venezuela, da Colômbia, do Peru, 
da Bolívia, do Equador e das Guianas, sendo, obvia
mente, internacional por geografia e definição. Como 
problema, é múltipla, a começar por ser de igual forma 
internacionaL Só os países interessados_ são _outros e 
bem distantes da área. 

Depois do sexo dos anjos e d3 quesião de o ovo 
ser anterior à galinha, as origens e até mesmo as poten
cialidades da_ Amazônia são uma questão em aberto, 
não se chega a nenhum acordo, embora haja -alguns 
pontos de partida e nenhum de chegada. 

Muito bem, Carlos Heitor Cony! Muito bem, direção 
da Manchete! Venham fundo, venham com vontade, venham 
abOrdar o assunto-da Amazónia. O Brasil está tentando fechar 
a porta antes de ser roubado ou, quem sabe, já tendo sido 
roubado. 

É hora, sim, de se atentar mais e melhor para essa região. 
E que esse Ministro Ricúpero. designado para o MinistériO 
Extraordinário de Articulação das Ações da Amazônia, bem 
cOmo o próprio MinistériO~ seja a ·prova--evidente de que o 
nosso querido companheiro, Pres_idente I~amar Franco, fasci~ 
nante personalidade. idealista, lutador, amigci da pobreza. 
socialista à sua maneira, quer impulsionar o desenvolvimento 
da regiãq, .. 

Havia um projeto de leí, de autoria do Senador Jorge 
Kalurne, que criava uma Secretaria da Amazônia, à qual'incor~ 
porava a SUDAM, a SUFRAMA, o BASA e todos aqueles 
organismos de assessoramento e desenvolvimento da Amazô-: 
nia. Que isso seja feito_em_ relação_~ esse novo Ministério, 
porque a Amazônia não é Uma região, não é um Estado, 
não é uma parcela do Brasil; a Amazônia é um planeta. O 
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Amazonas é um planeta à parte, um planeta que precisa ser 
descoberto, pisado, colonizado e aproveitado, desde que _o 
seja pelo Brasil, porque a destinação assim determinou. 

O português, quando carre~ou pedregulhos de mais de 
3 metros por um c meio para fazer as formidandas fortalezas 
que circundam o Vale Amazôriiçq, como o Forte dQPríncipe 
da Beira. a Fortaleza de Macapá, a fortaleza 'dos contrafortes 
de Benjamim Constant, estava cumprindo a determinação 
fatal do destino, de que aquela região tinha de ser demarcada 
para o povo predestinado ou por Dom Basco, ou pelos santos 
que estão no céu, ou pelos profetas que habitam a Terra; 
para o povo, que é a síntese _do mundo; para -o velho povo 
brasileiro: amarelo, corado, negro, ·de todas as cores, povo 
unido, identificado através de um idioma e_de uma formação 
cultura! ou semelhante, idêntica.- -

Carlos Heitor Cony, por favor, prestigie ó tal MiniS-tério 
Extraordinário de ArticulaçãO das··ações da Amazônia; Sr. 
Ricúpero, recupere. A regiãO preCiSa ser observada e anali· 
sada como om~ região de urgênc:ia. R~gime. de urgência para 
a Amazónia! E isto qu-e o Conselho da República receitou: 
que se faça, apressadamente, daquela área uma região pro
gressista. Não vamos atrás de ihisiortiSrilõs1 de borboletas arti
ficiais, inventadas pela bcm-fornida "propaganda dos países 
interessados no estanho, na cas_siterita~ na pratà~ no ouro, 
no diamante -bruto e em quantidades fantásticas-_ e nos 
minérios diversificados do nosso subsolo no extremo Norte. 
Brasil, vaLbuscar a tua ·riqdez;a lá, na Amazónia;·ela está 
a tua espera! 

Em vez de ficar vibrando somente com os jogos de fute
bol, com a vinda do Romárío ou -corri as boas saídas do Telê, 
o Brasil tem que vibrar com as conquistas que forem feitas 
na Amazónía. É preciso, sobretudo, parar de perseguir os 
garimpeiros da nossa terra. Eles representam o"Bi-asil e, hoje, 
podemos compará-los aos bandeirantes. Estes últimos eram 
mais organizados, iam lá para buscar riquezas. E como o 
bandeirante matava índio! E como õ bandeirante baixava -a 
porangaba na moleira daqueles que pretendiam ariteporwse 
a eles.' O garimpeirO brasileiro merece todo respeito e conside
ração; merece, sobretudo, ser assistido. Não é como agora, 
no alto Río Negro, segundo estou informado e fui avisado 
pelo presidente da Confederação--dos Gãtiinpeiros;;maüiram 
três garimpeiros, se-não estoli"engaflãdo, aléril-de perseguirem 
aqueles que estão lá em busca das riquezas do Brasil, das 
nossas riquezas. Com essas riquezas se acabam a in0aç3.o, 
a especulação e as brigas. 

Mas o pessoal parece que só tem prazer cm jogar,-aqui, 
nesse campinho do Vasco. Não quer o Maracanã da Amazô
nia. Vamos jogar lá, porque lá está a oportunidade de o Brasil 
se levantar c crescer. 

Já houve casos __ dc_países que, como a Indonésia, -_a 
Região de Roraima, que conheço dcs~e meniao atravé~ de 
litros de pepitas de ouro; litros de diamantes, que· parerites 
meus traziam a título apenas de presente e de d.emons_tr_ação 
para minha farníJia - pediram arrego ao Brasil, para que 
ele não entre com tanta força com a quantidade de minério 
que se pode extrair daquela região, porque é capaz de derrubar 
o quase mono-extrativismo, a monoc1,.1ltura desses mesmos 
países. Aí vêm os tratados internacionais·, vêm os acordos. 

No tempo de Rio Bra-nco tambr.!m tentou-se de toda ma
neira evifaf-qi.tc ri brasileiro reconquistasse o Acre, para que 
fossem respeitados os direitos da Bolívia. E se o povo brasileiro 
não tivesse levantado o seu rifle 44 e se o velho Ramalho 
não tivesse proferido aquela sua frase de que "s"e branc_ura 

pegasse, ele teria a barriga branca", o Acre estaria hoje nas 
mãos dos bolivianos, _e o _tributo que o Acre pagava ao Ama

-zonas não permitiria que as belas cornp,anhias de atrizes_france
sas, polacas, germânicas e de povos brancos viess.em a _ _clarear 
o ventre assanhado do velho Ramalho, que era_ o Governador 
da minha terra. Conheci o velho Ramalho: cabelo farpado, 
sempre de colete, um cavanhaque quase à Nazareno, vigoroso, 
retilíneo e liso, porque naquele tempo, embora os governantes 
fossem acusados de rapaces, como ainda hoje são, na verdade 
é que eles saíam pobres dos governos. Quantas vezes o velho 
Ramalho foi pedir doces de graça numa confeitaria: que existia 
defronte do jornal A Crítica e do Jornal do Comércio de 
Manaus! Coisas da história, coisas do passado, coisas da Ama
zónia desconhecida. 

Portanto, qUero fazer dessas palavras dois pontos_ assina
iadOres, duas bandeirolas: primeiro, qüe o Sr. Miriistro da 
Amazónia; Rubens Ricúpero, não se_ esqueça de consultar, 
inclusive, a nOs, os amazônidas, os impaludados, os ''mala
riosos" que de lá viemos, os perebentos, os sofridos, os encalo
rados, os nervosos, porque, lá, aprendemos a nossa lição e 
estamos prontos a lhes transmitir; e que a Manchete continu.e 
colocando gente do calibre intelectual do Carlos Heitor Cony. 
a quem conheço pessoalmente, irmão de_ lança, pessoa espiri
tualmente maravilhosa, para ãnalisar esses problemas - não 
repôrteres energúmenos, recém-saídos de faculdade e que es
tão apenas ansiosos por se firmar na sua profissão - gente 
de cultura, gente de talento, e que, quando aparecerem por 
lá os candidatos, não pensem que o Amazonas_ é uma concha 
inacústica, que Rondônia é um lugar onde _as palavras não 
ecoam, e não façam como esse "analfabruto" _que é o Sr. 
Luiz Inácio Lula da Silva, para declarar coisas que ele pensa, 
talvez, que o Congresso não vá tornãi Conhecimento, dizen~_o 
que, aqui, somos "picaretas". Ele que mostre as picaretagens 
feitas por gente da estirpe de Chagas Rodrigues, de Aureo 
Mello, de Antonio DC'Carli, de Jutahy M·agaii).ães, de Eduar
do Suplícy e de outros, que fazem parte- dessa verdadeira 
escOra de cultura, de fraternidade __ e de idealismo_ que é o 
Congresso Nacional brasileiro. --------

0 Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, realmente, provou, dessa 
vez, que não está à altura de ser presidente nem de clube 
suburbano de futebol em São Paulo. Ele é, realmente, um 
energúmeno, e o PT que se cuide, porque se o Lula ganhar 
no primeiro turno pode ter certeza que todo mundo vai se 
ag~upar e se unir a fim de evitar essa calamidade nacional 
dele_ vir a ser o Presidente da República, para o bem do 
Brasil- e para evitãr -que as suas lentes""deturpadas, negras 
e retrógradas não venham a acarretar ·mais decepção e mais 
tristeza para esse povo fantástíco, lutador e heróico, que é 
otimista por sua pi"õpria riqueza natural, material, porque 
o brasileiro não é pobre, como se diz; o brasileiro é rica. 
porque ele tem as águas, as tlores!~s,o_ c~u que ruti_la ~cima_ 
das nuvens muito claras, o ar feliz da nossa gente, o sol que 
o tonifíca. O brasileiro, mesmo que não tenha facilidade de 
morar em palácios, mora no imaterial palácio do seu conten
tamento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o sec 
guinte discurso.) - Sr. Pi-esidente, S~ e Srs. Senadores, per
deu o Brasil, na tarde de_ ontem, um dos seus mais expressivos 
artistas pláSticos desse século. -



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 11 8599 

Vitimado por uma insuficiênCüi rtispíratória morreu no 
Rio de Janeiro aos 88 anos, o escultor Bruno Giorgi, nascido 
no dia 13 de agosto de 1905 na cidade de Mococa-São Paulo, 
constituindo-se num consagrado mestre da escultur~, 

Filho de imigrantes italianos- seu pai chegou a s_er Côn
sul da Itália em Santos - Bruno Giorgi iniciou seus estudos 
de arte em Roma. Em sua juventude teve paixões pela política, 
o que o levou à prisão na Itália, como militante de esquerda 
antifascista, ficando preso por vários anos no começo dos_ 
anos 30. _,_ 

Libertado em 1935, desejou engajar-Se como_ YOluntár_io 
na Guerra civil espanhola, tendo sido demovido desse intento 
por seus companheiros do Partido Comunista em cujos qua
dros militava. 

Na década de 40, já começava a despóntar no univefso 
das esculturas com seus nus inspirados na Antigüidade Clás
sica. Fez parte de grupos culturais e- artísticos cm São Paulo, 
tendo convivido com Mário de Andrade, Alfredo Volpi, Bona
dei, Rebolo e Di Cavalcanti. 

O monumento à juventude que criou para o Ministério 
da Educação em 1944/45, deu-lhe uma projeção de caráter 
nacional, recebendo encômios. 

Apresentado por Mário de Andrade_ ao então Minístro 
Gustavo Capanema, este lhe.! ofereceu um espaçoso atelier 
para trabalhar na Praia Vermelha no Rio_dc Janeiro, onde 
se fixou desde 1950. Pouco..s . .sãQ. os escultores carismáticos 
que marcaram o nosso século, revoluciOnando a arte do tridi
mensional, tangenciando as trajetórias de Rodin, Henry Moo
re e Jacornctti, entre outros. 

Sobre ele P.aul Valerie formulou divagações preciosas 
ao questionar "como poderia Um escultor conceber c realizar 
um nu, com toda a vibração que o terna demandaria, sobre 
material tão inerte e _rígidO", referindo-se ao trabalho de Bru
no Giorgi sobre o mármore. 

O crítico Mário J.ledrosa se referiu à elcgâncía de Bruno 
Giorgi em suas composições abstratas, .c:riadas para se integrar 
harmoniosamente com uma arquitetura qUe busca_ a melhor 
qualificação, sobretudo dentro _cta cenografia de Brasília. Essas 
peças foram produzidas a partir de fins de 1960 e anos 7_0 
e entre elas poderiam ser citadas como exemplos clássicos 
da articulação escultura-arquitetura- ''Meteoro", que orna
menta os jardins do MinistériO das Relações~Exteriores. 

Esta obra é analisada como um símbolo. das relações entrç 
a Terra e o Céu. 

Certamente, Bruno Giorgi foi o i:miio-r-escultor brasileiro 
contemporâneo, levando as artes plásticas brasileiras _aos 
maiores centros cúlturais do mundo. 

A'tém do "Meteoro'' podemos encontrar outras obras suas 
que deixarão marcas indeléveis para a posterídade. entre_ as __ 
quais '"Monumento à Cultura", qüc se encontra na Univer~ 
sidade de Brasília e "Candangos", confecciOnada em bronze 
com uma altura de 8 metros e que tem como cenário a Praça 
dos Três Poderes, na Capital Federal. 

Seus temas foram diversificados, ~ressaltandoMse as suces
sivas homenagens que tributava a~s operários. 

Também enveredou por temas __ sacros· e- folclóricos mas 
na sua época de criação figurativa as--m-ulheres eram presenças 
constantes em suas aspirações, cm que se notava _um amplo 
domínio da anatomia. 

Assim o mundo cultural brasileiro está de_s[a_lc_adº- em 
seus elencos de um artista-escultor realmeotq_antológko_~, pOr
tador de toda uma dignidade apegada a seu profissionalismo. 

Fazemos votos de qu'e o novo Ministro da Cultura, Embai
xador Jerônimo Moscardo, que em seu discurso de posse, 
demonstrou estar empenhado em dar apoio às iniciativas rela
cionadas coro aqueles que desenharam um País que se projeta 
para o futuro, junte seus esforços a.os que objetivam -não 

-deixar perecer o trabalho ôe-BruftO Giorgi, pois assim a socie-
dade o exige e a cultura o reclama. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palav!a aO nobfe Senador yalmh Campelo. -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF.Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
comemorou-se, no último dia 9 de setembro, o Dia do Médico 
Veterinário. 

Mais que uma ocasião propícia a cumprimentos e· home
nagens, acredito ser esta urna oportunidade ímpar de reflexão. 
A fome e a má nutrição afetam, hoje, mais de três quartos 

·da população da terra. A medicina veterinária tem olhado 
de frente o problema e respondido ao desafio. É a ciência 
que mais se tem ernpenha~o na busca de soluções ou ~lterna
tivas de aumentar a produção de proteína em menos tempo 
e menor custo. 

Das profissões mais antigas do mundo, tendo figurado, 
inclusive, no Código de Hamurabi, o veterinário exerce ativi

. dade de grande relevância. ~or \]tn)ado, atua na defesa sani
tária animal, contribuindo para a melhoria do nível de saúde 
dos rebanhos. Por outro, marca presença na inspeção sanitária 
industrial de matérias-primas, produtos e subprodutos de ori
gem animal. Isso, sem esquecer a defesa da fauna. e a atividade 
clínica. 

-O Brasil, Sr. Presidente, possui o segundo maior rebanho 
bovino do mundo. A pecuária de corte, atividade explorada 
em todo o território nacional, é responsável por 1% do PIB 
brasileiro e 9% do PIB agropecuário. 

Contrapondo-se, porém, à expressão numérica de segun
do maior rebanho do mundo, nossa bovinocultura se classifica 
em posição desvantajosa em produtividade quando compa
rada a dos outros produtores importantes. Isso porque o esfor
ço dos técnicos, na maiOria das vezes, não é acompanhado 
por uma política governamental para o setor. 

·Essa Situação-precisa ser-revertida sem delongas. O Go
verno tem que engajar-se -de forma definitiva e sem improvi
sações- no trabalho de soerguimento da pecuária. 

Explico-me melhor, Sr. Presidente. Impõe-se abf1r linhas 
de crédito a juros reduzidos, revisar a carga tributária incidente 
so_bre os produtos e insumos básicos utilizados pelo produtor, 
dar incentivos fiscais e fornecer apoio aos novos processos 
tecilológicos. 

Só com essa decisão política,_aliad8. ao indiSpe!lsáV_~t con
curso do v~terinário, poderá o Brasil dar o salto q1:1alitativo 
de que tanto necessita. Trinta e dois milhões de brasileiros 
passam fome. É urgência inadiável alimentar esse povo. Um 
dos caminhos - talvez o mais seguro - é o aumento da 
produtividade de riossa pecuária e o aperfeiçoamento dos re
cursos tecnológicos e humanos necessários ao setor. 

Também na inspeçãb de alimentos de origem animal o 
veterinário marca presença insubstituível. A carne, o leite, 
o pescado, o mel chegam à nossa mesa sem riscos de contami
nação. O carimbo SfF na carne -só para citar um exemplo 
-é garantia de qualidade que ninguém põe em dúvida. 

Para manter esse padrão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é necessário aperfeiçoar a legislação municipal e estadual. 
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Essas leis vêm constituindo fato r de grande preocupação para 
os médicos veterinários inspetores de alimentos, pelas perigo
sas "aberturas" políticas, que trarão no· ·rastro sérios riscos 
para a saúde do_ consumidor. 

O Brasil dispõe de um dos melhores parques industriais 
de produtos de origem animal do mundo. É constituído _de 
sofisticada indústria, em especial de carne e derivados, implan
tada para atender aos mais exigent~s padrões internacionais. 

Nossos profissionais gozam de prestígio iriternacional. O 
aval do inspetor é atestado indiscutível de qualidade do produ
to, condição indispensável para abrir portas no disputadíssimo 
mercado externo. 

A pecuária leiteira também merece registro. O Brasil 
possui o terceiro rebanho do mundo, mas, paradoxalmente, 
é o sétimo produtor de leite e _derivados. 

Em 1991, a produção brasileira de leite ficou em torno 
de 15 bilhões de litros. É- necess'âtio revertà essa quadro. 
Médicos veterinários, juntamente com outros próiissíonais do 
se to r, estão buscando reduzir a disparidade_ existente. 

Entretanto, também aqui se opõe a todo o esforço a 
falta de definição de uma ·política governainerital compatível 
com o setor. Sem essa política, não será vencida_ a preocupante 
barreira do baixíssimo índice de produtividade do rebanho 
nacional, que contrasta com o excelente parque industrial 
brasileiro, principalmente aquele sob inspeção federal do Mi
nistério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, 
que se equipara ao que existe de melhor no Primeiro Mundo. 

Órgãos governamentais -:-- federais, estaduais e muni
cipais ...:.:::- vêm perdendo o poder de a·ssistêncta ao produtor 
e ao rebanho, além do de inspeção e fiscalização sanitária 
e industrial dos produtos de origem animal. Esse recuo se 
deve, principalmente, ao esvaziamento do quadro de servido
res, por aposentadorias, mortes, evasão para a iniciativa pri
vada. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais que cum
primentar o profissional que zela pela nossa saúde e _contribui 
para o desenvolvimento do País, desejo apelar para as autori
dades competentes no sentido de olhar para essa carreira, 
valorizar a profissão para, mediante concurso público, atrair 
para seus_ quadros os veterinários de alto nível que nossas 
universidades preparam. 

Para concluir, reafirmo a minha disposição, o meu empe
nho de envidar esforços no sentido de colaborar, nesta Casa 
do Parlamento, nos projetas de interesse da class_e_veterinária. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação .de emendas ao 
Projeto de Resolução n~ 73, de 1993, que altera a Resolução 
n" 12, de 1985, e àia novos benefícios no Pecúlio dos Servi
dores do Senado Federal. 

O projetO ilã.O- reCebeu emendas e será despachado à 
Comissãd de ConsfitriíçãO~-Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, desig
nando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

. ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 138, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos tcr.mos dos arts .. ~4, § 2~, in 
fine, da Constituição Federal,.e:375, yn~. do_Regtmento Inter
no) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 138, de 1993 (n• 3.719/93, na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 
1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Ju
tahy Magalhães, em substituição à Comissãõ de Constituição, 
Justiça e Cidadania 

_,....v pronunciamento (sobre o projeto): favorável, nos 
termos do substitutivo que apresenta; 

-29 pronunciamento (sobre a emenda de Plenário): pela 
prejudicialidade. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•149, DE 1293 

(Em regime de _urgência, nos termos dos arts. 64,_§ 2"l da 
--- Constituição Feder31, e 353, parágrafO único, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara 
n• 149, de 1993 (n• 3.713/93. na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n" 285, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

jeto com as emendas que apresenta, de n"s 1 a 5-CCJ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos· do art. 336, c, do Regi

mento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç~o n~ 
68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretõi'ã, qu:e-estãbelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Fed~ral e_ dá ou~ras_providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
COnstituição, Justiça e Cidadania. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1992 
(Em regiine de urgência, nos termos do ari._ 33-6, C do Regi
mento Interno) 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 105, de 1992, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista 

__ de Inquérito destinada a examinar irregularidades na adminis- . 
tração do FGTS do trabalhador, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o projeto e as emendas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto_ de Leido Sena~o 
n9 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo Campos, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá 
outras providências, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho, em substituição 
_à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão-ils -12 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 185~ Sessão, em 13 de setembro de 1993 
3" Sessão LegislativaOrdinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Antonio Mariz_ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Cu-valho _ 
Dario Pereira_ Divaldo Suruagy _ Elcio Alvares_ Fiavial)o Mel9 
_;Jonas Pinheiro_ José Paulo Bisol __ Jutahy Magalhães __ L9uriVal 
Baptista _ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda 

Marco Maciel Mauro Benevides Nabor Júnior Nelson 
Cameiro _ Ronan Tito _ Valmir Campelo. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o-c-omparecimento de 20 Srs. Senado_res, Ha-_ 
vendo número regimenfal, declaro aberta a _s_ess.ão. Sob a 
proteção de Deus, iniclatnos noSsos trabalhos. O Sr. ln Secre.:
tário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação:-
W 3!8, de 1993 (n' 583/93, na origem), de 9 do corrente, 

referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens 
SM n•s 178 a 180, de 1993. ·· ·· 

Restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados: 
N• 319, de 1993 (11• 584/93, na origem). de 9 do corrente, 

referente ao Projeto_ .de Lei n~ 21, de 1993-CN, que dispõe 
sobre a abertura ele_ Cr:é_dito ~Extr:aordinário ao Orçamen.to 
FiScal da União para os fins QUe espediiéa~-êd_á outras provi
dências, sancionado e transformado na Lei n~ .8~704, de 9 
de setembro de 1993. 

N' 320. de 1993 (n' 585/93, na origem), âe 9 d9 corrente, 
referente ao Projeto de Lei_n~ 19, de 1993-CN, que autoriza· 
o Poder Executivo a ·aortr -aó OrçamentO Fistal da União 
crédito especial até o limite de CR$800.000.000,00 para os 
fins que especifica; Sancionado e fransformado na Lei n~ 8. 705, 
de 9 de setembro de 1993. · · · · - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação,_ -

Na sessão de 19 de agosto último, foi lidq o Rcqucriirit:mto 
n"' 777, de 1993, de autoria do Senador Moisés Abrão e outros 
Srs. Senadores, solicitando, nos termos regimentais~ ã criação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a_apurar 
irregularidades operacionais de armazenagem, transporte c _ 
comercialização __ d? Companhia Nacional de Abastecimento 
- CONAB e suas antecessoras, Comissão d~ Financiamento 
da Produção - CFP, COBAL e CJBRAZEM, nos últimos 
:dez anos. 

A Presidência, em obediência ao ar_t. 78 do Regimento 
Interno, designa os seguintes Srs. Senadores para comporem 
a Comissão: - - · 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Garibaldi Alves Filho Ronan Tito 
JoãoCalmon AmirLando 
Onofre Quinan 
Alfredo Campos 

PFL 
Bello .Parga Raimundo Lira 
Carlos Patrocinio 

PSDB 
José Richa Dirceu Carneiro 

PPR 
Moisés Abrão Affonso Camargo 

PRN 
. Ney Maranhão AureoMello 

PTB 
Luiz Alberto Oliveira Valmir Campelo 

PP 
Pedro Teixeira 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu expediente do Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, comunicando que aquela C(irte·, ao julgar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n"' 926-S/QOO, defe_riu, por vo
tação_ unânime. medida cautelar _suspendeQ_do os efeito~ dq 
§ 29, do art. 29 , da Emenda ConstituCional n9 3, de 1993. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Consti
tuiç_~Ç>, Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

.O Sr. Lourival Baptista- -Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra a V. Ex~. · 

. OSR. LOURIVAL BAPTISTA (I'FL- SE. Pronuncia. 
o siguinte discurs_o. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente_~ 
Srs. Senadores, na sexta-feira, dia 3 do corrente_, realizou-se 
-ein Àràcajü a 376• Re_união do Cof!selho Deliberativo da Sude
ne~ _ciija -reunião ínaugural foi aberta pelo Ministro da Integra
ção Regional, Senador Alexandre C()s_ta,. coq1 a presença e 
participação de Governadores de v_ário.s .Estados nordestlnos, __ 
CQIDO os Goverqadores An_toni_o Ça_rlos MagallJ.ães, dª Bahia, 
Ronaldo Cunha LLma, da Paraíba, José Agripino Maia, do 
RIO -Grande do Norte, João Alves Filho; de Sergipe-, que 
foi o ailfitrião, e Hélio Gircia, de Minas Geniis. 

O Superintendente da Sudene, Cássio Cunha Lima, na 
ocasião, assinou convénioS no valor global de 908 milhões 
d~ cruzeiros reais, dentro do Plano Nacional da Ação Gover
namental, orígináriosdo P1N-PROTERRA e do FINO R, para 
o finand_~~~nto ·ae 17 projetas aprovados, sendo, destes, qua
tro de Sergipe, no valor de 74 milhões de- cruzeiros reãis, -
destinados a obras de abastecimento de água, eletrificação 
rural e estradas viciilais ·e impla"i1!aç·âô de nOVas- emPresas 
dentro dos objetivos maiores da Sudene, que, segundo o seu 
Superintendente, visa a democratização da terra, a_ reforínu-
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lação do crédito rural, o fortalecimento dos_ reCllrsos hídricos 
e a incorporação da tecnologia à educação. 

Durante a reunião, da qual também participou o Senador 
Albano Franco, foi feita, pelos expositores, uma avaliação 
crítica da situação da seca, quando foi revelado que 67% 
do território nordestino está sendo atingido pelo fenómeno, 
que cobre uma áfea de 1.511 dos 1.600 munidpios do polígono. 
Em Sergipe, são 42% dos municípios. Seguindo orientação 
do Governo Federal, através do Ministério da Integração Re
gional, a Sudene vem mantendo programas emergenciais de 
assistência às populações atingidas. A partir deste mês terá 
início a distribuição de 37 mil toneladas de grãos no Nordeste, 
dentro do programa de combate à fome, de um total de 400 _ 
mil toneladas que serão distribuídas durante o ano, benefi

âtmdo milhões de famt1ias. 
. A FETASE, Federação dos Trabalhadores na Agricul
tura do Estado de Sergipe, em função do efeito devastador 
da seca na economia rural, que tem dizimado rebanhos e 
perdido as safras de subsistência, vem pleiteando, conforme· 
se manifestou nessa reunião, a prorrogação do prazo do Pro
grama de Frentes Produtivas de Trabalho, para evitar também 
o êxodo da população do campo para as cidades, principal
mente para· Aracaju, onde já se vêem muitos migrantes de 
Alagoas e Pernambuco, aumentando consideravelmente a 
mendicância no Estado. 

Em seu pronunciamento; o Governador de Sergipe fez. 
uma aprofundada análise da realidade econômica da Região 
nordestina, ressaltando as suas imensas potencialidades sob 
a ótica de uma exploração mais racional de seus recursos, 
quando reafirmou, baseado em vários estu-dos já realizados, 
que o Nordeste brasileiro, em vários fatores, inclusive clima, 
sol e _água, tem mais potencial do que a Califórnia. -que é 
o maior produtor isolado de alimentos do mundo. 

Respondendo a costumeiras insinuações de _que o Nor
deste H é um grande sorvedouro de recursos_subsidiados, envia
dos em sacrifício de outras regiões industrializadas do País"-, 
em defesa da Sudene, fundamentou dados de relatórios oficiais 
esclarecendo que ''nos_seus primeiros tiiilül anos de existência 
a Sudene recebeu da União cerca de 6 milhões de dólares, 
valor bem menor que o do petróleo retirado das plataformas 
continentais da Bahia e de Sergipe em apenas-nove- anos, 
de 1973 a 1982", e ainda, segundo relatório do Ministério 
da Fazenda, feito em 1988, afirmou Que, das entradas de 
recursos para a região, em contrapartida com as ·saídas para 
a União, no período de 1980 a 1985, o resultado foi -de um 
déficit de 5 milhões de dólares para o Nordeste; e que, ao 
longo do tempo, não fossem as relações de intercâmbio desfa
voráveis·, promovidas por políticas ec:onômicis de desenvol
vimento, que, neste século. passaram a privilegiar com iridus
trialização outras regiõe~ do País, o Nordeste seria uma região 
absolutamente credora e muito mais evo1Ufda, -

Segundo o Governador João Alv.e.s filho, o Nordeste 
brasileiro possui o mãis riCo potencial para i"étornQ de_ investi
mentos _na área da agricult.ura irrigãda, com base no tripé 
pesquisa-irrigação-fertilizantes. Assim, seríamOS capazes de 
produzir mciis alimentos do que a ·califórnia·. Isto é o que 
vêm demonstrando projetas experiin-entaís- desenvofvidos a 
partir do Proj,eto ChapéU de Couro e das adutoras, que vêm 
racionalizando os recursos hídricos da área sertaneja próxima 
ao·Rio São FranciSCo, onde é captada a_água para longínquas 
regiões, onde é represada e distribuída. 

Sergipe será o -primeiro Estádo nordestino a resoh:er, 
até 1994, de forma definitivã; á-piOblema da água, com um . 

mil e setecentos quilómetros de adutoras construídas - cujo 
início aconteceu" quando fui Governador do Estado-, o que,
aliado às_condições favoráveis criadas em função do complexo 
NITROFÉRTIL, produtor de amônia e uréia, da Vale do 
Rio Doce, potássio, e ainda do Porto de Sergipe, um dos 
mais modernos da América Latina, levará o meu Estado, 
com suporte em sua agricultura e industrialização, a ser um 
dos mais progressistas da Região. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os resultados dessa reu
niãç-l que teve a participação e o empe-nho pessoal do Ministro 
Alexandre Costa, da Integração Regional, e a presença de 
vários GOvernadores da área da Sudene, serão extraordiri3.
rii;tmente ímportantes pãra a Região, cujoS- Estados fóram 
contemplados com recursos da ordem de 908 milhões de cru-_ 
zeiros reais paiã aplicação em atívldades_ estratégicas para
o seu desenvolvimento. 

Das 376 reuniões já realiz_adas_ pelo Conselho Delibe~ 
rativo da Sudene, essa é a oitava que ocorre .em Sergipe, 
tendo a primeira delas acontecido em 1966, quando eu era 

_ Governador, e desde então tenho acompanhado com grande 
interesse os benefícíos que essa Superintendência tem trazido 
para o Nordeste e o Estado de Sergipe. 

Desta triburia, Sr. Presidente, quero enviar meus cumpri
mentos ao Ministro Alexandre Costa pelo êxito dessa reunião 
e pela melhoria das condições de vida daquelas populações 
atingidas pela estiagem e, de Um riiOdo gerá!, pelo rigoroso 
impulso que os recursos conveniados trarão ao desenvolvi
mento dos Estados compreendidos na área da Sudene e que 
têm recebidO do GoVémo Federal, através do Ministério da 
Integração Regional, dentro das possibilidades, a atenção de 
que necessitam para a solução dos problemas que vêm enfren
tando nos caminhos do progresso e do desenvolvimento, com 
o impositiVo einergencial, nestes tempos de crise, de atender 
a um contingente populacional que representa a terça parte 
da pO_p!Jlação brasileira. _ __ _ _ 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, _com o 
meu pronunciamento, dos seguintes artigos: "Sudene deverá 
aprovar projetes de Sergipe'', "João-Alves apOsta no Nordeste 
contra a crise", publicados no Jornal da Cidade, edições de 
03 e 04 setembro de 1993, respectivamente.--

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas..) 

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

SUDENE DEVERÁ APROVAR 
PROJETOS DE SERGIPE 

É possível que o Estado de Sergipe tenha os seus cinco 
projetes aprovados_ pelos Conselho Deliberativo da SUDE
NE, que se reúne aqui em AracajU, hoje, no Ce-ntr_o de I~te
resse Çomunitárk>~ Isto porque, é tradição do órgão, prestigiar 
o estado sede da reunião, aprovando maior número de proje
tas. Pela 376~ vez, os 23 conselheiros se reúnem para aprovar 
projetas de desenvolvimento" para a região Nordeste, que so-
mam cerca de US$60 milhões, entre investimentos do FINO R, 
PINIPROTERRA. . 

O süperintendente da SUDENE, Cás-SíÕ--Cun_ha Lima,' 
chegou ontem à tarde a Aracaju, para participar da reunião 
e falou sobre os planos do órgão para o combate à miséria 
no Nordeste. Ele disse que os planos do governo federal são 
de ampliar o atendimento dado à região, através do Plano 
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Nacional de Ação Governamental, que abrange quatro pOn
tos. A democratização da terra (que passa por uma efetiva 
reforma agrária), reformulação da políticã de crédito rural, 
fortalecimento hídrico (através de uma nova política da água, 
inclusive com uma nova visão de aproveitamento) e incorpo
ração da tecnologia com educação: 

Cássio Cunha Lima garante que, no momento, a priori
dade do governo federal é o combate à fome e à miséria 
e para isso, já está em estudo a distrib-uição de 37 mil toneladas 
de grãos para o Nordeste, a partir de setembro, beneficiando 
um milhão e meio de famílias:- Para todo o ano, está prevista 
a distribuição de 400 mil toneladas de alimentos. Segundo 
o superintendente da SUDENE, esta açáo objetiva amenizar 
o drama do trabalhador rural, castigado pela seca. "Esta suple
mentação alimentar (cada cesta básica deve conter-25kg de 
alimentos) e mais a renda mínima proveniente das frentes 
de trabalho) atuam como um paliativo necessário cm favor 
do flagelado da maior seca do século", destacou. 

Para o superintendente da SUDE~E. é preciso mudar 
a ética de desenvolvimento que vinha sendo adotad-a pela 
autarquia, durante todos estes anos, o que só contribiu para 
aumentar as distâncias entre o Semi-árido e a regiãO litorânea 
do Nordeste. Ele acredita que se faz necessário adotat medidas 
que acabem com a centralização de rendas e possibilitem alter
nativas para as famílias marginalizadas. "No Nordeste não 
falta comida. o que falta é renda", declarou. 

Cássio Cunha defCiide-uma -Política que acabe com a 
fome e a miséria na região, através da irístituição de bónus 
social (aterider 3 milhões de trabalhadores rurais com bônus 
de US$50, por pessoas) c da implantação de projetos de trans
formação do semi-árido. "Não devemos nos preocupar em 
acabar com a seca. porque ela é uma realidade. mas temos 
que buscar formas de conviver com esse problema, de maneira 
a acabar com o sofrimento dos flagelados", disse. 

Ele está tentando sensibilizar o governo federal,_ Junta
mente com os governadores do Nordeste, a manter as frentes 
produtivas até_a chegada do próximo inverno. É que os traba
lhadores rurais estão reinvindicando isso, uma vez que o prazo 
das frentes de trabalho está se esgotando e eles receiam ficar 
sem a renda, que por sinal é muito pequena. O superinten
dente disse que acredita na decisão favorável do presidente 
Itamar Franco, uma vez que todos entendem que elas são 
a solução emergencial mais eficaz. 

A Seca no Nordeste 

A seca já atingiu 1.151 dos 1.611 municípios da região, 
sendo que destes, 32 sãb âe Sergipe. representando 42% das 
75 cidades sergipanas. Em todo o Nordeste, 11.490 pessoas 
foram atingidas pelo flagelo, o que significa dizer que 67% 
dos 17 milhõeS de habitantes das áreas rurais da região, são 
flagelados. Em Sergipe, a população rural é de 483 e desta 
45% foi atingida, ou seja, 219 mil pessoas. 

Em termos de área, o Nordeste possui 1.661 mil Km~2 
e desta, 1.122 está em seca, há quase três anos, representand~o 
67% do território Nordestino. Sergipe conta com 21.900Km-, 
sendo 11.400Kms2 é zona de seca, o que significa dizer que 
52% da área do Estado foi itín-gido pelo flagelo. Apesar de__ 
todo o sofrimento do trabalhador rural sergipano, o Estado 
é um dos menos críticos e o pior é O Ceará, em número 
de municípios e pessoas atingidos. 

As frentes de trabalho 

A SUDENE já liberou, somente este ano, para toda 
a região Nordeste, recursos na aordem de CR$11 bilhões para 
serem investidos nas fr:entes de trabalho. Estão empregados, 

- ~m toda a -região, 1.197 mil homens, o_ gue nas co~tas d? 
órgãà, representa um atendimento a cerca de 6 milhões de 
pessoas, considerando as familias dos trabalhadores. Em Ser
gipe, os números indicam 20 mil homens alistados, enquanto 
que no Ceará, são 253 empregados. Sergipe é o segundo Esta
do em menor número de trabalhadores atendidos pelas frentes 
produtivas. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), foi fundada há 34 anos, com o objetivo de plane
jar e coordenar as ações do governo federal ~o Nor_'!_es_te 
do Brasil, que sornam 9 estados e parte de Mmas Gerais. 
Ela é responsável pela condução geral do Projeto Nacional 
de Frentes Produtivas, que atende·as populações atingidas 
pela seca. ··A fome nãO pode esperar", lembrou o s~perin
tendente do órgão. Até o final do ano, a SUDENE Ja deve 
ter liberado para o Nordeste, cerca de CR$16.580 milhões, 
incluíndos os recursos dos projetes que devem ser aprovados 
hoje, pelo Conselho Deliberativo. 

Além dos projetas que constam da pauta da reunião do 
Conselho Deliberativo, é possível que ha-ja -urna pauta livre, 
com novas propostas dos conselheiros e sugestões dos governa
dores. A expectativa do superintendente é de que os resultados 
dos projetes aprovados hoje, sejam confirmados pela popu
lação dentro de 8 a 9 anos, uma vez que não se muda uma 
realidade trágica, como a do Nordeste, de um dia para uma 
noite, É preciso que se dê tempo aos investimentos que estão 
sendo concretizados hoje. 

Os Projetos de Sergipe 

Cinco projetos sergipanós constam da pauta para avalia
ção do Conselho Deliberativo da Sudene. São eles: PROMA
SA-Produtos Médicos de Aracaju S/ A; L!QUID ÇARBO
NIC DO NORDESTE S/ A, de Laranjeiras; INDUSTRIA 
DE PLÂSTICOS CELI S/ A, de Nossa Senhora do Socorro; 
CEAP - Companhia de Empreendi~entos Agrícolas e Pe
cuários, de Poço Redondo; e SIBRA AQUICULTURA S/ A, 
d.e Propriá e Santana do São Francisco. 

JOÃO ALVES APOSTA NO 
NORDESTE CONTRA CRISE 

O Governador João Alves (PFL) aproveitou sua partici
pação na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene para 
fazer um diagnósticO do Nordeste e sua inserção no contexto 
nacion:al. Ele começou pedindo que a revisão Constitucional 
seja aproveitada para produzir uma Constituição à-altura-das 
exigências do mundo moderno e sem o ranço socializante 
que marcou a Carta de 88, segundo ele, influenciada ainda 
pelas circunstâncias históricas daquele momento, que ainda 
não tinha vivido as transformações do Leste Europeu. A partir 
daí seu pronunciamento centrou-se basicamente naquele que 
considera o principal problema da região nordestina. 

João Alves apoiou-se em números e fatos para mostrar 
que a região .Nordeste é viável, dando uma série de exemplos 
que atestam a condição de credora, e não de devedora, como 
se costuma afirmar- em relação ao resto do país. Um relató
rio do Ministério da Fazenda, feito em 1988, mostrou que 
todas as- entradas -de recursos na região_ em_ contraposição 
às saídas para a União, no pepodo de 1980 a 1985, resultaram 
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num déficit con_t_ra o Nordeste de quase 5 milhões de dólares. 
Em outro estudo, uma auditoria internacional feita pelo Banco 
Midland, identificou o Nordeste brasileiro_c_Qmº-ID_ais_'[iável 
economicamente do _que a Califórnia em sol, solo e água. 
"Outro mito que teima em persistir, e que temos dC debelar, 
é que o Nordeste é o grande sorvedouro de recursos subsidia~ 
dos, enviados, em sacrifíCio das regiões industrializadas do 
país", disse, lembrando que a própria Sudenc sempre foi acuR 
sada de malbaratar recursos preciosos da União. "Nos seus 
primeiros 30 anos de existência a Su9ene recebeu da União 
cerca de 6 rnil_hõc:s de dólares_, bem menos_do_que o petróleo 
exportado pelas plataformas continentais~ da Bahia e Sergipe· 
em apenas 9 anos, de 1973 a 1982". 

Outra comparação- numérica que atesta a tese- de _que 
o Nordeste, corno diz o governador, "não é um vagão vazio 
arrastado pela vigorosa locomotiva sulina .. , refere-se a_situa
ção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 
o DNOCS, apontado recentemente como perdulário nó -trato 
com os recursos pUblicas. Em 73. o órgão recebeu 3 bilhões 
de dólares para combater a seca na região, bem menos do 
que o petróleo exportado apenas pela bacia da Carinópolis, 
situada no menor Estado na da região. Para o governador 
de Sergipe, se as diferenças regionais são um problema grav"ís
simo no país, as deSigualdades entre class_es são_tambéll].. preo
cupantes _questões que, no entanto, podem ser equacionadas 
com um corajoso programa de correção dos desníveis, a exem
plo da solução empreendida pelos Estados Unidos cm 1929 
para enfrentar su_a píór Crise, o Plano New Deal, que resgatou 
o Sul para o desenvolvimento. 

"Temos certeza-de que podcrem_os fazer o mesmo, con
quistando 40 milhões de consumidores para o nosso mercado 
interno, população bem maior do que o tão decantado Mer
cosul. '' 

Agricultura, a saída 

Lembrando que as ações do New D.cal concentravam-se, 
basicamente, na agricultura, o governador sergipano apontou 
o Nordeste como solução para o problema da falta de alimen
tos que cada vez mais preocupa o mundo inteiro. Além de 
alimentar a própria populaç-ão, a agricultura seria uma rentável 
fonte de recursos capaz de gerar divisas e melhorar o padrão 
de vida da região. Para isto, não faltam avalistas. O próprio 
Banco Midland afirmou em relatório que o Nordeste brasileiro 
possui o mais rico potencial para retorno de investimentos 
na área de agricultura irrigada. Esta viabilidade, aliás, é com
provada em uma série de projetes que fazem sucesso em 
vários Estados Nordestino. 

Com base no tripé pesquisa-irrigação-fertilizantes, som_os 
capazes de produzir muito mais do_que a Califórnia, hoje 
o maior produtor __ is_olado_ de alimentos do mundo. "A lógica 
de João Alves é simples:- basta que o País utilize suas áreas 
não ocupadas, como os cerrados disponíveis, cuja área é maior 
do que tudo que foi destinado à agricultura em tod_o_s_ os tem
pos. Temos todas as condições, nesta fase decisiva da vida 
nacional. de usarmos_ o Nordeste _com_o_ ponto de apoio na 
alavancagein da retomada do dese_nvolvimento brasíleiro", 
afirmou, acrescentando que em Sergipe o Governo está tocan
do alguns projctos que darão uma resposta positiva a médio 
prazo. 

O Plató de Neópolis é um destes exemplos. Surgido numa 
região até então inóspita, o projeto· buscou a parceria do 
setor privado para desenvolver a fruticultura irrigada, baseado 
no sucesso do modelo chileno. E não param aí os investimentos 

que criarão uma economia mais sólida no Estado. Sergipe 
é o primeiro Estado nordestino a resolver - em 1994 -:
o problema da água de forma definitiva através dos_1.7QOkm 
de adutoras contruídas. Outra área que vem recebendo espe
cial tratamento do Governo é Q :nui::,mo, que o governador 
pretende transformar nos próximos anos na principal fonte 
de arrecadação,'após completãr um vasto leque de realiz_~ções 
de infra-estrutura e de serviÇos. Paraldó a essas ações, '9 
Estado é o único em todo o país a tocar_ a implantação de 
u_m Pólo Cloroquímico, que vai-se- fundamentar no círcUlo 
Nitrofértil (amônia e uréia), Vale do Rio Doce (potássio) 
e o Porto, um dos mais modernos da América Latina. No 
interior", cinco· grandes· projet6s de agricUltura írrig"atla desa
fiam a convivência com a seca. __ P9r razões como estas, o 
GoVernador João Alves terminou seu pronunciamento garan
tindo aos cOnsumidores conselheiros 'da Sudene que "erri Ser
gipe renegamos 6 nefasto mOdelo rec~ssi_vo". 

Produtores Rurais 

Uma série de medidas que beneficiim os produtófes ru
rais- todas propostas pelo Governador João Alves_- foi 
aprovada ontem pelo Conselho Deliberativo da.Sudene, reu
nido em Aracaju. A principal é a modificação dos níveis de 
rebate aplicadoS nos fii13Ciãmentos dorNE. Os míni, pequeno 
e demais produtorC$ do 1" Grupo' e as micro e pequenas empre
sas agroindustriais terão um rebate 'de 40% se localiz~das 
iló Sem l-árido e de-30% -i:iU-aildO focalizadas em outras regiões. 
Já os demais- produtores dQ_2~ Grupo e as médias _empresas 
agroindustriais farão jus a um rebate de 20% para as do semi
áridº-~ de 10% para as dis outras regiões. Por sugestão do 
Banco do Nordeste, também aprovada pelo Conselho, essas 
e as outras .ãiterações--entrarão. em vigor a partir de. janeftõ 
de 1994. ~ , , · . . , . _ 
· · . O elericO de propostas feitas pelo governador 4e. ~ergipe 
promove outros benefícios e facilidades para os produtores 
rurais. Exemplo: permite-lhes, quando da amortiza_ção ou li
quidação das operações de crédito, a opção pela atualização 
monetária segundo os critérios da equivalência/produto, ob
servadas as peculiaridades da comercialização da agi"opecuária 
regio_nal, sem. prejuizo das formaS de ince:ntivos con.cebidos 
através _dos rebãtes. Também assegura aos míni, pequeno e 
demais produ_tores rurais do 1" e-as mkro·e péqu-enà.S empre
sas, quando da contratação. de firianciamento, Cai"êriciá d_e 
prãzos máximos para pagamento admitidos nas diversas linhas 
de crédito do FNE. . 
· Óutfa pro.posta aprOvada é a que gãrante aos produtores, 

quando mutuárioS-de operações "em ser" do FNE, as novas 
condições de reba~e. a prorrogação de prazos de reembolso 
e período de carência, para compatibilizá-los aos prazos máxi
mos admitidos nas suas diversas linhas d_e crédito. Outra rp_eQi
da assegura, anualmente, a cada Estado do Norde.stc; o ..limite 
mínimo de 5% dos recursOs to"taiS do Fundo (FNE) p<ira aplica
ção em cada unidade, segundo diretrizes estabdecidas· nos 
planos de descnvolvimento_dos governos estaduais. 

O pacote de propostas também visa orientar a Sudene 
no sentido de redefinir- ãs áreas semi aridas ao Nordeste, 
com vistas a corrigi- distorções hoje existentes e as limitações 
da legislação em vigor, tomando como base não_ ~omente_o 
critério pluviométrico mas também as características fisiográ
ficas e edafo-climátic'a-·dessas áreas. O socorro a:os produtores 
rurais, segundo o_ gov~_rnador João Alves, se faz necessárjo 
diante da 'atual situação de emergência em que _se encontra 
a região nordestina, das desigualdades econôroicas, sociais 
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e ecológicas que ocorrem no Nordeste c da necessidade de 
adequação dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis 
para a correção dessas çi_istorções". 

Debêntures 

Por sugestãO do Governador João Alvç$, ·a Suctene vai 
analisar, o mais rápidO possível, o caso dos empresários que 
obtiveram debêntures do órgão mas não concluíram a Implan
tação do_emprcendimento porque faltou caixa ã Sudene para 
o repasse dos recursos restantes. João Alves propôs a prorro
gação d() prazo para o pagamento dessas dehêntu_re_s .. "Os 
empresários que têm que pagar as debêntures. estão perplexos 
com essa sifuação", disse. _ _ _ . 

Também por sugestão de Jo~o Alves, a Sudene Vai estU
dar medidas que possam proteger a iildústria: brasileira do 
dumping _gue vem sendo praticado por oUtros países em certas 
áreas. O governador denunciou_ que em Sergipe_ os_ produtos 
mais afetados por esta prátiCa -São a amónia, Uréiá, côco- e 

·os setor têxtil. Segundo ele, a Rús~ia e países_ 3SiãfiCos·e ãfrii:a
nos· estão exportando esses produtos para o Brasil COm. preçOS 
artifiCialmente baixos. o que elimina- a competiti"Vldãâie. dOs 
mesmos produtos fabricados pela indústria nacional. 

João Alves coosidera "JJ_m atentamentocontra o parque 
industrial brasileirO" o excesso de liberalismo do Governo 
do Brasil nessa questão. "O BraSil_e:stá se transformal].do 
em um caso singular no mundo de país que abrem suas fron
teiras-a empresas estrangeiras saem exigir nada em--troca·-~, 
observou. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguin~e discurso. Sem revisão do_orador .) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero reportar-me ao Substitu'tíyo_·da Cárit_3ia 
dos Deputados ao Projeto de Lei n' 5.170-C, de 1990, que 
trata da Política Nacional do Idoso. .. 

O Brasil conta hoje com ·11 milhões de ha~it~~tes de 
60 anos o~ mais, o que -corresponde a cerca de 7% da popu
lação brasileira. Projeções do IPEA indicam que até o ano 
2025 essa proporção deverá mais do que -dobrar, atingindo 
a casa dos 15% _do total da população brasileira, o que virá 
representar 34 milhões de idosos. Na verdade, tais números 
poderão ser ainda mais expressivos, pois sabemos que as proje
ções dessa natureza refletem as te:ndências das séric;is- histó
ricas, desconsiderando prováveis efeitos -de avanços extraor
dinários na medicina e na qualidade de vida. 

O que se deve ter bem claro é que qualquer política 
de governo, voltada para a situação do idoso, deve revestir-se 
da prioridade que cabe conceder aos assuntos que afetam 
tantas pessoas, independentemente das conotações_ humani
tárias que_ também permeiam a questão. 

Evito referii"-nie ilõ problema do idos_o por entender. pa
rafraseando Jorge Luís Borges, que tal expressão implica ad
mitir-se que os idosos constituem um problema. Ora, é evi
dente que o problema não se encontra nos idosos, mas na 
dificuldade que a sociedade brasileira apresenta em mantê-los 
no gozo pleno de sua dignidade e cidadania. _ 

No dizer de urna das mais dedicadas e ativas defensoras 
da causa dos idosos, a Sr• Ika Fleu.ry, Presidente_ do Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a velhice 
no Brasil corresponde a uma condenação social e fin_a_nceira. 
E é rigor_osamente inadmissível pretender-se justa a sociedade 

em que ~ai condenação à marginalidade se apresente como 
alternativa à morte prerilatura. 

. Cabe, portanto, examinarem-se as razões da dific_uldade 
da sociedade brasileira em lidar com seus idosos. 

-Até bem pouco tempo, o Brasil foi qu~se q-uç exclusiva-
mente um País de jovens: A elevadíssima taxa de natalidade 
e- a reduzida expectativa de vida - características próprias do 
subdesenvolvimento - desenharam a pirâinide _etária da base 
larga e vértice estreito, na qual a pessoa idosa se constituía 
praticamente exceção. 

Nesse cenário, enquanto se iiiéotpo·rava, -tOdos os a·noS, 
ao mercado de trabalho um grande contingente de moços, 
dele se retiravam, proporcionalmente, muitO poucos idosos, 

- j~ que somente poucas pessoas chegavam a viver tempO sufi-
CJente para aposentar-se. Note-s_e, de passagem, que foi jUsta
mente nessas circunstâncias que se desenhou a PrevidCncia 
Social no Brasil: uma base de contribuintes em veloz expansão 
contrapondo-se a reduzidas quantidades de beneficiários-. - - -

O progresso, no entanto, vem modífícando drasticamente 
essas linhas gerais, que, como já referi, são- cil.'filCtefís-ticas 
do mais severo subdesenvolvimento. Muito felizment~ •. a evo
lução científica e a ptópria expansão da ofer_ta_das_ técnicas 
médicas, a disseminaçãO do saneamento básicO, a redução 
da taxa de natalidade, a erradicação de endemias, a melhoria 
de condiçõ~s de trabalho são fatores que vêm, pOucO a poUco. 
modificando o perfil da pirâmide etária brasileira. -

Pois bem, é para essas mudanças paulatinas, quase imper
ceptíveis, que a sociedade brasileira não se prepãrou ãdequa
damente; não criaram, de forma espontânea, os mecaoismo~ 

-nece_ssários ~ manter integrados os idos9s ... espec!alrnente de-_ 
poiS que se retiraram da força de trab_alfio, no contexto SOCial 
em que sempre viveram. 

O resultado bem conhecido é que o momento da aposen
tadoria confunde-se com uma espécie de_ vestibular para a 
morte, um aieijão ciVil que envolve sOlidão, desamparo, inade-
quação e, freqüentemente, miséria- e fóme. -- - -

As pessoas que se dão co-nta da_seriedade desse fenórrieno 
tende-ni, de boa-fé, -a ·prOpor sOluções políticas de natureza_ 
ã.SsiSfe-ii.Cialista, que vão da gratuidade dos transportes cole
tivos urbanos, consagrada no§ zo do art. 230 da Constituição, 
à concentração de esfo:rços soCiais e recursos- orçamentários
na implantação de asilos, retiros, lares de velhinhos e comuni
dades semelhantes. 

Não contesto a validade nem a necessidade de medidas 
dess.él. ordem, que deveria111 mesmo ser ampliadas; e pretendo 
feto mar ó assunto maiS tarde. 

Por oi'a, o que desejo é que- se as tenha Co~o medidas 
complementares de uma política nadó'ilal mais abrangente, 
já que atingem somente aspectos marginais da questão. Uma 
política nacional para o idoso não deve, não pode fundamen
tar-se em princípios que, na verdade, consagram a·segregação; 
endossam o isolamento que se deseja combater. Toda medida 
q-ue ínsfifua 'Um priVIlégio; uma situação diferenciada em rela
ção ao idoso. alimenta o preconceito e reforça a -idéia de_ 
que se está lidando com um cidadão excepcionaL 

O saudoso Otto Lara Resende, em artigo que pubiicOu 
na Folha de S. Paulo de 16 de outubro de 1991, abordou 
o tema com o bom humor que lhe era próprio, mas também 
com- notável acuidade. Vou permitir-me ler apenas o último 
paiágrafo do seU teXto, qU_e sagazmente traduz o pensamento 
que tenho exposto. Diz ele: -

"Os velhos sessentões, ou até ciÕ.qüentões; estão __ 
sendo cumulados de favores legais, na linha de uma 
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mentalidade que companimenta cada segmento social, 
para lhe dar tratamento privilegiado. No fundo, não 
acreditamos-no bom e saudável direito impessoal. Ou 
na simples cortesia que encara o velho com o respeito 
que merece. Desse jeito, vamos acabar votando uma 
lei que proteja o sujeito QuC tem uin -cãlo no pé. E 
terá direito a guichê especial. Quem sabe é melhor 
acabar com as filas?" 

Qu3.rita sabedoria! Realmente, é de perguntar-se se há 
sentido em legislar-se para socorrcr_a_ co_rtesiã_ Ou õ_- respeito 
humano. Ao Estado cumpre socorrer o desvalido de qualquer. 
idade e, neste míster, é_sis_temãticamcntC oiTi.iSSO, ma:is ãinda 
com relação à terceira idade. Entretanto-, -ver cm cada idoso 
um desvalido ou pretender tratá-lo genericamente coriuJ um 
necessitado é perversa miopia que, por um lado, atenta cOittra 
sua dignidade e. por outro, amplia levianamente a clientela 
da assistência estatal, atirando benesses a um públiCo-alvo 
disperso, de forma pródiga e prejUdicial àqueles que efetiva-
mente precisam desses recursos. _ ___ . . ___ _ 

Uma Política Nacional do Idoso realm..ente abrangente 
deve privilegiar ante~s de tudo o_ resgate da dignidade e a_ 
busca da felicidade. E elogiável, portanto, -a perspectiva que 
orientou a redação do Art. 4<:> do Projeto de Lei citado, espe
cialmente em seus incisos I e III, onde s.c fixa a prioridade 
da atenção ao idoso incluído em seu meio social, em detri-
mento das formas que envolvem seu isolamento. -

Não é difícil fazê-lo, desde que se provejam condições 
para oferecer-lhes ativídade compatível e meios de sobrevi
vência. Nas_ sociedades européias, muito mais- experientes em 
lidar com suas populações de terceira idade, é comum e admi
rável observar-se quantos idosos, após aposentarem-se de suas 
profissões regulares, integram-se cm _ocupações leves, de tem
po parcial e de intenso contato com a coletividade,_ como 
bedéis de escolas elementares, guias de parques e museus, 
responsáveis por balcões de informaÇão e: recepçãO e até Conta
dores de histórias -pãra crianças, contratados por hotéis de 
turismo. Trata-se de atividades freqüentemente temporárias, 
sempre de horário reduzido, que de nenhuma forma afetam 
o mercado regular de trabalho, enquanto asseguram a seus 
ocupantes a alegria de sentirem-se úteis, o_contato cpm pesSOas 
e um eventual reforço finanCeiro. 

Temos observado,_na imprensa, um surto de criatiVidade 
que leva as comunidades a equacionar e resolver- ou, pelo 
menos, amenizar - aS questões. sociais que a:s -afetam. Os 
conselhos do idoso, instituídos pelo art. 5?_do ProjetO de Lei, 
deverão prover a orientação e o apoio a essas iniciativas, 
que são_saudáveis e apresentam a conSiderável vantagem de 
engajar a comunidade no processo. 

Retomo agora a questão das políticaS assistenciais, repe
tindo que devem ser fortalecidas, ao mesmo tempo em que 
especialmente direcionadas aos cidadãOs -que efetiV"aménte de-_ 
la necessitam. Refiro-me, é -claro, ao considerável contingente 
de idosos que vivem em situação de desamparo, seja por 
não terem família, seja- porque esta, existindo, nãO os acolhe 
como seria devido. 

A Lei n" 8.648, recentemente- editãda, veio instituir a
obrigação dos filhos aos pais necessitados, na medida de suas 
posSibilidades. O insigne Minisfro Paulo Brossard, na ocasião~ 
considerou-a desnecessária, lembrando, com ironia, que a 
obrigação legal é antiga, eis que o Código Civil Brasileiro, 
que é de 1916, a estabelecia minuciosamente em seus artigos 
396 a 399 . .A questão, como é óbvio, não se exaure pela 
existência da norma jurídica, sendo mesmo provável 9u_e a 

lei nova se tenha cons_tituído numa tentativa de resgat~r o~riga-
ção preexistente e ígnorada. , 

Parece-me evidente que a lei, poi" si só, não .basta para ·. 
transformar a família relapsa -com seus idosos, tornândo-a, 
automaticamente arr'l.órosa e·,_ afeficiOsa. Onde, por fálêm:ia 
da afeição e.da noção do deve_r filial, estiver o idosq submetid_o .. 
a tãQ evide:nte:~ maus-tra~os· qu~ ~e_ justifiç~~~~ ingr~~ax_- ~m 
juízo para exigir alimentos, julgo competir ao Estado a_interfe-

- rência para retirá-lo, se for seu desejo, do convívio nocivo, 
abrigando-o em instituiçáo apropriada. Além disso, deverá
proverwlhe a assistência jurídica indispensável, para que possa 
exigir em juízo os ali.D1-entos que lhe sãq~c~levidos nZ~:·_.forma' 
da lei, o que lhe permitiria, inclusive, repOr total ou parCial
mente suas despesas à instituição que o acollü:r, Çonvertendo, . 
assifn. súa _sittiaç3_ó de ·asilado_ em pensioi]ista., 1 1 

Instituições deSsa natureza seriam naturalmente _mais1efiw, 
--cazes,-se_lnont3das de -forma"il ~funcion-ai"- e{n conexão- com' 
orfanatos, creches -oU lares para cri3.nças carente-s, excluin
do-~.~- me~ifulosamente, é_ claro.~_ a intern_açã9 asso.~ia9~ à delin: _ 
qüência. O convÍvio entre a terceira Ídadé e a jnfânci~ reÇluziri"ã. --
cm grande parte a sensação· çl~ ab3,1;1dono_ Qe uns r e out(OS,, 
propiciando ti"ocas de afeiÇão·, 'de -~xperiência por jovialidade .. 
contribuindo para a educ_ação dos pequenos e· a f~licidade ~ 
dos_ "\(el_hQs muito além do que é razoáveLe.sperar da P~d\c;tda 
atuação de. assistentes soc~ais. Mais ~ioda, tal sünbiqse"~S,Ocial 
trari~ os .bene_ffcio_s_eminente_me_Qtc:.práticos_de_ que os ido.sos · 
poderi~m contribUir com algum trabalho n·o cuidado das crian- . 
ças. enquanto estas, espontânea e naturalmente, mulfiplica-
riam a supervisão necessária da saúde dos ancião_s, . ___ .. , . 

Assim, Sr. Presidente e Srs.-Senadores, creio Ql,l~ o Esta";-. 
do brasileiro, que tão inefkieõte se tem derriõPstra:ao ãté aqui· 
em atender às reais necessidades de sua popUlaÇão de terceira 
idade, desperdiçando, _como ·espero· haver demonsti-a:áo, re-, · 
cursos e esforços em·ações desconex-as _ou·de resultados dmii- ~ 
dosas, pode estar _no liriliai- de um avançb expressivo làB'insti- 1 

tuii a Política N-acional do Idoso, objéto· do _Projetó de 'Lei
que comentei. Essa Política Naçion_ªl~ :;e observada ~rn seus 
priilcípios e executada com eficiência,_ devúá represeittar um 
pass9 decisivo no tr_açado das formas de ação_ e na adminis
tração dos recursos a serem ·mobilizados~ de fornla a·· que, 
no -menor tempo possível, possamos erradicar a ináctila aesta· 
verdadeira pandemia social. • l • 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR-. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cóncedo 
a palavra ao nobre SenadoÍ _Cid Sabóía d~ Carv~lhq,~-- :-: 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Pronuncia o Seguinte discurso. Sem revisão âo orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Sabemos como tem sido grande, nos últimos anos;· esta 
verdadeira campanha contra o Poder Legislativo, campanha 
que se amiúda de quando em quando, inclusive atribuindo-se 
ao Poder fatos que não lhe são inerentes de nenhuma fo"rm·a .. 

É -comum a crítica inclusive aos Srs. Deputãdos e aos 
Srs. Senadores. A critica, n_o entanto, é difícil de ser feita 
e- carializáda, haja vista que o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados não escolhem os seus integrantes. Esses inte
gtantes são mandados para estas cadeiras federais, como nos 
caso das Assembléias e das Câmaras M:t,mi.cipais, -pelos eleito
res, na forma de como determina o Direito Eleitoral brasileiro. 
Para que haja um traficante- na Câmara dos Deputados, é 
preciso qne haja urna falha inicial da própria Justiça Eleitoral , 
ao registrar candidaturas que não poderiam ocorrer porque, 
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na verdade, é na Justiça Eleitoral onde deve existir o exame 
inicial para saber se é possível ou não uma determinada candi~ 
datura. Lançada a candidatura, o povo elege ou não urna 
pessoa inadequada que se candidatou. Mas _o Poder em si, 
a instituição, nada disso pode ser inculpado. O.Poder não 
pode ser responsabilizado, culpado, indiciado, indicado -
seja qual for o verbo mais adequado - em face da presença 
de pessoas que não -deveriam, por essa ou por aquela razão, 
dispor de um mandato~ 

Estou falando isso, Sr. Presidente, porque muita gente 
que faz essa campanha nem se apercebe de que é exatamente 
este Poder. o sustentác_ulo das liberdades e da pemocracia, 
e assim tem sido nos- momentos mais difíceis notidamente 
da História republicana. 

Li nos jornais, mas nao pude falar-aqui no moriiento 
oportuno porque tive que ir a um Cong"re-SSO de Procuradores 
Pa.Previdência-Soclal, tive compromissos no meu"Estado num 
cOngresso de funcionários públicos c já esiou com um grande · 
Púmero de compromissos devidamente agendados para abor
dar temas atinentes à reforma constituciOnaL Assim. não pude 
cOmparecer na semana passada; muito embora aqui estivesse 
na. sexta-feira, não _tive a Oportunidade de usar da tribuna 
para apresent.ar minhas raz_6es sobre o que vou comentar. 

·OS jornàis estamParam que o ·candidato Luiz Inácio Lula 
dã Silva, ilustre PreSidente do Partido dos Trabalhadores, 
declarou que existiriam. n'a Câmara dOes Depu-t3d6s,_-pe_lo me
nos300 "'picaretas". Essa afirlnafiva, ao que soUliC, íOrrespon
dida pelo Senador Aureo Mello, foi abordada pelo Senador 
Eduardo_ Suplícy, e não sei que outros companheiros nossoS
teriam falado sobre este assunto aqui na Casa~ 

Li a declaração e fiquei a cismar, porque Compreeildi 
·que o Lula, além de estar sendo injusto.- de estar baixando 
o nível para com os companheiros ·políticOs- da Casa. além 
disso estava sendo insensato, porque· mal sabe ele que estava 
abrindo a porta para uma fatal argumentação, que, de logo, 
chegou, por parte do Prefeito Paulo Salim Maluf, de _São 
Paulo~ _Maluf atribuiu a Lula que ele estava engrossando as 
fileiras, golpistas; que estava faZendo um trabalho pela inter
rupção. democrática; estaVa estin:iulando açóes Contra o poder 
constituído, ações militares, quem Sabe? 

Mas veja, Sep.ador Aureo Mello, ao oUvir minha ~oz; 
veja e raciocine bem sobre isto: se houvesse qualquer interven
ção sobre o Poder Legislativo, e re_stasse um simulacro de 
demoçracia, todos aqueles que anunciam suas candidaturas 
neste momento poderiam manter-se candidatos. menos o Lu
la; ele seria imediatamente o prejudicado por qualquer ferida 
feita na democracia, através de ofensas institucionais ao Poder 
Legisíativo. 

_: Como pode uma pessoa ii" disputar a Presidência da Repú
blica e não saber onde está, não saber onde tem os pés? 
Porque, se Lula identificasse a sua posição-na geografia política 
deste Pais, saberia, mais do que ninguém, que a sua própria 
candidatura depende exatamente deste Senado e desta Câma
ra dos Deputados em funcionamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei também por bem 
trazer à minha lembrança o tempo em que o Lula foi Deputado 
Federal e, como tal, um Constituinte. Nessa ocasião, nas diver
sas sessões quer da Assembléia Nacional Constituinte~- quer 
do Congresso Nacional, quer da Câmara dos Deputados, Lula 
sempre mereceu o respeito dos seus Pares. Ninguém foi exami- · 
nar, por exemplo, que formação deveria ele ter para n éx:cr
cício daquele cargo. Não! Todos o respeitaram, como líder 

operário c, como tal. nas dimensões mais que importantes
da sua representação. 

Mas não há negar que a Câmara dos Deputados é, acima 
de tudo, uma amostragem da sociedade brasileira. Se ládev_em 
estar operários, advogados, médicos, dentistas. farmacêuticOs; 
se lá devem estar pedreiros_,_ professores, chegam também 
os empresários por uma fatal representação de_um se to r social 
brasileiro. A democracia está exatam:ente nisto: na diversidade 
dos perfis ideológicos, econôm'iCos, classistas das pessoas que 
chegam à Câmara dos Deputados. Têm a procedência dos 
mais diversos estamentos. Ali pode éstar o -homem-rico aO 
lado de um homem absolutamente pobre; ali podem estar 
oS -repre-sentantes rriafs díspares, de .categorias em conflito 
até, patrão e empregado- empregado e empregador portan
to. Mas isso não desvirtua o poder: isso consurria o poder. 
que é tipicamente democrático. 

Não entendi, portanto, a expressão "pícaretas". Essa-ex':' 
pressão; muito própria no Nordeste_ brasileiro, significa uma· 
_denominação pejorativa de pessoas que não trabalham. de 
pessoas que não têm profissão definidã e que vivem dando 
pequenos golpes ou aplicando algumas soluções inadequ_adas 
em busca_ da sobrevivência; pessoas que não têm um trabalho 
definido e que se dão à prática escusa de benefici3i-se aqui 
e ali. via de regra, pela esperteza. 

Não sei se foi esse o sen~ido_ dado pelo -Presidente do 
Partido dos Trabalhadores em entrevista às emissoras de rá

Oio, jomais;- -te te visão, porque-essa matéfia- fói affiplamente 
divulgada. Mas, querendo ou não, Lula foi associar-se aos 
fasciStas que, neste momento, almejam no Brasil a interrupção 
do_ trabalho legislativo. , 

-oue bom ·que essas portas todas fossem fechadas! Que 
a escuridão tomasse conta deste e -do plenário da Câmara 
dos Deputados; que esses corredores sempre cheios de povo 
ficassem totalmente vazios; que bom seria isso para os intole
rantes, os que nem de leve sabem conviver com os direitos 
do povo. Seria muito interessante que, num quadro assim. 
um governo forte ditasse, como já ditou, uma Constítuição 

-arbitrária como-a de 1937- que os estudiosos se recUsam 
a receber até como Constituição. Essas pessoas querem natu
ralme,nte que volte a acont~çer· ·com a Cpnsfítuição de_ 88 
aquilo que ocorreu com a Constituição de 1946; porque, com 
o movimento militar de 31 de março de 1964, surgiram~ de 
logo, os atos Institucionais. os atos constitucionais, de logo 
uma Constituição ilegítima, a Carta de -1967, e, mais tarde, 
a Emenda n" 01, de 1969, sem podermos esquec_er o AI 5, 
o Ato Institucional de 1%8. 

O Lula, naturalmente, não quererá isso; o Lula. natural
mente, não está torcendo por isso; mas·,- no moritento effi 
que-ele é inocente útil em mãos fascistaS, isto demonstra' que 
é preciso um cuidado de seu Partido,_ o acompanhamento 
doutrinário à sua candidatura. à sua campanha de sempre, 
para que, pelo menos, essa campanha se destine realmente 
a uma eleição, e não à interrupção democrática, à interrupção 
dos caminhos da democracia brasileira. 

Li nos jornais: Maluf aproveitou e, como homem hábil, 
como homem inteligente, de logo atribuiu a Lula as facetas 
atinentes aos golpistas. Brizola, de logo~. _i9entifi'cõ-u: "Üra, 
Lula-é-um deles; é cepa da mesma qualidade, vem do mesmo 
madeirame, vem do mesmo corpo, é a mesma coisa, é picareta 
também"- é a df.:!cl~ração de Brizola. E o_nobre Deputado 
·José Lourenço, de logo, acrescentou que com o Lula seriam 
301; que hoje são 300, porqu-e ele Saiu; 301, se ele estivesse. 
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Ora, isso expõe unla dáS-lideranças mais respeitáveis deste 
País ao ridículo, c _.não podemos admitir urrlã candidatura 
à Presidência da_ República amparada pelo despreparo, de 
pessoas que dizem qualquer coisa, a qualquer hora. sem medir 
as conseqüências. Lula esqueceu que é Presidente do Partido 
dos Trabalhadores,_ e que, mais que Um presidente, -ele é 
um aspirante à candidatura, pOr esse- Pãrtido, à Presidência 
da República. · 

Faço esses reparos,- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por
que foi no Lula que yotei. O meu voto foi párà 6 Lula quando 
da última eleição presidericiã.l. NO pr'iffiefrb turno, vOtei em 
Ulysses GUimarães. Vencido Ulysses - com_o não d_eveda 
ter sido - ficou o segundo turno com o re_sultado ditado 
pela pressão que queria a eleição de FeroanOO Çollor, ÇJ.!~t<).S_se 
o que custasse. Escolheram para Fernarido Collor o ad.ver.sádo 
para o qual pudesse haver uma polarização de receio e de 
medo social. Fiótiilm, no segundo turno,_ Lula e Fernando 
Collor de Mello. Nessa oportunidade_ votei em Lula_~ E pode 
ser, quem sabe, que nesse contexto político-eleitoral, de novo, 
eu __ _s_ó_ tenha uma opção: votar em Lula. E terei quc-·votar 
em Lula para não votar em outra pessoa into_lcrante com 
a democracia. 

Por isto ê que estou -z..elando pciÕ Can-didato do PT, corno 
de resto, democraticamente_, ~elo para que haja uma _eleição 
respeitável no País, onde os candidatos apn::sen_tem preparo, 
apresentem conhecime_nto da realic;iade brasileira, apresentem 
conheciment_os h_i_s_tódc.os. sociológicos, políticOs e econôinicos -
a respeito do Brasil, conhcç.imentos bem. fuodam~ntados mes
mo, para que, de novo, não chegue alguém com frases ridículas 
e _isto carreie votos; para que a mcntira,--outra Vez pregada 
d1~nte do País, não construa um resultac!_o eleitoral que per
mita a alguém de_spreparado chegar à Presidência da Repú
blica. Para que a eleição seja pU.rã., para qUe tenhamos, pelo 
PMDB, um candidato do maior respeito; pelo PSDB, um 
candidato digno, respeitável; pelo PT, um Lula que possa 
ser respeitado pelas suas convicções e pela representatividade 
que tem da classe operária; para que tenhamos pessoas honra
das e dignas expressando as diversas_ posições, as diversas 
correntes políticas. _ _ __ _ 

Mas se vamos levar à eleição fraud.adores, pessoaS enga
nosas, pessoas que, pela mídia,levarn a sociedade a equívocos. 
pessoas que, para justificar candidaturas-, dliem heresias, di
zem bobagens, fazem afirmativas que ·não são nunca de uro 
estadista, contra isto estou a protestar. --

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. _Ex• um aparte? 

OSR. CIDSABÓIAl>E CARVALHO-Quço o Senador 
Aureo Mcllo. . 

O Sr. Aureo Mello-Sr. Senador Cid Carvalhv, eu apenas 
estava com a intenção de lhe dizer, naquela oportunidade, 
que o Senador Eduardo Suplicy confirmou, á(j_ui da tribuna, 
a declaração do Lula de que havia 300 p-iCaretas na Câmara, 
porque ele estava presente à reunião dos representantes da 
classe trabalhadora e de comerciantes de Rondônia e ouviu 
quando o Lula formulou essa estapafúrdia declaração. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -:-.Obrigado pela 
informação, Senador Aureo Mello. 

Parece que não há dúvida de que Lula fez e_ss_a afirmativa, 
tanto asSim que nãõ lemos ainda nenhum desmentido. Então, 
deve haver o pass__o seguinte natural: ele deve indicar os 300 
picaretas, para que essas p-essoas passem a ter, imediatamente, 
o direito de defesa. 

_Li também que o s_enad9r Jutahy Magalhães, ilustre re
presentante do PSDB nesta Casa, taffibém fez Uma coloCaçãO 
pedindo a Lula que _determinasse_ exatamente_ quem são os 
picaretas, para que _essas pessoas sejam chamadas a se_de~ 
fender. 

Outra ~ota que li nos jornaís; e que iantbérll n·ão -me.-. 
pareceu bem colocada, diz respeito ao fato de que Lula Cobrou 
da Câmara_dos Deputados_ uma ação contra os militares nâqúe
lc epísódío do Capitão Bols-onaro, hoje DePutado Feàeral. 
Até agora a Câmara não puniu o Deputado Bolsonaro pelas 
declarações de golpe que fez. Quero dizer que por mim o 
Capitão Bolsonaro seria punido. - · · 

. - . -·· ··~--~--~. 
D Sr. Aureo Mello - Pen!J.ite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 
O sr. Aureo M~llo _--;A dedãração do Lula não se ~eferi.a 

somente ao Bolsonaro. E que um grupo numeroso'_de ofic;iaiS 
da reserva se reuniu, se não _m_e engano,_ no Rio Grande do 
Sul ou em Santa Catarina, e fez. um verdadeiro decáloto: de 
defeitos dos parlamentares, chamando-nos de preguiçOsOs,' 
incompetentes. uma porção de insultos contra a Câma,nL Co
mo as PresidênciaS da Câmara e do Se_nado não tqm~ram __ 
nenhuma providência, o Ltila, já querendo se colocar pendu
rado na cauda do fraque d(;:S_ses iriilitares-da _ _reserva, tentitndo 
tamb.ém desviar o assunto da sua declaração para aS declara
ções dos oficiais da _reserva, teria declarado: "Por que não 
fizeram nada cç:tm os oficiaiS darese;rva_que tambétn insultaram 
os p_a~~~:n~n~·a-res?'' Sõ que Os-insultos dos oficfais- da reser.va 
nãO foram do- tij:iõ e não -uverarrr;· tãJVe.z;-a responSabilidade 
dÕ-iilsulio de um candidato à Presidênçía da.República. Era 
um grupo de oficiais -que estava dando sua opinião,-hl"ãs todos 
já devidamente afastado$ da at_iva~ e C)Jja_s.Q~claraÇQes:não 
têm a significação da afirmativ_a c}Q __ Ç<,iJldjdato, va~os diz_e!_, 
majoritário à Presidência da República, que é o Sr. Lula, 
do PT. -- --

O SR. CID SABÓIA !)E CARVALHO- Muito obrigado, 
Senador Aureo Mello. 

Então, o Lula acha qUe, se insultou, ele pode insultar 
também. E se for nessa onda, cada pessoa dirá- desaforos 
ao Congresso Nacional, uns porque os militares da reserva 
disseram, e agora outros porque o Lula_disse tamb~m-; e assim, 
nessa cadeia, chegaremos a uma crise institucionaL É isSo 
que o Lula quer? Pois nessa crise ele não s~rá can.di9,at0~ 
As <is pi rações dele terão que ser canceladas. S_e_há uma. pessoa_ 
que depende desses 300 picaretas e mais dos duzentos e poucos. 
que não o são se chama exatam.ente Lui~ Inácjo Lula c;l::t Silva. 
Ele depende diretamente do sustentáculo democrático que 
Câ'mara e S.enado têm sido no País. 

Agora, veja be~. Senador AureO Meno;-pi-ngUém pode 
impedir que nós Senadores aqui nos reunamos e- façamos críti
cas atrozes aos militares que-estão na reserva; como também 
os militares da r~se_rya, quando nos criticam, podem e estão_ 
exercendo o direito livre de _crítiça, a liberdade de criticar. 
Lamentay_e_lmente, têm uma noção distorcida; muito mais ciue 
responder, assumindo o que eles queremprodÚzir nos atingin
do, muito mais a ioformar,_porqu'e o_que falta mesmo às 
casas congressuais é a informação devidamente exposta à so
ciedade brasileira. 

Nós não temos uma cobertura_ verdadeira, uma cobertura 
real dos- acontecimentoS-ao Poder Legislativo. Se acontecer 
algo de excepcional, como, por exemplo: "O Fleury caiu num 
corredor da Casa", isto é manchete de jornal; ro~s nenhu;m 
projeto importante conseguirã tiiila Iilãfichete: 
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Um dia, na Assembléia Nacional Consti~uinte, apareceu 
um personagem estranho: um rato, que subiu na perna de 
um deputado. Esse rato ganhou espaço em todos os jornais. 
Nenhuma idéia na Constituinte teve a projeção do rato, ne
nhuma! Porque aqui vêm em busca dos fato_s_inusitados. ines
perados, da raridade, do_acontecimento raro. As pessoas não 
querem_ saber aqui como se reuniu a Comissão de Relações 
Exteriores, o que delibero_u uma Comissão _ _da Câmara. que 
discurso fez ou que projeto apresentou este ou a-quele senador. 
Isso não interessa lá fora. Muito mais interess_a_nte_ é um fato 
excepcional que aqui se registre; Cotão, esse fato será consa
grado na imprensa de todo o Brasil: rádio, jornal, televisão, 
reyistas e outros darão grande cQbertura. -

Os militares'da reserva não têm noção_do que acontece 
aqui dentro. Têm noção, talvez, os que estão, no momento, 
dirigindo ministérios militares, porque aqui há hábeis asses
sores rnílitares que acompanham os trabalhos parlamentares, 
mas não há, genericamente, uma informação sobre o que 
acontece de verdade no Poder Legislativo. 

É muito fácil agredir; mas, quando a agressão vem de 
mil~tares _da reserva, já é bem diferente de vir de militares 
da ativa; como é bem diferente um ex-deputado fazer uma 
crítica com relação à mesma crítica feita por um atual depu
tado. Faz uma grande diferença. 

A importânciã das declarações de Lula está- no fa-to não 
de ele ser um ex-deputado, porque parccc·_que ele entendeu 
que não deveria cantfnuar Se candidatando para tentar a elei
ção para a Câmara dos Deputados; prefCriu ingressar, di reta 
e ininterruptamente, numa campanha presidencial que durará 
enquanto vida ele tivCr._ Lula, no entanto, tem importância 
indiscutível a partir do momento em que lhe deram um partido 
PolítiCo, e tambéril sob a consideração de que é aspirante, 

. é candidato à Presidência da República. 
De uma pessoa assim não podemos esperar o desconhe

cimento, principalmente de quem conviveu nesta Casa, al
guém que foi ConstitUinte·, que assistiu·â-élaboração da atual 
Constituição, na qual ror vencido ·e vencedOi~- dependendo 
do tópíco, dependendo da ocasião. Ninguém melhor que Lula 
testemunhou o afinco com que parlamentares trabalharam 
na elaboração desta Constituição. Esse foi exatamcnte o tem
po em que esteve aqui. Ele é testemunha dcsse!datos. 

Sei; como todo mundo sabe, Senador Aureo Mello, que, 
em face da possibilidade da chamada revisão conslituciónal, 
houve o interesse extra em determinados grupos da socícdade 
brasileira. que buscaram eleger representantes quer no Sena
do, quer na Câmara dos Deputados, para que esses segmentos 
tivessem _representação na hora da revisão constitucional. 

Sei que eleição, no Brasil, ainda é um tanto quanto con
trovertida, porque a corrupção não foi varrida e a influência 
do poder económico é ainda inquestionável. Deus queira que 
no próximo pleito, no pleito do ano que vem, não aconteça 
essa influência do poder económico do modo como se registrou 
nas últimas eleições gerais realizadas no Brasil, possibilitando 
que essas pessoas chegassem aqui. 

Lula. entretanto, como um bom crítico, um bom "dialeta" 
- se é marxista, deve saber dialética, porque, então, não o 
será; se sabe dialética notac.!amente, teria de enquadrar todos 
esses fatos para uma análise crítica do sistema eleitoral brasi
leiro. Portanto, não iría engrOssar, como denunciou o Prefeito 
de São Paulo, a fileira dos golpistas que querem a inteiro.pção 
democrática através de medidas de força. É exatamente essa 
a acusação que resulta, depois de uma apreciaçãO mais demo
rada das declarações do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 

O grave é- exatamente-·isso. Não podemos nem comparar 
Lula a Bolsonaro; nem isso poderemos fazer. Não estamos 
-querendo que a Câmara puria o Lula; estamos querendo é 
que o Lula verifique a importância de sua palavra, a impor
tância de uma declaração sua; que ponha os pés no chão 
e saiba que o verbo de um candída~o a Presidente da República 
é algo muito sério, que vai perfazer sua imagem quando do 
momento exato da eleição. 

Agora, se criticamos o sistema eleitoral, está certo: vamos 
verificar uma nova estrutura para a Justiça Eleitoral. Ainda 
hoje, pelo telefone, eu discutia com políticos do meu Estado 
essa questão de prefeitos que não prestam contas correta
mente, que têm suas contas rejeitadas e, no ano seguinte, 
são candidatos. Os partidos políticos, verificando que certos 
prefeitos não tiveram sua..;; contas aprovadas, devem de logo 
comunicar o fato à Justiça Eleitoral, que já deve conter um 
dossiê sobre cada nome,. para não permitir o regístro de candi
datura. O problema é registrar a candidatura e oferecer ao 
povo aquele nome. ·oepoís vem a·-corrupção e possíbilita que 
aquele nome realmente seja eleito. 

Esse sistema é todo critiCável. Se fosse nele que o Lula 
houvesse batido, tudo bem. Mas atingir indíscrimin~damente 
a Câmara dos Deputados é que está errado: confundir um 
Poder que, na verdade, não escolhe os seus participantes com 
o aspecto patológico do sistema político representativo nacio
nal. 

-Tomei conhecimento, pelos jornais, dessas declarações, 
bem como das respostas do_ Deputado José Lourenço, do 
Prefeito Paulo Salim Maluf, do Governador Leonel Brizola, 
e fiquei lamentando o ocorrido. Penso que o Lula é uma 
peça importante nesta hora; sua candidatura é fundamental. 
Ele não pode se desgastar com declarações que mostram que 
ainda não está pronto a ser um estadista. O estadista é que 
se destina à Presidência da República. 

Se elegemos alguém despreparado, nem precisa dizer ao 
povo brasileiro o que acontecerá. Os exemplos mais recentes 
registrados no Brasil mostram, mais do que nunca, como_ as 
próximas eleições serão de_ grande importãncia para o povo 
brasileiro, para o nosso País, para a nossa Nação, para o 
nosso Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente. 
peçá·a palavra para uma breve comunicação, pela Liderança 
do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra V. Ex~, na forma regimental. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP - GO. Como 
Líder. Para uma breve comunic_ação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a revista Veja n9 1305, 
que circulou ontem, dá conta-de Um ato do Embaixador brasi
leíro em Cuba, Sr. José Nogueira, de negativa de asilo a 
quatro pretensos exilados cubanos que o haviam procurado 
na sua residência oficial. Segundo notícia da revista e de outros 
órgãos de comunicação, da imprensa televisada e da imprensa 
escrita, o Sr. Embaixador sequer conduziu os supostos refugia
dos até a Embaixada brasileira, onde poderia ter examinado 
com profundidade o pedido de asilo. 

- Hão de convir os colegas que esse é um pedido muito 
sério. Trata-se de um país onde está implantada uma ditadura, 
e uma ditadura bastante cruel, diga-se de passagem. Os preten
sos refugiados, ninguém pode negar, corriam grave risco de 
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vida. As pessoas apanhaJas na tentativa de se exilarem têm 
sido tratadas com muita dureza na ilha. 

Comunicamos a V. Ex~. Sr. Presidente, c aos Srs. SenaM 
dores que vamos dar entrada a um pedido de informações 
ao Ministério das Relações Exteriores Sobre o comportamento 
desse embaixador. 

É bom que os Srs. Senadores, que examinam aqui os 
que ocupam chefias cm missãO- diplomática no exterior, guar
dem bem esse nome, porque se algo há que deve ser respeitado 
é o- direito de asilo. Se algo há que não pode ser desprezado 
é a questão dos direitoS humanos. Ao que nos consta, ao 
que apresentam as notícias sobre o comportamento do Sr. 
Embaixador, S. Ex" agiu muito duramente com esses cubanos. 
O que não fez, por exemplo, o Sr. Embaixador do México, 
que acolheu no mesmo dia onze cubanos e cuidou de conferir 
a eles o status de asilados políticos. 

Era essa a brt!ve comunicação que tínhamos i1 fazer, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte_dis_curso. Sem revisão do orado~.)- Sr. presidente, 
Srs. Senadores, a lição está no Eclcsiastes. Há hor_a para fazer 
e para não fazer. Para plantar e para colher. Para falar e 
para calar. A mocidade tem para desculpar seus excessos os 
poucos anos vividos. Há porém um limite de idade para esses 
desacertos. E que se tornam indesculpáveis quando, alcançada 
a maturidade, os homens públicos não contêm a língua vadia 
e semeiam a discórdia, talvez pelo prazer de ouvir o eco de 
suas diatribes. 

Na semana que findou houve uma onda de violências 
verbais, injustificáveis no rriõmento -político. Um presidente 
partidário agrediu gratuitamente centenas de parlamentares, 
sem relacionar os que são, em seu ruidoso julgamento, os 
anunciados "picaretas". Como os CongreSsistaS são quinhen
tos e oitenta e quatro ao todo, mais de metade é apontada 
ao povo como indigna de seu voto. Dos Deputados e Senado
res, o acusador exclui necessariamente os do partido que presi
de, intocáveis e sem mácula. Não os alcança a férula destram
belhada. 

Já o outro, arvorado em arauto de tantos mais polidos 
e menos boquirrotos, permite-se ofcildcr o maior partido na
cional, todo ele. cem por cento, numa linguagem mal cheirosa:. 
Enquanto o primeiro tenta apagar a fogueira que acendeu, 
o segundo continuará semeando dificuldades no caminho de 
companheiros mais Prudentes c mais sábios. Ambos homens 
públicos, maiores de trinta anos, somam assim sua acrimónia 
à de quantos procuram poluir o ambíc"nte em que- todos vive
mos. Ou serão eles, c somente eles, as vcstais da política 
brasileira? Não. Estou convencido de que eles próprios assim 
não pensam. S<;1bem que somos todos iguaiS, Clcs e nós, com 
defeitos e virtude.s. Apenas eles ainda não tiveram tempo 
de aprender a lição do Eclesiastcs. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Nobre Sr. 
Presidente, eminen.tes Srs. Senadores, esteve reunido, em 
Brasília, no Centro de Convençdes, um ·griipO---e-nOrm-e- de 
prefeitos municipais do Brasil inteiro, numa convocação que 

fo"i feita principalmente pelo PrefeitO de Pirapora, o Sr. Walyd 
Ramos Abdalla. 

Essa reunião, ~ qual estive presente uma vez, decorreu 
num clima de harmonia e de capacidade classista, em que 
cada representante do seu município expôs aos demais os 
problemas atiri.entes aos mesmos. E ali, sob uma análise cole
tiva, chegaram a conclusões que têm por finálidade o aperfei
ç_oamento e a evolução municipal em todos os Estados _d_g_ 
Brasil. 

Foi uma bela reunião, edificante-, em que cada prefeito 
expõS, com toda clareza, aos seus colegas aquilo que era neces
sário no seu município. Assifn decorreu essa reunião. Mas 
uma nota dissonante, um fato que destoou amargamente nessa 
reunião foi o de que _eles pretenderam fazer uma visita coletiva 
ao Presidente da República e receberam a informação- de 
·que o Presidente somente receberia uma comissão for_ma_da 
por doze prefeitos. E aqueles cerca de 500 dirigentes munici
pais, sentindo-se ofendidos, decidiram não comparecer ao Pa
lácio do Planalto, porque o que eles queriam, antes de mais 
nada, era prestar uma homenagem ao Chefe do Executivo 
brasileiro; mostrar a sua presença física, maciça, na Capital 
Federal, revelando, ao mesmo tempo, que os chefes comunais 
estão interessados em servir, em solucionar, em sugerir e em 
colaborar. No entanto, o Presidente da República, num ato 
que se constítuiu de flagrante infelicidade_., não quis ver essa 
coletividade, a não ser por uma representação microscópica 
que, 3final, não fOi -ace"ita pelo Plenário. - --

Não creio que nosso ex-Colega Itamar Franco, homem 
de formação democrática e legislativa, tenha deixado de_ rece
ber orientação da sua assessoria para tomar tal decisão; apenas 
essa assessoria agíu -pessimamente, ''soprou muito mal" nos 
ouvidos do Presidente. Não é assim que se trata 500 visitantes 

_que vieram a Brasflia de espírito desarmado, de boa-fé, sem 
constituírem mazorcas, sem fazerem movimentos de greve, 
s_em se_revelarem pessoas interessadas em desarrumar a ordem 
constitUída neste P3ís. Eles víe_ram ·para trabalhar, para se 
reunir, para estudar coisas que venham a ser benefício para 
os seus municípios. Vieram para se e-ncontrar, governOs muni
cipais que são. E, no entanto, fórarri. esrtobados pelo Presi
dente da República de uma maneira que não combina com 
o espírito sociável, urbano, do Sr. Itamar Franco. 

Como se explica essa atitude, a não ser por uma péssima 
assessoria, que não pode cornpre_ender - ou não sabe -
que o municipalismo, no Brasil. é uma das coisas mais sérias 
e mais importantes, que deve ser auscultada a fundo, como 
um médico ausculta com () seu estetoscópio o coração de 
um paciente? Informado sObre o que -se passa nOs municípios, 
o Presidente estará em condições de poder diagnosticar pro
blemas, e, ele própiio, curá-los, saná-los, resolvê-los, porque 
é pãra isSO que· ele ganha, é para isso que ele foi posto lá, 
na superior curul do Governo brasileiro. 

O Prefeito Walyd Ramos Abdalla,_ amigo pessoal do Pre
sídente, segundo nos informa o Jornal do Congresso Nacional, 
ficou numa situação e-mbaraçOSa. É que, a convite do Ministro 
da Educação, Murílio Hingel, todos os prefeitos decidiram 
ir, na s_exta-feira, às 15 horas e 30 minutos, ao Palácio do 
Plal}alto, para prestigiar a assinatura de um convênio com 
municCpios de mais de 50 mil h~_bit~nt~~. com o ~bjetivo de 
descentralizar a distribuição da merenda escolar. Entretanto, 
sem qualquer esclarecimento_ convincente, pela manhã chegou 
ao· Centro de Convenções determinação da Presidência da 
República de que somente sete prefeitos, não doze, poderiam 
comparecer. Como não poderia deixar de acontecer, a revolta 
foi geral, como diz o Jornal do Congresso Nacional. 
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VárioS oradores ocuparam a tribuna para protestar contra 
a grandiosa falta de consideração. Alguns chegaram a ironiZar 
que o ~~wPresidente Collor convidava até mendigos para ir 
ao Palacio do Planalto - e aqui já vem a ponta de saudade 
daquele que foi o verdadeiro Presidente dos brasileiros, eleito 
pela grande maioria da população nacional. E, no entanto, 
o Presidente Itamar Franco, ouvindo decerto- e damowlhes 
esse crédito de confiança -aqueles que lhe traçam a norma 
de conduta, virou as costas para os prefeitos, desconsiderou· 
o seu Minist~o da Educação e disse que não os receberia, 
porque, posstvelmente, na cabeça de quem elaborou tal deci
são, ou eles iriarri pedir, um a um, alguma_coisa ao Presidente 
da Repú~lica, o que se"?a inconcebível levando em conta que 
eram mais de 500 prefeitos ou, então, qu~ eles não mereciam 
pisar o acastelado marmóreo reciiJto onde num halo dourado 
pontifica o esplendor do Chefe do Execu~ivo brasileiro-. ' 

Posto isto, faço daqui esta ponderação, que se dirige 
ao homem urbano, tratável, simpático que sempre foí Itamar, 
.e peço desculpas aos prefeitos por essa verdadeira mancada 
que contra eles foi praticada e, embora não s_eja nenhum 
porta-voz do Congresso Nacional, mas lhes digo que nós, 
legisladores, aqui estamos para acolher e recolher as conclu
sões que tiverem sido adotadas no conclave dos prefeitos, 
e aquilo que estiver ao nosso alcance será feito, em forma 
de medidas legislativas, p-ara que essa reunião venha a ter 
o êxito qUe ela tanto merece, _ _'"' _ _ 

Eram estas, nobre, dedicado, honrado_e_ digno Sr. Presi
dente, as leves, breves e, ao mesmo tempo, perplexas palavras 
que este modesto representante dos caudais e das florestas 
desejava proferir desta augusta tribuna, -

têm mais o que_ comer. O número dos que não foram 
amparados pela frentes de emergência chega a 1,2 mi· 
!hão. 

O Presidente da Contag disse que a orientação 
é de que os sindica_tos liderem os. saques, para evitar 
ataques a bodegueiros, feiras livreS e pequenos agricul
tores. "Os saques devem ser feitos a armazéns de ataca-
distas ou do governo, depois de uma avaliação dos 
riscos e conflitos, para saber exatamente o local que 
vai ser atacado'', afirmou. 

Urbano disse que em iecerite-encontro com o Pre
sidente Itamar Franco-, -em-Recife, alertou para a imi
nência de uma explosão no Nordeste, por causa da 
fome. ''O PreSidente ficou me olhando e depois disse 
que não tinha os recursos para resolver a situação e 
·que precisaria da Cooperação dos Governadores nor
destinos'', contou. 

De acordo com levantamento da Coritag, o núme· 
ro de saques ocorridos nos sertões do Ceará e da Bahia _ 
já é preocupante. Urbano alertou que a tendência é 
que a situação se agrave, atingindo também as áreas 
das frentes de emergência. Os trabalhadores empre
gados nas frentes recebem só meio salário mínimo e, 
segundo O PreSidente da Contag, õs atrasos no paga
mento são freqüentes. "Estou estarrecido com a passi-

-v_i9_ad~ dos trabalhadores, que ainda não começaram 
a matai' O bOi do fazendeiro para matar a fome", afir
mou o Presidente da Contag". 

Essa é a matéria_, _ _Sr. Presidente, que carece necessa
riamente de alguns adendos, alguns comentários. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETüDE LAVOR (PMDB- PE. Pro· 
nun::ia o seguinte discurso._ Sem revisão_ do orador.)- _Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Jornal do Brasil de hoje traz 
um~ ma~éria cuja _leitura nos leva a uma profunda preocu
paçao. amda mats mtensa por sentirmos que o fato comentado 
pela aludida matéria decorre da situação dramática por que 
p~s~~ o Norct:ste_ brasileiro no momento, principalmente a 
regtao do sem1-ándo, em decorrência dessa grande_seca aqui 
tantas vezes tratada. 

Primeiramente, o Presidente da Contag é um líder que 
tem-se caracterizado pela sua firmeza. mas também' pela SUa 

- pm-dência na análise dos problemas que afetam os trabalha
dores rurais de todo o BrasiL 

Bastaria, Sr. Presidente, ler o t(echo da mat~ria para 
ver a gravidade da situação, ma~ é p~eciso fazer alguns comen
tários posteriores, e é o que procorarei fazer. -

A matéria fól-publicada no Jornal do Brasil, na página 
4, cujo título é: "Contag vai liderar saque no_ Nordeste." 
A Contag é a Confederação Nacional dos Trabalhadores_ na 
Agricultura~- Vejam-os -a--fnte-gra-da-ma-t-crta :--- ----------

"0 Presidente da Confederação Nacional dos Tra
balhadores na Agricultura- Contag, Francisco Urba
no, disse que vai mobilizar os sindicatos rurais das áreas 
atingidas pela seca no Nordeste para organizar saques 
a armazéns. "Estamos na iminéncia de" uma explosão 
de saques nas árc_as_ da seca, porque o desespero é 
muito grande. Já que existe esse risco, vamos tentar, 
pelo menos. organizar os trabalhadores para evitar vio
lência e badcrna na hora em que eles ocorrerem", disse. 

Urbano anunciou a mobilização dos sindicato_:;; no 
fim de semana em Feira de Santana. Ele disse que 
os saques são a única alternativa que resta aos flage
lados para não morrerem de fome. Segundo a Contag, 
2,4 milhões de trabalhadores rurais do Nordeste não 

Antes de assumir a Presidência da Contag, ele se destacou 
como membro do Conselho Deliberativo da Sudene represen
tando os trabalhadores rurais, e o seu trabalho, na.qucle Con
selho, significou uni. avanço nas deliberações do colegiado 
que decide sobre a destinação dos recursos do Finar para 
as diversas regiões do Nordeste do País. 

A atuação de Francisco Urbano Araújo Filho foi sempre 
em defesa das melhores causas, da aplicação mais reta, mais 
criteriosa daqueles recursos do Finor que, afínal_ de contas, 
representam urna renúncia fiscal da União e, em ú.Hirn.a análi
se_, são recursos da sociedade que deveriam ser destinados 
diretamente à educação, à saúde, à segurança, m;ls que por 
uma opção se voltam para unidades produtivas na região do 
Nordeste. 

O Cons~lheiro da SuderJ.e, _Francisco Urbano, elevou o 
nível das discUSsõeS.-Nã0-1lãV13. uma--matéria polêrnica, não 
havia um questionamento para o qual ele não exigisse respos
ta; e se a resposta não fosse dada, haveria luta da sua parte 
para que o projeto não fosse aprovado e a deliberação não 
fosse tomada. 

O. sr. Urbano tem, portanto, uma tradição de def.esa 
da mo"r<ilidade pública, dos interesses sociais e, também, de 
defesa do verdadeiro desenvolvimento do Nordeste. Quarldo, 
assumindo o mais alto órgão representativo dos trabalhadores 
111rais do País, a Confederação NaciOnal dos Trab$adores 
na _Agricultura, se declara por uma posiÇão como essa, orga

·nizar os saques ou, como diz a matéria, ''liderar os saques 
no Nordeste", é porque há algo, muito mais grave do que 
se pos~a imagina~, ocorrendo naquela região. 
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Não creio. absolutamente. que o Presidente da COntag 
queira aproveitar-se da situação para fazer"-rasgos demagó
gicos, para a fácil publicidade ou para atrair manchetes como 
essa do Jornal do Brasil. Não creio. Estou vendo que. outros 
estão fazendo isso em caravanas pelo País. O-rã em caravanas 
da fome, ora caravana lia cidadania, com declarações absur
das, ínconseqüentes, contraditórias para permanecerem na 
mídia imprensa e em outros tipos de mídia. 

Não creio que essa seja a posição do Sr. Francisco Urba
no. Presidente da Contag. O que ele está dizendo é que os 
saques de agora para frente vão _se _multiplicar; vai haver um 
alastramento dos saques em toda aquela região e, dos males, 
o menor: as Federações c os Sindicatos filiados à _Contag 
vão como que racionalizar a atuação desses trabalhadores 
no que toca à busca de alimentos para não morrerem de 
fome. 

Ele estão fazendo uma selcção: Ele· diz que nãO adiantei 
saquear o pequeno bodegueiro -como ele mesmo diz aqui 
- , porque ele vai ser amanhã um faminto como você; não 
adianta atacar feira_s livres, porque essas _feiras são também 
de· pequenos comerciantes que, uma vez saqueados, vão tam
bém para as ruas ser no_vos saqueadores. 

Há todo um método que eles querem estabelecer e toda 
uma filosofia do saque. Eu poderia dizer que a Contag está 
estabelecendo uma filosofia, uma racionalização do saque, 
a fim de que as coisas ocorram de modo men_ps trágico. Sobre
tudo, afirma ele, que os aproveitadores podem, em nome 
dessas organizações sindicais, fazer coisas piOres do_ que o 
saque, buscando alimentos para a sobrevivência. -

SL Presidente e _Srs. Senadores, por que ocorre isso? 
Seria simplesmente a seca que leva a essa tragédia. a esse 
quadro deprimente na nossa região, ou poderíamos buscar 
causas mais profundas dessa situação? _ 

Existem regiões no mundo que estão enfrentando situa
ções climáticas bem mais adversas do que o Nordeste brasi
leiro, mas estão prosperando. São regiões que superam essa 
adversidade, aliás-, "fazem do próprio clima, que pode ser um 
inimigo-do homem, o seu amigo, o seu-aliado. 

No próprio Nordeste - isso ningu-érri--divulga suficien
temente -existem áreas onde se ali_ani. a tecnologia, o capital 
e o trabalho para projetas de sucesso. Refiro-me â agricultura 
irrigada no Vale do São Francisco e em outras partes do 
serni-áriâo. Por exemplo: no Rio Grande do Norte. Em plena 
caatinga, cercados de miséria, existem ·empreendiinentos que 
estão dando certo; as pessoas estão obtendo reto_rnQ dp seu 
trabalho, dos capitais investidos. E por que não dá certo em 
toda a parte? Primeiro~ potqoe realmente falta uma ação coor
denada. 

A Superin-tendência do Dcse_nyolvimento do Nordeste, . 
Sr. Presidente, atualrnente é apenas uma referência. Por Sifúll, 
está à frente desta autarquia um jovein promisSOr. idealista, 
com capacidade e com empreendimento. Já deu provas de 
que é um grande administrador. Foi Prefeito de uma das 
mais ilnportantes cidadeS do Nordeste, Campina Grande, ten
do a sua administração sido aprovada pela população como 
uma das de maior sucesso, repetidamente aprovada nas urnas 
e com o apoio popular. Este jovem chega à S_ud_ene e, por 
falta de recursos, fica isolado, lutando contra_ as adversidades, 
a falta de recursos, o descaso da União para _com aquela 
autarquia, o esvaziainento que a transforma em um órgão 
de quinta categoria -de quinto escalão, se querem o termo 
técnico-administrativo. Não há recursos._ 

O que faz a Sudene agora? Planejar o nada? E de que 
adianta planejar se não pode executar ou se alguém não pode 

--executar, já que não é mais órgão executivo? Os demais ó_rgãos 
~ Codevasf, DNOCS, entidades públicas, órgãos estaduais, 
órgãos municipais---não recebem recursos. não podem trans
ferir; até mesmo aquelas ações através do seu departamento 
de recursos hídricos, do PAPP - Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural, e da Conesp- Companhia de Per-
furação de Poços da Sudene. . __ . 

Não há praticame-nte recursos. O órgão está inteiram-ente 
esvaziado. O próprio Ministério da Integração Regional se 
ressente da falta desses recursos para atender não apenas 
a Regfão Nordeste, mas também para equacionar os gravís
simos problemas dos desequilíbrios regíonais no Nordeste, 
nu Norte, no Centro Oeste e no extremo ·sul. 

A _questão não é apenas de seca, miséria e sa.ques no 
Nordeste. Por irás-~d_isso, como embasamento desta situação, 
está a Federação brasileira, que hoje é uma mera ficção- ESta
mos muito próximos da revisão constituciomil. A tese de ai~ 
guns ilustres é de que não vai haver revisão constitucional. 
A tese de outros, não menos importante, juristas e políticos, 
é de que ela acontecerá. Eu quero enfatizar que, em havendo 
a revisão constitucional, é o momento oportuno para se revisar 
esse pacto federativo. 

Não há como se considerar uma federação, onde alguns 
Estados e algumas regiões estão_ s~n~ados à mesa dos investi~ 
mentes públicos, da prestação de serviços da União ~ ferro
vias, hidrelétricas, metrôs, aeroportos - , enquanto outras 
regiões sequer entram na sala des_sa refeição e desse banquete. 
São sócios do clube, barrados na porta do clube. 

Daqui a pouco, não por uma ação isolada desse ou daque
le folclórico separatista, começam justamente os habitantes 
dessas regiões a se perguntarem: vale a pena fa~r parte deste 
clube? De que nos interessa esta Federação? E preciso, por
tanto, restaurar o pacto federativo em termos mais justos 
para algumas regiões do País. . 

Na_ semana passada, tivemos aqui uma con,fefência-·de 
dois professores tributaristas alemães na CPI da Evasão Fiscal: 
um é professor da Universidade de Munique e _outro, alto 
funcionário do GOverno Federal alemão. Eles. descreveram 
toda a sistemática tributária e fiscal adotada na República 

- Federal da Alemanha; falaram dos encargos adicionaiS, pesa
díssimos, que atualmente enfrenta aquele país por ter recebido 
um outro em situação de quase despedaçamento da sua econo~ 
mia. O que há é uma espécie de compensação _nos impostos 
.~~ R~_pública Federal Alemã, não apenas no sentido hori
zontar:_ O gOverno lá reColhe Uma grande parcelit dos recursos 
e -ã distribui com os estados - __ , mas também existe entre 
os estados federados da República Federal alemã aquilo que 
_se chama compensação horizontal. Isto é, por força da consti
tuição, estados miís próSPeros, com receita tributária elevadís
sima, têm que dar compensação aos estados mais deprimidos 
economicamente, como são atualmente os estados da ex-Re
pública Democrática Alemã, a chamada Alemanha OrientaL 
Assim, há um estímulo para que· regiões subdesenvolvidas 
queiram permanecer dentro da federação. 

Esse nosso pacto federativo, ao invés de levar a essas 
compensações - não apenas no sentido vertical mas no sen
ti~o horizontal- , está simplesmente concentra~do o sistema 
tn~utárío brasileiro, que é de concentração de receita tribu
tána em alguns Estados e em algumas regiões, o qual deveria 
ser de compensações, que é a forma mais demo_crática de 
-~istribuição_ ~a_ r_c;:__c::e~!a ~ributár!à. Te?:\g_s __ que cuida-r disso. 
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. Não vamos falar em clima de tragédia, dessa situação 
de tragédia que acaba de ser _descrita na matéria que aqui 
li. Não se trata disso, mas sim da situação do País, do tipo 
de sociedade, de federação e de lideranças que temos nessas 
regiões_, que, na realidade, pensam mais- em si do que em 
toda a população. 

Sr. PreSidente, algumas medidas concretas são impor~ 
tantes para debelar essa crise do Nordeste. Entre elas, está 
a transferência de recursos federais. O Senhor Presidente ]ta
mar Franco -segundo o próprio testemunho do Sr. Francisco 
Urbano Araújo Filho,- Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura- Contag ~ ~iz que nã'?_ 
tem recursos para atender a essa tragédia do Nordeste. Em 
alguns lugares, a luta não é só por alimentOs, mas tamhérn 
por água. Na realidade, se houvesse escalas de prioridades, 
diminuiríainos- o ritmo de investimento5 federais em outras 
regiões-e po-deríamos ter atendido, cm termos de obras públiR 
cas, a região do semiRárido. 

O projeto de lei do Congresso Nacional, aprovado e negaR 
ciado aqui, cortou rCcursos csscncia:is,--pa-ra---debdar essa crise 
no Nordeste. 

Daquilii-o regiStro e b pr<:HeStO: Infelizmente, não houve 
sensibilidade, até a-gora, pata que esses recurso-s cortados no 
orçamento-da União de 1993, para atendimento ao abasteciR 
menta de água, alimentação e obras públicas para dar emprego 
na região da seca, fossem restaurados. Não o foram. Isso 
não é por falta de receita. Temos um-excesso de _receita de, 
aproximadamente, US$15 bilhões de dólares_ no atual Orça
mento da União. Se há exce-sso- de arrecadação há excesso 
de receita. 

Aliás, vale lembrar que, na semana passada, foi anunR 
ciado pela imprensa que u Ministro Fernando Henrique CarR 
doso, a pedido do Presidente Itamar Franco, iria abrir a ··caix-a 
preta" do Banco Centrai. Seria o tempo de se saber, afinal 
de contas, qual o resultado dessa abertura e o qoe tf!rnos 
lá. O fato é que recursos do Tesouro Nacional, recursos orçaR 
mentários, seriam bem mais aplicados, de acordo com a pró
pria luta encabeçada por s~gmentos da sociedade civil, com 
o-estimulo do Presidente da República, no combate à fome; 
seriam bem mais aplicados na área onde mais- dramaticamente 
esse fenómeno_antiRsocial se manifesta, que é a Região Nor
deste afetada pela seca.-

Venho a esta tribuna registrar que, lamentavelmente, 
o meu Estado obteve, há dez dias. passados. a aprovação de 
recursos federais-da o-rdem de CR$ 800 milhões de_c;ruzeiros 
reais- para obras de abastecimento d'água nas regiões afeta
das pela seca. Como esse_s re.cursns não foram. até agora, 
transferidos para o Estado, procurei informações, porém ain
da não as confirmei. DiSseramRme que o Estado de Pernam
buco estaria inadimplente com a Caixa Económica Federal, 
portanto, não poderia receber esse e outros recursos federais. 
Caso_ isso Seja confirmado, é qucst_ão_d_e levantarmos a hip6R 
tese_ de apurar crime de responsabilidade dos governantes. 

Se os recursos foram aprovados em caráter de urgência
urgentíssima pelo Congress_o Nacional, para atender indiscuR 
tíveis situações de emergência, estranhei que esses ainda não 
tivessem sido transferidos. Como _alguém pode esperar 15, 
20 dias para beber água? Não há condições! 

A urgênciaRurgentíssima. do Congresso foi também no 
sentido de que a União repassasse esses recursos em caráter 
de_ urgência R urgentíssima. 

Informações ainda não confirinadas estão a indicar que 
a demora na transferêncíã desses recursos seria por causa 

de uma pendência na Caixa Económica Federal. <? _Esta~o 
de Pernambuco não teria prestado contas ou o debito nao 
estaria quitado; enfim, temos que averiguar isso. -

Voltaremos a esta tribuna e se realm~J)te_ essas in(orma
ções forem incorretas, vamos corrigi-las aqui. O que- -n.~o se 
pode, todavia. é deixar que fatos como este, qual SeJa, o 
de pessoas morrendo de sede - já não é ném morrendo 
de fome - por causa da burocracia, da omissão de goverR 
nante~. não 'recebam sequer as migalhas de recursos, desti
nadas ao atendimento de suas prementes e inadiáveis nec;essiR 
dades, no que toca ao abastecimento dágua e à alimentação. 

O Sr. Josaphat Marinho- PermiteR~e V, Exa um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Mansueto_ 
de Lavor, pelos precedentes de ação do Governo, fique cetto 
de que haja ou não controvérsia com relação~a_Pernam~uc?, 
pressa não ocorrerá. Este Governo pâ.Q te_m_ _nenhuma urgenç:1a 
com _o_s assuntos que digam respeito à Federação. Nele se 
procede como se a l.Jnião fosse uma entidade inteiramente 
estranha ao mecaniSmo do regime federativo_. O sofrimerito 
da população nordestina não influi nas decisões do Gov.erno. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-. V. Ex•, com a conci
são e a sabedoria de sempre, resume lapidarmente aquilo_ 
que estou tentando expressar em tantas palavras. __ _ 

Na realidade, o que existe é uma posição de divindade, 
aqUele deus dos gregos, que não se apiedava dos terrestres. 

O Governo Federal colocaRse numa posição de absoluta 
insensibilidade, de desprezo. Ue _des_ca_so_até para com essa 
situação. Uma notícia como esta, de um líder cuja responsa
b_ilidade atestamos, o Presidente da Contag. Sr. Francisco 
Urbano, quando diz que "_o problema agora é racionalizar 
os saques" - não é evitar, mas racionalizar - , não era 
para ficar discutindoRse problemas, entraves_ burocráticos, a9ui 
em Brasil ia! Não dá para acreditar-se que o Governo quetra 
a continuidade desse pacto federativo._ Por tsso eu di.sse_que _ 
é preciso que ele seja reavaliado, se houver a Revisão ConstiR. 
tucional; caso não haja, temos que reavaliá-lo. rediscuti~lo, 
antes que aventureiros separatistas-Venham às ruas, porque 
os germes da separação estão nisto: na posição impassível 
do Governo Federal, na insensibilidade dos técni<:9s _que o 
cercam, no que toca ao atendime_ntQ justíssimo. As vezes, 
são retornos mínimos de recursos, de cont:tib_uiçQes que essas 
regiões prestam ao País como um todo e que não têm a devida 
contrapartida do Governo Federal. . _ 

V. Ex~, Senador Josaphat Marinho. diz muito bem. Na 
realidade. isso não é_ cxceção. É a regra geral. Os recursos 
orçamentários para saneamento básico, irrigação, açudagem, 
canais, adutoras, foram cortados, às vezes,-até em 50% sob 
o argumento de que seriam liberados_imediatamente. Já faz 
quatro_ meses que ocorreu essa proposta do Ministério da 
Fazenda para o Congresso, e os recursos não foram Uber_a_çlos 
até hoje. Está aí o testemunho do Superintendente .da SQdene, 
que vive sem poder atender às mínimas necessidades de_ coor-_ 
denação desse programa hídrico, esvaziando por demais esse 
órgão. 

- Sr. Presidente, encerro, mais uma vez fazendo um apelo 
ao Presidente Itamar Franco, a quem Francisco Urbano se 
dirigiu c teve apenas um gesto decstarrecimento do Presíden3e . 
dizendo "não tenho dinheiro". É verdade, os recursos sao 
limitados são poucos. Não vamos .. dizer que o País Vai bem 
nas suas finanças, mas Se se estabelecesse uma, rígida hierar~ 
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quia de aplicação dos recursos públicos, muitas obras ou para
riam ou seriam desaceleradas, para que os recursos decor
rentes dessa economia de cronograma fossem destinados a 
essa região que está à beira da explosão social. 

O que se admira - e nesse ponto concordo com o Presi
dente da Contag, Francisco Urbano- é _o clima de passividade 
daquelas populações famintas e sedentas. Mas não se deve 
abusar muito dessà situação. Aí estão os ·conselheiros, Padre 
Cícero, Lampião. que movimentaram multidões em torno das 
suas causas, certas ou erradas, exatamente por causa dessas 
condições de abandono e çle sofrimento, ainda mais hoje quan
do os meios de comunicação social fazem _chegar a essas popu
lações nordestinas a sit1,.1ação de outras regiões, a violência 
de outras regiões e até o bem-estar de ói.Itras regiões. 

Sr. Presidente, vai aqui o meti-apelO ao eminente Presi
dente Itamar Franco c ao seu MinistrO da_Fazenda,_para que 
pelo menos os recursos já votaçlo$, já assegurados no Orça
mento da União para 93, mesmo com os cortes já feitos, 
em nosso entender, cdminosã.nlente, sejam liberados o quanto 
antes, para se evitar essa sítuação dramática~ __ esse quadro 
de ameaça de tragédia, aqui descrito pelo Presidente da Cbn
tag. 

Muito obrigado. (Muito_bem! PallnB.s) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~_Concedo 

a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda, 
O SR. MÁRCIO LACERDA(PMDB- MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr~s c Srs. Senadores, 
os meninos de rua do Brasil já são hoje ó maior tema dentre 
to_dos os que ocupam espaço na imprensa internacional, refor
çando cada vez mais a image_m_ negatiVa que hoje expOrtamos 
para o mundo inteiro, 

Hoje, esses meninos e meninas abandonados à própria 
sorte nas ruas de quase todas as nossas cidades, serão substi
tuídos na mídia internacional pelas imagens aterradoras da 
última chacina no Rio de Janeiro. Imagens mais terríveis até, 
porque, sabemos todos o quanto aquelas pessoas pacatas, 
assassinadas enquanto dormiam dentro de suas próprias casas, 
são parecidas conosco. Imagens terríveis que nos lembram 
que aquela tragédia poderia ter acontecido com qualquer um 
de nós. 

Imagens tristes e negativas mas, infelizmente, verdadei
ras. Como foram verdadeiras aquelas outras: que mostravam 
os meninos mortos na Candelária enquanto dormiam. 

Imagens vergonhosas, construídas, para desespero dos 
que se preocupam apenas com as aparências, em cima· de 
fatos reais, desumanos e, escandalosos. 

Imagens escandalosas e igualmente vergonhosas para este 
País que já foi outrora ''o país dos homens cordiais" e que 
hoje convive friamente com a indecência e a viOlência que 
representam estes milhares de crianças· abandonadas à sua 
própria sorte, em, pratiCamente, todas as cidades do Brasil. 

Uma certa cultura burguesa gostaria de não ver problemas 
deste tipo, ou, na pior das hipóteses, gostaria de poder maquiá
los um pouco, dando à desgraça desses milhares de meninos, 
menirias e adolescentes, uma cor e um encanto que eles desco
nhecem. 

EsqUecem, ou nãó querem lembrar, que o fato de escon
der a verdade, de jogar a verdade para longe dos olhos, pode 
até evitar a compaixão, fá -qüe "o que õs olhos não vêem, 
o coração não sente".-

Mas não resolve a questão! 
Não será escondendo_ os nossos problemas, que eles serão 

resolvidos, não será maquiando os problemas nacionais que 

construiremos uma imagem positiva do nosso PaíS no exterior. 
Se continuamos campeões em assassinato ele indefesos, 

se somos capazes de massacrar os mais fracos. os mais vulnerá· 
yeis, os mais desvalidos, não adianta querer esconder os fatoS, 
pois os fatos ai estaião para provar ·o ·contrário, e Dão ·há 
como negá-los. __ ___ __ _ ·~ ~ __ _ 

Se ontem massacrávamos os meninos de rua da Cande~ 
lária, no Rio de Janeiro, hoje trucidamos, com requintes d~ 
barbaridade, os ianomamis de Roraima, ou os vinte e úl11 
moradores de Vigário- Geral, também no Rio, assim com-O 
havíamos demonstrado grande" competência arites; n"ã execü
ção dos homens presos em Carandiru, São Paulo. 

Se os ianomamis mortos, inclüSive Crianças, disputam a:s 
-páginas e os espaços _nas_ televisões do mundo civilizado com 
os mortos de Vigário Geral, não será negando os fatos que 
construiremos uma imagem positiva do Brasil lá_ fora. 

Somente quando formos capazes de atacar as causas-des
tes problemas e somente quando nos dispusermos a enfrentar, 
de fato, a questão da defesa dos direitos dos mais fracos
crianças, índios, presos, pobi'eS-...:_ sO -então.-es-tã.ién:iOs em 
condições de pleitear, perante a opinião pública mundial, o 
respeito e o reconheci~ento que tanto no~ faltam hoje._ 

Se o Estado não consegue garantir. a defesa t;lºs 4i~ei~O$ 
dos mais fracos, caberia perguntar~nos parã ·que setve e·nfim 
o. aparelho estatal ? , 

Se o aparelho estatal não consegue evitar que os nosso~ 
índios continuem sendo massacrados, que as nossas crianças 
continuem sendo _caçadas nas ruas, e que cidadãos pacatOS 
sejam metralhados barbaramente dentro de ,suas casas, nãç:. 
há como negar a falência deste: modelo de est.adQ _que aqui 
eStainos a denunciar:. _ .. 

Talvez até devamos re_conhecer qUe, mais que um mOdelo 
falido de estado, nos falece a de_termin.ação dos hom~_ns.enca,r· 
regados de resolver esses problemas. _ _ _· 

Por esta razãO; Sr. Presidente, é que venho hoje a esta 
tribuna para regfstrar com enorme satisfação a assiriat~ra de 
um ajuste entre o Ministério da Ação Social e a Pref.eittira 
Municipal de Salvador, na Sabia, para iinplantação do Projeto 
Cidade Mãe que visa. exatamente, o atendimento aos direitoS 
das _crianças e dos adoles_cen(es; .___ _ ., __ ,. . -.... ~ 

· Poderia ser apenas o registro de m-ais uin piograma dentr.e 
tantos acordos que a burocracia do estado promove rotineira· 
mente, mas é bem mais cju-e iSto. 

_ O Projeto Cidade Mãe reflete uma decisão, uma deciSão 
que significa uma tomada de posiç-ão prática e objetiva ncf 

_ataque ao conjunto de causas que nos levaram à situação 
em que nos encontramos hoje, no que se refere aos I'ne_ilinps 
e meninas de rua. _ 

Este é um exemplo que resgata a nosSa fé nos homenS 
públicos deste País, pois demonstra que ainda podemos ter 
esperanças de ver resolvidas estas questões. - -

O documento garante o financiamentO de ações desenvol· 
vidas por organismos governamentais e não- goveina~er)iaíS,' 
para atendimento a mais de quinze mil meninos e_ meninas 
de rua em Salvador, no que se refei"e aos-problemas de habita· 
ção, alimentação, saúde e educaçãO. · 

Isto que i dizer Que, neste espeCífico caSo: bUSCá-se atingi~ 
as causas do problema, ou, pelo menos, as principais causaS 
do problema. Não há qualquer preocupação em·mascarar·a 
realidade. · 

Isto certamente ao fato de estareni à frerite do Programa 
personalidades do porte de Lídice da Mata, prefeitá de Salvá
dor e Jutahy Magalhães Júnior, Ministro da Ação Social. 
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É preCisO que haja pessoas comprometidaS coin os indefe
sos e que, como detentores de um mandato popular, estejam 

.. conscientes de_ suas responsabilidades sociais. Do contrário 
seremos obrigados a continuar as_sistindo no horário nobre 

., ,da televisão às argumentações rosadas e. balofas de um certo 
tipo de político, especialízado em jogar o jogo das aparências, 
fazendo rnarkcting político em cadeia nacion-al, às custas da 
desgraça d_os mais pobres, dos mais desvalidos e dos _mais 
indefesos. 

Para que possamos evoluir do discurso paquidérmico de 
certos dinossauros políticos ainda não extintos, para um deti
ve comprometimento com a solução dos problemas, é preciso 

.que. haja, por parte das autoridades do Poder Executivo, a 
·verdadeira vontade de fazer acontecer. 

·E esta vontade, a tão citada vontade política, não se 
expressa apenas em discursos. Ela se faz çoncret_a em atos 
como .este .. A vontade do _Estado só se confirma. no momento 
em que.as ações são definidas e os recursos finahCélrcis aloca~ 
dos. S.ó entãO pOdemos ter alguma garantia de que o Estado 
quer agir. Fora disto, ficaríamos rio mero enunciado de inú:n
çõ.es, boas ou não, ou, o que é mais comum de se .ver acontecer, 
no mero jogo de aparêndas. -
, . Por ~sta r~zão é que, ao me-smo tempo em qtié nos Cons
tr~uge_vi~ a esta tribuna para, mais uma vez, denunciar mais 
unl massacre, mais 'utri Crime hediondo cometido contra mais 
um grupoindefe~o. nos congra~ulaqws com .o senhor Ministro 

. da Ação S-Ociàl, que, juntamente com a Senhor_a prefeita de 
1
Salvador, Lídice da Mata, decidem atacar as causas reais de 
u_m d,os m~is graves problemas nacionais: C) problema do me
nor abandonado, o problema dos meninos e das meninas de 

··rua, uiri problema que continua sendo um desafio para tantos 
.. e gue, na Bahia, começa a s~r,_ enfíin~ec}UãCfonado. 
~ '.'

1
_ , ::$~o;~ oi~e'n)~ :"!11ill\ões ~e_ 'cfuzdroS reais aplicados na assis-

tência médica e odontológica_. na_ educação para a saúde, na 
_. ttlime).ltação, na aprendizagem básica, na educação física e 
. D.a · CaP,aci_t~ção profissioiiã.l desses meninos e meilinas _que 
um certo rriodelo perverso contribuiu para jogar nas fuas-. -

Cóm esses recursos serão construfdas em bairros da peri
. fúia de Salvador, as chamadas Empresas Educativas de Bair-

ro, unidades que buscarão promover a reintegração das crian
- ças e a promoção social de su_as familias. Estas empresas fun
. cioParàó_-dia e noite: Dura-nte o· dia 7 atenderão as crianças 
·e adolesCentes, ctu'r3.rite a noite atendei:-ão a toda ã cOniu
nidade. 

•• r - ~niéi~Hvas como está nos permitem voltar a ter espe-
ranças: 

ESp-eranças de poder ver um dia o nosso País merecedor 
do respeito âas nações ciVilizadas do mundo, porque viveu 
grandes problemas humanos mas soube resolvê-los, devol
vendo a dignidade a seus cidadãos mais humildes, mais fracos, 
InáiS-pobres e mais indefesos. 

'E:ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr("i e Srs. _Senadores, 
no Brasil, todos conhecemos as agruras a que são submetidos 
os que se dedicam à árdua tarefa de produzir alimentos: falta 
de crédito ou crédito intempestivo _e de _ _alto custo, insumos 
caros, comercialização expropriadora e precária política de 
pre·ços, sem contar a inexistência de uma adeqUildajnfra-es-
trutura física - transportes, comunicações, etC. -

Hoje, com a abertura das fronteiras para a importação 
de produto:::; e:strangeiros, mais um entrave se interpõe no 
caminho do desenvolvimento da agricultura ~rasileira. Facili
ta~se_ a importação, simplesmente, sem considerar a_ conjun
tura interna do setor, o que ab!e caminho para o desestímulo 
e para o atraso tecnológico. 

É o_que vem ocorrendo atualmente com a nucicultura 
(cultura do coc.o) __ n_o _BrasiL _A_ importação de coco ralado 
integral desidratado e de leite de coco em pó produziu irripacto 
frQntal contra esse segmento agrícola, com ·reflexos deletérios 
sobrt: o parque industrial que tem no coco sua- matériã-prima. 

A produção mundial de COG..Q,_ embora as estatísticas não 
sejam totalmente exatas, é d~ aproximadamente quarenta bi
lhões de frutos por ano. Qs__ maiores prod~tores são países 
do Sudeste.Asiá_tico, Filipinas, Indonésia e India. 

O Brasil, no contexto mundial, é um produtor modesto, 
m·as é auto-suficiente. · -

A área plantada está calculada em duzentos mil hectares, 
que produzem cerca de noventa mil toneladas/ano de coco 
in natUra. De acordo com cálculos técnicos e em função da 
demanda, essa quantidade está 9,6% _acima da necessidade 
máxima manifestada no País nos últimos três anos. 
-- -

Com relação ao assunto, tendo em vista a ímportância 
que _conferimos à nucicultura, o meu Governo (1979/83) ini
ciou em Pernambuco posso, sem modéstia, afirmar uma nova 
era na cultura do __ coco - aliás, urria- espécie exótica, não 
nativa, como é costume se admitir- com reflexos em outros 
Estados do Nordeste, com a implantação de um ousado pro
. grama de pesquisa agrícola e de apoio e de incentivo à lavoura. 

_ Sob es_sa visão, a Empresa Pernam!JI}_ç_ana de Pesquisa 
Agropecuári"a (IPA)~ órgão da SecÍ'etaria de Agricultura, im
plementou diversos projetes, dentre os quais cabe sà:Iieniar: 
(1) o de formação de c9queiros híbridos, desenvolvido para 
as Condições de clima e solo de Pernambuco, com affiplas 
posSibilidades de ter seus rciultados extrapolados exitosamen
te para outras unidades da federação~ (2) o de sistema de 
produção; e (3) o de fitossanidade. Esses eram, na época, 
os pontos mais vulneráveis_ à exploração racional do coqueiro .. 

Por se tratar de uma cultura perene, _os trabalhos da 
-pesquisa carecem de alguns anos para que seus resultados 
estejam disponíveis e se incorporem aos sisterrias de produção 
praticados pelos agricultâi-es~_Como algumas demandas de 
tecnología cxigíam respostas urgentes, que não estavam dispo
níveis e nem eram possíveis ser dadas de imediato pela pes
quisa- era o caso, por exemplo, daqueles que estavam fazen
do novos plantios e desejam utilizar materiais de elevada pro
dutividade- o governo, em apoio a esses agricultores, impor
tou cerca de 250_.000 sementes de coqueiros híbridos da Costa 
do Marfim, repass3rido-as aos interessados, sem ônus pai:a 
o Estado, numa ação de parceria com a iniciativa -ptiv-ada. 
Os h1bridos têm o potencial de produzir em média mais de 
100 cocos/pé/ano, um índice superior 4 vezes aos nossos co
queiros tradicioriais qu_e oferecem uma colheíta de 25 cocós/ 

-pé/ano. 
As ações então empreendidas, no campo do melhora

mento genérico - seja coin a -formação local de híbridos 
ou com a importação- de sementes- se revestiram de piond
rismo pois não há registro de precedentes em_ Pernambuco, 
~não ser na época do BÍ'asii-Colônia~ quã.ndo-a(juí ch6ga-ram 
as primeiras sementes _ou mudas para formar os coqueirais 

- ~que_t::!l\b_~lez~m ~ litoial, geram emprego e renda para a região 
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A atividade é responsável pela geração de cinqüenta mil 
empregos diretos, quando em condições satis(atõi"iáS de mer
cado. 

Levando-se em consideração que a cultura do coco se 
localiza basicamente no Nordeste, regiãõ rilaíS'pobre do País, 
os resultados decorrentes, em termos de ganhos econômicos 
e de emprego de mão-de-obra, são ~uito i_rnportántes. 

Essa _realidade positivá, no entanto, vem sendo prejudi
cada, de forma cres.ccnte, a partir dos últimos três anos, por 
causa da importação de co_co ralado_ integral desidratado e 
de leite de coco em pó. Apenas durante os meses de março 
e áe maio do ano em curso, foram importadas trezentas e 
cinqüenta toneladas de leite de coco- em pó, o que equiVale 
a oitocentas_ e s_etcnta c dri.co toneladas de leite de coco fluido, 
ou trinta e cinco por centO da produção interna durante o 
mesmo período. Diante desses dados, conclui-se f<iCilmente 
que o impacto das importações sobre o produto interno é 
frontal e decisivo, causando prejuízos mUitO grand~s ao setor 
no Brasil. 

Outras conseqüências perversaS também são ocasionadas 
pelas importações livres do coco estrangeiro. Dentre essas 
conseqüências pode- ser êitã.do __ o dcsequihbrio do mercado 
brasileiro, pois é de todos sabido que, entre economias de 
competição, a participação de um agente em uma faixa de 
dez ou mais no processo de compra e venda altera de maneira 
significativa o mercado. Quando o volm:ne comercia;_tiz~do 
atinge trinta por- CenfO~- O agente pode determinar os preço"s. 
No caso do coco ralad_o___importado, a participação oscilou 
entre doze e sessenta e dois por cento. 

A partir desses valores, infcre~se sem tit_ubeios que a 
perturbação provocada pela importação do coco_ ralado (pi 
realmente grande. Conforme Os dadoS -diSponíveis, cerca de 
setenta toneladas de frutos de coco rião foram comercializa_das 
entres os anos de 1990 e 1992, no Brasil. Os danos causados, 
no que diz respeito à inibição d_a produção interna e ao çonse
qüente desemprego, podem ser detectados sem esforço esta-
tístico. _ -

Outras conseqüências danosas para o Brasil são ainda 
criadas pela importação indisciplinada, tais como gasto de 
moeda forte e acabrunhamento do esforço de !UOdernização 
do parque empresarial no que se refere à sele~ã? e melhor:;~.
mento das variedades e ao aumento da produttvtdade. Nesse 
sentido, iniciativas empreendidas, inclusive com fiii.ancia:rilen
to do Banco Mundial c com resultados elevados e progressivos 
no· campo da produtividade, frustram-se, não em raz~o da 
ineficiência ou de algum risco intrínseco, mas pelo choque 
da competição desleal, uma vez que as unidades produtivas 
brasileiras não concorrem tom às tirtidaQg:s produtivas dos 
países exportadores, mas, sim, "com os seus sistemas- d_e pro
dução, onde não contam, entre outros fatores, nem os custos 
financeiros brasileiros, nem os encargos sociais iitcidentes so-
brt: o custo da mão-dc-obr~". .. . . 

Por essa razão, muitas vezes a oferta de cocos produzidos 
por· modernos plantios brasileiros não enc.o.offã. comerciali
zação, por força da desordem provocada pela_ sofreguidão 
e intempestividade das importações. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este posicionamento não 
tem a intenção de ser contra as importações, A competição 
é benéfica, mas cabe ao Governo estabelecer parâmetros para 
salvaguardar a equanimidade, assegurar <?_p~ogress~_b~_asileiro 
no se to r, particularmente por ser também uma importante 
atividadc económica que vem dando certo no Nordeste. 

Daí o apelo, que ora faço, secundando posição expendida 
em manifesto elaborado pelo Senador Divaldo Sur:u~agy. do 
Estado de Alagoas, o quãl tive a oportunidade de também 
subscrever aos ministro da Faze rida, Agricultura e Indústria, 
Comércio~ TuriSriio, nõ sentido de adotar medidas que visem 
coibir os danos que a implantação de coco ralado e de leite 
de coco em p6 vem causando à cadeia produtiva do coco 
no Brasil. envolvendo os segmentos agrícola, industrial eco-
mercial. _ 

Faço-o c_onsciente de que, em situações desiguais, a liber~ 
dade sem disciplina converte-se em opressão. 

-Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB -AL. Pronun· 
cía: o seguinte àís-CUrso~) Sr. Presidente, Sr'"' e Srs. Senadores, 
numa con-Cepção humanista a geração de renda está intima
mente coridicionada ao fator TRABALHO. 

Aplicações no momento fiii3riceirõ-, investimentos de ca
pital na produção de terceiros, embpra representem, no Brasil 
atual, uma limitada fatia da população está ligada à chamada 
classe alta, que detém o poder económico e atua conforme 
o comportamento do mercado de capitais, co·m seus contrOles 
nos escritórios, bancos, bolsas de_ valores. E_ para muitos gru
pos torna-se evidente o adágio popular de que "dinheiro cha
Í'na dinheiro; ganha dinheiro quem tem dinheiro". A massa 
popular desconhece: essa terminologia e quando a constata 
não sabe do que se trata. 
_ . As populações de classe média, pobre, de b~ixa renda 
e os chamados miseráveis são suScetíveis à busca permanente 
de alternativas de melhoria de vida através do aumento de 
condições para aquisição de bCI)S de coJisumo e formaÇão 
de um fundo de reserva. É o_ anseio de qualquer cidadão 
dispor de moradia, condições de educação, saúde e manter 

·-uma pequena poupança para suprimento em emergências. 
No entanto muitos segmentos dessas classes populacio~ 

nais foram, com o passar dos anos, cidentrando-se _em mudan~ 
ças culturais e sociais onde a figura e o determinismo divino 
são causa e efeito dos sucessos e insucessos pessoais. 

Com a ''febre" do emprego fácil, mesffio corii salários 
irrisórios e a legislação que passou a limitar as relações de 
tr:abalho, decresceu o nível de esfoxço e interesse pessoal na 
conquista do saber e na aquisiçãO--da competência para pro
duzir. 

Nos tempos atuais o _caos está estratificado nos níveis 
de pobreza absoluta, principalmente quanto à falta de perspec
tiva de vida condigna. 

No Nordeste são quase trinta milhões de pessoas em tais 
condições sendo dezessete milhões aproximadamente, carac
terizadas como indigentes. 

Conhecendo-se de perto os níveis de emprego e subem
prego em Alagoas é de estarrecer o comparativo entre a situa
ção dos a lagoa nos e os critérios do BancO Mundial que consi
dera pobre a pessoa que ganha até sessenta dólares por mês 
e miserável a que recebe até trinta dólares. 

Em muitos municfpios deste Estado a estimativa de famí
lias indigentes em 1990, pelo IBGE, destacava a metade de 
suas populações na condição de pobreza absoluta. Projetan
do-se estes dados para 1994 o quadro piora sensivelmente. 

Dia:nti:Ç de tal panorama é de se questionar· como ficam 
os planos e in-tervenções em Educação, Saúde, Habitação, 
Saneamento Básico. 
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Em Macció, tem-se o registro de trezentos e treze mil 
duzentos e cinqüenta e três pessoas que perderam o emprego 
no 1" semestre/93. Este número representa apenas as pessoas 
que procuraram atendimento no serviço de Seguro Desem
prego. Além destas flutuaram à procu·ra de emprego, nomes
mo período, onze mil setecentos e noventa e sete pessoas, 
destacadamentc para o mercado formaL 

Dados do SJNE-AL destacam o surgimento de quinhen
tos c noventa e uma vaga ofertadas pelo Mercado de Trabalho 
formal. O próprio SINE encaminhou novecentos e dezoito 
candidatos e somente cento e cinqücnta c um foram colocados 
em emprego. 

Tais dados são a constatação de que a de_squalificáçâo 
dos trabalhadores flutuantes é um indicador preocupante para 
os órgãos_ gqvcrnamcntais c profiutivos. Não há disponíveis 
dados sobre a flutuação de candidatos ao primeiro emprego, 
provavelmente também sem nenhuma qualificação ou mesmo 
apresentando baixo índice de preparo para o trabalho. 

É generalizado o aspecto qualificação p~ua o trabalho, 
como um dos entraves para o desenvolvimento c crescimento 
dos setorcs da economia seja priinárío-,--S'éCUOâáfio ou ter~ 
ciáfiO.-

Urge que, a médio e longo prazos, sejam efetiVados inves
timentos, pelos poderes constituidos, em programas educa~ 
ti vos que visem reConstitUir na população os· sehtHnentos de 
responsabilidade e interesse por ramo-s- produtivos por ínicia-
tiva do próprio indivíduo. _ __ __ 

Mesmo que as chances de emprego e geração de renda 
continuem cada vez _mais escassas é im-portante a retomada 
de caminhos já bem esquecidos pelas pessoas, tais como: 

'" O sucesso numa ativida<ic produtiva está inteiramente 
ligado ao gosto por sua realização. Importa a tentativa de 
aliar-se as chances de trabalho à vocação, ·às- ten_dê:f!.C_ias, ao 
prazer pelo que se faz .. 

* A escolha por um ramo ocupacional deve levar em 
consideração a vocação da região onde se: vai atuar ~_seja na 
produção de bens ou serviços. São extremamente válidos estu
dos e _informações sobre a perspectiva de aceitação do resul
tado do trabalho. 

* O mínim-o de _co_ohecimento é necessidade premente 
para o início de um negócio. O ·seu ·esti.ido, ·aprofundamento 
dos s_eus tonceitos e. constªnt~ atualiza_ç_ão é a garantia para 
a permanência e crescimento il.O mercado. _ 

"' O desenvolvimento da_ criatividade é como marca de 
permanência, tanto no mercado formal como informal. 

Neste é comum alguém iniciar-se num segmentO, intro
duzir uma inovação e logo surgirem inúmeras cópias, com 
produção em larga escala e qualidade questionável. 

'" A produtividade e a qualidade têndem a ser as estr~las 
estratégicas do futuro. A primeira terá como função barxar 
o ponto de equihbrio de custos, receitas e despesas c a segun
da de conduzir ao marco de posicionamento num mercado 
suic"ito a- grande volubilidade. dos consumidores. Proçlutivi
dade e qualidade serão os instrumentos que garantirão a com-
petitividade. _ - . ··--·-··· __ ~ 

"' Tanto no mercado formal como no informal é báSko 
o conhecimento que o trabalhador precisa ter de todo o pro
cesso produtivo aprofundando desde a concepção, produção 
à comercialização de bens e serviços. _____________ _ 

Medidas governamentais e de órgãos de fomento à piodu
tividadc poderão engajar-se na dinamização de áreas sensíveis 
envolvendo os diversos tipos -de contingentes populacionais 

pobres, de baixa renda e miseráveis. Basicamente podem ser 
destacados: 

- Incentivos à implantação de novas indústrias no Es
tado. 

-Subsídio aos programas de desenvolvimento agro-pe
Ci.i.átió visando ampliação de empregos no meio rural. 

-Incentivos. especiais às empresas de comércio e serviços 
para ampliação de seus produros e conseqüente geração de 
novos empregos. 

- Estimulação e incentivo à pequena e micro empresa 
tanto industrial como artesanal, conforme a vocação muni
cipal, gerando empregos diretos e indiretos, principalmente 
para-aproveitamentO da mão-de-obra desocupada nos grandes 
centros urbanos. 

- Mobilização de contingentes populacionais da zona 
rural para criação de unidades de transformação de matéria~ 
prima local, implantando tecnologias simples, sem fugir à cul
tura e às experiências regionais, evitando o êxodo para centros 
urbanos maiores. 

:-Incentivo à criação de cooperativas e apoio aos grupos 
já exisfCiltes de acordo com a região, vocação local e grau 
de importância de recuperação das suas atividades produtivas. 

- Articulação com organismos de formação profissional 
para o desenvolvimento de programas de preparação profis
sional, em ocupações autônomas, provocando o associativis
mo como meio de otimização dos processos produtivos. 

- Criação de grupos produtivos tanto nos núcleos urba
nos, como em suas periferias e zonas rurais, com estratégias 
que facilitem o acesso de famífiãS- em situação de pobreza 
absoluta. 

Estes e tantos outros são mecanismos viáveis para se 
debelar o quadro de miséria em que se encontra uma grande 
e significativa fatia populacional. Recursos de todas as ordens 
existem mas falta vontade política para ordená-los e utilizá-los 
de forma consentânea com a realidade. 

No entanto a base de todo e qualquer esforço neste sen
tido tem um componente essencial para a ~tualidade e princi
palmente para as gerações futuras que é o da Edu_caçãÇ>. 

-Todos OS mêcanismos acima citados e tantos outros dispo
níveis no meio social, somente terão representatividade na 
solução do problema, caso completem princípios educacionais 
que, ao longo do tempo, irãn mudando o comportamento 
dos indivíduos como principais responsáveis pela própria so
brevivência. 

A perspectivas de distribuição do trabalho para o ano 
dois mil são enfáticas nas áreas educação e informação com 
maior percentual para o setor serviços. Talvez nesta assertiva 
esteja a idéia básica para programas que possam enfrentar 
o problema da baixa renda e pobreza absoluta. 

Sendo _o trabalho o fator base para geração de renda 
e considerando-se os aspectos já abordados, pode-se fazer 
sua correlação coin a expectativa de vida para o homem. 
Segundo estudos bem recentes nos anos mil e oitocentos a 
média de vida do homem era de 36 anos sendo sua capacidade 
física e sua forç_a_ süfic1ente para trahalhar cem -mil horas dedi
cando apenas vinte e cinco mil horas para outras atividãdes 
inclusive o lazer. Em 1_980 a média_ de vida chega a setenta 
e dois anos, o trabalho consume oitenta e cinco mil horas 
ampliando-se para cento e trinta e cinco mil horas o tempo 
dedicado a outras atividades e o lazer. 

É importante que a classe média, pobres de baixa renda 
e miseráveis tenham abertura para a sua própria busca na 
melhoria da qualidade de vida usando mais o conhecimento, 
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o saber, a iriteligência c a informaçãO do_ _que mesmo a força 
física, tornando concreto o pensamento de Winston Churchill: 
"Os rmpérios do futuro são os impéri6s da mente". 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy M~galhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
temos assistido, nas óltimas semanas, entre estarrecidos e atô
nitos, a menores serem assassinados hrutalmcntc, de_ maneira 
fria, covarde c impiedosa. 

O País amanheceu enlutado na sexta-feira, dia 23 .de ju
lho, quando sete crianças c jovens, de 11 a 22 anos, c{üe 
dormiam sob as marquises dos edifícios que margeiam a Igreja 
da Candelária, no Rio de Janeiro, foram_ fuzilados friamente 
por um grupo de homens armados, que agiram com a eficiência 
e precisão de profh;~ionais. 

Não estava· ainda o Pais reJeito da revolta e indignação 
provocadas por esse hediondo crime premeditado, quando 
um garoto de apenas dezesseis anos, morador do Plano Piloto 
de Brasília, foí espancaao-seTvagcmcnte até à morte. por inte
grantes de uma gangue urbana de lutadores de artes marciais, 
entre os quais havia cinco menores de idade. 

Crimes c assassin_ato.s... com envolvimento de menores, 
quer como executores. quer como vítimas, têm estado presenw 
tes no cotidiano da vida nacional c na crônica policial com 
muita freqüência. -

Na "ilha da fantasia". na qual querem transformar a Baw 
hia, ncstt! mesmo período, quatro menores, que se encon
travam indefesos, foram massacrados na periferia de Salvador. 
O episódio é desconhecido do público nacional, mas, até hoje, 
é motivo de indignação da população do Lobato. 

A matança da Candelária foi precedida de outros atos 
de assassinato contra menores tão cruéis quanto este a que 
se presenciou em julho último. O Natal de 1990 foi tingido 
com o sangue de três meninos assassinados na Cinelândia, 
em episódio semelhante ao da Candelária. Em 1991, sete 
menores de rua foram chacinados ~ID São. Paulo, depois de 
terem sido juradas de morte._ No_ ano passado, onze menores 
foram seqücstrados em Magé c nunca mais vistos. Neste ano, 
foi a vez de mais sete vítimas terem suas vidas abreviadas 
pelo tiro certeiro de assassinos frios e sanguinários. 

O que nos deixa estarrecidos é que tanto no caso da 
chacina dos menores de rua, quanto no assassinato do garoto 
Marco António Velasco c Pontes, de Brasnia, a morte veio 
com anúncio prévio. A ameaça precedeu o ato criminoso, 
que nem mesmo assim pódc ser evitado.__ .· 

A frcqüênCia desses acontecimentos hediondos tem fe1to 
revelar insistentemente a _fragilidade das instituições oficiais, 
dos organismos não.:-governamentais e das iniciativas da sacie~ 
dade no tratamento dispensado -à causa do m_enor no Brasil. 
Ou seja, episódios como o massacre_ dos meninos de rua, 
ou como a morte do-garoto Marco Antônio, embora diferentes 
na sua natureza, apontam para a mesma fonte de onde s_e 
originam e brotam: os adultos. 

O problema dos menores, crianças e ad_olescentes, s.ejam -
eles de pcrifeda, filhos de pais pobres, ou sejam moradores 
de bairros nobres, filhos de pais com bom poder aquisitivo, 
está nos adultos. Quem são os adultos a que me refiro? São 
os governantes do País, os diiigelites de Cmpi"esas, as autori
dades policiais, os diretores .e professores de escolas, os pais 
e mães desses garotas, e todos os demais adultos que _se negam 

a reconhecer como sua a responsabilidade de conduzir as crian
ças e adolescentes para uma vida adulta conseqüente e digna. 
Muitos desses se amesquinham na busca do bemwestar indivi
dual, sem perceberem que, a longo prazo, não existirá bemw 
estar individual se o bemwestar coletivo não estiver assegurado. 

·Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O quadro do descaso brasileiro para com suas crianças 

e jovens é assustador. 
A revista Veja, em reportagem recente, dimensiona o 

tamanho da crise atual das crianças e jovens no Brasil, com 
números cruéis, alguns dos quais reproduzo neste pronun
ciamento. 

Quatro crianças morrem assassinadas a cada dia no País. 
Em cada dez bnisileiroS que sOfrem :algum tipo de agressão 
física, dois têm menos de 17 anos. Em cada grupo de mil 
Crianç-as nascidas vivas, morrem 67 com menos de 5 anos 
de idade. Das sobreviventes, apenas 22% concluem o 1" grau. 

Segundo levantamento do Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, Unicef, o Brasil ocupa o vergonhoso lugar de 
sexagésimo quinto país numa lista que leva em conta as condi-
ções de vida infantil. . __ 

É desnecessário dizer que as crianças do mll.nóo des_en
volvido apresentam melhor situação de sobrevivência do que 
ã infância brasileira. Mas mesmo alguns países tidos como 
em desenvolvimento exibem tratamento S1.,1perior ao que dis
pensamos às nossas crianças _e adolescent~s. Tal é_o caso da 
Argentina, México, Costa Rica. . . . 

Não deixamos de reconhecer que as profundas transfor
mações econômica_s, sociais e_ culturais por que passa o_I?undo 
contemporâneo afeta a sociedade co_mo urn tod_o_, tefletipdo-se 
particularmente no núcleo da família. .. . 

Nas últimas décadas. a intén_sa migração inter-regional, 
e a movirhentaç_ão de grande contingente da população rural 
para as grandes cidades, têm produzido verdadeiros cinturões 
de miséria às margens das metrópoles. A modernização dos 
setores industrial, comercial e de serviços tem requerido cada 
vez mais mão-de-obra especializada, para a qual não responde 
satisfatoriamepte a po.pulação migrante. Pdva-dõS ae emprego, 
de moradia condigna, de assistência social, e com esgarçados 
valores de cidadania, essa população se vê alijada de qualquer 
benefício advindo do processo de desenvolsLm_e_n_to económico 
e sociã.l. _ _ _ 

Com os laços de família e-de parentesco enfraquecido.s, 
os filhos dessa gente margiQalizada, crianças e jovens de varia
da idade, vêem na rua o refúgio para sua:s-caréilcías materiais 
e afetivas não supridas. São crianças a_bandonadas por morte 
dos pais, evadidas pela situação de_ miserabilidade de suas 
casas, rejeitadas pela paternidade irresponsável e deserdadas 
pela ignorância dos familiares. São todas vítimas de um imenso 
rol de carências. Buscam nas ru_a?.9 que lhes subtraiu a família. 

,De todos os fatores que condicionam a qualidade de vida 
das populações, não temos dúvida de que o fator primeiro, 
básico e fundamental é a dimensão económica. Decorrem 
do baixo poder aquisitivo -dos indivíduos as demais carências. 
A pobreza e_a miséria geram, qum perverso ciclo reprodutivo, 
toçla a gama de desordens familiarese sociais. Da mortalidade 
infantil à subnutrição irreversíveL Do baix_o desempenho esco
lar ao despreparo profissional. Passando, é claro, pelas vias 
da prostituição infantil, da marginalização precoce e do vício 
fácil. 

O relatório _da Comissão Nacional de Higiene Mental 
dos Estados Unidos procedeu, em 1970, a um estudo sobre 
o perfil biopsicossocial de crianças e jovens que crescem na 
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pobreza e revelou resultados bastante sombrios. Transcrevo 
um trecho do Relatório, por col1siderá-lo oportuno a este 
pronunciamento: 

.. Pobreza significa qUe: milhões de criãnças são crianças 
de alto risco, em matéria de saúde físi<;a e mentãJ; significa 
fome e desnutrição, que podem prejudicar o desenvolvimento 
físiCo c intelectual, e minar a confiança da cria_nça nos pais 
e no mundo em que ela vive; significa- üffi lar com muitas 
pessoas comprimindo-se dentro dele, c um lar misérrimo, que 
pouco ou nada oferece para que se possam superar as potencia
lidades crescentemente reduzidas da criançª; sigr:tifica a vida 
numa vizinhança que provavelmente oferece poucas áportu
nidades para um brinquedo sadio, para a inümídade pessoal 
ou segurança, mas muitas oportunidades para pcÍ"igo, brutali
dade e exposição a cori:lportamcntos desviados; significa um 
apagar de esperanças e perspectivas, um sentimento de exclu
são e rejeição;--um senso de ódio por causa das injustiças, 
ou a entrega ao abandono c à fuga; freqücntemente:, significa 
que a criança recebe pouco ou nenhum cuidado de :natureZa 
médica e dental; freqüenta escolas de qualidade inferior; tem 
perspectivas de vida muito limitadas e sombrias, até mesmo 
ante:s de sua vida começar." 

Se enfatizo a influência da pobreza den-tre-os fatores que 
afetam grandemente o crescimento sal!dável das crianças e 
jovens é- porque tenho consciência- de qué o Brasil abriga, 
na verdade, dois brasis: o dos pobre5 e miseráveis, que ultra
passa a casa dos 30 m-ilhões de pessoas, e o dos ricos e bem 
aquinhoados, que constituem uma diminuta minoria da popu
lação. Não é demais voltar a apontar a má distribuição da 
riqueza ho Brasil como um fator determinante do nosso atraso 
social em relação a países desenvolvidos. Lembro a resposta 
curta e precisa de Colbert, ministro francêS, a que-nt se indagou 
qual a solução para os males que afligiam o povo à época. 
Respondeu ele, simplesmente: "Enriquecei-vos". 

Mas_ o que dizer dos ass~ssinatos praticados por jovens 
oriundos de famílias com bom poder aquisitivo, bem alit:nen
tados, bem vestidos, frcqücntadores de bo_as_escolas~ tal como 
se verificou no episódio que tirou a vida do jove~ -Marco 
Antônio, de Brasília? Que demoníacos fatores se conjugaram 
para conduzir os integrantes· da gangue a -pi'oinoVCrem -tão 
cruel violência? A resposta não é siniplcS. Nem única. 

Temos de levar em conta o quadro dos valpres éticos 
e morais da nossa sociedade_ no_lin:ti_a_L_de urri novo milênio. 
Não esqueçamos que a uma educação coercitiva e repressora, 
de molde antigo, se sucedeu _uma educação libcralizante, que 
tudo concede e que nada pune. 

Aliás, a impunidade tornou-se palavra que se aplica a 
várias instâncias da vida social. Impunes estão muitos crimi
nosos do "colarinho branc9", g~andcs sonegadores de impos
tos, malversadores do dinhdro públiCO~ fOrmadores de- "caixi
nhas" espúrias, cohtraventores do jogo do bicho. Impunes 
estão os que cometem pequenos e grandes crimes cotidianos 
contra o erário público, qUe se julgam _imunes ao cumprimento 
da lei coletiva e que fazem da "lei de Gérson" a baliza 
de sua_ conduta pública c privada. 

Esses são os verdadeiros malfeitores da Nação! Porque 
solapam os valores da solidariedade, da genefOsidade,- da hu-
manidade. - · - -- · 

Não devemos também deixar <!e Cci.llSíderâi que a indús
tria cultural de massa é ~ma poderosa vi_a ·ae-traii.smissão 
de todas as formas de violência e agressão. A telfivisao in-vatle, 
de forma sorrateira e intrusa, os lares de tádo o País, do 
Oiapoque ao Chuí. Traz a violência ~m filmes, __ telenovelas, 

desenhos animados. E até mesmo na exposição gratuita e
·mórbida de cetl"as de violência nos notiCiários televisivos. Onde 
e.stão os progral)laS educativOs e cUlturais? Onde estão os 
filmes que ressaltam os valores nobres da coletívidade? On_Qe 
estão os desenhos animados que exibem comportamentos so
cfais oortsirutivoS'FOnde está o compromisso dos poderosos 
da mídia para com a educação d9 povo de nosso país? 

-- -sr< Presidente, Srs. Senadores, a Constituição de 1988, 
cognominada de Constituiçãó-ddadã, estabelece como direi-~· 
tos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segu~ -
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à.:· 
írifância, a assistÇncia aos desamparados. A seguridade social 
será provida por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e~ 
da sociedade, vis_ando garantir os direitos relativos ã saúde, 
à previdência e à assistência social. -
· O Estado brasileiro tem estado presente na assistência 
ao menor, por meio de programas, ações e medidas implemen

. tados por seus diversos órgãos. 
O Ministério do Bem-Est~r Social, atendendo aos precei

toS const'itucionaiS~tem formulado políticas nacionais de Assis- ii ;r 

tência e Promoção Humana, contando com a participação 
de organisthõs- governamentais ligados à área, dos EstadOs 
e Municípios e da sociedade civil. O Ministério tem conferido 
prioridade às ações de entidades governamentais e não-gover
namentais que vêtrt executando programas eficazes juntO á 
meninos e meninas n:a rua,- particularmente as ações relacio
nadas com a aprendizagem profissioriar·e-_que· cOntem com~ .. 
o-apoio e o reconhecimentO da Comunidade e dos governos 
locais. 

Da parceria da FCBIA -Fundação Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência, do Ministério do Bem-Estar 
Social, com os organismos não-governamentais têm resultado 
programas de inegável impacto junto às crianças e adoles
centes_ A FCBIA destina verbas_a 880 agências ligadas aos 
governos estaduais e às prefeituras, além de 1.400 entidades 
assistenciais privadas. Os cálculos apontam o ateodimento, 
no-ano passado, a meio milhão de crianças carentes, em alber
gues, abrigos e casas que mantêm convênio com a Fundação. 

Permitam-me, Sr. Presidente e Sts. Senadores, citar al
guns desses programas, até mesmo para referendá-los como 
bons exemplos de prestação de assistência social. . 

Em Manaus, a Casa Mamãe Margarida desenvolve um 
programa de apoio a crianças e jovens em situação de risco 
pessoal e social, particularmente com meninas prostitutas e 
jovens do sexo masculino que fazem parte de "galeras" ou 

- se encontram em vias de envolvimento com gangues urbanas. 

Em Recife, várias eótidades_.não-governamentais cuidam 
da ressocialização de meninos e meninas que Jazem das rua-s 

- seu espaço de sobrevivÇncia,- a fim de devolvê-los à comuni
dade com o domínio de uma athridade -ProfiSsiOnal. Entre 
elas, podemos mencionar a Comunidade dos Pequenos Profe
tas, a Casa da Passagem, -o Centro de Assistência ao Menor 
e à Mulher-. 

Em Salvador, o Projeto Axé .atende a mais de dois mil 
meninos e meninas de rua, objetivándo, por meio de ativida
des educacionais e culturais, reintegrá-los~ sociedade. A pro
fissionalização de meninos e meninas de rua pof meio da -
prática de atjviQades agrícolas é_ o objetivo çla Pastoral do 
Menor de Alagoinhas, que atende atualmente a cerca- de 140 
crianças e jovens. 

O Oratório FestivO Nossa Senhora Auxiliadora, de Ara
caju, oferece a_tendirnento a 400 meninos e menffias de rua. 
de 8 a 17 anos, em regime de_semi-internat6. Além da escoi3.ri-. 
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zação regular, são oferecidos cursos de datilografia, marce~ 
naria, carpintaria e corte c costura. Os jovens ccim Iriáís de 
14 anos de idade são cncamínhados a empresas conveniadas 
para realizar estágio, e muitos, ao completarem a maioridade, 
são efetivamentc empregados. Os familiares d~sses_meninos 
e meninas recebem, também, atendimento médico~odonto-
lógico. -

Em Alagoas, çcrca de 300 crianças c adolescentt!S são 
atendidas pela Fundanor, Fundação de Amparo ao Menor, 
em meio aberto. É-lhes oferecido ensino regular cm classes 
especiais, atividades esportivas e práticas de iniCiação profis
sional, para favorecer seu engajamento no mercado de traba
lho. 

Em Florianópolis, a Casa da Liberdade, vinculada à Pre~ 
feitura Municipal, atende atualmente a 40 crianças e adoles
cente!>, de 8 a 17 anos, buscando integrá-los ao mercado de 
trabalho. Recebem, na entidade, CC?mplementas:ão escolar, 
ajuda c orientação de técnicos para a produção de amendoim 
japonês e bananinha recheada - o dinheiro arrecadado com 
a venda dos produtos é repartido entre os meninos - , além 
de participarem de atividadcs de recrcaç:ão e lazer. 

No Bolsão Sabará, região de extremapo~reza e violência 
da Cidade Industrial de Curitiba, a FCBIA apoiou a iniciativa 
comunitária da criação do Centro de Defesa da Criança e 
do Adolescente, voltado para a ·defesa dos direitos e garantia 
de protcção contra toda espécie de violência que vitima Crian
ças e adolescentes do local. O Centro proporciona recuperação 
de viciados em dwgas. reintegração à f~mnia e encaminha
mento à rede de ensino. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, reconhecemos que o qua
dro da infância c da adolescência no Brasil assumiu .cores 
dramáticas com a recessão continuada das últimas décadas, 
com- a --situação de miséria e pObreza dé-grande _parcela da 
população, com a desintegração da fanulia, Com a decadência 
dos valores fundamentais da convivência b-3rmoniosa entre 
os indivíduos. 

Dentro de suas-limitações orçamentáriaS, o Ministério 
do Bcm-Estar SOCial tem feito o possível para minorar a situa
ção da criança e do adolescente brasileiros L Herdeiro de uma 
estrutura· administrativa sucateada, com desfalque de té_cnicos 
especializados no quadro funcional e grave situação de insol
vência das finanças públicas, o atual Governo não pode esmo
recer diante da grandiosa missão de dar condição de sobrevi
vência digna às crianças c aos jovens brasileirOs. 

Irmanados na defesa de nosso futuro, devemos todos 
-Governo, sociedade, Igreja, políticos, empresários, organi
zações não-governamentais e todo cidadão de boa vontade 
- lutar para que nossas crianças e jovens tenham _garantido 
o amparo qoe sua fragilidade demand~. e tenham suprjdas 
as carências que sua situação Social reclama. 

Cabe a nós, adultos, qualquer que seja a posiÇão so_cial 
e função profissiona.t que temos, zelar Para que as crianças 
brasileiras leiam os versos de Bilac com o mesmo sentimento 
de orgulho pela Pátria que_ inspifõu -o poeta à exortar: 

"CrianÇa! Ama coril fé e orgulho a terra em que nasceste! 
Jamais verás país como·este!.. -

Era o que tinha a dizer. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Roârigues) -,- Concedo 
a palavra ao nobr~ Senador Odacir Soares. 

O SR. ODAC!R SOARES "(PFL- RO: Pronuncia o 
seguinte discurso.) -:-Sr. Presidente,_ s~s e S~_s._ Senadores, 
é com grande satisfaçãO que venho hoje ao Plenário do Senado 

Federal para fazer um registro de algo extremamente positivo 
que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos no Estado 
de Rondônia. 

Refiro-me ao noticiário publicado no jornal O Estadão, 
de Porto Velho (RO), do último dia II, sábado, página 7, 
cujo título é: "TRT;_RQ é o mais ágil do País". Como cepresen
tante de Rondônia nesta augusta Casa legislativa n~o poderia 
deixar de fazer um breve regi~tro sobre __ o destacado desem
penho que a Justiça do Trabalho do meu Estado está conse
guindo. 

Para conseguir atingir a esse patamar de destaque a Jus
tiça do Trabalho de Rondônia contou, cm sua evolução, com 
o decisivo empenho e dedicação de um dos homens mais 

. ilustres do meu Estado, o Juiz Heraldo Fróes Ramos, ex-Presi
dente do Tribunal do Trabalho- 14~ região. 

SL Presidente, Srs. Senadores, quero também registrar 
aqui desta tribuna a importância de uma outra ilustre persona
lidade de Rondônia para a consagrada agilidade d~_ Justiça 
do Trabalho do Estado. Refiro-me ao atual Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho,14~ Região, Juiz Pedro Pereira 
de Oliveira. 

Além de ter dado continuidade no processo de estr].!tu
ra_ção de novas Juntas e realizado novos concursos na Justiça 
do Trabalho, o Dr .. Pedro Pereira de Oliveira tem realizado 
~-frente, do Tribun_a_l de.Justiça de RondôniÇt um traba]ho 
exerpplar para todo o País: in;lplementou a gestão do TRT. 
itinerante, proporcionando à comunidade rondoniense, sin~i

.,catos e clubes de serviços, condições para o efetivo cumpri
mento das leis trabalhistas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria. de encerrar o 
meu breve pronunciamento -deixando registrada a iD.).c;J_ati~a 
do Sindicato Patronal do Comércio do Interior do Estado 
de Rondônia, que promoveu a pesqUisa Cujo resultado apõnta 
a Justiç.a do Trabalho de Rondônia como a mais ágil do País. 
Parabenizo, assirii; O -Sr. -Marioel SeiTa do Nascimento. presi
dente desse Síndicatq, pela iniciativa. 

A a_tuação da Justiça do Trabalho de Rondônia- Como 
atestou essa pesquisa ao acompanhar passo a passo ptazos 
de tramitações e números de conciliações realizadas no Estado 
--é- um exemplo de dedicação, seriedade, competênciã ___ e 
tenacidade. Um exemplo que engrandece Rondônia e orgulha 
todo o seu povo. 

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

TRT- RO É O MAIS ÁGIL úO PAIS 

Uma pesquisa feita pelo SindiCatO Patronal do Comércio 
do Interior do Estado de Rondônia, revela ~e_ a Jus~iça do 
Trabalho na região é a mais ágil do BfasiL -- --

Para chegar a esta conclusão o Sindicato atuou em três 
pontos de Monitoramento; primeiro houve uma consulta dire
ta em vários processos trabalhistas, acompanhando passo à 
passo os trâmites e ritos; quais os prazos que levam para 
corre-r·nas instâncias de julgamento; segundo, o número de 
conciliações realizadas logo nas audiências iniciais, através 
da atuação direta dos jufzes classistas, e por fim o acompãnha
-mento junto aos meios de comunicação em outros estados 
tais como São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados 
da Federação que têm os seus Tribunais InstaladOS hà vários 
anos, levando-se em conta os prazos que leva um processo 
para ter sua audiência inicial. 
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Esta pesquisa encomendada pelo Presidente do Sindicato 
Patronal do Interior do Estado de Ron.dônia, o industrial 
Manoel Serra do Nascimento, fiscalizada pelo Presidente do 
Clube de Diretores Lojista de Cacoal,lojista Jar_bas Alexandre 
e também pelo Presidente da Associação Cacoalense de Im
prensa, jornalista João CiprtãOo.Filho, têm como oQi~tivo 
melhor orientar Cis empresários da região com rehiçâo às cau
sas trabalhistas e quais Os procedimentos aconselháv"eis a se
rem tomados. 

Esta evolução da Justiça do Trabalho teve iníCio na geStão 
do ex-presidente do Tribunal do Trabalho -14~ Região, jUiz 
Heraldo Fróes Ramos. Há menos de 4_ anos a Justiça Traba
lhista de Rondônia funció"nava de forma, pre_cária, totalmente 
desestruturada, sendo_ que a partir da gestão do juiZ preSidente 
Heraldo Fróes Ramos, novas Juntas de_ Conciliação e Julga
mento foram instaladas, foram felios váriós_t-óiit:u(so~ públicos 
para adequar o quadro de servidores com relação _ao volumoso 
número de processos em tramitaçãQ na 14~ Região, e um 
trabalho junto ao_s magistrados da Justiça do Trabalho no 
sentido de transformar o Poder Judiciário do Trabalho em 
um in!'trumento aplicador das leis e aos mesmo tempo Uma 
instituição defensora do desenvolvimento do trabalho e capi
tal, sem causar traurn.as sociats, relata a pesquisa elaborada 
pelo presidente do Sindicato Manoe~ Serra. 

Já na gestão do ·atual presidente do Tribunal Regional 
do_Irabalho da 14'_Região,juiz Pedro Pereira de Oliveira, 
o processo de estruturação das juntas te,m sido seguido, novoS 
concursos para contratação de juízes c servidores tem SidO~ 
realizados_, além de transformar a sua ges_tão frente ao TRT, 
itinerante, proporcionando à comunidade, sindicatos e clubes 
de serviç_os, verdadeiros aliados para que as Leis Trabalhistas 
sejam cumpridas. Isto através- de palestras e cursos às classes. 

A Justiça do Tr_aPalho em Rq_n_dônia é uma das primeiras 
a serem informatizadas_ nq Brasil, tecrtoiOgi~ ·~e P'?rlta que 
também garante o título df: Justiça mais ágil do Brasil.· · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. · · 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP --DF. Pronuncia o 
seguinte discUrso.)"- -Sr_ Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
recebi do Sr. Josezito Nascimento de Andrade, Pre-sídente 
da Federação das Associações Comerciais e Industriais do 
Distrito Federal, que também preside a Associação ComerCial 
do J?istrito F~eral, um cartão em que manifesta a preocu
paçao das enttdades a que preside, com a _situação econômica 
e social de nosso País, ao mesmo tempo em que me remete 
documento sobre a situa-ção do Sistema FinanCeii"O Nacional. 

Tenho tratado do problema várias vezes, dcs_ta tribuna, 
mas como é ele de enorme gravidade, pelo rumo que as coisas 
estão tomando, que peço vênia a meus prezados pares para 
ler a resposta que lhe enviei, pois é ela de interesse_ público 
e, principalmente do Senado: 

"Recebi com grande satisfa_ção, a matéria intitu
lada "Banco Central X Febra.ban", a_ qual l_i, reli e 
meditei, com atenção, mesmo por que s_eu conte!ÍdO 
tem sido o centro de minhas preocupações, desde que 
assumi meu lugar, no Senado. A maioria de meus dis
cursos, conferências, pronunciamentos e· artigos, têm 
versado sobre o tema. de sua CQrrespondência. 

Para mim, a gravidade do problema é bem maior 
do que o enfocado por V. s~. que listou· váriOs itens 

setorizados, os quais peço licença para repetir e coo 
"mentar: · · 

a) juros altos que estãp inviaPilizando toda~ a~vi
dade produtiva, quer agrícola, quer comercial, quei 
industrial; 

"b) apesar da crise, nÇ) setor de_ toQa a produção, 
~e do consumo, por causa da inflaçãõ - , á luc:r_ati
vidade dos banc·os entrou _nur.na carreira COmpetiüva, 
de que eles me·smos- (os· banqueiros) se :hónra·m em 

· ·noticiá-lo pela imprensa~ · 
c) o Pi-f:sidente da Repúbli~ fala em baixar juros, 

m:a·s o- resto do setor financeiro que o rodeia, afinria 
que é necessário mantê-los elevados, e nã() cumprem 

c suas determlôações; relembr~_mos_as re_centes cflsé-s"nd 
Ministéiio da Fazenda e Banco C~ntral; ··-o-· 

d) os Bancos estatais, que deveriam aplicar os ·re- · 
cursos da. sociedade, no financiamento da produção, 
vêm tendo lucros Vergonhosos, de tão graildes, enquan
to a atividade ec.onômica declina; 

e) enquánto isto, ó se to r finanCeiro é. seffi d~vida, 
um CapítUlo à parte da economia brasileira, pois, quan
to maiores· as crises e as dificuldades económicas dos 
outros setores, mais .cresce a Iucraü~idad~-dõs ban
queiros. 

Esta ê ·apenas uma pequena parte da verdade yi.sí
vel e efetiva que estamos vivendo. . 

Do outro lado. ~e mos o aspecto meramentC_çl_isc_ur
sivo do que tem afirmado o Senhor Preside i} te d~ Repú
blica, citado_ por V. St: "Além do Presiçlente Itamar 
Franco, que não se conforma com as elevadas taxas 
de juros que inibem a produção, o líder do Govcr'no, 
na Câmara, Deputado Roberto Freire, acaba çle .-Ill~n
dar à seguinte recado ao Presidente do Banco Central, 

· · Paulo César Ximene~: 4'0 Banco Central foi féitópãra 
cuidar dos interesses públicos, e não" dos ·interesses da 
Febraban". ConfisSão e prova p--rovenientes do Go
verno de que a Febraban tinha assaltado o comando 
do Banc;o Central. 

As palavras do Senhor_ Pre~idente ~~.dirigem a"um sCnti
do. Ação do MinistrO ·aa Fa-zenda· e dõ P"reiSíâente· âÕ Jtalico 
Central a outro. 

bo exame do documento di:: v. s~ e de toda a crise brasi
leira, chegamos à conclusão de que o Presidente Itamar Ffa~nco 
e seu líder Roberto F~eire Sabem e afirriiaiTI que, de um lado 
está o interesse público produtivo, da indúStria," da lavoura, 
do comércio -e o do _consumo. Deste lado, estamos quase 
180.000.000 de brasileiros, para quem -o Ba_nco do Brasil, 
o Banco Central e todo o Sistema Fiharicelro Nacional devem 
"ser estruturados_, de_ fOrma ·a promover o ·ctescnyQ_lyi_me.nto 
equilibrado do País e a servir_aos ÜJ.terc~ses da coletividade", 
consoante determina o art. 192 da Constituiçãq. · · 

Do outro lado estão apenas 150 banqueirOs, ·marilpUfáiido 
_todo o Sistema Financeiro Nacional, - do setor público e 
do _Rrivado -contra tudo o que determina a Constituição. 
Eles,_ ou seus prepostos, penetraram na intimidade dos Três 
Podei-es; estão rio"s Ministérios, no Congresso Nacionaf, presi
dindo e fazendo parte de banCoS públicos, do Banco_.Çenttal. 
do Banco do Brasil, do Conselho Monetárjo Nacional, qua~do 
moral e lega~mente deveriam estar impedidos, até por dispo
sitivo consti~Uciorial; de fazerem parte de taiS: órgãos, pois 

_ _lá_s~ trata de editar normas_ jui-ídkas.e de conduta, em que 
sãO particularmente interessa<;los. - -· · - · 



8624 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Setembro de 1993 

E é por isto qUe,- é O líder do Gov~-rno quem o afirína: 
"o Banco Central está tratando dos interesses da Febraban 
contra os_ interesses púbficos". Isto é gravíssimO; e tem olore~ 
de ilícito penal. . __ 

O ''Sistema'' disPõe de· ··prorc-sSoi-eS';:_ "de •·Cientistas", 
com Phd em Oxford e quejandas universidades americanas, 
vale dizer, do Sistema, de lá despachados para ditar reoras 
de pseudociênciaS, pára impor à ecoribfuia Séus princípios, 
divulgados, coffi:O Se fo-ssem -dQgn}ãS;~-cOhl apoio propagan
dístico sustentado ·pelo pes·o· de seu poder económiCo, de tal 
sorte que muitos são 'eis que nerh ·seéfuêr · tê:iri cOragCm de 
contestar as "verdades"- contidas nas_~'lci$.,_dc suas pseudo~ 
ciências, que eS:ÜiÓ.prOCUr"ando inserir nas leis e nas consti~ 
tuições dos países, pàra qUe possãm manij)U:IàFa sua economia. 
as finanças e a moeda, a seu bel-prazer. -

De tal sorte o fazem que, se não hOuver uma união de 
todos os agentes da produção, independentemente de _sua 
simpatia partidária e que_estão sofien_dÕ o cativeiro imposto 
pelos juros e regra·s db' SíStema, evidentemente cartcliz~do, 
em breve eles escreverão a ConstituiÇãb'(jüe quiscrém,-pa:r3 
satisfazer sua ganânçia-imoral e desmeQida. 

Hoje, já estão·-mancjàiidO para ficar·, acima do Estado, 
querem um Sistema Finan-ceiro totalmente liV-re e indepen~ 
dente, sem a concorrência normativa·do'EStado. O ''Sistema" 
trabalha ·a nível intd-naciorial, puxado por seu carro.;chcfe, 
- o FMI. Querem priVatizar· o Banco dO BraSil, e o pior 
é que a preço de moeda podre, como·qo·erem o Banco Central 
dirigido por eles, sem a interferência· do Poder Executivo. 
E defendem hoje esta tese, para consegui-la ímpl~ntar, na 
pró_xirila Revisão C~hnstftu~oilal!_E_ istó,, s~~rri Oo-n1ín1iiiopudor! 
Falam como se foss_e.- 1!-Il}a .. er~~~ncj3:-d.~:-&J~f!!l c_i.~ntífi_ca. -Q~-
rem um Estado e um ~stcma Part!Ôario ___ bem fracos, para 
que eles,- bem fortes:---::-;, possam manobní.-los pelos séculos 
afora. Estão unidos, can~lizados e atiVos<-

V. S• tem em suàs mãos muito po·der para desfraldar 
a bandeira e convOcar·essas forças que estão diSpersas," mas 
prontas para atender a convocação que· fiier. Eu _tenho feito 
minha pregação em torno do tema, e muitos já são aqueles 
que começam a fazer ouvir Suas Vo·zes~ ~anto aqui no Con
gresso, como na imprensa. 

O tempo urge, e eu gostaría de, no pf()xiTnO- enContro 
que tivermos trocar idéias, para, juntos, pensarmos como con~ 
vidar o maior número possível de líderes. de todos os se tores 
da Produção, para organ~zarmos a decfarãÇ-ãõ de guerra coritra 
aqueles que, há séculos já a estão moVendo contra nós. E 
ela, tem que ser travada, com coragem e a· plenos ·pulmões. 
Ou isto se faz, ou a perderemos, para tão poucos, já chamados 
de "capitalistas perversos", pela crueldade com que tratam 
a todos os agentes da 'produção e a milhões de famintos que 
morrem à míngua, pãra· satisfazer apenas á ga-na do lucro 
fácil, desmedido e injusto, que buscam c-omo simples fim de 
toda sua atividade suja: ~·o lucro, pelO lucro''"~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pensõ que-·pDdemõs, -
todos aqueles que não somos banqueiros, nem Seus prepostos, 
e que não estamos sofrendo de preconceitos em nós inseridos. 
pela propaganda enorme por eles difundida- , unirmo-nos, 
para preparar a guerra que eles travarão na Revisão Constitu~ 
clonai, para lá colocar·seus "ptirlcípioS" e "garantias". 

Podem estar certos de que é uma verdadeira guerra de 
apenas 150 homens, coilfiãOlilteresse -de quase,_180.000.000 
de brasileiros. É o Brasil, contra eles. Stia.história, sua~ ação, 

--Seus juros- não nos dão-outra auerrlãtivã. -Não pode~os ficar 
de braços cruzados. 

Era o que ·eu tinha a dizer. 

COMPARCEM lliAJS OS SRS. SENADORES: 

. . AffonsoCamargo _ Albano Franco ~ i\m.ir Lando _Aureo 
Mello _ César Dias _ {:;pitácio CafeÍ.dra _ Francisoo. É.olle~~rg _ 
Garibaldi Alves Filho_ Gilberto Miranda_ Guillmme Palmeira 
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas = 
Irapuan Costa Jllnior _Jarbas Passarinho _João Rocha_ Josaphat 
Marinho _ José Fogaça _ José Sarney _Júlio Campos _ Juvêncio 
Dias_ Meira Filho _ Odacir Soares ~Pedro Teixeira_ Rai.mÚndo 
Lira _ Ronaldo Aragão_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"- .Sb~re a 
mesa.:- projeto de lei que será lido pelo Sr. 1" Secretárió: ~ · 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1993 

Dispõe sobre o atendimento preferencial da- Clien
tela que especifica nos órJiãOs da 3di.õlnistração Pública 
federal direta e indireta. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É assegurado o atendimento preferencial ages

tantes, idosos com mais de 65 (sessenta e cinco) ãnoS~ deficien· 
tes físicos e mentais e aposentados por invalidez. nos órgãos 
da administração pública federal direta e indireta, destinan
do-se para tal fim: 

r~-pr!Oridade no ateDciinl'ento; 
II- s_ervidores qualificad_os no trato c_om essa 

clientela; 
III- rápido e fácif-ãcesSO- aos serviços deman

dados; 
IV- instalações e áreas adequadas; e 
V- sinalização e instruções específicis. 

Art. 2P Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as di_s_posiçOes_e,Jl! contrádii. 

Justificação 

A Proposição ora apresentada a esta Casa tem por obje~ 
tívo a melhoria no atendimento de uma clientela específica 
e bastante~ vulnerável, nos órgãos da administração públfca 
federal direta e indireta. 

Em um país como o·nosso, em q·ue coexistem altas taxas 
de natalidade e expectativa crescente de vida para seus habi
tantes, é natural que o serviço público empreste maior atenção 
aos idosos, gestantes e deficientes, encontrando-se capacitado 
para_ dispensar o tratame"nto consentâneo a estes, inclusive 
em casos de emergência ou agravo à saúde~ __ 

Por esses motivos, esperamos contar com o apoio dos 
nobres pares para a aprovaçãO deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1993. - Senador 
JúliO Campos. 

(A Comissão de Assuntos Sociais --decisão termi~ 
nativa.) 

. . O SR. PRJ;SIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissãO competente. 
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A Presidência recebeu, da Rede Globo de Televisão, 
cópia do Programa "'Fantástico", de 22 de agosto de 1993, 
em que consta reportagem relatíya ~ Proática de_~corrupção 
em Brasília. Em atendímento à soliçitaçãó do nobre Senador 
Jutahy Magalhãe$_,_na s_ess_ão de 23 d~ ago~to_ últip1o, a matéria. 
será encaminhada, para exame, à subcomissão ptúma:nente- -
da CoritísSã_o de ConstituiçãO; !ustiça e Cidadania, _destin~da 
a assessorar a PreSidência em casos qoe en-volvam a ·necesSi
dade de ação visando a preservar a iniage_~ da instituição 
parlamentar. - ---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência ·cOnvoca sessão~·corijuOfa ~oJerie,- a feafizai-se ama-nhã, 
dia 14, às 11 h, no plenário da Câmara dos DePUtados, desti~ 
nada a promulgar a Emenda Co_nslitucionãl que_ "dá nova 
redação ao art. 16 da Constituiçã'o Federal". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado 
o período destinado ao Expediente. _ 

Presente~ na Casa 47 Srs. Senadores~ _ 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

PROJETO DA LEI DA CÁMARA Ni 138-, DE 1993 ~ 

(Em regime de urgência, nos termos dos arts. 64, 
§ 2~', in fine, da Cons_tít.Uição Federal, e 375, VIII, do 
Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 138. de 1993 (n• 3.719/93. na Casa de origem). que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n' 8.031. de 12 de abril de 
1990. tendo 

Pareceres, proferidos eni Plenário~ Relator:- Sçnador J u
tahy Magalh~e~, em substitUiçãO à Cotriissão de Consfitulçãõ,
Justiça e Cidadania_. - _ _ - -

-19 pronunciãmeilto (sobre o projeto): favorável; nos 
termos de substitutiVo que ca·presenta; - - --

-29 pronunciamentO (sObre a emenda de Plenário): 
pela prejudicialidadc, _ "-- -~ __ _ _ _ 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 149, DE 1993 

(Em regime de urgência, ilos termos dos arts. 64, 
§ 29, da Constituição Federal, e 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do J?roje!~ ~e Lei da Câmara 
n• 149. de !993 (n• 3.713/93, na Casa de oiigem), de iniciativa 
do Presidente_da República, que cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências, téndo 

Parecer, sob n• 285, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro

J~tO cóm a~ eE!-_~~~~s _qu~_apre_~enta, _d~ n9s 1 a 5-CCJ .. 

-3- ,_ 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 68. DE 1993 

(Em reginle de urgência, nos ~ermos_ do a!~ ~:36, 
c, do Regimento Interno). -

Votação~ em turno único, do Projeto de Resolução no 
68; de 1993, de iniciativa da Comissão DiretiD"a, que estabelece 
a estn.lhitéi''"do Cenfio de DesenvOlvimento" de Recursp_,s :Hu
manos do Seriado Federal e dá outras providências, tendO 

Parecer favorável, proferído em Plenário, Relator: Sena
dor FranciscO RoUembergLem substituição à ·comiSsão -de 
Constituição, Justiça e·Cid.adania. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 105. DE 1992 ' 

_ _ _ (Em regime:de urgênc_i~, nos tennos_du att, :~j6, 
c, do Regimento InternO.) _ - - - _· -·-

Discussão, em turno únicp, do Projeto de Lei do Sélii;ido 
fi? 105, de 1992; de iniciãtiVá -da Comis$ão Parlamentar Mista 
de Inquérito ·destinada a exaininar iri:Cgularidades na adminis
tração do FGTS do trabalhador, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do TempO de Serviço e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da ComiSsão de Assunt_o.s .Soç:\a;is, 

-sobre o projeto e as emendas.) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 85, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia. nos-termos do art. 
172, I. do Regimento Inte-nio~)- -

DiscussãO, .em turno úniéó, do Pro jet~. d~ Lei do S~nado 
tt __ SS, qe 1~92, d_e_ ~utqriª_ ~q_ Seijador Al{r~do Campos, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de_deCorador, e dá outras 
providências, t~ndo 

- Par~cer ·favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Cid Sabóia de Caryalho, em substituição â Coffiiss&O 
de Assuntos Sociais. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, noS ter"niOs do 
art. 64, § 2~', da Constituição Federal e do art._ 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno, esgotou-se em 8 de_ setembro 
último o prazo de 45 dias para que o Senado conçluísse a 
apreciação do Projeto de Lei da Câma._ra Q9 _ _138~ d_e_1993. 

É evidente a falta de quorum, em plenário, pàra votação 
da matéiriã. e até para o p:i'6Sseguiníérlto da sessão. 

Assim sendo, fiCain sobres_tadas as deliberações sobte 
as demais matéria-s constantes da Ordem do Dia, até-que 

O SR. PRESIDENTE (Chàgas Rodrigues)- Nada mais 
_ havendo a tratar, a Presidência vai" encerrar os trabalhos. 
-desígnando para a-seSsão Otctlnária de amanha; a seguinte---

se ultime sua votação. __ _ 
São os seguintes os itens adiados: .. ·oRDEM DO DIA 
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1 
PROJETO DELE! DA CÂMARA N° 138, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos dos arts. 64, § 2°, 
in fine, da Constituição Federal, e 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
138, de 1993 (n° 3. 719/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera o inciso IV do art. 13 da Lei 
n° 8. 031' de 12 de abril de 1990, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: . Senador 
Jutahy Magalhães, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania 

- 1° pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta; 

- 2° pronunciamento (sobre a emenda de Plenário): pela 
prejudicial idade. 

2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 149, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos dos arts. 64, § 2°, 

in fine, da Constituição Federal, e 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
149, de 1993 (n° 3.713/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes e dá outras providências, tendo 
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Parecer, sob n° 285, de 1993, da Comissão 
-.. de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 

Projeto coin·a.S emendas que apresenta, de n°s 1 a 5- CCJ. 

3 
· . · PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 68, DE 1993 

· · (Em regime de urgência, nos termos d'ó'art 33o;."c", 
do Regimentointerno) · · · 

. , .... Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68, ·· 
,, I'· '. ' " ' ' . .-.· .. -

de, }_993~ d.e iniciativà da Comissão Diretora, que estabelece a 
,' ,· •. - • ' ' > < ' ' • - ~, ~ -'- ! - • - ' . _, . - ' - • • - ' -~- :· - ' - ' ' - . f 

estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relatpr: Senador 
Francisco .. Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Co~stituição, Justiça e Cidadania. 

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 105, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 105, de 1992, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito destinada a examinar irregularidades na administração 
do FGTS do Trabalhador, que dispõe sobre o Fundo de Garantia · 
do Tempo de Serviço e dá outras providênCias. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto e as 
emendas.) 
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5 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 90, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
90, de 1993 (n° 1.319/91 na Casa de origem), que denomina 
"Wilson Rosado de Sá" a Avenida de Contorno- (12,5 km), trecho 
da BR-304, no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n° 213 de 1993, da Comissão 
- de Educação. 

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, 

DE 1992-COMPLEMENTAR 

V utação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
172, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto 
no§ r do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos. 

7 
REQUERIMENTO No 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 944, de 
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 294, de 1991, de autoria do 
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Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas para o 
transporte coletivo de trakalhadores rurais e da construção civil. 

8 
8REQUERIMENTO No 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 

. . 

regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de ·Athayde, na 
Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 2 de 
junho de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo 
Branco. 

12 
REQUERIMENTO No 840, DE 1993 

Votação,. em ·turno único, do Requerimento n° 840, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos 
regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei dó Senado n° 
80, de 1993, com os Projetos de Lei do Senado n°s 97 e 106, de 
1993, por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo 
assunto. 

13 
REQUERIMENTO No 842, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 842, de 
1993, . do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 
1993, que altera dispositivo dos Decretos-leis n°s 1.001 e 1.002, 
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de- 2 I de outubro de 1969, Código Penal ,Militar e_ de Processo 
Penal Militar, respectivamente, além da Comissão copstante do 
despacho. inicial, seja ouvida,_ também, a Comissão de. Relações 

- . - . - . - ' . ' .. 
Exteriores e Defesa Nacional. · ' ' . ' . 

14 
' .. · 

p " + .- : ;,REQUERIMENTO No 869, DE 1993 · 
' ., .--.. •• .... •.• ~ .. )~:;;!_~-:-

. . Votação, em turnO único, do Requerimento . n° 869, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos 
regimentais, a retira<i(l do Projeto de Lei do Sena~o n° 104, de 
·1993, de sua autoria, que dispõe sobre o ensino das' màdalida.des 
~sportivas de lutas ~ disciplina sua prática em clubes; academias 

·e· estabelecimentos congêneres. __ 

- 15 
, .. 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO. 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 192, DE 1991 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 192, de 1991, de autoria do Senàdor 
Divaldo Suruagy, que altera dispositivos da Lei no 5.869, de li de 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo ~--

Parecer favorável, sob no 263, de 1993, da Comissão 
- De Constituição, Justiça e Cidadania. 

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 85, -DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° · 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo Campos, que. 
dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociais. 

O SR._PRESIDENTE (Cliãg"ãSROdrigues) --EStá encer- -~ ~posentat, voluntariamente, a servidora CLEONE SANTOS. 
rada a sessão. - -- -

(Levanta-se a sessãO-às J6h35min.) Analista de Inforinática Legislativa; Nível III, Padrão 45, do 
QuadrO Permanente do CentrO de Informáfiql e PrOcessa
mento de Dados do Senado Federal--Prodasen, nos termos 
do artigo 40, inciso _III, alínea "c'~ •. da ConstitUiÇãO da Repú
blica federativa-do BrasH. combinado com os-artigos 67. 100, 
186, inciso III, alínea "c", e244 da Lei no 8.112, de 11-12-90. 
bem assim com as v::ltltagens das ReSOluÇões n~~ 59/9f e 5-1.193 
do Senado Federal, do Ato 006, de .1992, do Presidente do 
Conselho de Supervisãõ do Prodasen. do artigo 76, inciso 
V. § 89, do Regulamento do Prodasen_ e com a vantagem 
constante da decisão da Egrégia Comiss_ão-Difetára do Senado 
Federal. adotada em sua 14a Reunião Ordinária. realizada 
em27-11-85. conforme Processo PD-1010/85-9, com proventos 
proporcionais. correspondente à razão de 25/30 (vinte e cinco/ . 
trinta avos) do seu _vencimento, observado o disposto no artigo 

ATQS DO PRESJDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 310/90 

PEDRO FERREIRA LIMA, Técnico Legls1aTivo~·Á:rea 
de Assistência de Plenários e Portaria, Classe Especial, Padrão_ 
III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da presente conces_são 
de aposentadoria para excluir o artigo 250 da_ Lei n~ 8.112, 
de 1990 e incluir a Resolução (SF) n• 42/93, . _ 

SenadoFederal.14 horas e 35 minutos.) Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 320/93 

ALEXANDRE AMÉRfCO DE CARVALHO, Técnico 
Legislativo, Área de Artesanato, Classe Especial. Padrão V. 

APOSTILA 

Ficialterado o fundamento legal da concessão de aposen
tadoria a que se refere o presente Ato-. para excluir o artigo 
250, da Lei n' 8.112., de 1990 e incluir a Resolução (SF) n•' 
42/93. . . . . - . . . -· . 

Senado Federal, 14 de setembro_ de 1993. -.Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 366193 

JOSÉ PEREIRA BARBOZA, Técnico Legislativo, 
Área de Instalações, Equip~alriêntos. -ocupação e Ambien
tação de Espaço Físico e Serviços· GetaiS; nfvel II, Padr~o 
30. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato de Aposentadoria, para 
incluir nos fundamentos legais a Resolução SF n9 77, de 1992. 

Senado Federal, 14 de setembro de !993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 453, DE 1993 

O Presidente do_Senado Federal, no uso de sua_compe
tência regimental e regulamentar, em conform_idade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abriLde 1973, e tendo 
em vista o que corista do Processo n9 PD-000435/93-7, resolve 

37. inciso XI, da Cõnsl:ituição Federal. · 
Senado Federal, 13 de setembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 454, DE 1993 

O Presidente do Senado_Federal. no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade_ cqm a 
delegaç~~ de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ PD-000434/93-0, resolve 
aposentar. voluntariamente, o servidor VALDES MORAES 
MIRANDA, Analista de Informática Legislativa, Nível III, 
Padrão 45, do Quadro Permanente do Centro de InformátiCa 
e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, 
nos. termos do artigo 40, inciso III. alínea "c'_'. da Constituiçã_o 
da República Federativa do Brasil. combinado com os artigos 
67, 100, 186. inciso III, alínea "c", e 244 da Lei n" 8.112, 
de 11·12-90, bem assim _Com as vantagens das Resoluções 
59/91 e 51/93 do Senado Federal, do Ato 006, de 1992, do 
Presidente do Conselho· de S~pervisão do Prodasen, e com 
a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão Dire
tora do Senado Federal. adotada em sua 14• Reuniao- Ordi
nária. realizada em 27-11-85. conforme Processo 
PD-1010/85-9. com proventos proporcionais, correspondente 
à razão de 30/35 {fririta/trinta e Cinco ãvos) do seu vericirifento.-

__ observado o disposto no artigo 37. inCiso-xi. da Constituição 
Federal. 

Senado Federal. 13 de setembro ele 1993. - Senador . 
Humberto Lucena. Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 455, de 1993 

O ~residente do_ Senadõ Federal, nO uso de_suã compe
tência regimental e- regulamentar, em conformidade com a 
delegação- de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n\' PD-000437/93~0. resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor ANTÓNIO RODRI
GUES NETO, Auxiliar de Informática Legislativa, Nível I, 
Padrão 14, do Quadro Permanente do Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado_ Federal-- Prodasen, 
nos termos do artigo 40, \nciso III, alínea "a", di ConstituiÇão
da República Federativa do Brasil, combinado_ com os artigos 
67, 100, 186, ·inciso III. alínea "a", 192 inciso II, e 244 da 
Lei n• 8.112 11-12:90, bem assim com as vantagens das Resolu
ções 59/91 e 51/93 çlo Sen~do Federal, do Ato 006, de 1992, 
do Presidente do Conselho de Supervisão do Piodasen, e 
co.m a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissáo 
D1retora do Senado Federal, adotada em sua 14~ Reunião 
Ordinári"ã, realizada em 27-11-85, conforme Processo 
PD-1010/85-9, com proventos integrais, correspondente à ra- · 
zão de 35/35. (trinta e cinc;o/trinta e ciricocavos) do- seu venci
mento, observado o disposto no artigO 37, incíso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 13 de setembro de 1993 .. --Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 56, de 1993 

O Diretor-Géraí do Sériado F'edeial, rio U:s~o da atrib-ufç3o 
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n9 

2?2. de_ 1993, e_ tendo em y~sta o que c9nst~ do Processo 
n• 002.010/9"3', - o - ·- o -- o o • -

Resolve: _ _ __ _ _ _ ___ _ 
Homologar, para fins do dispostO n-o· arÜgo 20 da Lei -

n•8.112, de 1990, a avaliação de desempenho do(s) seguinte(s) 
servidor(es) em estágio probatório: 

NOME DO(A) SI!RVIDOR(A) • MAtRíCULA MÉDIA FINAL 

ANGtLICA MARIA LOUZ.\DA VU.li:LA OU01 '1fls 
MARIA CRISTINA PEDRINA DI: LIMA O.UH 118 
ldARJA. DE PATIMA. DA SILVA COSTA 84.!98 I IIII 
MAIIIANJ:VI!SDI:OLIVJ:IR.~ E SILVA 

..__ 
1!11 

SILVIA Rli:GINA GIORDANI PJ:RJ:lRA IU.97 111 
WALDJ:RI:ZMAIIIADUAllTJ:DIAS O.UN 111 
CIRli!NJ: VIJ:IRA NVNJ:S BANDI:IRA . 04.85 1113 
MARCELAliANTANACALDAS 04.(413 118 
RAC:HitL MAt:uLAN sOOÚ 

.,. __ 
118 

. ' . 
Senado F'ederal, 19 de agosto de 1993. --Manoei-Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. · · · 

(+) PARECER N• 11/93 

Competência Conselho Deli eçlitivo d 
PRO DAS EN na área de Pessoal. . 
Vigência. -· ·-·~ 

O Senhor Presidente do Senado solicita parecer desta Consultoria-Geral 
"sobre a competência do Conselho de Supervisão do PRODASEN para decidir sobre 
matéria relacionada a pessoal", "após a entrada em vigor da Lei n• 8.112, de 11 de 
dezembro de 1 CJ90". 
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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 sáliliiais, 
dentro da orientação fixada pela Comissão Diretora (art. 50 da·Resolução n? .58/72 do 
Senado Federal, atualizada); 

2) aprovar a política e o ·Piano ·de Pessoal do PRODASEN, 
compreendendo a avaliação e a classificação de carg·os, a administração de sal~rios, o 
:quadro de pessoal·,· . os . ~islimías · de · r'ec;,:Jtamento e ·s~ieção, tréin:;ménto e 
. desenvolvimento, de avaliação de desempenho, de promoçãp ~ 'reclas~ificaÇ'ão e de. 
incentivos e beneficies (art. Ó0

; ii em IV, do Reg\! lamento. baixado com o Ato da 
. Comissão Diretora N• 19/76); e · ·. · · • 

'. ! • ' ' ', 

. . . · .. 3) aplicar, por Ato próprio; as·medidas decorrentes da ResoluÇã<) n• S7/89 
do Senado, que alterou as Tabelas de referência de. vencimentos· e de gratificàÇões (art. · ·-
T3 respeétivo). · · · · · 

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, . qt1e. vincula a 
Administração e o servidor. 

(+) -Republicado-por haver saído com imperfeições no·ocN 

(Seção II) de 9... 7. 93 . ' 

No regime estatutário, soh o antigo I:statuto d9s Ftmcionários Púhlicos 
da União (Lei n• I. 711/52) como no atual Regime Jurídico Unico (Lei n• 8.112/90), 
ficam, além da vontade da Administração e do servidor, por exemplo, o estabelecimento 
dos niveis 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· poderes que, antes, dependiam da 
simples vontade das partes, na forma da CL T, mas tio novo sistema ficaram reservados 
ao legislador. 

. . 
Houve, em consequenc1a, com. a Lei N" ·8.112/90, red~ção nas 

competências atrihuidas ao Conselho de Supervisão ainda à época em que o 
PRODASEN atuava sob a disciplina da CL T. 
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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 .sóA.P<?Ssíve). 
mediante previsão legal, no caso, autonzaçãó do Plenário do Senado, via Resol,l.lção. 

Com relação a atos que não importem repercussão no nível de vencimento 
dos servidores do PRODASEN, persistem integrais as competências anteriormente 
elencadas. 

, : As que afetem vencimentos, criação de cargos e outros atos sob reserva 
da lei, hão dé ser exercidas pelo Plenário do Senado Federal qtie, como tem ocorrido, 
vem adotando, nessa matéria, a técnica da pelegação . 

. Este fhi o caso da Resolução n• 52, de 1992, cujo artigo I • dispôs: 

"É delegada, até 31 de dezembro de 1992, à Comissão Diretora, 
competência' para fixar e rever a remuneração dos cargos e funções do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, bem como alterl)r a !Jase de incidência do fator de ajuste, 
para efeito M.Cálculo da Gratificação de Atividade Legislativa." 

· Houve em seguida, pelo Ato da Comissão Dlretora n• 26, de I 992, 
subdelegação ao PRODASEN. Este, ao que nos parece, excercitou a subdelegação não 
para editar ato novo no período em que ·ele vigorou mas, sim, para considerar nele 
enquadrado ato anteriormente assinado sobre a matéria. 

Nas hipóteses em que o Conselho Deliberativo do PRODASEN atuar por · 
delegação do Plenário do Senado Federal, a sua competência há de ser apreciada não em 
função de atos anteriores à Lei 8.112/90 e sim em fimção dos a tos posteriores do 
Plenário que o. autorizem, di reta ou indiretamente, a disciplinar matéria tratada, reservada 
ao próprio Senado. 

É por esse meio que se justifica o modo como vem sendo tratada a 
Gratificação de Atividade Legislativa no âmbito do PRODASEN. 

Em conclusão, tanto considerações doutrinárias como a prática resultante 
de atos do Plenário e da Comissão Diretora consubstanciam o entendimento de que as 
anteriores competências do Conselho Deliberativo do PRODASEN já não têm a 
amplitude existente antes da introdução do Regime Jurídico Único. 

Brasília, 8 de julho de 1993. 

~ -· i'aa--lc ,\l::z~ES CMFÂtE 
Consultor-Geral 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'l51 QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA-

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 4, DE 1993 

Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do§ 3• çlo,art: 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Eniellda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 16 da CollstítuiÇão Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em ·vigor na data de sua publicação, não 

se aplicando à eleição que ocorra até um_an_o_da_d_a_ta_de sua vigência." 
Brasília, 14 de setembro de 1993 

A Mesa da Câmara dos Deputados 
Deputado lnocêncio Oliveira 

Presidente 

Deputado Wilson Campos 
1 \' Secretário 

Deputado Cardoso Alves 
2• Secretário 
Deputado B.' Sá L 

4' Secretário · 

A Mesa do Senado Federal 
Senador Humberto Lucena 

Presidente 
Senador Chagas Rodrigues 

19 Vice-Presidente 
Senador Levy Dias 
2' V ice-Presidente 

Senador Júlio Campos . 
._,1 \' Secretário 

Senaãor Nabo r Júnior 
3J SeCretário 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 186' SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPED!ENTE 

1.2.1- Avisos do Presidente do Tribunal de Contas 
da Unlão 

- N• 304/93. de 16 de agosto último, encaminhando 
informações sobre os_ quesitos constantes do Requerimento 
no;> 373, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.-

- N9 34~J.?A, de 1.3 do corrente, encaminhat?do infor
mações sobre· oS' quesitos constantes do Requenmento n" 
542, de 1993, de autoria do Senado.rOire:eu carneiro. -

- _ ___,..._N9 641/93, de~ 3 do corrente, encamil)_bando, em 
aditamento ao Aviso n~ 187/93. complementação das infor
mações s_oJidtadas através dos Requerimentos n~ 774 e 
803, de 19~1. dos Senadores Eduardo Suplicy e Rachid 
Saldanha Derzi, respectivamente. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Previdência Social 
- N' 478/93, de 2 do correnJ.e,.encaminhando informa

çOes sóbre os quesitos constantes do ReqU.eriment~ n~ 632, 
de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 
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EXPEDtEN't'B 
c:zH'nO OaAl!CD DO IDADO PmDAL. 

Jo~~Jo~ÔEL VILElA DI! MAOALHÃI!S 

Dirow4-4e -·-. AOACJEL DA SJLVA MAIA 
Dirow--
CAJU.US HOMEIIO VJEIM NIIIIA 
Oiro• Aolailil•-

DIÁIUO DO COifOU.O NN7*AI. !a------·--·-·-
tl.:!:l. CARLOS 8ASJ'OI 
Dirow-... -· ·-···------- -----------Cd~ 

fl.OAIAN AUOUSIO cocmNHO IIADAI.OA 
DirlwMia• 

1.2.3- Requerimentos 
-N' 883, de 1993, de autoria do Senador Ruy Bacelar, 

solicitando licença para se afas.tar dos trabalhos da_ Casa, 
no período de 12 a 23-9-93. 

- N' 884, de !993, de autoria do Senador João Cal
moo, solicitando licença para se af3stãr dOs-tfã.balhos da 
Casa, no período de 12 a 23-9-93. 

- N"' 885, de 1993, de autoria _da Senadora Júnia 
Marise, solicitandõ licença para se afastar dos trabalhos 
da Casa, a partir de 12-9-93, pelo prazo de 15 _dias. 

- N" 886, de 1993, de autoria do Senador Flaviano 
Melo, solicitando licença para se afastar dos. trabalhos da 
Casa, no período de 16 a 20-9-93. Aprovado. 

1.2.4- Comunicação 
-Do Senador Flaviano Melo, de ausência dos traba

lhos da Casa, no período de 16 a 20,9-93 ... 
1.2.5- RequeriDlenú) 
- N'' 887, de 1993, de autoria do Senador Mauro 

Benevides e outros Srs. Senadores, de bomenagern de pesar 
pelo falecimento do S_enhor Austrcgésilo de Athayde. 
Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Mauro Rene
vides, Nelson Carneiro e Eduardo Suplicy, tendo a Presi· . 
dência se associado às homenagens prestadas. 

1.2.6- ComUnicação da Presidência 
- Designação de Comissão Composta dos Srs. Sena

dores João Calmon, Darcy Ribeiro e José Sarney para 
representarem o Senado Federal nas exéquias do Presi
dente da Academia Brasileira de Letras, escritor Austre· 
gésilo de Athayde 

1.2.7- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Viagem de 

S. Ex•, como Membro da CPI destinada a investigar as 
causas do endividamento ·cto se~or agrícola, ao EStado do 
Mato GrossO. Editorial publicado no jornal Diário de Cuia
bá, intitulado Agricultura, nQsso respeito -no CóhgresSO, 
na edição de 11-9-93. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Récebimento de 
Ofício do Ministro da Educação contendo Considerações 
sobre o Projeto de Lei do Senado n\' 43/93, de sua aUtoria, 
que adita o§ 2" da Lei n' 8.641, de 31 de março de 1992, 
que estabelece normas de contribuição ao INSS dos clubes 
de futebol. parcelamento dos débitos, e dá outras providên-

ciaS, tendo os débitos adicionais compensados pela cessão 
das instalações dos clubes ao Programa de Centros Integra
dos de Assistência à Criança. 

. .. SENADOR ODACIR SOARES - Paradoxo entre 
ã promoção excessiva do Plano de Combate à Fome e à 
Miséria e a dessensibilização de importantes segmentos 
da sociedade. Considerações sobre o estudo do Professor 
Carlos Augusto Monteiro, intitulado "0 Mapa da Pobreza 
no Brasil", publicado na revista Dados, da FIOCRUZ 
(USP). 

SENADOR ELCIO ALVARES- Falecimento do 
Dr. Sálvio Sinésio Benevides. 

SENADORA EVA BLAY -Regozijo pela assina
tura do acordo de paz entre lsraeLe a OLP- Organização 
para Libertação da Palestina, ocorrida ontem em Washing

. ton -EUA. Defesa das minorias no Brasil. 
1.2.8 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n'' 114, de 1993, de autoria 

da Senadora Marluce Pinto, que altera a Lei n" 7.170, 
de 14 de dezembro de 1983, que "Def}ne os crim~s_contra 
a segurança naciOnal, a ordem política e social, estabelece 
seu processo e julgamento e dá outras providências". 

1.2.9- Requerimentos 
- N" 888, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 

Suplicy, solicitand_o ao Ministro da Fazenda, informações 
que menciona. 

- N' 889, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
-Suplicy, solicitando ao Ministro da Fa_zenda, informaÇões 
que menciona. 

- N' 890, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Supllcy, solicitanaõ que seja-ConvoCado para depor perante 
o Plenário desta Casa o Sr. Ministro da Fazenda, para 
prestar esclarecimentos sobre a elaboração e condução da 
política econômica do governo Itamar Franco. 

1.2.10- Ofício 
-N~ 257/93, da Liderança do PT, referente à indicação 

de membros na Comissão Mista. destinada a apreciar a 
Medida Provisôria n~ 344/93. 

1.2.11 - Requerimentos 
- N' 891, de 1993, de autoria do Senador Ronaldo 

Aragão, solicitando licença para se afastar dos trabalhos 
da Casa, no período de 14 a 30 do corrente mês. 
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- N" 892, de 1993, de autoria do Senador Humberto 
Lucena e outros Srs. Senadores, solicitando que seja cOn
signado, nos Anais da Casa, voto de aplauso pela celebra
ção do acordo de paz, assinadO na data de ontem, t!m 

Washington, entre Israel c a Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP). 

1.2.12- Comuriicações_ da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, âS 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

-ConvocaçãO de sess.ão-Conjunta ·a-realizar-se ama
nhã, às 11 horas, com Ordem do_Dia que designa. 

- Recebimento de Ofício do Senador Ney Maranhão 
encaminhando rcquerimentá viSando à constituição de Co
missão de Inquérito sobre contas públicaS, no exercício 
de 1993, e a remessa dessa matéria à Comissão de Fiscali
zação e Controle, corno Proposta de Fiscalização e Con
trole n·' 1, de 1993~ por tratar-se de assunto íncluído na 
competência da referida Comissão. - -

-Recebimento do Avíso no 323/93, de 30 de agosto 
último, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia da Decisão n" 392/93, bem como do 
Relatório e Voto que a fundamentam, e ainda _cópia do 
inteiro teor do processo concernente ao ''Relatório de Au
ditoria Operacional" realizada no Programa Nacional do 
Livro Didático- PNLD -1992 (TC n" 020.543192-1). 

1.2.13- Apreciação de matérias 
- Roquerimentos i\~ 876, 877, 878,879,880193, lidos 

em sessão anterior. Aprovados. 
-Despacho, ad referendum do Plenário, dos Reque

rimentos n''' 873 e' 874, de 1993. Aprovados. 
1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Leida Câmara n" 138, de 1993 (n'' 3.719/93, 

na Casa de1origem), que altera o incisO IV do art. 13 
da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990. Aprovado o substitu
tivo, ficando prejudicados o projeto e a emenda. À Comis
são Dírctorã para: rCdação do vencido para o turno suple
mentar: 

Rcdação do vencido para o turno suplementar, do 
Substitutivo, do Senado, ao Projeto de Lei da_ Câmara 
n'' 138193 (n" 3.719193, na Casa de origem). Aprovada. Á 
Câmara dos Deputados. -- -

Projeto de Lei da Câmara n" 149, de 1993 (n' 3.713193, 
na Casa de origem), que cria a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes c dá outras providências. Votação sobres
fada. 

Projeto de Resolução n'' 68, de 1993, que estabelece 
a estrutura do Centro de DesenvolvimentO de Recursos 
Humanos do Senado Federal e dá outras providencias. 
Votação sobrestada. 

Projeto de Lei da Câmara n" 90, de 1993 (n•' 1.319191, 
na Cãsa de origem) que denomina ''Wilson Rosado_de 
Sá" a Avenida de Contorno (12,5 Km), trecho da BR-304, 
no Município de Mosso ró, Estado do Rio Grande do Norte. 
Votação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n'' 172, de 1992- Comple
mentar, que dispõe sobre o cumprimento imediato do dis
posto no§ 2o do art. 192 da Constituição Federal. Votação 
sobrestada. 

Requerimento n" 944, de 1992, do Senador Almir Ga
briel, solicitandõ, -nos termos do art. 172,-iriCfsO I. do Regi-

mento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n'' 294, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que estabelece normas para o trans
porte coletivo de trabalhadores rurais e da construção civil. 
Votação sobrestada. 

... Requerimento n' 545, de 1993, do Senador Marco 
~aciel, solicitando, nos_ termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado F:~deral, cjas palavras proferidas pelo 
Presidente Austrcgésilo de Athayde, n~ Academia Brasi
leira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho 
de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo 
Branco. Votação sobrestada. 

Requerimento n• 549, de 1993, do Senador Lourival 
Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria intitulada 
Mestre Miguel, de au.toria de Virgilio Motta Leal Júnior~ 
publicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição d_e 2 de 
junho de 1993. Votação sobrestada. 

Requerimento n' 559, de 1993, do Senador Cid Sabóia 
de Carvalhç, solicitando,_ nos termos regimentais, a trans
criaçãt;.l, nos Anais d~ Sen~do __ Fcderal, do artigo "Castelo, 
Martins e ,Spbral Pinto':, publicado no jornal O Povo, de 
Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993._ Votação sobres
tada. 

"" Re.querimento ·no 5-93, de 1993, do Se~ador Mauro 
Benevides, solicitando, nos termos regimentais, a transCfi
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo Castelo, Mar
_tins e Sobrai

0
Pint9, de autoria do ex-P_r~sidente da Câmara 

dos Deputados e membro da Comissão Execufiva -do 
PMDB, Paes de And_tade. publicado no jornal Tribuna 
da Imprensa. Votação sobrestada. 

_ _Requerimento n'' 840, de 1993, do Senador Francisco 
Rollemberg, solicit~n.~o. flOS termos regimentais, a trami~ 
tação conjunta do Projeto -de Lei do Senado n'' 80, de 
1993, com os Projet(}_s de Lei do Senado no!> 97 e_106, 
de 1993, por tratarem de matérias que versam sobre o 
mesmo assunto. Votação sobrest_;:.da. 

Requerimento no 842, de 1993, do Senador Jarbas Pas
sarinho, solicitando, nos termos regimentais, que __ sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n·' 102, de 1993, que altera 
dispositivo dos Decretos-Leis n~' 1.001 e 1.002, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar e de Processo Penal 
Militar, respectivamente, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa NacionaL Votação sobrestada. 

Requerimento n" 869, de 1993, do Senador Francisco 
Rollemberg, solicitando, nos termos regime!ltais~ a retirada 
do Projeto de Lei do Senado n'·' 104, de 1993, de sua autoria, 
que dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas de 
lutas e disciplina sua prática em clubes, academias e estabe
lecimentos co-ngêneres. Votação sobrestada. 

Rcdação final do SubstitutivO da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n~ 192. de 1991, que altera dispositivos 
da Lei n'' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Côdigo ·de 
Processo Civil. Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá 
outras_provi~ênci9-s. Discussão encerrada, após parecer de 
plenário sobre o projeto e aS emendas, ficando a votação 
sobrestada. 
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Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1992, que dispõe 
sobre o exe-rcício-da profissão de Decorador, e dá outras 
providências. Discussão encerrada, ficando a Votação so~ 
h restada. 

1.3.2- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n' 883; 884, 885 e 891/23, lidos no 

Expediente da presente sessão. AProvados. 
1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Ho

menagem póstuma ao acadêmico AustregéSilo de Athayde. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Justificando 

o encaminhamento à Mesa do ReqUerimento n" 890/93, 
de convocação do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 
Estudo comparado sobre a dolarização da economia. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Denúncia de vio
lências cometidas contra garimpeiros-do Rio Negro (AM) 
por parte de agentes da Polícia Federal. Apelo para regula
mentação dessa atividade no Brasil. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Necessidade do 
Congresso promover a alteração da Lei n• 6.404164 (das 
sociedades anónimas) com v1st3s ao fortalecimento do mer
cado de capitais brasileiro. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Congratula
ções ao Governador Joaquim Roriz pela sanção da Lei 
n~ 517, que dispõe sobre a assistência médica de ensino 
do Distrito Federal. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Redução 
do quadro de agentes fiscais da Receita Federal como agra-
vante da sonegação fiscal no Brasil. -

SENADOR NELSONWEDEKIN'-=-Apreensão em 
face da expectativa de privatização da indústria carboquí
mica catarinense .:......1CC,- sUbsidiária da Petrofértil. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA .C:. Nova política 
para o ensino privado e redefinição desta atividade econó
mica. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 187• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO 
DE 1993 

2.1 - ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Pareceres 
ReferenteS às seguintes matérias-: _ . 
-Mensagem n"' 160, de 1992, soliCitandO autorizaÇão 

para cessão e transferência de _direitos e Obrigações de 
arrendamento mercantil firmados pela PORTOBRÁS 
(empresa dissolvida). (Projeto de Resolução n' 76193.) 

-Ofício ''S'' n"' 86, de 1993, que encaminha ao Sena
do Federal, solicifação da Prefeitura Municipal de Céu 
Azul - PR, para contratar operação de crédito junto ao 
Banco do EstadJ> do Paraná S.A. - BANESTADO, no 
valor de CR$27.828.240,29, utilizando recursos do Progra
ma Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Pro
jeto de Resolução n' 77193.) 

- Mensagem n"' 97, de 1993, que propõe ao Senado 
Federal a expedição de Resolução que disponha sobre con
tratos de financiamento a serem firrilados_pela União-com 
devedores originais de obrigações finanCeiras Junto a credo
res externos, nevadas mediante a emissão dos "Brazil In
vestment Bonds". (Projeto de Resolução n' 78/93.) 

-Mensagem n·• 165, de 1993, que submete à autori
zação do Senado Federal proposta de assinatura do proto
colo financeiro entre a República Federativa do Brasil e 
a República Francesa, para- a doação de bens e serviços 
no valor de até FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil 
francos franceses). (Projeto de Resolução n" 79193.) 

-Mensagem n" 292, de 1993, solicitando autorização 
do Senado Federal para que seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo no valor equivalente a 
US$60,000.00D.OO, entre a República Federativa do Brasil 
e o CREDIOP -Crédito per le 1m prese ele Opere Pubbli
che S.p.A, no âmbito do Protocolo Financeiro Brasil-Itália. 
(Projeto de Resolução n' 80193.) 

2.2.2 - Requerimentos 
- N' 893, de 1993, de autoria do Senador Álvaro 

Pacheco e outros Srs. Senadores, solicitando que seja reali
zada Sessão Especial do Senado para homenagear o imortal 
Austregésilo de Athayde, falecido no dia 13 de setembro 
último. 

--N" 894, de 1993, de _urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n" 163, de 1993 (n" 4.101193, na Casa de 
origem), que dispõe sobre operações de crédito externo 
contratadas pelo extinto Banco Nacional da Habitação. 

- N'' 895, de 1993, de urgência para o Ofício n' S/79, 
de. 1993~ através do qual o Governo do Estado de São 
Paulo solicita atitoi'izaçãO do Senado para elevar, em cará
ter excepcional e temporário, os limites de endividamento 
daquele Estado, a fim de que possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro- LFTP, no montante_de 123.899,75"8, 
c_om vencimento-no segundo semestre de 1993. 

- N' 896, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando do Ministro da Fazenda informações 
que menciona, referentes à Caixa Económica Federal. 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 
- Abertura de pra~o_ para oferecimento de emendas 

aos Projetas de Resolução n(li 76 aSO; de 1993, lidos ante
riormente. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n" 613, de 1993, solicitando, nos termos 

regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Tem fumaça, tem fogo, de_ autoria do Senador 
José Sarney, publicado no jornal O Globo, edição de 20 

-de junho de 1993. Aprovado, · - · -
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n• 893 e 894/93, lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 
:- Ofício "S" n9 79, de 1993,_ em ·re_gime de urgência 

nos termos do_ Req~:~erimento n9 895/93;-Iido·no Expediente 
da present~ sessão. Aprovado, nos termos do Projeto-de 
Resolusão n' 81, de 1993, após parecer da comissão compe
tente. A Comissão Diretora para redação final. 

-:-_J3-edação f}nal do _Projeto de Resolução n9 81, de 
1993. Aprovada. A promulgação. · · 

são 

TES 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4.- ENCERRAMENTO 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 1863 Sessão, em 14 de setembro de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e ChagasRodrigues 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. · 

- SObi'e a -mesa, req~e-rimentOS qUe serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

Affonso Camargo _Albano Franco_ Amir Lando _ Bello Parga · SãO lidos os seguintes: 
_ César Dias ~ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ · 
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo. Suplicy __ Elcio -"'REQUERIMENTO N• 883, DE 1993 
Alvares _ Epitacio Cafeteira _ Flaviano_ Melo ___ FraJ;Lcisco N~,;-·re~~~s d~ ~~:Üs-P_ÕstO- no;art. 4Ó, § 1'\_-alínea --~, do 
Rolle:mberg _ Garibaldi Alves Filho __ Qerson Çamata- _ HeJ;lrique Regimento Interno, requeiro lic~ilça para afastar~me dós tra
Aimeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Irapuan Costa halhos da Casa, de 12 a 23-9-93, pelo prazo de 11 dias, a 
Júnior_ Jos~ Fogaça_ José Paulo Bisol_ Júlio Campos _Jutahy_ fim de pa-rticipar, como Presidente do Grupo Brasileiro da 
Magalhães _ Juvêncio DiaS ~ Lavoisier -Maia .... _ Levy Dias __ UniãO Interparlamentar e Chefe da Delegação Brasileira. da 
Lourival Baptista_ Lucídio Portella _Magno Bacelar_ Mansueto 90" Conferência Intcrparlamentar, em Caro berra, na Austrá~ 

de Lavor- Mário Covas- Marluc~ PintO"- Mauro Benevides - lia. Sala das Sessões, 10 de setembro de 1993. - Senador 
Meira Filho_ Nabor Júnior_ Odacir SOOres ~Pedro Teix~ira _ Roy Bacelar. 
Ronaldo Aragão _ Teotônio Vilela Filho _ Va!mir Campelo _ 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o ·comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo númCro regimental, declar_o 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 

AVISOS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO 

N~ 304/93, de 16 de agosto último, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 373, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. 

N~ 344/93, de 13 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 542, de 1993, 
de autoria do Senador Dirceu Carneiro. 

N~ 641/93, de 3_ do corrente, encaminhando, em adita
mento ao· Aviso n~ 187/93, complementação dãs íi:lforma_ções 
solicitadas através dos_ Requerimentos n(ll 774 e 803, de 1991, 
dos Senadores Eduardo Suplicy e Rachid Saldanha Derzi, 
respectivamente. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes_, 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

A VISO DO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

N» 478/93, de 2 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 632, de 1993, 
de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As mtormações foram encaminhadãs em cópias 
ao Requerente. ___ , __ - '_ ' 

O Requerimento Vai ao ArquivO: 

REQUERIMENTO N' 884, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Ex• para de acordo com o art. 40, § 19 , 

alínea a, do Regimento Interno-, -requerer autoriZação para 
àusentar-me dos trabalhos da Casa, no período de 12-9 a 
23-9-93, a fim -de que, como membro da União Interparla
mentar, comparecer a 9D~ Conferência Interparlamentar em 
Camberra_- Austrália. 

Aproveitó a oportunidade para reiterar ptotestos de ele
vada estima e consideração. ----:- Senador João Calmon. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMEN
TAR 

Of.81/93 
Brasília, 3 de setembro de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

integrarão a delegação brasileira à 90~ CtmferêO:~ia Interparla
mentar, a realizar-se em Camberra (Austrália), n9 período 
de 13 a 18 de setembro do corrente ano, os seguintes Sena
dores: 

Ruy Bacelar- Chefe da Delegação 
João Calmon- Membro do Conselho 
R. Saldanha Derii - Membro do Conselho 
Nelson Carneiro -
Aproveito ~a oportunidade Parã renovar -a-Vossa Exce

lência os protestos da miriha elevada estima e distinta conside
ração. - Senador Ru_y Bacelar, Presidente. 

REQUERIMENTO N• 885, DE 1993 

. Nos termos do disposto no art. 40, § 1~. alínea a, do 
Regimento Interno, requeiro licença para afastar-me dos tra
balhos da Casa, a partir de 12-9-93, pelo prazo de 15 dias, 
a fim de participar, como Delegada da 90• Conferência Inter
parlamentar em Canberra, na Austrália. 

Sala das &essões, 10 de setembro de 1993. _-Senadora 
Júnia Marise. 
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Of. 85/93 

GRUPO BRASILEIRA DA UNIÃO 
INTERPARLAMENT AR 

Brasüia, 9 de setemb~o de 1993 
Senhor Presidente, _ , , . , 
Em aditamento ao Ofício n' 81/93, de 3-9-93 (Prot. 1837f 

- 93_- O) tenho a horira de c6rpunicar a Vossa Excelência 
que a Senadora Júnia Marise integrará a delegação brasileira 
à 90" Conferência Interparlamcntar- a realizar-se em Canberra 
(Austrália), no período de 13 a 18 do corrente. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência ffieus 
protestos de estima e apreço. -Senador Ruy Bacelar, Presi
dente .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o art. 40, § 4·', Po Regimento Interno, esses requerimentos 
serão remetidos à CõrtllsSão· de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetidos à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se a~ha previsto_ 
no art. 40. § 3", da Lei Interna. 

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

É lido e aprovado o seguitite 

REQUERIMENTO N• 886, OE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trab3.lhos da Casa, no 
períoro de 16 a 20- do corrente, a fim de tratar de assuntos 
particulares. · 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993. - Senador 
Flaviano Melo... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica co~ce
dida a licença solicitada, nos termos do art. 43, incis-O II, 
do Regimento Interno. - - --

Sobre a mesa comunicação que s-erâ lida pelo Sr. 1'' S-ecre-
tário. 

É lida a seguinte_: 
Em 14 de setembro de 1993 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência qUe, 

de acordo com o-disposto no art. 39, alíne-a a, do Regimento 
Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no período 
de 16 a 20 do corrente, para breve viagem ao estrangeiro. 

Atenciosas saudações. - Senador Flaviano Melo. 

oO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'- o· expe-
diente lido vai à publicação. ' · 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 887, DE 1993 

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições;da Casa, as seguin
tes homenagens pelo falecimento do Senh_or Austregésilo de 
Athayde: , , 

a)· inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à fa)llília e à Academia 

Brasileira de Letras, Associação Brasileira de Imprensa, Jor
nal do Comércio, do Rio de Janeiro, e ao Correio Braziliense. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993. -HUmberto 
Lucena - Mauro Benevides - Chagas Rodrigues - Júlio 

, Campos- Nabor Júnior - Levy Dias-· Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- 0 requeri
mento depefide de votação cm cujo encaminhamento poderão 
fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

- - O Sr. Mauro Benevides- Sr. Pr.e$idcr;tt}!, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para enca
minh_ar a_votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os círculos culturais do País_ enlutarÇtm-se, 
desdÇ pnie:m. em razão do falecimento do jornalista Austre
gésilO de Atb,ayde, 'Presiçl~nte da, ACãdeiTlia Brasileira· de Le
tras e vulto exponencial da nossa intelectualidade. 

Hospitalizado há mais de uma semana, o veterano escri
tor, detentor de extraordinária vitalidade, vinha sendo assis
tido por equipe médica de sua confiança, resistindo à enfermi
dade que terminou por vitimá-lo, às i8h de ontem, o que 
traumatizou a sua família, os seus colegas e a própria opiriião-
pública, que, por seus segmentos mais representativos, com~ 
pungiu-se com o pasSâmentb-daquele grande brasileiro. 

Ainda recentemente_,_ quando da posse do Senador Datcy 
Ribeiro na ABL, recebi de- Austregésilo de Athayde uma 
ineqUívOca demonstração de apreço, uma saudação efusiva, 
acompanhada pelo Plenário, que me emocionou sobrema
neira, valendo como um gesto de respeito ao Poder Legisla
tivo, que integro, e a cuja chefia ascendí num dos mais delica
dos ínstantes da nossa História político~inst1tucional. 

Os principais- 6í-gãoS de corriunicaçáO, em editoriais~-arti-
__ _gos e amplo noticiário, homenageiam, hoje, o Presidente da 

ABL, como, por exemplo, o Correio Braziliense, que O fez. 
de forma exemplar em lapidares Considerações. Diz o editorial 
do Correio Braziliense: 

"Athayd~ 

--"A vida enquanto expressão-luminosa do espírito 
e embate pela prevalência da ordem moral, conforme 

. Çt bom e o h.asto, com ;cer~e_za n,ãp_ se e_xt.ingue com 
a -~orte. _ 9 3:fori~mo se aplica com eloqüente_ juste~ 
à personalidade de Austregésilo de Athayde- Belar
mino Maria Aus~regÇsilo de ~tháyçle ~Cuja passàgem 
entre os ho~ens foi como uma trajetúria, <;te um astrQ 
portador de intensas emanações de luz, um foco ri.âi
lante aberto sobre os últimos 75 anos da vida brasileira. 

Nenhum tema _associado à dignificação di liber
dade, à defesa dos_ frágeis diante dos poderosos, ao 
consolo dos sedentos_ de sede de justiça, à lida estafante 
do homem em busca do seu destino, nada que dissesse 
-respeito aOs .direitos humanos escapou à pena crítica 
e trepidante de Austregésilo de Athayde. Parece que 
a providência o esc-olheu para uma espécie- de serviço 
messiâniC9, _9e ardor e luta, em~ora na sua ju_ventude 
surpreendesse o universo já então vasto de sua influêri
cia com a declaração de que era agnóstico. Aí está 
um paradoxo capaz de explicar os desígnios dos poderes 
insondáveis em concederem-lhe um estágio de certo 
longo aqui neste vàle de lágrimas 

E segue, Sr. Presidente, o editorial do Correio Brazi
liense, cuja inserção neste pronunciamento desde já requeiro 
a V. Ex• 

O Sr, Lourival Baptlsta-Permite-me V. EX' um aparte? 

·-· -·--·-· _:____:_:_-
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O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo ~o ~aparte a,o, . 
nobre Senador. 

O Sr. Lourival Jlapti:sta...!..... Eminente Senãdor Mauro Be
nevides, V. Ex~ faz muito _b_ern __ em cultuar a1 memória _de 
Austregésilo de Athayd,e, Conheci-o há ml!-itos· anos, quando 
eu era Deputado Federal; fui apresentado a ele por um saudO
so imortal, Afrânio Peixoto, e depois por Luiz Vianna Filho. 
Era um homem extraordinário, de grande _cultura, que dirigiu 
a Academia Brasileira de_Letras pqr muitos_ano_s, com digni
dade. Não só, a Aca_demia. está de· luto; mas: as Letras do' · 
Brasil, a cultura brasileira e -podemoS' dizei-.- todO ó País. 
O Brasil perdeu Utn grande filho: Austregésilo de At)layde. 
Faz muito beni V. Ex~- repito~ effi'c'ultUar, nesta_·_ta~;:de. 
a memória desSe insigne braSileiro. , 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
Senador Lourival Baptista, que cinptesta--a Sua Solidari~dade 
à homenagem que neste instante o Senado tribt.1ta à memória 
de ~ustregésilo de Athay_de,_brasileirQ riqtável~ ontem d~saPa
rectdo, e que esta Casa se- h~bittJ.Qll a <\Qmi,rar e respeitar. 
Esse ilustre_cidadão, quando presidia, a Casa o nobre Senador 
N~lson Carneiro, esteve ne-sta trfbuna, oportunidade em que, 
bnndando a todos nós com um pronunciamento lúcido e .com
petente, dissertou sobre a- conjuntura política, econômica e 
social do País. E o fez conl aquele brilho de que se caracteri
zavam todas as s_uas_ manifestações - as orais, em tribunas 
como a nossa e a da. Academia Brasileira de Leüas e as 
-esc-ritas· n-as- pãgínãs ·dtfs-prtncipa-is-jorrrals toirt Os 'quais Ó.iafià
mente c_olaborava. 

Foi, sem dúvidã, -um g~apdC-bf-âs)ieif9-.-um hÕ~~Ol. ciue 
prestou assjnalad_os ser_viç,o§õ .ao .País .. , . . - . 

Como já ressaltei nas palavras iniciais deste pronunCia .. 
mente, na posse do nosso colega, Senador Darcy-Ribeiro, 
o Senador Nelson Carneiro -e e-u;- tiresentes· ·que estávamos 
àquele acontecimento - o nõbre Senador Nelson Carneiro 
representava o Presidente Humberto Luce[la, e -e.U próprio 
encontrava-me cm atitudE.: de adesão espontânea ao· nosso 
companheiro Darcy Ribeiro que se investki. ria função de Aca
dêmíco D.a vaga dC Ou~rO g'rande br_asileirci, o pí:iuiensC-Deo
Lino Couto_:. fomos saUdados, efusiv-ainente, Por Austfegésilo 
de Athayde, num g_esto de hom~nagcm não apenas ao ilustre 
Senador p~lo Rio de Janeiro e a mim, in"odesto representante 
do Ceará. mas, sobretudo, ao Poder Legislativo brasileiro 
que chegamos, tanto o Senador Nelson Carneiro c_o(no _eu 
a dírigí~ em determin~~-~sinstantes d~ possª trajeÍóri3 POLÍtica~ 

F01;portanto, um momentO inesquêciv'elo último contato 
pessoal que tive com Austregésilo de Athayde. E o penúltimo 
Sr. Presidente, foi aqui mesmo ·em Brasília, na resídênci~ 
do presidente do. condomínio acionário dos DiárioS AssOcia
dos, Dr. Paulo Cabral de Araújo, quando Ausiregésilo de 
Athayde, com lucidez e vitalidade impressionantes, remon
tava a fatos passados no meu Estado e rec-ordava a sua estada, 
durante alguns anos, no Município de Pacatuba, nossa terra 
n_atal, de cuja Comarca -o seu saudo.so pai; o erltão Juiz, poste
normente Desc~bargador, Feliciano Augusto· de Athayde, 
exerceu, com bnlho_ e com devotamento, aJudicaiura para 
distribuir justiça aos nosSos coestaduallos. ' 

Ainda hoje, Sr. Presidente, o jornal O Globo, em artigo 
da lavra do jornalista Roberto M~riohQ._ intitulado "Austre
gésilo", também homenageia a figura excepcional de Austre
gésilo de Athayde, quando diz, em determinado trecho: 

"COm a ausênc-ia ·de Austregésilo de Athayde, o 
Brasil sofre uma_ contração irreparável em s_uas dimen
sões espirituais. 

A atuação ·diária' qUe exerceu na imprensa, em 
artigos que s~ caracterizaram por·unrinexcedível poder 

·"de síntese, constitui um registro Para a: históría dos 
mais importantes-acontecimentos dO-séCulo; judiciosa
mente analisados à LUz dos ·nossos valores tradicioria:is. 

DiZ mais o articulísta·~- · 
A vlgilâncía que exerceu na preservação desses 

valores, nos quais-se enraíza a nossa linhagem cultural, 
- preOcupado em mantê;.Los acimá 'de quaisquer -díver.:: · 

gências, pfin.cipalrilente nos mais graves momentos de 
crise. que afligirani o País nas últimas décadas, simulta
·neame~te- às iniciativas em que Se empenhou pãrâ. .di
versificar e ampliái as atividades d,e. criação artística, 

. irradiadas a partir da Academia Brasileira de Letras, 
delineiam a grandeza do papel que desempenhou na 
vida nacional. 

E conclui o jOrnalista Roberto Marinho: 
O atendimento que dei àq~ela ponderação e à 

lembrança do seu gener.o.sp j_ulgamento sobre meus 
_préstimos confortam-me pessoalmente. Mas não impe

dem que, como todos os segmentos responsáveis pelos 
turnos nacionaís, experimente a angústia po-r seu desa
pãreCfménto -neste instante da vida pública brasileira. 

ReS.t8.-nos a convicção de que a SUa obra é imorredoura~ 

__ O Sr. Odacir Soares - P.ermit~-me V._ Ex•- um aparte, 
nobre Senaàor -Mau-Fo- B~nevides? o_ • , • : , 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o apatte ao 
nobre Senàdor. , · -

O Sr. Odacir Soar·es- Neste momento em que V. Ex• 
justifica o requerimento aqui formulado por vários Senadores 
no sentido de prestar a devida homenagem ao grande intelec

'-tual, ao grande escritor, ao grande Jornalista Austregésilo 
de Athayde, pelo seu passamento, não poderia deixar de trazer 
a Solidariedade da Liderança dç PFL a essa just_ifiçaçãq que 
V. Ex~ faz, particularmente porque, não tendo a. oportunidade 
de conviVer intiniame;nte- com Austr~géSilo de_ Athayde, ao 
longo de sua vida e dª- minha, pude participar de vários aconte
cimentos culturais e jQtelectuais neste País, onde esteve pre
sent_e Austregésilo df, ~thayde, e, nesses .mom~l!-tos 1 pu~e 
aqmlatar, pude afenr a grande cultura, a grande erudição 
e o gra~~e patriotismo que sempre marcaram as decisões desse 
grande mtelectual e desse grande homem público brasileiro. 
Digo grande homem público porque Austregésilo de Athaydc 
sempre fez questão de registrar, ao longo de sua vida, o fato 
de ter sido um dos re.çiatores da Car,ta dos Direitos Humanos 
da ONU. Por isso ele· teve, na sua vida pública, independen
temente da sua vida jornalística e intelectual, esse momento 

-que ele mes_mo fazia questão de frisar, de recordar e de enfati
zar. Ao trazer ao pronunciamento de V._ Ex~ a solidariedade 
do PFL, queria também trazer a minha solidariedade pessoal, 
porque entendo que O Brasil se apequenou com" o passamento 
de Austregésilo de Athayde, porque perdeu, a meu ver, o 
s~u maior intelectual, 'a sua maior cultura, o homem que tinha 
a maior erudição deste País. Receba V. Ex~ a minha solidarie
dade e a do PFL. 

" O SR. MAURO BENEVIDES- Externo, nobre Senador 
Odacir Soares, a manifestação do met{agradeciroento_a V. 
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Ex~ que, no exercfcio da Liderança de sua Bancada .• empresta nos escapou à pena crítica_ e_ trepidante de Austregésilo d~ 
o apoio do PFL a essa homenagem que tributamos, na sessão Athayde;-:. P~rcce qu~ a .providencia o escolheu para uma espe~ 
de hoje, à figura inolvidável do grande brasileiro Austregésilo ' ' 'cie de servtço messtâmco, de ardor e_ luta, embora na sua 
de Athayde. · 'juven~ude s_urpreendesse o- universo já ·então vasto de sua 

Posso_ mesmo-dizer a V. Ex~ que, na oportunidade em ·. irifluêncía:-~~~ a: declaraç?o de que_ e~a -agnóstico~- A_í'está 
que ouvimos Austregésilo _de Athayde, ao ocupar aquela tribuR u~ p~radóxo capaz de exphcar os de:1~PlOS dos poderes mson~ 
na à nossa esquerda e à direita da Presidência, todos ficamos davets em con;e~erem-lhe um estagto de cer.to longo aqu1 
verdadeiramente_ embevecidos com _o tal~nto, com a compe- nes~e ~ale de lag:Im~s. . _ _ , . . . 
tência, com a versatilidade, com a Lucidez de Austregésilo ~ Dono de saude ~nvejável, era uma .e~~-~~~e ?e Jacar~nda 
de Athayde que, focalizando a grande problemátkã nacional, que nem os vendaval~ de 1932. co~segu~ram almr, depots de 
na época, o fez com uma percuciência extraordinária, refie- · ·esmagada a. Rcvolu~ao C?~shtuciOna.hsta .daquele ano •. na 
tindo, portanto, a s_u_a cultura ç a sua S<fnsibilidade de escritor qual.se ~atnculara na con~I~ao de op~sttorvtgoroso do reg1me 
e de homem público. . . _ _ _ _ . · · totahtáno de Vargas. A pnsao e o eXílio, embora o marcassem 

Não há dúvida~ nobre_ Líder Odacir Soare·~~ que foi umâ _ . na alma co~o u~ f~rr~ em brasa, nã_o i?fluíram sobre .urna 
grande perda para o nosso País, esse mesmo País que Austre- de suas mats not~~e1s virtudes, a coerencta.. _ . _ 
gésilo de Athayçi~.q.os.s,eu~ quase 95_anps, depois de amargar , De Austreg_es~lo de ~t~ayde pode-se _dtz_er ~om pr~c1sao 
exílio, que traumatizou tão~ seriamente a ·sua afn:á, o seu espí- que era um escnt?~ de gemo consagrado a t~cmca do ]Orna-
rito, soube realmente honrar dignificar e eho_brecer. · hsmo, onde pontificou durante 73 anos. Gabava-:se com a 

' sua verve encantadora que siderava os auditórios. de ser o 
O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me permite mais um aparte, mais antigo _editorialista e articulista em atividade em todo 

Senador Mauro Benevides? - - o mundo. E nenhum outro- de seus coetâneos, no consenso 

O SR. MAURO BENEVIDES ~.Pois não.' , 

O Nr :-odacii' Siuii'-es-..:..::.. Acredito também, nobre Senador 
Mauro BenevidCs, que a- imprensá brasileira fíe:Ou menor, 
porque o grande escritor fazia questão" de dizer que ele sempre 
fora, na realidade, um jornalista. Ele não se considerava um 
ín-telectual de tbdos o~ram·os do saber: Ele viveu do jornalismo 
e para o jõrnalismo. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Perfeitariierile;·nobre 
Senador Odacir Soares.., A autorid~d,e; moral de Austregésilo 
de Athayde_ fê-lo ad_mira,do por todO~ os governos, ~ exceção.
daqueles que,_ ao tentar puni-lo,_ t;Ijvez pensàssem que ele 
iria arrefecer_ o seu ímpeto _de lutador; que aposentaria a sua 
pena brilhante, cáustica em-muitas oportunidades. mesmo 
dentro daquela exemplar concisão que -passou a caracterizar, 
a partir de determinado momento, a sua colaboração na im-
prensa brasileira. - · 

Foi, como disse, um brasileiro notável, umã figura_ exem
plar, um vulto estelar de nosso País.- E, nesse_in.stante, Sr. 
Presidente, o Senado Federal se sente no dever de homena
geá-lo, certo de que Austregésilo de Athayde soube de fato 
dignificar a vida cultural b:rasileira.: ;. '"' 

(DOCUMENTO A -QUE SE REFERE O SENA
DOR MAURO'.BENEVIDE!{EM SEU PRONUN-
CIAMENTO): ' 

ATHAYDE 

A vida enquanto expressão luminOSa do_ espírito e embate 
pela prevalência da ordem moral, con(orme u bo.m e o justo,_ 
com certeza não se _extingue com :;1'91-ótte:-o- ·aforismo se 
aplica com eloqüente justeza à personalidade de Austregésilo 
de Athayde - Belarmino Maria Austregésílo de Athayde 
- cuja passagem entre os homens foi como a trajetória de 
um astro portador de intensas emanações--de luz, um foco 
rutilante aberto sobre os últimos 75 anos da vida brasileira. 

Nenhum tema ·assodado à dignifiCaÇão da liberdade, à 
defesa dos frágeis diante dos poderosoS, ao consolo dos seden
tos de sede e justiça, à lida estafante do homem em busca 
de seu destino, nada que dissesse respeito aos direitos huma
! 

·da intelectualidade brasileira, exe-rcia com maior brilho a arte 
da concisão c da clareza. Nesse sentido, -só riyalizava com 
_Assis Chateau~riaJ.~d ao qual se associara. desde 1924, na com
pra de O Jornal, para a saga em que sé converteria a criação 
da cadeia nacional dos "Diáiios e Emissoras -Associados". 

Sua obra literária propriamente dita, 15 títulos iniciados 
em 1921, com "Histórias Amargas", juntou-se aos fCstej_ados 
escritos na imprensa para: fOrmar õ lastro de admiração e 

_ respeito que o levaria à Academia Brasileira ·de Letras em 
· 1952. É justo dizer que uma parte substancial de.suas energias 

se consumiu aí, sobretudo depois da eleição para a presidência 
dá Cása, errl 1%0, onde a morte veio encontrá-lo- _33 anos 
depois. . , . · · · 

É impossível identificar o que mais Cintilava na riquíssima 
personalidade de Austregésilo de Athayde,_ se a inteligência 
prodigiosa ou a oratóriã. iridescente, se a construção literária 
por assim dizer hipnótica ou se a extrema originalidade na 

_ abordªgem das .candentes questões da atualidade. Aqueles 
que privaram de sua intimidade testemunham que ele, sem 
dúvida, cultivava uma única e secreta vaidade: a de ter sido 

· o redator principal da Declaração Unive[sal dos Direitos do 
rf-o'mem. _Sobretudo porque, por Sua iniciativa, o homem foi 
declarado um ser "criado por Deus à sua imagem e·semelhan
ça'.', consciente do espírito religioso do povo brasileiro . 

.O século que ainda contempla as nossas vidas com o 
seu n:tisterioso ciclo de_ mudanças segue a ag_onia de seus últi
mos anos mãis pobre nas suas manifestações de vigor intelec
tual e inteligência. Afinal, já não temos ma-íS entre -nós Austre
gésilo de Athayde. 

O Sr. Chagas Rodrigues, 11' Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobt:e Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMÓB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres.idente, 
Srs-. Senadores, a doze dias para completar 95 anos, faleceu 
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ontem na Casa de Saúde SantÇt Lúcia_._ s_o'Çl_QS. cuid~ç)Qs profis- _ . . . . · . 
sionais e ~migas de -Ouilhen:n.e Romano, .A.,ustregésilo de o Congress? NactonaJ_~mpe_dn~ qu_e, desta tn~una, fosse focah-
Athayde, que presidiu,. durante 35 anos,. a Academia Brasi- · _ .z3:da a e~ct~nte parítctpaçao o tlu_stre Prestdente da Acade
leirade Letras. A Nação, toda ela, exalta,ap j!,llga[ 0 emhi.ente · · mta ~raSlletra de Letras naquele 1m portante docum:nto. a 
brasileiro, a valiosa contribuiçã9Jiterária, a prodígios"\ :r:n,emó-. ~d~ ms~ante recordado como um marco na ev~luç~o d~s 
ria, a permanente juventude de espírito, o estjmulo_ aos~novos -~~~ettos da pes~oa humana. ~ nem sequer se .J?od~ mclu,~r 
escritores, a independência dos pr:onunciamentos, a presença em nossos Anats, para conhectmento dos q~e. VIerem depots 
por mais de cinqüenta anos na imprensa diária, a capacidade ct: n~s e como prova de apreço da9uela ef~mende, correspon-
administrativa, 0 culto aos mestres da üngua e das letras, denc1a q~e lhe _endereçou o _PreSlden_te Jtmmy Carter, reno-
o homem, 0 cidadão, 0 mestre, 0 amigo,_ 0 presidente, 0 vando ahtude tgua~ do Presidente _Eisenhower, em outubro 
líder, o imortal. Impossível será repetir, nestas desataviadas de l952.-Carter assun se expressou. 
palavras de_emoção e.saudade., o depoimento de_quantos.con- --"Caro D:f~ Athay~~-. 
viveram cOm Austregésilo de Athayde, OJ.l, acompanharam Este ano, quando comemoramos o trigésímo- ani~ 
à distância su·a luminosa passagem na terra. ltall).ar Fçanco versário da as~inatura da Declaração Universal dos Di-
vê "a figura humana do cidadão, que se perpetua através reitos do Homem, relembramos com a<]míração espe-
cte sua obra, a qual ultrapassou. os.IiJ:nit~s_ d€; nqssas f.ronteiras.. cial a visão e o julgamen_to. correto de--seus: autores. 
projetando o Brasil pelo en<;antameq.to do U_SQ da palavra". o cOncerto' ~9 _quá.l o senhor e seus companheiros se 
Para José Sa_mey~ Austr~gésilo "era a vivacidade intelectual, dedicaram há-três décadas passadas está roais do _que 
o brilho, a palavra, a grande figura humana e a própria institui- nunCa vividamente gravado na consciência da humani-
ção dos valores morais do espírito''. Machado e Austregésilq_ _ dade, e esse documento nos convida a nos dedicar todos 
são dois nomes que marcaram profundamente. a Academia, à sua cOntínUa exeCifÇãd para--o~bem-estar da huma-
no dizer de Oscar Corrêa. "Sinto tristez;i e, áõ mesmo tempo, nidade. 
esperança. Se uma pessoa pôde demonstrar tarpanho amor Ein -noine do povo do meu País, aproveito esta 
pela causa das letras, isto me --dará confiança na coridição oportunidade para aplaudir seu papel na elaboração 
humana, que está nesta crise aguda", declara _Lygia_ Fagundes Qe: tão imp~rtante documento e saudar a liderança vital 
Telles. Já Roberto Marfnho_exalta o jorm.l1ista C:Qm atuação. . Çlq Brasil n(1sse empreendimento .. 
diária e seu singular poder d.e síntese, "um registro para a Espero que durante todos esses anos o s~nhor te-
história dos mais impbrfantes· aco-nteclme-rttos do século, judi- nha obtido grande satisfação_ p& seu r_ele~a.nt~ serviço 
ciosamente analisados à luz dos nossos valores tradicionais~·. e·m favó"r dos_ ideais da Declaraçã;o, ,e quero e:)Cpressar 
Darcy Ribeiro. escreve que Austregé~ilo "soube manter a dig- meu respeitO- pesso-al por sua constante luta em defesa 
nidade da Academia, fazendo com que a instituição- soPrevi- dos direitos humanos rto seu P~í~ e no mundo." 
vesse ao tempo". Lyra Ta_vares afirma_ qç.e "como homem 
de pensamento vai ser _difú::il enc,ontrar alguém mais comple
to". Para Evaristo de Morais Filho era AustregéSilo ''a própria -
cara· da Academia" e sem sua presença, na voz de Geraldo 
França de Lima, "a Academia não será o que sempre tem 
sido". Não diverge Ledo Ivo:- "Sem Austregésjlo_a Acade
mia não poderá ser a mesma, estamos órfãos". Dias GOmes 
resume: - "Ele era a própria Academia. Parece que um 
terremoto destruiu a instituição". Para Cyro dos Anjos," Aus
tregésilo era uma figura admirável pela fluência do ~estilo, 
pela cultura e extraordin,ária _capacidade de trabal,ho" .. peclà~ 
rando-se profundamente triste, Carlos_Cbagas F_il):lo aponta 
Austregésilo "como um dos maiores jornalistas que o,Brasil 
já teve". P;:tra Abgar Renault, que assume a presidência da 
Casa de Machado de Assis, Austregésilo "não foi apenas uma 
grande figura de nossas letras. Foi também um alto .adminis
trador que realizou na Academia uma_ qbra _inesquecível". 
Josué Montello associa_ ªo _p.ome e à obra de Austregésilo 
iniciativas ude repercussão intemacional, co_rno é o caso de 
sua participação na redação da Declaração Universal dos Di
reitos Humanos". 

Peço a tolerânçia, Sr. Presidente, de V. Ex• e dos eminen
tes colegas, para, nesse momento, reproduzir a ora:ção que 
proferi nesta Casa, em 26 de s.etembro de 1979, ao justificar 
a carta enviada a Austregésilo pelo então Presidente Jimmy 
Carter, ao ensejo do Trig~simo aniversário- da importante 
Declaração: 

"Rompo um ineXplicável silêncio que marcou, durante 
todo o ano passado, a intervenção de Austregésilo de Athayde 
na elaboração da Declaração Universal dos Direitos do~ Ho~ 
mem, cujo trigésimo aniversário transcor_reu no último dia 
dez. de dezembro. A circunstância de encontrar-se ein recesso 

Realmente, durante esses três decênios:, o ilustre jorna
·usta Austregésilo de Athayde_.._ fíel às atitUdes assuriúdas ao 
alvorecer da juve'nhide, quando a imprensa o convoCou, aos 
vinte anos de idade, para não mais conceder-lhe_ descanso 
ou apOsentadoria, tem posto :fsua pena privilegiada ao serviço 
dos_ direitos ç:onsagrados naquela memorável afirmação de 
princípios. - - · · - · · - · · 

Tendo sido conferencista reclamado pelas platéias mais 
exigentes, permito-me recordar, entre tantas conferências pro
feridas·, as que iiltitulo~ "Os Direitos Hull!a_nos e a Liberdade 
de Imprensa", a convite da Ordem dos Advogados de Minas 
Gerais; "A Evolução Histórica dos Direitos Humanos", na 
Faculdade de Direito_ da Uni.versidade do Brasil; "Direitos 
Humanos e Política Internacional", no !APEX; "Os Direitos 
Humanos e a Soberania Nacional", no Curso de Jornalismo 
Assis Chateaubriaod, e "Liberdade de Imprensa e Direitos 
dos Cidadãos", na Associação Cristã de Moços. Em 1976, 
_o co_g.sa_gf~o homem de letras, eleito e repetidamente reeleito 
Presidente da Casa de Machado de Assis, publicou Filosofia 
Básica dos Direitos Humanos, contribuição valiosa para o per
feito entendim~nto da memorável Declaração. 

Em 1966, qu3.ndo a Academia Sueca conferiu a René 
Cassino Prêmio Nobel da Paz, o eminente jurista e filósofo 
francês, infonriado que a distinção lhe era outorgada por sua 
participação na Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, reuniu os jornalist.as para afirmar-lhes: 

"Quero dividir a honra desse prêmio com o grande 
pensador br~sileiro Austregésilo de Athayde. que, ao 
meu lado-~ durante três meses, contribuiu para o êxito 
da obra que estávamos realizando por incumbência da 
Organização .das Nações Unidas." 
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Essã evocaÇão, Sr. Presidente, é únto inais- oportuna
quando, surpreendentemente, a imprensa noticia qu~e a cOinis
são de desembargadores flurnindiSes encarregada de refórmar 
o Côdigó de Divisão e·orginiz"ação Judiciária rejeÚÓu suges
tão dos Juízes Wilson Marques, Onurb Bruno COsta-, Páulo 
Sérgio Fabião, loel de Andrade~ Mauro Fichtner, no-sentido 
de serem feitas corréiÇóes de surpresa nas delegacias, a fim 
de impedir possíveis casos de _violência e torturas policiais, 
de prisões ilegais e outras tantas irregularidades, a cada instan
te denunciadas pela imprensa. Recordo_ que, Governador da 
Bahia, Otávjo Ma,ngabeira _surpreendeu um dia aoS Policiais 
ao vis'ítar ifléspetádamentc uma deleg~ci~ da capital, para 
constatar ·o tratamento dado aos pres_os e a legalidade de 
suas prisões. Com issO, conteve.- quãil.f6 possível, oS excessos 
habituais e ilfaStOu -os que Os- piaticava:rrf:- --- ---

São da Declaração UniVersal, de que Austregésilo de 
Athayde foi um dos elélbora_dores_, as afiftita_çõ_es de qUe "nin
guém será submetido a tortura_, nem a tratamento ou castigo 
cruel. desumano ou degradante", já qtie_ ''-todo hoJ:Uem tem 
o direito de_ser, em todos os lugares, reconhe_cido como pessoa 
perante a lei". Não só os presos polític_os, mas todos os entre-. 
gues à guarda policial. Foi também pensando neles que- os 
homens de boa vontade se reuniram para elaborar a Decla
ração Universal dos DircitbS_do Homem. 

Austregésilo engrandeceu seus últimos anos de vida com 
uma generosa aspiração. Num país onde a improvisação dos 
homens públicos- é o pão nosso· de cada dia, Austregésilo 
dedicóu-se ao Céntro InlerriãciOii"al de CU.ltUia-. na cidade flu
minense_ de Campos, destinado à formação dos futuros dirigen
tes nacionais. Nosso saudoso colega Joãb Cleofas fizera-lhe 
a doação inicial, o Solar da Baronesa. -E ali f;;!Stive,· vai por_ 
alguns anos, com o Presidente José Sarney, contaminando;-rne 
da lição de juventude e determinação que, à óeíra dos noventa 
anos, dava aos moços Austrégesilo de Athayde. Quanto me 
foi dado, comecei a ·carrear as verbas orçamentárias possíveis 
para a grandiosa obra, que os companheiros, os amigos-· e 
os admiradores têm·o dever de levar a termo, para honrar 
a memória do grande brasileiro. 

Relembro, por fim, a_ _última vez que Austregésilo veio 
ao COngressO Nacional, relnlido em sessâdespccial para' recor
dar o sesquicentenáriO de Machado de AsSis. Os Anais guar
dam a brilhante oração do ilustre PreSidente da Academia 
Brasileira-de Letras. E lhe coube, juntamente com a Acadê~ 
mica Nélida Piiíon, autografar O Velho do Senado, em nova 
e primorosa edição do Cegraf. -- -

Deveres políticos e parlamentares me impedem de estar, 
nesta tarde, acompanhando à derradeira morada o corpo ·sem 
vida de Austregésilo, de __ cuja amizade me envaideço e de 
cujos conselhos me enriqueci. Aqui estou para depositar no 
altar da Pátria, que é o Senado Federal, as flores da gratidão 
e da saudade. 

Aos que ficam resta cOmo consolo -=-·único_ e-desesPerado 
consolo - a certeza de que, no outrO lado do mundo, à 
espera de Austregésilo, estava, bela e. ansiOsa, o~ Maria José, 
a doce companheira de tantos anos, que a· morte dele a separou 
num dia contraditório de 1985, entre Iá"i~:rimas de despedida 
e de esperanças de continuar na vida eterna um imenso amor, 
sem sombras e sem fim. - ' 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
facultada a palavra. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidêriie, peço à palavra 
para encaminhar. - - --- - -

O SR. PJlESIDENTE (Humberto Lucena) - Conc_edo 
a pala_vra -ao 1nÓ~~e Senador Eduar~o ~ul?licy, Líder çlo _PT. 

. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em nome do Partido dos Trabalhadores, também 
quero externar à família e _a todos os membros da Academia 
Brasileira de Letras o pesar pelo falecimento do escritor Aus
tí'egésilo de Athayde, que tanto honrou este País corno roman
cista, COmO enSaísta, e como defensor da democracia. 

É importante, neste mOme_rito em qué o Senado presta 
esta homenagem a Austregésilo de Athayde, que pensemos 
sobr_e"a Declaração l)niversal dos Direitos· do OHomem, pois 
tendo_ sido ele_ um dos seus signatárioS,_ um dos seus elabc;>ra

·dores, constatamos que o Brasil, passados 45_ anos da elabo
ração daquele importante documento, ainda se _encontra longe 
de procurar atender a· todos os objetivos de cidadania· ali 
colocados. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Senado
res,_ ant~s de proceder à votação do requerimento, desejo, 
em meu nome pessoal e no ~e tod~s os demais Componentes 
da Mesa Diretora do Senado, solidarizar-me coin as homena
gens póstumas que o Senado presta, neste instante, a AuSti"e
gésilo.de. Athayde, Presidente Pe.rpétuó da Academia Brasi
leira de Letras, sem dUvida, um dos brasileiros mais ilustres 
que~ por issO -rnesnto, brilhou, não apenas no jornalismo, mas 
também, e principalmente, na área da cultura. 

A sua obra literária é extenSa e importante. Pode"rlainos 
citar: · · · · 

"Marion", que não figura nem na bibliografia do 
Anuário da Academia; 

Histótias Amargas~·. RiO de Janeiro, 1921; 
"Quando as Hortêncià.s Florescem", Río de Janei

ro, 1921; 
"A Influência Espiritual Americana", Rio de Ja-

neirO, 1938; _ - _ · 
"Fora da Imprensa", RiO de Janeiro, 1948; 
"Mestres do Liberalismo: Chateaubriand Político 

e Jornalista"; _ 
"A Crise Religiosa de Nabuco". "Rui BarbOSa 

Jornalista", Rio de Janeiro, 1951; 
-;'Posse na Academia", Rio de Janeiro, 1952; 

DiScurSO -de Posse e RecepÇão de José Lins do 
Rego na Academia Brasileira de Letras, Rio de Janei
ro, 1957; 

"D. Pedro II e a Cultura do Brasil". 1966; 
''Conferências Comemorãtivas". Rio de Janeiro; 
"Epístola aos Contemporâneos". Rio de Janeiro, 

1967; 
"Vana Verba". RiO de Janeiro, 1968; 
"Vana Verba. Conversa na Barbearia Sol". Rio 

de Janeiro, 1971; 
"Filosofia Básica dos Direitos Humanos". Rio de 

Janeiro, 1976; 
"Vana Verba. Alfa do_ Centauro". Rio de Janeiro, 

1979. 

Com toda essa extraordinária produção literáiia",-Austre
gésilo de Athayde granjeou o título de imortal na Academia 
Brasileira de "Letras e ali se manteve como Presidente por 
mais de 30 anos, elevando aquele sodalício cultural aos pínca
ros da glória, tão fecunda foi a obra administrativa e cultural 
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que ~li reãtizou, coroada de pleno êxitO com a~ construção 
do seu_ edifício sede, na Rua Santa Luzia, no Rio-_d.e Janeiro, 
que é um dos projetas arquitetôriicos mais bonitOS 'da ·cidade" 
Maravilhosa. Sei da luta que ele travou por ,esse •projeto e, 
sobretudo, pelo financiamento para construí-lo_. 

Quero, nesk instante, Srs. Senadores, dar um depoi
mento. Costum-o dizer que, em 1970, fui vítíina de um acidente 
eleitoral, numa eleição em que o voto cm branco derrotou, _ 
na época, mim protesto ã fase mais sombria do- atitórftari~ino, 
os candidatos de oposição ao regime militar, filiados ao Movi
mento Democrático Brasilc_iro, entre os quais eu méTig_uràva, 
na Paraíba, ao lado de A.rgemiro de Figi.ieiredo:-

De uma hora para outra. vi-me sem nenhuma condição 
de sobrevivêilcía em Brasma C' desloquei-me- par1f Cf Rió de 
Janeiro erri buscã âe um lugar ao sol, em busca de um trabalho 
na minha profissãO de advogãdo. Evidentemente, como-havia 
sido Líder da Oposição e do MDB ao Governo Médiçi,_ fiVe. 
grandes dificuldades de conseguir ~m cqntsato de trabalho 
naquela cidade, apesar das amizades peSsoaís que sempre Cul
tivei. 

Desejo le_mbra_r que foi justamente nOs DiáriO~f e Emis
soras Associados que encontrej guarida para trabãlhar_ durante 
quatro -anos e consegJ.Jir ganhar o pão, com o qual sustentei 
minha fam11ia. Fi.trlevado para lá pela mão gen~roSa e anliga 
do Sr. Senador João Ca_lmon que, quando soube da rrii!lhá · 
presença no RiO de Janeiro, desempregado, eu que seÍTÍpre 
exercera, durante tantos anos, mandatos eletivos, levou-me 
para ·a Assessoria Gcr.al de_~Adminis_tração da Pre~idên~ia qo _ 
Condomínio Associado, na Rua do Livramento. _E ali, no 
velho prédio da revista O cruzeiro, no 89 a-ndar, apr6xirrie1=i:rie 
mais e maís desta extraordinária figura. que foi Austregésilo 
de Athayde. 

Ele era um dos condôminos doS Diárlôs-e EmiSsoraS-Asso
ciados. Da_ya e_xpedieilte" na ·sede dó céu.zeiro, e I~ ~Sta1{a 
diariainente para escrever o seu artigo:E uma particularidade 
que tem muito a ver com a sua longevidade_: ele vinha de 
Botafogo ou do Flamengo, onde morava, a_ pé, diariamente, 
para a Rua do Livramento, porque, segundo ele, "a saúde 
estava_nos pés quentes". E foi justamente esse ex-erCício diário, 
num cooper singular, que fez com- que Austregésilo de Athay
de conseguisse viver duran1e tanto tempo e de uma maneira 
feliz, porque vive_u com higidez físic~ e com lucidez !~_lentai. 

Por isso mesmo, lembro algumas passagens de Austre
gésilo de Athayde. Ao falal sobre a sua morte, algumas agên
cias de notícias- recordaram frases que fi(;arárn comO lenlbran
ças vivas da sua passagem pelo mundo do jornalisrn_o_ e da 
cultura·; dizia ele, entre outras coisas: _ · 

"Jamais escrevi um artigo que não expressasse a 
linha das minha::; convicções democráticãs. Nunca elo-
giei partidos, homens ou grupos." (1983) · 

"Dentro de minha matemátiCa -eSj:,-ecial soma os 
2 (seu pai morreu aos 94 e sua mãe aos 104) e pretendo 
vivei 200 anos, o que para mim representa um grande 
castigo. Desde que minha esposa Jujuca morreu. a vida 
para mim não tem mais sentido". (1985)_ -

"Ainda faço flexões de botar a palma da mão no 
chão. Hoje eu faço pouco porque tenho medo de cair 
e quebrar o nariz"_ (1987) 

"Tenho uma saudade louca da minha ml,llher. Vi
vemos 56 anos numa paixão recípro-ca, rflaraviihos3.". 
(1987) 

"Se populismo salvasse as nações, a Argentína e 
o Uruguai seriam nações prósperas". (1989, em con
versa com Leonel Brizola) 

.':Você devia ter-lhe perguntado: mas nós não so
mos irmãos?" (1989, quando Brizola questionou sobre 
corno tratar um político que o chama de filho da ... ) 
- "É um infeliz o sUjeito que não morre! Um homem 
como eu não faz mais amigos nOvos. Fui aiD.igO dos 
avós e bisavós das pessoas". (1990) 

' t.Não gastO. quase· nada comigo. Meus sapatos e 
ternos duram de 10 a 15 anos." (1990) 

· - -- _:''Está vendo, dona Zélia Cardoso de Mello, o que 
-a~sCnhora está arranjando?" (1990, quando sua pou-· 
pança foi confiscada) 

"Eu ainda me mantenho ativo. mas com um grupo 
seleto de mulheres". (1993) . 

"""Há muito que mulher:e_s~como Beth_f';trias e Dóris 
GiesSe dizem que querem fazer amor comigo. O diabo 
e_-q-ue não-caio nessa". (1993) 

Esse é o retrato do velho Austregésilo de Athayde com 
a sua eierria juventude que, ao falecer, dei;<a.um vazio-imenso, 
ml:o apenas na imprensa brasileira mas, sObretudo, na cultUra 
brasileira, na sua vida literária e, particularmente, na Acade-
mia Brasileira de Letras. -

Associando-se ao pesar ,que sente a Nação pelo faleci
mento de tão ilustre representante da cultura brasileira, a . 
Presidência designa Comissão composta dos Srs. Senadores_ 
João Calmon,_ Darcy Ribeiro e José_ SafTiey para representar 
o Sepado federal nas exéquias do Presidente da Academia 
Brasileira de Letras. jornalista e escritof Austregésilo _de 
Athayde. 

Em votação o requerimento. 
Os SrS. Sena-dores que o aprovam qUeiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberaçãQ do Plenário. 

O S.r. Louriva_l Baptista- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
V. E~. nobre Senador Lourival Baptfsta;havia pedido a pala
vra o nobre Senador Odacir Soares, como Líd_er. A _não ser 
que S. Ex~ possa permutar e ceder sua oportunidade com 
V. Ex• .. 

O Sr. Odacir Soares - Faço a permuta com _Q _nobre 
Senador Lourival Baptista, com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Muito__obriga
do, nobre Senador Odacir Soares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: . _ _ _ 
Dando continuidade aos trabalhos e diligências da Comls~ 

são Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional que apu
ra o endividamento do setbr agrícola bra_sileiro. a elevação 
dos custos de s_eus fináõ.Ciameiltos e a importação de alimentos 
nos exercícios de 1990 a 1993, pã.rticipei, no período de 9 
a 11 do co"rrente, como membro da referida CPI, de viagem 
ao Estado de. Mato Grosso, onde fizemos uma reunião, bas
tafl.te concorrida, no Parque c::Je ExpoSições de 'RqJ;idôri6polís. · 
da qual também participaram Secretários da Agricultura d.os 
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Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, produtores, 
dirigentes de organizações sindicais" ligadas ao seta r· e- outros 
representantes classistas dos dois Estados. 

Nas diligências anteriores, estivemos no Rio Grande·· do 
Sul, em Porto Alegre, e no Rio Grande Norte, em Natal, 
onde foram ouvidos vários depoimentos de autoridades ligadas 
à produção rural das respectivas regiões, complementando, 
desta forma, uma visão-global do problema, conforme audiên
cias realizadas com autoridades do se to r ·em Brasília. 

Dessa viagem, que foi uma verdadeira expedição baodei.
rante pelo interior desse imenso e rico Estado de Mato Grosso, 
participaram os Deputados Jonas Pinheiro, que é o Presidente 
desta CPI, Pedro T6ilelli, Valdir Ganzer, Aldo Pinto, -Welin
ton Fagundes e Agostinho Freitas, -e, pelo SenadO, partíd~ 
pamos eu e o ilustre Senador pelo Distrito Federal, Pedro 
Teixeira, que fez oportunas e iriiport<:mteS intervenções du
rante os debates_, questionando, aprofundando e esclarecendo 
pontos relevantes da problemática que discutíamos, acrescen
tando valiosos subsídios oriundos do seu amplo conhecimento 
e da sua larga experiência de notário em Brasília, lidando, 
durante várias décadas, com as questões fundiárias e a reali
dade sócio-económica_ ligadas aos registras imobiliáriÇt~ _em_ 
nosso País. - -

A tónica dos que reclamam fatores externos, absoluta
mente alheios às previsões dos empresários do campo e peque~ 
nos produtores rurais que geram essa inaqimplência;vem reve
lando o clamor de uma causa decorrente dos seguintes fatores: 

-efeitos pernicioSos--de plãnos e_conômicos no 
setor agrícola; 

-as altíssimas taxas de juros que vão provocan-do 
altos índices de inadimplêncía; 

--as importações de produtos agrícolas, com o 
estímulo de acordos bilaterais relacionados com o de
senvolvimento do comércio exterior, que privilegiam 
outros setores das atividades económicas; devido ao 
repasse de benefícios aos que cuidam ~a agrop_ecuária; 

- a carência de créditos fundiários; -
- o terror das execuções das dívidas bancárias 

dos agricultores endividados_ e as distorções_revoltantes 
da comercialização e distiibuiçáo cte p-rodutos agrícolas, 
onde atuam especuladores e atravessadores que sebe
nefiCiam dos preços irris6rio::fpagos ao-i:irOHUtor e dos 
preços exorbitantes pagos pelos Consumidores. 

A Comissão está registrando todos esseidàdos~ prote5tos, 
reclamações e sugestões para elaborar o -relatório final e suas 
conclusões, documento esse que está a cargo do nobre Senador 
Garibaldi AI ves Filho. 

Sr. Presidente, sem ainda analisar cffi maiOr profundidade 
a correlação dos dados_ apresentados, cham2_l!-me a atenção 
no depoimento do Secr~tário Cfa ÃgriCU!úrra-de Mato Grosso, 
Dr. Aréssio José Paquer, a informação de que o Centro-Oeste 
produz 45% dos grãos nacionaiS e deté-ril apenas 32% dos 
incentiVos fisc"aíS, enquanto que o Sudeste recebe 45% desses 
incentivos e prOduz apenas 30% dos grãos dO País. Outra 
grande distorção, que apontOU; indica que poderia ser uma 
irregularidade o transporte de arroz em casca para o Nordeste, 
cujo custo chega a ser até cinco- vezes -maiS-do que o preço 
do mercado, o que é um absurdo. 

O ·sr. José Aniérico Flores do Affiaral, Secretário da 
Agricultura do Mato Grosso~ do Sul, denunciOu que o CBrasfl 
~ompra anualmente 2 milhões de toneladas de trigo da Argen
tma como estimulo à exportação de prodUtos industrializados 

em nossa economia, mas com 1ssó o seu Estado teve que 
reduzir a produção de trigo de 450 mil toneladas/ano para 
130 mil, caindo o preço do produto de 243 dólares para 130 
dólares a tonelada. Reclamou também da retração do Go
verno na e_Xte.ns3.o rural, que é um fator i!Uportante Para a 
moderníZaçãO tló setor e a melhoria da sua produtividade. 

Outra re_clamação diz respeito aos elevados honorários 
advocatícios dos advogados do sistema bancário,_ que fazem 
a cobrança das dívidas contraídas pelo setor agropecuário, 
variando d_e um para outro profissional de forma inconcebível 
e ipcontrolável, o que estaria a exigir do Governo un1a norma
tização para hierarquizar esses valores do processo de cobr~n
ça, pois a ·elevação dos débitos pelos juros, correção, lnultas 
e·honoráriOs pode tari:lbém contribUI.Tpã-ia e1evar o·salto:s 
níveK de inadimplêncià, c}ue--vem--é-sirangúlando _esSe seiof 
vitãl da produção de alimentos e gêneros de primeira neces_
sidade. 

Tenho observado, nas reuniões de que participei em Porto 
Alegre e Rio Grande do Norte, e agora em Mato Grosso. 
que é grande a expectativa de uma solução para este grave 
problema que vem bloqueando e desestimulando a atividade 
rural e os investimentos- da agriCultura e da pecUáfia. 

_É bem provável uma alta incidência de desvios de aplica
ção de recurso~, provenientes do crédito rural, e-m que alguns 
tentadores aphcarn em outras áreas de ativídade económica 
de menor incidência de riscos. Denúncias não faiütm. 

__ Todayia,_Q problema mais grave, Sr. Presidente, é que 
a crise geral da inadimplência do setor não traduz apenas 
casos isolados de insucessos pessoais, m:is uma realidade do 
condicionamento petverso do sistema creditício de fina-ncia
me~tos que,_ aliados à conjuntUra de armazenamento, distri
buição e comercializaÇão, onde atuani a eS_pecuiaÇ_ão -e o~i atra
vessadores, estão inviabilizando a sobrevivência"-da- ãtívld3.de 
rural e o pagamento de:ssas dívidas que cresce a cada dia, 
vertiginosamente. o dámor que vem do cainpo traz em seu 
favor argumentos-itiSoflsnfáveis quanto 3 essa fealidade, que 
.vem se tornando um processo de extorsão da seiva- vital do 
meio rural, que não consegue produzir valores que saldem 
suas dívidas. __ _ 

O País preciSa salvar sua agricultura do desânimo e dos 
entrave~ que a inviabilizam. Nossas metrópoles não compor
tam mais o êxodo rural, o desemprego. Não podemos acres
centar mais problemas à realidade urbana e à miséria que 
ronda as periferias das cidades. A_agricultura bem conduzida 
não somente emprega, mas dá teto, -alimento e -Produz exce
dentes para o meici urbano e para a exportação. O êxodo 
rural é um fenômeno mundial, mas em um País continental 
c_omo o ~nosso não devemos estimulá-lo, ainda mais que tem 
ti~~ :_sttmulo ao longo dessas últimas déca9,as. Eu. que já 
VIaJei por todo este Brasil e conheço, razoavelmente, grande 

- parte do País e do mundo, tenho ficado realmente impres
sionado com a -potencialidade da agricultura <!-e Taiwan, uma 
pequena ilha do Oriente, uma potência econômica da atuali
dade, e vislumbro, com g-rande ~ntusiasmo, a pujança do nosso 
País em algumas áreas cultivadas, onde a agricultura tem mos
trado as nossas imensas possibilidades de _sucesso econômico 
com a formulação de uma política correta para o campo. 
Penso que já li ou assimilei de alguma reflexão que a moeda 
Qo futuro é espaço e alimento, e somos um País potencialmente 
rico nesse binômio, se bein administrado e gerido com sêrie
dade. 

O único Estado do Brasil que ainda_ não conhecia era 
Mato Grosso e fiquei profundamente impressionado com a 
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paisagem, o vigor e a riqueza dessa região brasileira, des.bra~ 
vada com a atividade agropecuária e abundante em recursos 
minerais. Do_ bre~e contato que tive com parlam~ntares, re
presentantes de comurii_dade_s populares, motoristas de táxi, 
que são os primeiros que dão aos_ visita_ntes. as. oot_ícias mais 
correntes da cidade, tive uma boa impressão do extraordináriO 
esforço que o Governo do Estado_ vem desenvolvendo. 

A receptividade e -o aplauso da população _quanto ao 
trabalho do Governador Jaime Cain-pos são "facilmente identi
ficados nas conversas com as pessoas e nas notíCias publicadas 
pela imprensa, comentando a situação do GOvernador, que, 
naqueles dias, procurando resolver problemas ligados às me
lho.rias de segurança pública do Estado, havia assinado um 
decreto reestruturando cargos e remuneração da __ Eolícia Civil 
e Militar. -

Nesta oportunidade, Sr. Presidente_, por intermédio do 
Sr. Senador Julio Campos, que também foi Governador do 
Estado, quero enviar ao_seu irmão, o Governador Jaime Cam
pos, os meus cumprimentos pelo que vem realizando no Esta~ 
do de Mato Grosso. __ _ 

Sr. Presidente, quero ressaltar a habilidade, o empenho 
que o Presidente dessa GPI, o DepUtado Jonas Pinheiro~ vem _ 
demonstrando para que se cumpram os seus objetivos, reu
nindo os subsídios -iriij)óiüiT!.teS _c -iiidisPensáveiS pina que no 
relatório final, a ser elaborado pelo ilustre Senador Gaiibaldi 
Alves Filho, se tenha um perfil, uma pauta das conclusões 
que, realmente, retratam a realidade agrícola brasileira e indi
que os procedimentos que devem ser tomados para salváMla 
e fortalecê-la, como um componente indispensável ao nosso 
desenvolvimento social e econ,ôm,icO. _ _ -

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com meu 
pronunciamento, do artigo publicado no Diário de Cuiabá, 
ediÇão de 11 de .setembro d.e 19_93, de (\utoria do Jor_nalis_ta 
Eduardo Gomes, sucursal de Rondonópolis, íiititulado ''A 
Agricultura, nosso respeito no Congresso". 

Sr. Presidente, solicítO também a V. Ex~ que mande modi
ficar o sistema de iluminação das Bancadas, porque li meu 
discurso com _muita difiCuldade, 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA: 

CP! DO ENDIVIDAMENTO 

AGRICULTURA BUSCA RESPALD_O NO CONGRESSO 

Diário de Cuiabá, sábado, 11 de setembro de 1993 

Rondonópolis sediou ontem, uma diligência da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérit<:i-do Congresso Nacional -
CPI, que apura o endividamento do setor agrícola, a elevação 
dos custos de seus financiamentos e a importação de alimentos 
nos exercícioS de 90 a 93. Os trabalhos foram realizados no 
recinto do_ parque de exposições agropecuárias gov-ernador 
Vilmar Peres de Farias. 

A CPI foi instalada em julho deste ano, a pedido do 
deputado Victor Faccíonr(PDSIRS). Seu presidente é o depu
tado Jonas Pinheiro (PFL/MT). Desde sua criaçãci, a·çomissão 
tem ouvido autoridades do set.or, em Brasnia. Para uma abranM 
gência maior âos trabalhos, seus niembros zonearam o Brasil 
em quatro pólos regionais, onde estão ouvindo produtores, 
entidades e autoridades ligadas à área de produção agrícola. 
Em diligências anteriores os parlamentares estiveram em Por
to Alegre (RS) e Natal (RN). Ontem foi a vez de Rondo
nópolis, e no próximo dia 17, será em Belo Horizonte (MG). 

_ Estj.verarÜ na cidade os deputados Jonas Pinheiro-. Pedro 
Toneli (PT/RS), Waldir Guerra (PFL!MS), Aldo Pinto (PDT/ 
RS), Welinton Fagundes (PL!MT) e Augustinho Freitas (PTB/ 
MT) e os Senadores Lourival Baptista (PFL/SE) e Pedro Tei
xeira_ (PP/DF), todos membros da CPL Os procuradores_da 
-RepUblica Luiz- Augusto Santos Lima-e Elaerso Marques Tei
xeira, acompanharam os depoimentos prestados aos parlaM 
mentares. por representantes de Mato Grosso e Mato G.ross.o 
do Sul. 

O QUADRO DA AGRICULTURA 

-Nos últimos anos o setor agrícola foi o mais penalizado 
pelã pofítica económiCa do governo federaL Os seguidos Í]lsuM 
cesses de planos económicos de diferentes governos, as altas 
taxas de jufos que estão levando inúmeros produtores à- ina-

-Climplência, as importaÇões de_produtos vegetais em nome 
de acordos bilaterais, a falta de crédito fundiário, as retaliações 
bancárias a airicultores endividados e ."maracutaias" de a1J.tO
ridades e atravessadores._ levaram o setor produtivo rUral ao 

__ caos. . . _ . 
-Essa CPI. para muitos, é um·- aceno -de- esperançá para 

ª-reversão desse guadro tenebroso que se _abateu sobre o 
_campo. A preocupação de seus integrantes em revérter a situa
ção, é grande. Deputados e senadores que a compõem são 
identificados com a p-rodução. E pelo empenho que demons
traram, em Rondonópolis, vão tocar fundo nas questões que 
estão distorcendo a capacidade produtiva nacional. 

Secretários de Agricultura, dirigentes de_ síndicatos, coo
perativas e de outras entidades do setor, estão ombreando 
com os parlamentares, a luta pela re"Vitalização da agricu1tura 
6!a.sileira. Está em curso Um ffiovimen.to -a riívél nacionál, 
tão forte, que já se pode prever num curto período de tempo, 
uma retomada da produção. Sein os sacrifícios ora impostos 
peta governo e pelo setor finariceiro privado ao homem do 
_campo. 

OS DEPOIMENTOS 

A CPI ouviu os secretários de Agricultura de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, além de produtores c representantes, 
classista:::. dos dois Estados. Os trabalho:;; começaram com 
Arésio Paquer, titular da Secretaria âe Agricultura de Mato 
GroSso. Paquer denunciou as desigualdades regionais. Citou 
que o Centro Oeste prOduz 45 por cento dos grãos naciOnais, 
_que detém 32 por cento "da -"inadhnplénci3. hiaslleira "e que 
recebe apenas. 0,98 por cento de incentivos fiscais. Lembrou 

. que. 0- S"udoestc' recebe 45 por cento desses inceiitíVOS e QUe 
pro-duz somente 30 por cento dos gdos do Priís. CriticOu a 
forma como vigora a equivalência financiamento-produtos, 
que para ele funciona somente no primeiro dia útil do mês. 
Acusou_a Febraban de te_r imposto o último pacote e_conômico. 
Apontou irregularidade no frete do arroz_em casca para o 
Nordeste, afirmando que esse transporte às vezes chega a 
custar até cinco vezes mals do que o preço de mercado. Falou 
que o governo e o Banco do Brasil penalizam o produtor. 
através _de uma política desastrosa. Demonstrou sua preocuM 
pação com o armazenamento de grãos ensacados em ultrapas
sados armazéns da Casemat, em cidades corno Alta Floresta 
e Juína. E comentou que o País adotou a mecanização na 
agricultura e tem bus_cado-tecnologia, mas que não adotou 
uma política agrícola justa até hoje. 

José Américo Flores do Amaral, secretário de Agricul
tura de Mato Grosso do Sul, teve como ponto alto de seu 
depoimento, a denúncia contra_a política de importação de 
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trigo argentino. Flores do Amaral-disse que o Brasil compra 
anualmente 2 milhões de toneladas de trigo à Argentina, para 
compensar exportação para aquele pã.ís de produtos industria
lizados. Com essa prática, seu Estado reduziu sua produção 
de trigo de 450 mil toneladas/ano, para as atuais 13ú mil tonela
das. E o preço por tonelada baixou em função dessa impor
tação-; de US$243 para US$130. O secretário acusou também 
o governo de não investir na extensão rural, dizendo que 
do investimento global de seu EstadO, -nesse setor. o governo 
federal tem uma parceria com modestos 5 por cento. 

O Vicc-Presidente da Federação da Agricultura do E~ta
do de Mato Grosso -'-FAMA TO, Deputado Estadual Homero 
Alves Pereira (PDC) denunciou que o Banco do Brasil tem 

-~ executado clientes inadimplentcs, apesar de estar em vigor 
uma norma de sua diretoria, suspendcn~o tais medidas judi

. ciais. O Senador Pedro Teixeira cobrou nomes de produtores 
executados e Homero citou seu caso -pess<ml, dizendo que 
chegou a ser o maior fmanciado pelo Banco do Brasil ~e 
Alto Araguaia (410 quilômetros ao Sul de Cuiabá). Por frusta
ções de safras e pela política económica imposta ao setor, 
Homero chegou à inadimplência e teve qUC se desfazer de 
propriedades para saldar seus compromissos. O auditório o 
aplaudiu dcmoradamente. O dig~ntc da_Famato disse_ que 
agiu assim, para preservar seu norrie, mas -tambt!m por acre
ditar que os frutos da CPI terão efeitos retroativos para pagar 
a dívida social contraída pelo governo com á classe produtora. 
Novamente foi longamente aplaudido. · , 

A CPI ouviu ainda vários outros representantes dos dois 
Estados. Seus membros também abordaram vários assuntos. 
Welinton Fagundes sugeriu a normat1:tãção -dos honorári"os 
advocatícios dos advogados do Banco do Brasil. Pediu a cria~ 
ção do crédito fundiário para a compra de imóveis rurais 
a exemplo do que .ocorre c-o·m o Sistema Financeiro de Habita
ção, nas cidades, com preferência a esse crédito aos ex-produ
tores que tiveram que deixar o campo por falta de reCursos 
ou problemas agrários. O deputado mato-grossense disse que 
a Lei premia aos que- têm-liciuidez;favorecendo a especulação 
em detrimento da produção. 

O PRESIDENTE 

Jonas Pinheiro, presidente da CPI. disse que os trabalhos 
serão concluídos ainda este mês, após ·a diligência de Belo 
Horizonte. Jonas definiu a comissãO como· um marco no Con
gresso. Elogiou seus membros, as autoridades e produtores 
que estão colaborando para que seu relatório-final, que será 
elaborado pelo Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN) 
seja um retrato fiel da_ realidade agrícola brasileira. 

O SENADOR SERGlPANO 

Para se ter idéia da importância que está sendo dada 
pelo congressista à CPI, basta dizer que o Senador Lourival 
Baptista (PFL- SE), pela primeira vez-este ano deixou Bra
sília a serviÇO do CongresSo Nacional. Baptista, 77, é médico 
e cumpre seu terceiro mandato consecutivo no Senado, onde 
se encontra há 23 anos. 

Com problemas de ordem familiar, o velho senador, disse 
que tem procurado estar sempre em- Aracaju (SE) ou em 
Brasrlia, jamais se ausentando- dessas cidades. No enta~to, 
dado a relevância da CPI, ele abriu uma exceção e veto_;;~; 
Mato Grosso. , . . 

Lourival Baptista foi Prefeito de Aracaju, deputado esta
dual e federal, gove~nador e se ~!e gel}_ s~I!_ador por três vezes, 
disse que Mato GrossO era o único estadO braSileirO que até 

então Conhecia. Elogiou as potencialidades nulto·grossenses, 
e sergipanas·,- Falou do trabalho de Jonas Pinheiro na Câmara 
e considerou,como meninos os deputados componentes da 
CPI: "Meninos sérios, ,dignos, competentes c bem intencio
nados", disse-ao se referir ao.s Deputados Augustillho Freitas 
e Wellington-Fagundes, an[ittiões-da diligência. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --,-- Concedo 
· a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como Líder, para 

uma b~eve comu?icação. 

O SR.~-NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão_ do _orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio para o Plenário do Senado 
Federal ofício enviado a mim pelo Sr. Ministro da Educação, 
Murilio de Avellar Hingel, que tem o seguinte teor: 

Senhor Senador, 
Este Ministério analisou com atenção a propoSi

tura do Senador Pedro Teixeira ao PrOjeto de Lei n"' 
43/93, de autoria de V. Ex•. que faculta, além do parce
lamento, a compensação dos débitos dos clubes de fute
bol profissional, pela cessão de suas instalações ao Pro
grama de Centros Integrad_os de Assistência à Criança. 

A forma de prestação de serviços proposta, no 
entender das Secretarias-fim consultadas, configura-se 
em alternativa de consolidação da Pedagogia de Aten
Ção Integral à Criança e ao Adolcsce_rite e regulariza 
práticas soéiais já desenvolvidas, inclusiye, Pelo seg
meitto que a norma beneficia. De f~u_o, o aproveita
mento máximo da capacidade instalada, por vezes _ocio
sa, e favorável à prática do desporto e do lazer, é 
um dos princípios do Programa Nacional _àe Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente~ PRONAICA. 

Assim sendo. este Ministério se manifesta favora
velmente à propositura do Senador Pedro Teixeira ao 
citado projeto de lei de autoria de Y. Ex~ 

AtenCiosamente,- -
Murflio de A vellar Hingel, Ministro da Educação 

e do Desporto. 
Sr. Presíêlúlte-, quero agradCcler à sen-sibiiid3.de do Minis

tro da Educação e seus assessores_ Inicialmente, esse meu 
projeto resolvia o problema do futebol brasileiro: a dívida 
dos clubes para com a Previdêç.cia Social. Hoje, tornou-se _ 
uma lei assinada pelo Senhor Presidente da República e agora ·· 
será complementado, destinando as áreas ociosas desses clu
bes de futebol à construção de escolas, a fim de atender a 
crianças em todo o Brasil. Tenho certeza que, na próxima 
semana, será votado na Comissão de Economia e, como é 
terminativo, ii"ã iin.e-araiame-ntc para a Câmara dos Deputados 
a firil de se tornar lei. -- ---

Muito obrigado. 

O Sr. Odacir Soares_-_ Sr. Presidente. peço ã.- palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder. 

O SR- ODAClli SOÁRES (J'FL - RO. ~ CÓm~ Úder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como tudo na face da terra, 
as palãVfas tainbéril se ctesgasúm. Quaildo multo marteladas, 
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quando notadamente reiteradas, sem muito _convencimento 
por aqueles que as proferem, acabam sofrendo· a perda do 
seu vigor significante. Assim, _ao ·inv·és de sensibilizar, elas 
anestesiam; ao· invéS -de saçudir. o torpor dOs~ í.n.diferentes, 
elas concorrem para ma"is e rriais acentUáRlo;· áo·tríVés de dar 
curso à mensagem de que .são portadoras, elas acabam blo
queando o processo de comunic~ção, já 'qUe·, eritão, mal 
conseguem perpassar os ouvidos, muito menos as mentes e 
os corações das pessoas· às quais se destinam. _ 

Su.speito que seja esse o fenômenO que está oCorrendo 
com as palavras fome. _e .mis_é.ria que, de uns tempos para 
cá, vêm sendo detonaQas em alta, fx:eq\iência nas _tribunas, 
nos palanques e nas passeatas de ruas deÍte País,.. . 

VerificaRse, sob essa ótica, que a fespeito do intenso 
ruído promoCional. visando a atrair a atenção Qa opinião 
pública. para o "Plano de Combate à Fome e à M_iséria", 
este não tem sensibilizado segmentos mais amplos da populaR 
ção, à exceção da cúpula do PT e do aguerrido qu3dro de 
seus militantes. ·-

Assim, fome e miséria, palavras de tão dolorosa contunR 
dência, não ganham ressonânci_a devida nos tímpanos embo~ 
tactos. da população. Em meio ao vozerio produZido por sua 
in\ensa reiteração, o cidadão não consegue discernir o apelo 
humanitário nelas embutido_das intenções de fatura.mento po
lítico que .se pretende obter com sua vocalização a.mplifícada. 

Diante disso, a cidadania se retrai, pois, como é sabido, 
a.esta, duas coisas sobretudo. parecemRlhe detestáveis: que 
se lhes passem gatos por lebres; que se tente manipular a 
sua boa fé e seus sentimento.s humanitá~:ios e.m proveito de 
interesses não claramente explicitados. . 

Tudo o que dissemos até aqui, Sr. Presidente, só teve 
o propóSito de pôr cm destaque uma exceção; isto é, um 
texto. sobre pobreza e fome no Brasil que, a despeito dos 
desgastes já mencionados. produziu-me profunda e duradoura 
impressão. .. . . .. ._ .. _ .. 

Refiro-me ao trabalho publicado em "Dados", órgão de · 
informação sobre saúde da FIOCRUZ, intitulado O Mapa 
da Pobreza no Brasil, de autoria de Carlos Augusto Monteiro, 
ProfessorRtitular do Departamento de Nutrição da faculdade 
de Saúde Pública da Uni'l.er.s.ida...d~ de .São .E~aulo e pesquisador 
do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e. Saúde 
da Universidade de São Paulo. 

Preliminarmente, o autor. como bo~ didata," busca vincar 
com nitidez os conceitos de pobreza relativa e pobreza absoR 
luta. 

No primeiro caso, pobres ( relativos ) são os que têm 
menos; os menos. contemplados na repartição das riquezas. 
No segundo caso, pobres ( absolutos) são._os. de"spojados 
totais ou os totalmente destituídos de meio~ e.lementares 

que lhes permitam sobreviver, crescer, resistir às doenças, 
trabalhar, conviver em sociedade~--. __ .. ·-

Recorda, em seguiQa, o articulista que enquanto a pobre
za relativa tende a ocorrer em todas as socieí::lades, a pobreza 
absoluta- que é a que estará em foco neste prOnunciamento 
-já foi erradicada na maioria dos países desenvolvidos, hoje 
subt~istindo apenas em nações globalmente pobres, como de
terminados países africanos ou em nações cam .. maior grau 
de dese.nvolvirnento, porém marcadas por profundas desigual R 
dades sociais. É o caso do Brasil. 

É, pois, a partir desta realidade descollfÜrtável que o 
autor propõe à reflexão da sociedade brasileira alguns dados 
inovadores, algumas comparações chocantes, algumas conclu
sões iro positivas que, até certo ponto, ampliam as perspectivas 

dos quê buscam saídas_ para a eliminação das desigualdades 
que lavram nos dois "Brasis" brasileiros. . -

Os dados a que me refiro começam a emergir a partir 
da análiSe que ·raz o autor dOs instrumentos utilizados no 
Brasil e em outros países para mensurar pobreza absoluta. 

Nota, então, o autor que a tendência tem sido a de mensuR 
rá-la a partir da renda familiar; adotando-se determinado nível 
de renda, abaixo do qual, presumivclmente, o atendimento 
às necess.idades bá.sicas dos indivíduos seria impraticáVel. Esse 
pràCedimento fraqueja pelas seguintes limitações: imprecisão 
das informações sobre renda, desconsideração .de. diferenças 
nos custos regionais da cesta básica, descqnsideração de rri.eca
nism·os· de autoprodução ria área rural. e. sobretv.do, posterR 

. gação da disponibilidade de fatores básicos, usualmente proviR 
dos pelo Estado, tais como saneamento ambiental, educação 
elementar e assistência básica à saúde. Esses fatores, como. 
será demonstrado mais adiante, determirüim vadações signifi
cativas nos níveis· rrifnirrins-dc rCilda familiar, imprescíridíveis 
ao ateildimento das necessidades básicas, vale dizer~ nos limi
tes definidores da pobreza absoluta. 

- É aqui que o autor em comento desven.d:i ·as vantagens 
de outras .metodologias ainda pouco exploradas no País, po
ré_~ ·m.~is:_ aptas a medir o efetivo usufruto do conjunto das 
nece·ssidades hásicã:s. ·Eritre essas, .ele destaca as relacionadas 
com os inqúéritõs antropOmétricos. 

Segundo o Professor Alberto Monteiro, já se constatou, 
de há muito, que o padrão normal de creséimento físico que 
expressa a contento. o potencial genético dos indivíduos apenas 
ocorre quando satisfeitas diversas condiçõ.es. Citc::Q1 7se, entre 
estas,_ um bom estado .Q..e nutri.ç.ão ~ ausência de enfermidad.es 
freqüentes. É claro que tudo isso pressupõe o atendimento 
de necessidades elementar.es .-:. alimento$, água, moradia, 
saneamento, cuidados com a higiene e assistênçia à saúde 
......-... qu.e tanto podem ter sido obtidos, individualmente, às ex
pensas das famflias,. quanto coletivamente, às expensas do 
Estado. 

Evidencia-se, pois; a relação de dependência entre atendíR 
menta global de necessidades b.á.sicas e o padrão de cresd
mento na infância;· ó Que explica, de resto, a evolução da 
estatura média da população adulta dos Estados Unidos e 
da Europa, na primeira metade deste século e, em período 
recente, no Japão. 

É estimulante saber que os setores de saúde do País enca
beçados pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, 
INAN, buscando atualizar seus conhecimentos neste campo, 
promoveram uma Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 
- PNSN -, levado a cabo pelo IBGE. de julho a setembro 
de 1989, me~;Uapte entrevistas e estudos detalhados de 17.920 
domic.fiios em, praticamente, todo o território brasileiro. 

· ~- Sr. Presidente,.Srs. Senadores, os dados resultantes dessa 
pesquisa, após trabalhados pelo Núcleo de Pesquisas Epfde
miológicas e Nutrição e Saúde da. USP·, em cooperação com 
o INAN, proporcionaram valiosas constataçõ.es _largamente 
comentadas no trabalho do Professor Carlos Alberto Mon
teiro. Acreditando .s.e_r_impositivo que esta Casa, não só não 
as ignore, mas até deva debruçarRse sobre elas, para aprofun
dados debates e maduras decisõe~. Passo a enume~;á-las, ainda 
-que sumariamente. ~ 

Nos cinco__primeíros anos de vida, o padrão de cresci
mento da criança brâsileira mostraRse profundamente influen
ciado pelo nível de renda familiar. 
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Para o País em seu todo, a renda familiar mensal de 
75 dólares per capita (1,5 salário mínimo por membro da 
unidade familiar), já permite um crescimento infántil seme
lhante ao observado nos Estados Unidos e Inglaterra. 

Surpreende, entretanto, que o nível critico- de renda não 
seja o .mesmo para todo o País. No Norte e Nordeste, só 
a partir da renda mensal equivalente a 100 dólúes (2_salários 
mínimos per capita), é que se vai verificar -o p-adrão n-ofma:J 
de crescimento, enquanto que no Sul, Sudeste e· Ceritro-Oeste,: 
com a metade dessa renda per capita, seja na área urbana, 
seja na área rural, já se constata crescimentO normal, cOmpa
tível com o atendimento das necessidades básicaS~ __ --- _ 

O fenômeno acima põe em relevo a eXístênd3: de fá.t·o-res 
outros que, interagindo com a renda familiar, interfer(;!m pas 
condições de vida dos indivíduos. Entre esses, destaquem-se 
os serviços públicos es.s_enciais, -tais como abastecimento de 
água, escola pública e assistC:néi~ à sa:ú-de. 

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

O SR- ODAClR SOARES .:._Pois não.Ouço; com iriúito
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney MaranhãO-::_ Nobre Senador OdaCif-'Soares, 
V. Ex~ está trazendo ao plenário do Seriado, nestá. tarde, 
um assunto que, no meu entender, é o mais importante para
a sobrevivência de um povo._Quando V. Ex~ fala no desenvol
vimento da criança e na fome -que graça, hoje, na nossa popula
ção, principalmente no iníCiO- da vida das nossas crianças, 
lembro-me do livro, conhecido internacionalmente, também 
de um pernambucano, o ex-Deputado Federal Josué de castro 
-A Geografia da Fome. Neste livro, o autor. alertava para 
essa situação de fome em que se encontra o País, desde o_ 
ciclo do caranguejo, no Recife, onde uma graridé. maioria 
da população se alimenta do caranguejo. Quando falo em 
abastecimento e na fome, dou o exemplo da China, um pafs, 
Senador, que tem apenas 16% de suas terras cultivadas; 65% 
desse plantio é manual para dar trabalho aos_ camponeses. 
Em Pernambuco, fala-se que as terras são _cansadaS com 400 
anos de plantação de cana; lá, na China, são 3.000 anos de 
cultivo. Para que V. Ex• tenha uma idéia do que significa 
a agricultura na China, Senador, eSses 16% da terras cultivadas 
correspondem a 7,8% da agricultura do planeta. Este país 
alimenta 22% da população da Terra. Em riõsso País perde-se, 
no campo e nos armazéns, 30% do que é produzido na agricul
tura, por safadeza e por ladroagem. Tertlõs que dar um basta 
nisso, Senador. Quero congratular-me com V. Ex• por seu 
pronunciamento, como Líder, como homem que se mantém 
intransigente quando se trata da defe_sa dos altos interesses 
deste País e que não aceita patrulhamento. E termino dizendo 
uma frase, para complementar o pronunciamento de V. Ex•, 
tder chinês Mao Tsé-tung: "Povo de barriga cheia não pensa 
em revolução.'' Vamos tratar das nossas crianças, nossos futu
ros dirigentes e colaboradores para o engrandecimento deste 
País. Parabéns a V. Ex': 

O SR- ODACIR SOARES - Agradeçoc a V Ex• pelo 
aparte que se insere totalmente no corpo deste meU pronun~ 
ciamento. 

V. Ex~ verificará que aS regiões maiS atingidas pelo fenô
meno da pobreza abs_oluta são exatamente as nossas: Norte 
e Nordeste. 

Prosseguindo, Sr. Presidente. 
É de notar, por acréscimo,, que todos os fatores acima 

relacionados acusam presença bem mais insatisfatória nas Re-

giões Norte e Nordeste, confo_rme dados extraídos da última 
Pe~quisa !'!acional por Amostra de Domicílios- PNAD, rea
lizada em 1989. 

A elevada ocorrência de_ crianças de baixa estatura é outra 
constatação. Estas, muito prova-velmente, chegarão à idade 
adulta medindo no máximo 1.64cm, se do sexo masculino; 
1.52-cm, _se do sexo feminino. 

É de se notar que em populações sadias e bem atendidas 
a proporção de crianças com essas características- não deve 
ultrapas·sar o teto d?s 2,3%, j~ que a alta freqüência de Ocor
rências acíma desse teto denuncia severos bloqueios do cresci

-mfúito, fenômeno -só-Oc-o!reli.te qUando s-ao extremas as condi-
ções de. pobreza da população. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, de V. Ex• que preside 
na tarde de hoje esta sesSão, e que .é um Senador do Piauí 
-inserido na Região Nordeste -,_uma das regiões mais 
atingidas por esse fenômeno; 

Os percentuais de freqüêncía- dessa anomalia no Brasil 
por regiões, além de dramáticos, são bastante elucidativos. 
Ao invés do limite aceitável de 2,3%, eles atingem proporções 
de 23.9% e 28.1% no Norte e no Nordeste; 9.4%, 8.5% 
e "8.6%, Obs~rve V. E-x· e os Srs. Se~adores, respectivamente, 
nas Regiões Sul, Sudeste e Centro~Oeste. 

A incidência da pobreza absoluta ocorre com maior inten
sidade nas Regiões. Norte e Nordeste, portanto, nas nossas· 
Regiões. 

A correlação observada entre a freqüência de índices 
de baixa estatura infantil e a distribuição espacial da pobreza 

- aOsolu"ta-"no Brasil é notória, pondo em relevo as desigualdades 
regionais e os contrastes Norte-Nordeste, Sul-Sudeste e-Cen
tro-Oeste. Conl efeito, o triapa reg_iúrial ~1-a_sileiro cinde-se 
qU."aSe ao meio Para constituir dois grupoS distintOS: o primeiro 
grupo, integrado por Estados do Sul, Sudeste e Centro-OeSte, 
ohde a ocorrência de retardas severos do crescimento situa-se 
entre 4,9% e 11,6%, e o seg1,mdo grupo, integrado por Estados 
do Norte e do Nordeste, onde tal ocorrência alça-se e-D.tre 

· 16.7% e 33,8%! · · -- · · · --

Sr. Presidente e Srs. Senadores. comparando-se esses da
dos nacionais cOm os de outras nações, disponíveis no Banco 
de Dados Antropométricos da Organização Mundial de Saú
de, logo veremos avultarem~se os extremos de nossos con-
trastes. -- -

Com efeito; dois Estados do primeiro grupo, Santa Cata
rina e São Paulo, ~o comparecerem _com percentual de baixa 
estatura infantil, da ordem de 4,9% e 5,6%, colocam~se jci" 
bem próximos à de países desenvolvidos, tais como a Itália, 
com 2,7%; o Japão, c-om -4%, e o Canadá, com 4,5%. Já 
os Estados do segundo grupo, isto é, da Região Norte e Nor
deste, como _Sergipe, com 32,9%; Maranhão e Piauí, com 
35,4%, postam-se em equivalência com países africanos extre
mamente pobres, como Togo e Quênia,· respectivamente. 

Mas nenhuma das constatações acima enumeradas é mais 
chocante do que o mapa dos Estados brasileiros e sua equiva
lência com países em desenvolvimento; à luz dos indicadores 
antrópométricos·. -- _ 

Inspirando-se em artigo de um geógrafo da Universidade 
Federal da B~hia, o autor <!_o trabalho que vimos comentando 
traça o mapa do Brasil, inscrevendo fio recorte de cada Estado 
brasileiro, ou grupo de Estados, o nu-me·cto país em desenvol
vimento o qual aquele mais se assemelha, exclusivamente em 
termos de crianças de muito baixa estatura-: 

No grupo representado, grosso modo, pela metade do 
sul do País, são estas as equivalências: S3ilta Catarina, São 
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Paulo, Mato Grosso do Sul c Rio Grande do Sul equiparam-se 
à Costa Rica, com um percentual de 7,85%~ Go1ás~-Rio de 
Janeiro, Espírító Santo e Minas Gerais equipararrf-'Sê"'ào Chile, 
com um percentual de 9~6%; Mato Grosso e Paraná_ -equipa
ram-se à Jamaica, com um percentual de 12~1%. 

O autor enfatiza, -nessé ''Pónlo, o fato-de Costa-Rica, 
Chile e Jamaica desfrutarem, no presente, de situação privile
giada no contexto dos países cm desenvolvimento, por integra
rem um grupo reduzidíssiino de nações onde a expectativa 
de vida da população aproxima-se dos 75 anos, ie a mortalidade 
infantil não chega a 2%. -- ·---

Já no grupo que representa a metade Norte/Nordeste 
do País, as equivalências são as seguintes: Amazona~·equipa
ra-se_à Costa do Marfim (17,2% de estatu_ras tnuito baixas); 
a Bahia, a Cabo Verde (25%); o Rio Grande do Norte e 
Paraíba, a São Tomé e~Príncipc (26%); o Ceará, ao Congo 
(27,1% ); Pernambuco, ao Zimbábue (29,9% ), o Pará, a Gana 
(30.5%), Alagoas/Sergipe, ao Togo~ (32,9%) e Maranhão e 
Piauí, ao Quénia (35,4%). ·~ ~~ ·~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as constatações do traba
lho que venho comentando e o mapeamento de nossa pobreza 
absoluta levarai"Çl o Professor Carlos Augusto Monteiro a ~elas 
identificar três implicações, que V. Ex'"' também, silen~iosa-
mente, já O terão feito. · 

Todavia, para não ser incompleto cm meus comentários, 
passo a citá-las, embora resumidamente. 

A primeira- de ordem metodológica -leva-nos a consi
derar a renda familiar como instrumento incompleto de medi
ção da pobreza absoluta. É que ela subestima as _reais diferen
ças regionais no- que concerne ao atendimento das necessi-. 
dades básicas da população. 

A segunda leva-nos à percepção literal da existêncía de 
doís Brasis-: o Brasil Norte/Nordeste próximo às nações maiS 
pobres do mundo, quanto ao atendimento das necessidades 
humanas mais elementares, e o Brasil da metade sul, onde 
o atendimento universal desse requisito parece-muito próXimo 
isolando-o num privilegiado e reduzido grupo de naçõ_es_ ~-1!1 
desenvolvimento. 

A terceira leva-nos a admitir que a eliminação da pobreza 
absoluta no País passa pelo reconhecimento de que: 

a - o problema situa-se, sobretudo, nas Regiões Norte 
e Nordeste do País; 

b - essa situação desvantajosa há de ser atribuída n<í-o 
apenas aos níveis inferiores de renda familiar, mas também 
ao menor acesso da população a serviços essenciais, da respon
sabilidade do Estado; 

c - o sucesso de qualquer política de erradicação d~ 
pobreza absoluta no Brasil dependerá, por conseguinte, da 
capacidade de elevar seletiv~mente o nível de renda das fa~í
lias nortistas e nordestinas e de fazer-lhes chegar pelo menos 
os mesmos servi.ços-sodais j~ conquistad_os _pela população 
da metade sul do País. - - --- -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao conçlui:ç -~~~e- pronun
ciamento, não pretendo limitar-me ao mero registro do exce
lente trabalho produzido por este ilustrado e competente pes
quisador da USP, Professor Carlos Augusto Monteiro. 

Concedo o aparte que me foi solicitado pelo Senador 
Cíd Sabóia de Carvalho sobre o problema da fome e da pobre
za absoluta no Bra$il. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador, estou apenas 
ingressando no Plenário, com o prazer de">'encontrá-lo na tribu
na, o que é sempre um valor renovado _da nossa Casa, mas 

tenho certeza que a análise que V. Ex~ faz há sempre de 
ser de profundidade, principalmente numa temática que tOca 
de perto a representantes de Estados como os nossos. Conhe
cemos de perto esse problema, porque o Nordeste e o Norte 
do País sãO Estados que ali se enfeixam na" geografia nacional, 
sempre-rt1a:rcados até por um certo genocídio, que já foi denun
ciado, exatamente por essa problemática. Não posso apar
teá-lo no mérito, trazendo expressões que devam aderir ao 
valor do seu discurso, ·mas adivinho_ que, com toda a certeza, 
V. Ex~ fínaliza um trabalho de_ expressão na tribuna desta 
Cãsa.---

O~S~-. ODACIR SOARES- Agradeço a V_ Ex• pelo 
seu aparte e peço desculpas porque entendi que V. Ex• hi;tV1a 
pedido um aparte, mas, de qualquer maneira, com a erudição 
que sempre teve, V. Ex~ acaba de apartear o meu discurso 
no mérito, ao contrário do que_Q,caba de__di~_e_r._ _ __ ·-- _ 

Prosseguindo, Sr. Presidente, quero, mais do que isso, 
cumprimentar publicamente o Professor Çarlos Augusto Mon
teiro, da USP, dando~lhe desta _tribuna o meu testemunho 
pessoal de que seu texto - __ tão _sóQrio na formulação ·da_~ 
análises, tão preciso no trato dos jndicadores cuidadosamente 
pesqUisadoS e tão explosivo na índução de suas implicações, 
rof!Ipe todos os bloqueios porventura gerados pelo mau uso 
que se tem feito rieste- País do discursp sobre a fome e a 
miSéria. Rompe bloqueios e convence. 

Convence que é inaceitável a indiferença, a incúria," a 
inércia e a "inconsciêOCia' de quem quer que seja, ante realida
des tão- explosivas como aquelã.S postas em relevo etn ""O 
Mapa da :Pobreza no Brasil". 

Çony_en_ce que permanecer alheio e insensível aos dramas 
vividos pela legião dos pobres absolutos, neste Brasil. é atrair 
sobre .si a ira de neu-s e a maldição das gerações que hão 
de vir. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o- -discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1" 
Vice-Presidente. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uffia breve com'unicação pela Liderança do PFL. 

Ô SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavl."a, na forma regimental. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)-:-:. Sr. Presidente, _ _o 
nosso Líder Odacir So.ares já fez O registro hoje do falecimento 
dessa grande figu_ra ~acional Au_str:egésilo de Athayde. 

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, em aditamento .ao regis
tro. feito pelo Líder Od:icir Soares, de também·registtar hoje 
o-falecimento de Sálvio Sinésio BetieVideS, na cidade ç)e Reci
fe, Pernambuco. 

Sálvio Sinésio Benevides nasceü em 1914, em Manaus, 
Amazonas, era casado com D. Enedina Ferreira Ben~vides, 
tinha duas filhas e um filho e era- aposentado do Banco do 
Brasil. Exerceu postos em Manaus, Belém, Caruaru e, por 
último, no Recife. -0 último cargo exerCido foi de gerente 
da agência Centro Recife. 

Este registro é hoje feito por uma razão muito especial: 
os Senadores do PFL. e acredito que todos os demais que 
integram esta Casa, levam o_ seu abraço de _solidarfectad_e ao 
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nosso admirável Companheiro e Líder Marco Maciel e, princi
palmente, à sua mulher, Anna Maria Ferreira M-acieL 

Sálvio Sinésio Benevides era pai de Anna Maria e uma
figú.ra bastante estimada na capital pernambucana. 

O Senador Marco Maciel não está p-resente porque, neste 
momento, acompanha as ·cerimónias· fúnebres em favor de 
seu sogro. 

A Bancada do PFL e, creio, as Bancadas de todos os 
demais partidos levam, neste momento, não somente a Marco 
Maciel e a Anna Maria, mas a todos os_ familiares de Sálvio 
Sinésio Bcnevides, a solidariedade dest~ Casa. _ _ 

É o registro que eu queria fazer. em-- nome-daLiderança 
doPFL. - . ----

A Sr' Eva Blay - Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma breve comunicação. - · 

O SR. PRESIDENTE \Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Eva Blay. ----

A SRA. EVA BLA Y (PSDB - SP. Para uina comuni
cação. Sem revisão da_oradora.)- Sr. -Presideiite, sr-~~: Srs. 
Senadores,_ venho, hoje, muito feliz, fazer am pronuitciamento 
diferente sobre temas que abordei anteriormente neste Ple
nário. 

Em 15 de dezembro de 1992, pouco mais de uril mês 
de minha posse no Senado, manifestei-me contra a pregação 
de ódio e de estímulo à destruição que pude entrever por 
ocasião da comemoração do Dia Internacional de Solidarie
dade ao Povo Palestino, que houve na Cámara Federal. 

Reconhecia cu, naquela data, que tanto o povo israelense 
quanto o povo palestino viviam momentos de grandtdnquie
tação e agruras, sofrimentos dos dois lados. E diss_t;:_ eu então: 

"Tal coma os judeus, também os palestinos devem 
ter o seu lar, na .forma determinada pela Organização 
das Nações Unidas, cuja decis-ão deve ser respeitada 
por ambas as partes e por todos os povos do mundo. 
Por isso, a solidariedade ao povo palestino não deve 
tornar-se um libelo contra os israelenses." 

E eis que, no dia de ontem, tivemoS o privilégiO ae assistir
à escolha de uma solução diplomática para os problemas que 
viviam, no Oriente Médio, Israel e o povo palestino. 

Lembro, Sr"' e Srs. Senadores, que o. Brasil esteve profun
damente envolvido na 1criação do Estado de Israel, em 14 
de maio de 1948. Presidia a ONU, naquele histórico dia, 
o brasileiro Oswaldo Aranha. Foi elc_queni leu a consagradora 
votação que permitiu a fixação·ae·urri e·stado judeu no Oriente 
Médio. 

Pouco visitei o Estado de Israel. A primeira vez foi em 
1961, quando, recém-diplomada, viajei, pela primeira vezl 
para fora do Brasil. Estive naquele país por apenas quatrO 
ou cinco semanas, conhecendo a laboriosa construção de um 
estado nacional; mas, marcou-me profundamente, um fato 
que, na aparência, é muito Sirriples: a história de um menino 
que, chegando perto de mim, me ofereceu uma laranja. Ele 
tinha uns sete anos de idade. 

Quando me ofereceu aquela fruta; ele me disse: "Sabe,
esta laranja que estou te oferecendo veiq do Negev, do deser
to. Ela foi cultivada numa área. onde nãO há água". Ele soube 
contar como é que se fazia para consegUir· a água para recupe
rar o deserto, plantar a fruta e colhê-la e fazê-la chegar à 
nossa mesa. 

Esse momento, para mim, foi conió um clarão, em que 
percebi como se constrói uma Nação, ·~corno- se valoriza o 

trabalho do homem e como se respeita o fruto da terra culti
Vada pelo ser humano. 

Retornel' -ã Israel em 1988, -então à convite da Central 
Sindical, a Hist~dt:"_~t, para uma reunião ~e ap~n~s cinr:o dias. 
Mais uma vez, aprendi uma extraordinária lição: vi mulheres 
negras judias da Etiópia, mulheres afr'icanas e rimçulnlanas, 
todas sendo profissioiializãda s em cidades onde moravam 
ou em centros de vizinhança mantidos pela Central Sindical. 
Vi o treinamento de mulheres de vários países africanos para 
o trabalho sindicaL -

Nesta segunda visita, pude constatar que, ao invés de 
ter sido esquecido, o tvfinistrO OSwãlâo Aranha fora iritegrado 

-como uma personalidade histórica do País. Há ruas, eScolas, 
jardins com o seu nome. Sua história faz parte do curriculum 
escolar. Seu filho é convidado para inaugurar obras públicas 
cqm_o n_om~.çlo pai. 

Confe-ssO, ·srs. Senadores, que~ naquele momento, senti 
uma ponta de orgulho ao ver um brasileiro tão respeitado. 
Ao recordar a figura de Oswaldo Aranha, entendo que ele 
foi" certamente um importante articulador na questão de urna 
solução pacífica para o mundo. 

O Sr. OdaCh~- SOares - Permite-me um aparte, nobre 
Senadora? 

Ex~ 
A SRA. EVA BLAY- Pois não. Ouço o aparte de V. 

O Sr. Odacir Soares - Eu qu-eria trazer a soHdariedade 
da Bancada do PFL ao discurso de V. Ex\ quando registra 
esse acordo que acaba, de ser firmado entre o povo palestino 
e o povo israelense. E um grande momento para a história 
da humanidade.. Esse fato se constituía num sonho dos nossos 
povos e dos povos do mundo inteiro, e creio-, siriceraffiente, 
que esse acordo tende a produzir' o~ sua execução e na sua 
consecução, os momentos que ele mesmo prevê, de uma con
fraternização, de uma ex-istência cOri:ipã.itílhada entre o povo 
palestino e o povo israelense, naquela faixa do Oriente Médio. 
Não tenho nenhuma dúvida de que V. Ex\ ao abordar essa 
questão, reflete o pensamento do Senado Federal, o pensa
mento de todos os que _i~!~gram esta Casa. Eu, particular- . 
mente, quero trazer ao discurso de V. Ex• a solidariedade 
e o regozijo da Bancada do PFL no Senado Federal pelo 
grande acontecimento que vimos ontem, através da televisão. 
Foram momentos emocionantes, inclusive aquele em que os 
dois grandes líderes, o Primeiro Mi_nistro de Israel, Yitzhak 
Rabin, e o Presidente da OLP, Yasser Arafat, estenderam 
as mãos e se cumprimentaram calorosamente. Acho que aque
le gesto, aque1a troca de Cumprimentos, aquele apertar de 
mãos haverá de ser a ponte sobre a qual caminharão os dois 
povos, nO sentido ae sua completa e civilizada integração. 
De modo que gostaria que V. Ex" recebesse os meus cumpri
mentos pelo discurso que pronuncia hoje, quando registra 
esse acontecimento histórico. 

A SRA. EVA BLAY - Eu é que agradeço o aparte de 
V. Ex~ 

O Sr. Mauro Ben-evides --Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senadora Eva Blay? · 

A SRA. EVA BLA Y- Com muito prazer, nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora, desejo tam
bém partilhar da euforia em que V. Ex" se encontra neste 
instante, e que é também de toda a comunidade universal, 
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por esse fato auspiClChó" que,- depois de tanta~ conversações, 
acaba de se efetivar. Posso mes.mQ ;H:;Iümta.r _a_ V. Ex~ que 
o Presidente da Casa,_S_e_nador Humb.crto_ Lpçena, dispôs~se 
a encabeçar um requerimento fõfmal. realçando esse aconteciw 
mente, sem dúvida alguma alvissareiro,- que V. Ex~ comenta 
com o brilho e a competência habituais. A minha solidarie
dade, portanto, a V. Ex~ por esta manifCstaÇão que projeta, 
nos fastos da história parlamentar brasileira, urrf fato de mar
cante significaçãO paia tOdos os povos. 

ASRA. EVA BLAY -Agradeço a V. Ex•, nobreSenador 
Mauro Benevides. Tive a feliz oportunidade de presenciar, 
durante a Presidência de V. El nesta Casa, várias palavras 

·oportunas, sempre reiterando a questão da paz. De modo 
que agradeço muito esta manifestação. 

Em outro pronunciãmento que fiz nCstà. Cá-sã-: êiifatiZei 
como o nosso País tem sido atingido esporadicamente por 
vários moviinf:ntos-TãSCiStas e nazistas. Com certa freqüêOda, 
vimos aparecerem grupos violentos e racistas eritre jovens 
e outros liderados poT pessoas adultas, raivosas. Muitas vozes 
se levantaram contra essas manifestações- inclusive a minha, 
aqui no Senado- procurando evitar que elas se expandam. 

É fundamental que continuemos nessa luta contra todas 
as formas de discdminação,-- apoia:õdO iriaiorias· e- minorias. 
negros, mulheres, povos indígenas, crianças e.grupos de várias 
<?ri~ntações se'!.uais. -Atn;t~és ~S,perrn_~nente e at_iva v~gilância. 
pode-se evitar a instalação da segregação de grupos e o alçar 
da surda guerra civil que ameaça nosso País.- -

Os momentos recentes da conquista da paz, depois de 
45 anos de luta, que se mostrou o pior instrumentO para solu
cionar problemas nacionais e a coragem de enfrentC:tr os desa
fios, por parte dos israelenses e da OLP, animam~!I?S a desejar 
que todos os brasileiros transmitam ao GOverno de Israel 
e à OLP noSsOs vOt_õs e Saiam, Shalom e Paz. 

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

A SRA. EVA BLAY- Pois náo. Senador. 

O Sr .__Eduardo Suplicy- Senadora, cOngí_ã:hi.lo-me. erh 
nome do Partido dos Trabalh_a_dores, com esse importante 
acontecimento. Cumprimento V. Ex• pela iilietativa de, nesta 
Casa, registrar os anseios- que são de toda a Humanidade 
-de paz que fo~am concretizados no momento _em que Yitz
hak Rabin c Yasscr Arafat se cumprimentaram perante o 
Presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton. Ainda hoje, Yitz
hak Rabin realizou passos adicionais no sentido de_ realizar 
acordos de paz com Marrocos e JOrdânia. Estamos assístindo, 
no Oriente Mt!dio, a um exemplo importantíssimo para todos 
aqueles que acreditam na possibilidade da construção da paz, 
baseada na justiÇa. Na medida em que o povo palestino tem 
o reconhecimento. por parte do Estado de Israel, do seu direi~ 
to a áreas na Palestina e na medida em _que a OLP, por 
seu turno. também reconhece o direito do povo judeu ao 
Estado de Israel, verificamos um passo muito importante para 
a paz em toda a Terra. Meus cumprimentos. 

A SRA. EVA BLA Y- Muito obrigada, Senador Eduardo 
Suplicy. por suas palavras. 

Creio que podemos continuar, dentro do nosso País, essa 
luta pela paz. Esse espírito que se está de-senvolvendo deve 
servir de inspiraçãó para a solução dos_nossos próprios proble
mas. Muito obrigada. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Eva Blay _ Gilberto 
Miranda_ __ Guilherme Palmeira _ Iram Saraiva _ Jarbas 
Passarinho _João Rocha_ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ 
Louremberg Nunes Rocha _ Márcio Lacerda _ Moisés Abrão _ 
Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maraobão _ Pedro 
Simon _ Raimundo Lira _ Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1\' secretário. 

É lido Q_seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 114, DE 1993 

Altera a Lei no 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 
__ que ""Define os crimes contra a segurança nacional, 

a ordem política e social, estabelece seu processo e julga
mento e dá outras providências''. 

O Congresso Nacional decreta-: 
Art. I'" A Lei n" 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 
"Art. 13-A. Simular mediante fraude, forjar ou divulw 

gar falsas informações sobre fatos ou situa-ções, cUja explo
ração_pq_?sa cri_ar problemas di_plomáticos pa_ra o País, ou col~
que em risco a segurança e a ~~berania nacional. 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos:· 
Art. 2" O art. 14 da Lei ll'' 7.170. de 14 de dezembro 

de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 14. Facilitar, culposamente, a prática de qual

quer dos crimes previstos nos arts. 12. 13 e 13-A, e seus 
parágrafos. 

Pena: detenção, de I (um) a 5 (cinco) anos." 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Nação assistiu estarrecida ao desencontro de informa
ções e notícias sobre o supoStO massacre dos índiOs Ianomâril.i, 
evento do qual, agora, conhecemos a verdadeira natu'reza. 
dimensões e localização, acontecido em algum C:.ia do mês 
de julho passado. 

Hoje, graças à ação da polícia federal, de outros órgãos 
governamentais, da presença de parlamentares e órgãos da 
imprensa na área loanomâmi, os fatos comprovam .que as 
informações iniciais eram, estranha e deliberadamente, exage
radas~ irreais e fantasiosas: No entanto, funcionários de entida
de pública, que deveriam ser responsáveis, fi"zeiaril.--afirmações 
categóricas sobre o pretenso genocídio, garantindo de~alhes 
macabros de sua prática e divulgando um número absurdo 
(73) de vítimas. Mantiveram suas informaçõ_es ínverídiças, 
mesmo quando os fatos apontavam outra direção e o País 
começava a sofrer pressões c acusações internacionais de toda 
ordem. Sua atitude foi, no mínimo suspeita. Diante disso, 
cabem as perguntas: qual seu objetivo? A que causa servem? 

Autoridade executiva de alto nível disse que "o País não 
tenl. estrutura para defender seus índios", o que, em outras 
palavras, signífiCã que nãO temos condições de e:x.:ercer sobe~ 
rania sobre todo o território. Nesse momento de dificuldade 
em que vivemos, a declaração não poderia ser mais irrespon-

~ _ sável. 
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Essas notícias c declarações cobriram a ·Nação de dor, 
preocupação e vergonha e, pior despertaram e reforçaram 
na opinião pública internacional sentimentos de horror, re-
volta e desprezo -contra nós. _ _ 

Campanhas públicas e açóes diploriiáticaS. concretas, têm 
sido dirigidas contra nosso País. Algumas delas são, potefl.Cial
mente, perigosas para nossa segurançá-, Colocando em cheque 
nossa soberania c integridade territorial. -

No entanto, àquelas afirmações, contrapõem-se as con
clusões de investigação séria e profissional, que parecem con
duzir à certeza de que o lamentável acontecimento teve cir
cunstâncias c dimensões bem diversas das notícias iniciais. 
Queira Deus que assim seja. 

Agora, mesmo que seja, drastica-mente, reduzida a gravi
dade do evento e comprovado que este nem ocorreu em nosso 
território, não há mais como evitar sü:ã.s malévolas conse
_q üênciaS, para- as--nOssas.- relaçõeS -lnternaci()ilais. 

Esta propOsição visa preenCher- uma- lacuna -do Direito 
Penal, que não possui dispositivo para aplicar pena a quem 
pratica, contra a Nação, atas de tão graves repercusSões. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993. - Senadora 
Marluce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983 

Define os crimes contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, estabelece seu processo e julga
mento e lf.á outras providências. 

Art. 14. "Facilitar, culposam~ntc,_a pr~tiçã_de quafQuei
dos crimes previstos nos artigos 12 e 13, e seus parágrafOs .. 

Pena: detenção, de 1 a 5 anos. 
-~-. '.'' •••• ·-·· •••• _, ...................... -.ro-o •••••••• ~ -·-~----~~;..t'õ---·-·-·· 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
será publicado e remetido à comissão _competente_. __ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~ Secretário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 888, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos artigos_ 50 e 49, inciso_X, da 
Constituiçao Federal, combinados com o·artigo 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam solicitad(ls ao Minis
tro da Fazenda as seguintes informações: 

I. Cópia do in.teiro teor do Processo n• 99.99.0776191 
da Caixa Económica Federal. 

Justificação 

ConSiderando informações remetidas ao-Seflãdo Federal, 
em resposta ao Requerimento n-i-300/9"3~· onde êllcontramos 
cópia dos contratos firmados entre a Datarllec e a IBM do 
Brasil (25-10-91) e outro entre a Datainec e a Caixa Econômica 
Federal (11-11-91), sendo que os. deitas do último contrato 
retroagem a preços· de outubro de 1991; 

Considerando que tais fatos podeffi_caracterizar operação 
-triangular com o objetivo de burlar regras atinentes as licita-
ções públicas; --

À.s informações aqui solicitadas são de fundamental im
portância para que se elucidem as circunstâncias do negócio. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1993. - Seitador 
Edua_r(,lo Ma_tarazz9 St,tpl_icy. 

REQUERIMENTO N' 889, DE !993 

Requeiro, nos termos dos art~gC?J 50 e 49, inciso X, da 
ConstituiÇãO Fedenil·,: combinados com o ar~igo 216 do ."B.egi
mento Interno do Senado Federal, sc~:jam prestadas pelo Minis
tério da Fazenda as seguintes informações referentes à Data

- mec: 
----- --1. O Conselho de Administração da Datamec, e:rÍl reu-

·ntâo no dia 3-12-92, deter-minou que dentro de 180 dias fosse 
reduzído o número de filiais da empresa. Esta determinação, 
continua ou foi revogada pelo Conselho? Em caso positivo, 
~ Datamec já possui estudos s.obre __ o_número-de demissões 
decorrentes c qual o destino proposto para as instalações físi
cas, equipamentos e recursos humanos das fil~~is a serein extin
tas? 

2< De março/92 a dezembro/92, _a Datamec apresentou 
à CEF f~ituras referentes à locação de equipamentos IBM 
que _somam Cr$73 bilhões (cruzeiros da época), sem contrato 
especifico, segundo informações da própria CEF. Por que 
razão oCorreu a locação sem o contrato respectivo? A CEF 
pagou tais faturas? Se o fez, foram os valores corrigiçlos mone
tariamente? Em que data e qual o montante pago pela CEF? 
(detalhar valores do principal de acessórios). 

3. No que tange aos passivos trabalhistas, fornecer previ
sões dos valores das Reclamatórias Trabalhistas a serem pa
gos. 

:--~A.: Quais os-ffiotfi/Qs' quê leVarái:n a Datamec_à celebrar 
"-contrato com_a CEF em parceria com a IBM do Brasil (Con
trato de Agente IBM)? as comissões estabelecidas no Contrato 
de Agente IBM são _creditados _em favor dos empregados da 
área de comercialização ou de outros empregados da Data
mec? Os contratos de trabalho_ mantidos entre Datamec e 
empregados da área de vendas contemplam representações 
de produtos que não sejam áe prOpriedade de contratante? 
Quais são as bases destes contratos, no que tange aos percen
tuais de comissionamento? Apresentar cópias dos contratos. 

5. Quantos equipamentos a Datamec mantém na CEF 
locados através do pacto de parceria com a IBM ou por outros 
instrumentos contratuais? Qüal o faturami:rito menSal destas 
locações? Quarito a Datam-eC paga à IBM -mensalmente pelos 
equipamentos locados? 

6. Quais os" se"rviç!)S que a Da"tainec repassa, a nível nacio
nal, para a empresa Método - Organização, PlaneJamento 
e Administração de.Sistemas Empresariais? Tais seiviços não 

_ constftuem a atividade-fim da Datamec? Quanto a Datamec 
-paga mensalmente à Método pelos aludidos serviços? Quanto 
a Datamec fatuni mensalmente pelos mesmos servíços junto 
aos seus clientes? 

7. Há quanto tempo a empresa Método vem prestando 
- serviços para a Datamec? Tais serviços foram contratados 

_conforme o Decreto-Lei n~ 2.300/86, previa? Apresentar có
pias de todos os contratos existentes entre ambas as empresas, 
bem como de todas as. faturas pagas. no p. eríodo compreendido I 
entre julho/91 a agosto/93. . 

Justificação 

-- Considerando que as informações prestadas pela Data
m~_c ao meu Requerimento de Informações n"' 299/93, foram 
tratadas de forma evasiva, e considerando o disposto na Cons-
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tituição Federal. onde a penalidade em face Qe_ tal ~titude 
é clara, solicito_seja enviado este requerime_nto ao Ministério 
da Fazenda para que a empresa cumpra os dispositivos cons.ti
tucionais., respondendo de forma clara e objetiva os quesitOs 
aqui formulados. ___ _ ,_ __ _ _____ _ -

Sala das Sessões, 14 de setembro de..l993. ~ Se.Úador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. - --

O SR·. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão_ despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216, III, do Regim-ento Interno. Sobre .a.meS:a_, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N'. 890, DE 1993 

Requeiro, nos termos do artigo 50 d_a Constituição Fede
ral combinado com o _artigo 397 do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja convocado para depor perante o Plenário 
desta Casa o Senhor Ministro ôa FaZenda, para prestar esclare
cimentos sobre a elaboração e cQndução da política económica 
do governo Itamar Franq),_em especial, sobre a política visan
do a estabilização do nível geral dos preços, o crescimento 
da economia, do nível de emprego, a eqüidade na distribuição 
da renda e da riqueza, erradicação da miséria e d eqUilíbrio 
externo. 

Justificação 

Passad.os_quatro meses desde a ~ua posse, em 20 de_ maio 
de 1993, o Ministro da Fazenda._ Dr. Fernando Henrique-Car
doso, já dispôs de tempo suficiente para mohtãr "S'Ua equipe, 
apresentar à Nação diagnóstico sobre a_ situação económica 
do país e discutir com o Congresso Nacional as prinCipais 
medidas de política económica que o governo vertr adotando, 
está elaborando e pretende implementar proximamente-. NOs 
últimos três meses, em que pese as intenções governamentais 
e os anúncios de diversas medidas, observa-s,e um agrava
mento das tendências inflacionárias, a dificuldade da_ retomada_ 
do crescimento à altura da potencialidade da ecõnOmia brasi
leira e a permanência de grave situação de miséria como -deno
tam os estudos denominados Mapas da Fome I, II e III, realiza
dos pelo IPEA e os diagnósticos do Conselho de Segurança 
Alimentar. Os indicadores_de violência nas áreas 1-uraiS e urba
nas denotam um verdadeiro quadro de guerra sociaJ. 

A gravidade da conjuntura faz com que profundas e drás
ticas medidas tenham de ser_adotadas. A sociedade brasileira 
vem convivendo com sucessivos choqll"es económicos' engen
drados no interior dos gabinetes do Executivo e_ despejados 
de uma hora para outra sobre a população. _A refot:ma econó
mica que o_ Brasil necessita, ao contrário das anteriores, precisa 
ser procedida de um amplo debate e de uma negociªçã9 onde 
e_stejam presentes o Executivo, O Congresso Nacional, os 
trabalhadores~ os empresários e outros r~presentantes da so- _ 
ciedade civil. 

É chegado o momento Qe o Senado federal, com9-Uma. 
das casas do Congresso Nacional, realizar um debate no mais 
alto nível com o ministro da Fazenda que tem_ hoje o principal 
encargo de elaborar e conduzir a política ec-onómica. Em sua 
entrevista coletiva realiza hoje, o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso __ anunciou que está por realizar uma segunda etapa 
de sua política de estabilizaÇão-. Procurou negar-que irá adotar 
choques, maxidesv3.1orizaç6es e medidas que venham a que
brar relações contratuais_ entre os_ agentes econômicos. Mas 
quais serão então os passos a serem adotaçios? _ 

O Banco Mundial, através de estudos encomendados jun~ 
tO a ecõnomistas·, terri, feit{f recome-nd~ções- no sentid,o de 

. o Br~if ado~ar um Conselho de Moeda- e uma Política de 
-_estabilização bãs~ada em lastro estrangeiro. Sei-ia emitida uma 

nova moeda atrelada ao dólar, um regíJOe_ q_l!e _guafdâ ielaÇã"o 
co_1p. os sist~mas mOrietáriOs adotados em colônías inglesas. 
O economista André Lara Rezende, hoje na equipe econó
mica, como negociador da dívidÇl, publicou trabalhos pro
pondo caminho semelhante, o qual, segundo o que expôs 
um artigo na Revista de Economia Política, de outubro-de
zembro de 1992, deveria ser precedido de amplo debate, ja
mais imposto de surpresa. 

O economista Paulo Nogueira Batista rr., em entr_eyistã.s 
e ar:tigos publicados, tem proposto urri caminho alternativo, 
ó de uma política de estabilização baseada em ta$tro nacional, 
em moldes semelhantes ao aaotado pelos goveriloS dos EUA, 
da França e da Alemanha, re~pe_ctivt!_mente, .após as conse_
qüênCias da Guerra da Independência, da Revoluçã.o.France..~ 
e da I Guerra Mundial, quando estes países passaram por 
graves inflações e perda de credibilidade de suas mo~çlas. e 
de suas ínstituições governamentais. O caminho, obviamente 1 

o da criação de uma instituiçã"o (rue- viria· a·eriiitlr Uma nova 
moeda baseada em las_tro de _ativos privados nacionais-, teria 
também que ser previamente debatido no Congresso Nacional 
antes de se cogitar de sua implementação. . 

O Coordenador do Consea, Herbert de Souza, por sua 
vez, tem conclamado o governo e a sociedade a desencã
dearem uma política que ataque com priorídade maior o pro~ 
blema da fome e" aa.-misé:da. awr-o-instrumento de política 
económica que o governo seriamente vai proCurar desenvolver 
para atingir tal fim? 

o ·-Como ê que O conteúdo dos gastos governamentais no 
Orçàmento de 1993 e de 1994 serelacionam-coli! os principais 
objetivos delineàdos?-Em se preVendo défiCits-õrçamenJários, 
sob dife.rentes conceitos,= como é que irão repercutir sobre 
a política monetária, as taxas de juros e os compromissos 
assumidos com os credores internacionais, tendo em vista a 

-capacidade de_ PagameTito do_ setOr públiCo brasileiro e as nor-
mas-delineadas pelo Senado Fedesal? _ _ __ 

Espera-se que o Ministro da Fazenda possa f"azer amr)la 
exposição sobre estes temas para discuti-los em porfundidade 
cotn .. os Senhores senadores. -

Sala das Sessões, 14 de seteml>ro de 1993. :__ Senador ·· · 
Eduardo Matarazzo Suplicy. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
ment? será publicado e incluído, oportunamente, em Ordem 
do D1a, nos termos do_art. 225, II, c, 9 do Re_gimento Interno. 

Sobre a.mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 
E lidos o seguinte: 

Ofício n• 257/PT 
Brasllia, 1• de setembro de 1993 

Senhor Presidente, _ __ _ 
Venho a Vossa Excelência indicar o Deputado José Fortu

nati para ocupar a vaga de titular na Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n"' 344 (cálculo de reajuste 
-das mensalidades escolares no mês de agosto) e para suplente 
a Deputada Irma Passoni. -- - - -- --

Este oficio sibstitui o de. n' 247/PT de 24 d.e agosto de 
1993, pois invertemos o titular pelo suplente. 

Aproveito a oportunidade para reuterar a Vossa Exce
lência P!'O!~stos da mais alta e_stima e elevada consid_eração. 
- Dep':ltado VIBdimir P3l_meira, Líder do PT. --
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Será feita 
a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelO-- Sf ~- 1 ,, 
SeCretário. - · - · · · - -

É lido o seguinte 

RJ!;QUERIMI::NTO N• 891, J)E 1993 

Nos termos do disposto no art. 40, § 1''. alím~ia a, _do 
Regimento Interno. reqüêifõ licença-para afastar-me dos tra
balhos da Casa: de 14 a 30 db ·corrente rnêS, a·fim de_ patticípar 
da Delegação Brasileira à-90" Conferência Interparlamentar, 
em Camberra, na Austrália. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993-. --'Senador 
Ronaldo Aragão. 

o SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ [)e aco;do 
com o art. 40, § 4~. do Regimento Iittef-no, o requerimento 
será remetido_ à Comissão de Relaçõé~ 'E.Xterio~e-s' e Pefesa 
Nacional, devendo_ser submetido à d~liberação_dq Ple_nário 
após a Ordem do Dia, em virtude do_ que se acha preyisto 
no art. 40, § 3", da Lei Interna. 

SObre a mesa, requerimento que _se~á lido pelo Sr. l" 
Secretário. -- -

É lido o seg.uinte 

REQUERIMENTO N• 892, DE 1993 

R.ecjueremos, rios fel-mos regimentais, seja cofisignado, 
nos Anais da Casa, voto de aplauso pela Celebração do acordo 
de paz, assinado nà data de ontem, em \vasl).ing~QJ!, entre 
Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). 

Sala das Sessões, 15 pc setembro Q~ 1993, _:__ HÚmberto 
Lucena - Mauro Benevides - Chagas Rodrigues - Bello 
Parga - Lucídio Portel_la - Eva Blay --;- Mário Covas.·. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 40, § 4~>, do Regimento Interno, o requerimento 
será remetido à Comissão de Relaçõ~s Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, na forma regirúeútal. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presideilte, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roqrigues) - Conoedo 
a palavra a V. Ex~ ~' 

O SR. MARIO COVAS (PSDB- SP·. Pela ordem.)
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" consid!;':'rasse a minha assiw 
natura, como Líder do PSDB, nesse docUmento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- V. Ex• será 
atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência Convoca sessãó extraordinária 'a ··reaHzarwse hoje, às 
18h30min, destinada à apreciação do Requerimento n' 613, 
de 1993. 

A Presidência convoca sessão conjtiiita a realizarwse ama
nhã, ãs 11 horas, no plenário da Câmara doS Deputados, 
destinada à apreciação da Medida Provís6ria n' 344, de 19 
de agosto de 1993, que dispõe sobre o reajuste das mensaliw 
dades escolares do mês de agosto de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RoâFigues) :_ A" Presi
dência recebeu ofício, de 19 de agosto últiri:lo, do nobre Sena
dor Ney Maranhão, encaminhando requer'imento assinado por 

64 Srs. Senadores, visando à constituiçâo de comissão de in
quérito sobre contas públicas no ex-ercício de 1993. 

Por tratar-se de ~ssunto incluído !la_s competências da 
Comissão tle Fiscalização e Controle, criada pela Resolução 
no 46, de 1993~- 'nos termos·do art. 2°, h, i e j, a Presidência 
encaminha a matéria ã essa "COnl.íssão, i:-6mo Propostã- de -Fis
calização e Controle n" 1, de 1993, segundo o disposto no 
art. 3", I, da mesma Resolução. 

É a seguinte a Proposta encainínhada à Mesa: 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N> 1/93 

Nos termos do art. 58, § 3' da Constituição; e 145, § 
J9 do -Regimento Internó, requeremos a constituição de uma 

. Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 11 membros 
titulares e 7 suplentes, para, no prazo de ISO (cento.e oitenta) 
dias, levantar os reais números das contas públicas de 1993 
-e--nos últimos cinco _ _eXercícioS, ·em face ao desencontro dos 
--n.iíinei'Os apreseritados pelo Ministério da Fazenda, Governos 
Estaduais e Empresas Estatais, segundo divulgadp pela imw 
prensa. 

Justificação 

_ Q_presente requerimento juStificawse pela evldêncí3-·de 
de~~om~ole ~ ~alver~ação de recursos públicos e pelo desen
contro dos números das contas públicas apresentadas pelos 

_Governos Federal e Estaduais, conforme têm sido denun
ciados pelos meios de COJI!unicação e pela degradação obser
-vável dos serviços públicos, tais como deficiência no atendi
me-nto médicowhospitalar, rebaixamento de pensões e aposen
tadorias, falência do sistema· educàcional, inexist~neia de sa-
neamento básico'etc~ - -

Ademais, justifica-se pelo clamor nacional da sociedade 
iridigmida com a distribuição 'inj'usta de verbas pela tecno 
bui-oérachi míope-e descomprOmetida com as ne·cessidade bási
cas da população, que deixa de canalizar um volume adequado 
de recursos para-áreas merecedoras de prioridade, como é 
o Nordeste brasileiro. 

Constatawse, em todos os níveis de governo, a inexistência 
de planos, programas e projetas elaborados a partir de diag
nósticos obtidos de coletas sérias de dados e informaç6es, 
sem a distorção da realidade e manipulaçào dos resultados.
Havendo ausência dessas funções de efetivo planejamento 
governamental, verifíca-se que a administra-ção pública naciow _ 
nartem se_caracterizadq pela busca de solução nos momentos 
de crise. Parece que a falta de planejamento no Poder Execu
tivo é proposital e atende a interesses dos grupos de interesse, 
das "corporações", uma vez que dificulta o exercício de efetivo 
Cõntrole sobre a~:-suas ações e impede a avaliação dos resulw 
tados pelo Congresso Nacional. 

· O -diagnóstico feitó por Peter Drucker, há vinte anos 
atrás, para o Brasil parece que hoje é ainda mais válido: 
o Brasil não é um pafs subdesenvolvido, sim um país subgew 
renciado. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito justifica-se ain_
-da pelo descaso do Poder Legislativo feder~[, que tem como 
competência exclusiva" julgar an-ualmente- as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar ü"s relatórios sobre 
a execução dos planos de governo" e "fiscalizar e controlar, 
diretamente, ou por qüalquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos 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 che-ga às cifras que submete 
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às suas Casas lcgislativ;ls. A nível federal, por.e,xemplo, obser
va-se total desinfqrro_a_çãQ Po Cor,gre~so,~Çtcional quanto ao 
real montante das receitas, sentindç-se' inteiramente impossi
bilitado de contestar a~ cifras _en~airr~nhfl~~s. i)d~ ExeCutivo, 
Todo ano, na épOca da apreciação da proppsta,orÇanient.ária, 
os Padamentares defrQQ~a-s.e, ·com recçité\S1 subestjnutdas, o 
que corresponde a uma fixação ffiinimizada das-deSpesas~ Essa 
prátiCa vem diminuir ·a ma-rgem de manobra do CongresSO 
Nacional, enquanto que favorece a manipulação de verbas 
públicas pelo ExecutivO, atravéS"da conhecida si~temátíc::a de 
solicitar créditos adicionais suplementares e· especiais, até· nO 
último mês do exe;rcíçio finãnceir'ó, os-quais s.ãOJ;tprpvatlos 
mediante. a utilização .do.clienteli,smo e fayores p~l~cian?s. 

Convém indagar airtda a'rcspe'ito dos rectitsQs da fo_hte 
188 (remuneraçãO das disposnibilidades- do TeSouro Nado- _ 
nal), que são utiliz"ados--para c'ob~rtura_ de enormes despesas 
orçamentárias. Uma demonstração cristalina desses recursos 
nunca foi feita pelo Executivo, mantendo o COngresso Nacio
nal em completa igndfância~ do seu va_lor real. 

O ·co_ngresso Nacional, na apreciação da última -p-roposta 
orçamentária~ entcndeu.q":le ~3Js_ i"_e~ursos_ p-odei-iam ser usados 
para fioanciar vários projetas de seu interesse. O Te_s_ouro 
Nacional, por ·outro lado, foi tfj.xativó cm só poetfnitir a sua 
utilização para amortização da dívida. Essa disputa acabou 
conduzindo a· um diléma, rcsuJtandó na não-liberaÇãó-'dPs 
recursos pelo Tesouro_ e cujo_deSfec~o ~!~d~ est~_Por.o~cJOdlr. 

Há muitos anos, o eÇon?Jmista Pécio Gardã_.M~Ilhoz 
vem defendend9 a id!!ia d~ que a remuneração dos, recursos 
do Tesoqro pelo Banco Ccnt_r~lé muito aquém àquela vigerite 
no mercad_o, compatível com a taxa de jur9s praticada por 
determinação daquela .autoridade_ monetária. 

Quanto à receita,_ caPe ainda ierp.bi~r qUe :iÓ.úm~(3:~;ai.ltQ-
ridades têm_ vindo a público d~n!J.nciar_ que o Jndict! de -.sone
gação de tributos federais excede 50%_. Qua_J)dq pronunciamos 

3:quela frase de efejtp, que todo mundo ~qqeg~va, inclusive 
nós, queríamos sixitplesmente chamar a atenção _çla Nação 
para esse. grave problema. Sabemos que fomos muito infeliz. 
_Isso significa que o potencial de_ arrecada-ção do Çiove~no 
Federal e no_ mínimo duas vezes oferecido.~ aprcdação dos 
Parlamentares nas propostas orçamentárías.- A ·convivência 
com ã_sonegação tornou-se uma rotina em nosso País. o que 

-tem fe-vado a Seci"etaiiá da Receita Federal a tomar medidas 
paliatiVas, cOm o mínimo de desagradO empresarial, -através 
de programãs de fisc.alizaçãp de _b_ajxa efi_cá~ia _e: pouc~ rigidez. 

_"O feit.o.fiScal conseguidà Via_ a4tp d,e infraçãq ~ão raro-deixa 
de prosperar, por inoperânciã.- da~ inst~iiCiij-s administrativas 
julgadpras internas à própria repartição. 

--_ ~ Diante desse quãdro, o assalariado brasileiro devidamen
te registrado vê-se vftima de um siste_ma desmantelado de 
arrecadação que apela para -o irri:Posfo retido Pela fonte paga
dora- .e para o imposto pago através da al.!todeclaração para 
càbrir inSuficiênclàs de caixa dó Tesouro. E-facilmente obser
vável que o ''leão" vem a cãda ano dific~Wmdo O aProveita
mento de deduções pelo contribuinte-pessOa física nurria tenta
tiva desesperada de "morder" algo além da elevada _alíquota_ 
fucidente sobre os baixos salários praticados em nosso País. 

,_Sem se· falar que este é o único 1Setõr da economia-qUe não 
recebe a indexação mensal. 

Não somente por essas mazelas instituídaS contra o Poder 
Legislativo vê-se o Congresso maniet~dq nas suas açõe~, mas 
até por princípios. estatuídos l)i:l prc;Spria Cafta Magria, tais 
~como os con!)tantes _do inciso II do§ 3'-'do art. 166_que vedam 
-cor~es n~S do"i:açõ~Sp'ar'! pesSoal~ juroS e àmortiz'açãci d~ dívida 
pública ~ transferêpCiaS tributária~ para Esta~os_, Murii~ípios 
e Distrito Federal. 

---= ~ _ J?fl.r:a se ter uffi~ idéia da ma.gnitU~e de serviÇo- da dívída 
_intem~- dentró do Orç-ainento Gêtãl da UniãO, abai:l{õ-é apreM 
sentado um quadi"o ffiOStrando a sUa participa'ção nas despes-as 
totais, ano a ano nos últimos cinco eXercícios financeirOs: 

. -

EVOLUf;í!íO DA DESPESA DO TESOURO 
Ea Crl1.11t,lt 

DiVIDA INTERNA TOTAL DESPESAS TOTAIS 

ANO EHCARGOS AIIORTIZACatl (A) (8) A/8 OBS.: 

19891 73.691.728 249.715.4561 323.3'17 .184 529.882, t161 61,1 Executada 

19911 771.43'1.562 14.161.414.6UI 14.831.853.628 21.581.3'11.1631 68,7 Executada 
19911 75.811.243 15.725.517.4831 15.Bt1.317.726 45.889.223.1321 34,4 Executada 
19921 12.154.888.838 12t3.617.973.3761 215.672.064.214 464.891.345.4521 46,4 Rev. Lei 8419/92 

19931 19.171.889.338 1313.127.924.6441 332.198.813.982 513.856.tet.tlll 64,6 PL 44/92 
. ' 

Computadas as outras vedações con~tit~cio~ais, restam 
aos Parlamentares não mais de 2% a 3% da pi-Õpos.ta orçãinen
tária para atender os pleitos de sua região eleit_Qral. Incom
preensivelmente os GoveinoS· aa Nova Repüblica insiStem 

'em culpar o Congresso Nacional- pasmerri'!- pelosdeSman-

dos ocorridos_ nl! condução dos a tos administrativos_ sob a 
égide dá Carta de 1988. ' ~-- c-• · 

É lícito pergUntar-quem se beneficia da_veda_ção constitu
cional quanto a Córies ilo serviço -da dívida; para o que só 
existe uma resposta: as corporações tarito nacionais_ quanto 
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iritéinacionais: ~:esta in~agar _cc;>rno _pôdC o cOngreSso Nãcio- ·"É trabalharld-o com essa diferença entre valores reais 
nal incluir na Cai-ta Magna _essa cláusula restritiva~ em:detri- e nominais; determinada pelo fluxo ·cta liberação das verbas 
mente de seus própriOs interesses e·criai:ido limitàções.l:l ·suas para oS divei'sus.'órgãos numa ép.o-ca· de inflação' alta, q'-'"e 
prerrogativas constitucíonàiS? S6- niesmo o_ poderoso lobbY· o Poder Executivo redefine sua .escala· .de prio-ridades para 
das corporações ·pdderia garantir a inclusão de cláusula- tão _aplicação dos recursos' independentemente do que·foi ~etermi-
leonina ·cohtra··o liireito éortgressual de ·alterar a proposta nado pelo Congresso", afifma o pesquisador. . -
orçamentária. -- - - - - - ; . O mesmo artigo cita- tafuQért_1 o caso do MinistÇrio da 

Outro tópic;o que ·mêr~ce guarida 'ne.s:ta 1.ustfficaç· ã~-~-.o Saúde que, em I990, ate novembro só havia·reêebido 42,3% 
de seu orçamento~ ao passo que em dezembro esse pe-rcentual 

relacionado com -C? repasse de yerba~ p~r:_~ educação pela atingiu 76,2%, 0 que sigriifica que mais da metade do s-eu 
União, com o intuito de fazer cumprir m_andato ~onsti~ucional orçamento ficou preso até 0 último mês do ano. ---
(art-. .212 da Co~~tituição Federal). Embora o "recomendável" fosse uma destiqação mensal 

O_ rilateni.ático EÍias Antonio J~rge vem de~onSiraÕdo, de cerca de 8,33% 1 o Ministério çla -Saúde, naquele ano, havia 
há mmtosa:nos, a~ravés_ de artigos e entrevistas a peiióiHcos . :recebido até"ãbril, um fluxo mensal de 1,2% de_seu orçamento 
de ampla ctrculaçao como- a conce-dida em 26~6-91 à Folha anual. 
de S. Paulo, onde revela que fez um levantamentd mensal A urgente investigação dessa hipótese, principalmente 
dos dados publicados no Diário Oficial ctd.tJnião-·cofii:Iiii.rÍdo por envolver áreas da seguridade socíal, prioritárias sob a 
n~o haver cotlt~ole do Legislativo sobre o ExecuÚvo na ques- é?tica do Congr~sso Nacional,- faz-se necessária, se se pretende 
tao orçamentána. ~~ --·- ~- -~- · -~- restabelecer o realismo das contas públicas em nosso Pafs. __ 

O.u~ro tópico a ser ~ya11;çado Pel,a,CPI d~s C9D!_a.spúblicas 
Segundo o matemático, ''o procediiTlento é simples e se é uma preocupação com a, fixação de montantes d~ recursos 

constitui numa verdadeira burla ao orçamento aprovado pelo para•atendirnento dos·s_erviçós públicos federais~ A peça orça-
Legislativo; bast~ deixar para n· final do ano ~a li_bep.~ção das mentária que tem sido_ en~min,haçl~ ao Coqgre~scd'j<lciQ-nal 
verbas destihadas aos ói"gão~ ·que o Pod~t ExeCutivo con-sidera deve _ser respónsabillzâda pela cres.centé ·ctise qt.Iê ·a'ssola o 
menos prioritáriCiS". P~í~,_ e i~ que vem do Executivo repleta, .de interesses corpora-

Segundo ele, 0 G_oy~rn.o Federal. ?plicou, poi"" ,exemp!o, tiyistas, atendidos pela tecnoburocraciaestatal, a~ravés_çla "re-
em 1990, apenas· 15,69%· de _sua re_cetta real em educaçao, serva de domínio'' em áreas prívilegiadasd_o_Orçamento Geral 
embora em valores nominais -atin-gí~eos 18%. Em 1989_, ape- da União. _ _ __ 
sar de 0 Ministério da Educação ter recebido, em valo:res OSParlainéntãies,-mUhas_V_ezesdeSconh~~edo"t~sdasma-
nominals, 103~'43% do s'eu ·orçamento, eni. valores-reais _essa rlobras cOntábêis orçame~tárias, homologam cifras jnçof:ren-
porcentagem foi de apepas 58,26%, COnclUindo o-~a~e_màtico teS e distorcidas, auxiliando o _vicejar d_e um cipoal cada vez 
que, naquele ano, o MiniStériO da Educação foi? 23~' c_~l?.~ad?• mais denso, que- é aquilo effi que se transfotmóú- a- aáminis-
entre os diVersos õrgãQs:- da' União, a consegmr a parte que tração pública brasileira. • ,- , ·. .. _ 1 • , 

lhe cabia do orçamento votado no Congresso Naci9nal, con- - Vejamos uma simples comparaç_ão entre ·peRehtagens 
·quanto tenha sido 0 6igào que re-cebeu a maior po-rcentagem relativ3s·a valoreS-destinaBos.a órgãos/funÇões, feita a partir 
de seu orçamento orig~n_al em valores nominais, :- . dos_ orçamentos aprovados para_os ~x~:rcícios de 1992 e 1993~ 

~---------------------------------------------------------
ANiiLIS-E COMPARATIVA 

ORÇAMENTO GERAL DA UNI~O <em %) 

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

Amortizaçã~da Divida Interna 
Juros e Ed~ar~os da Divida Interna 
Encargos Financeiros da União 
Pessoal e Encargos Sociais 
Investimentos 
Outras Despesas Correntes 
Encargos Previdenciários da União 

Transf. para Estados, DF e Municipios 

Operações Oficiais de, Crédito 
Reserva de Contingência 

1992 

43,49 

0,02 

45,64 

9,95 

6,52 

29,34 

2,89 

8,62 

3,34 

0,27 

1993 

57,86 

0,04 
61;29 

5, f6 

5,50 

21,30 

1 '61 

5,55 

1,82 

0,50 

Variação 
+ 14,37 

+ 0,02 
+- 15,65 

(-) 4,79 
(-) 1,02 

(-) 8,04 
(-) 1,28 

(-) 3,07 

(-) 1,52 

+ 0,23 
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Através do _quadro acima, fica facilmente evid_enciada 
a intenção dos_ formuladores da política econôm'ica nacional 
de promover cortes brutais nas áreas consideradas por .eles. 
não-prioritárias - aquelãS que moStrãm variação' negativa 
-e acréscimo proposital nos Encargos Finan-C~irOSâa União,-
capitaneados pelo serviço da dívida interna. , 

Enquanto a maioria da população amarga a crise, os bai
xos salários e a fome, o Orçamento Geral da União_ destina 
recursos vultosos para suprir determinados fundos cuja e xiS-

tência deveria até ser questionada pelo Congresso Na_çional 
e pela população. 

A Constituição Federal, no art. 36 do Ato_das Disposições 
TransitóriaS, determinou a extinção daqueles fundos, que não 
fossem ratificadOS pelo Congresso Nacional no prazo de dois 
anos. Entre os mais vultosos funQo_sde ~xistência,questionãv~l. 
já que O orçamento dos ministérios é}ue os gerenciam iâ" cori~-
templam despesas correlatas que poderiam apenas ser acres
cidas ou ·não, citamOs~ no orç~mento para 1993: 

--------------------------------------------------------------------
FUNDO CiRG2íci GESTOR I VALOR 

• • ----------------------------------'--------------'------------------
FUNDAF- Fundo Especial de Desen
volvimento e Apel"i'eiçoamento das 

At i v idades d.e Fiscal izao;:io 

F••ndo de Apoio ao Desenvolvimento 

Soe ial 
FUNCAFÉ - F••ndo de Defesa da Eco
nomia Cai'eeil"a 
Fundo do Exél"cito 
Fundo Naval 
Fundo da Centl"al de Medicamentos* 
Fundo da Mal"inha Mel"cante 
FINAM- Fundo de Investimentos da 
Amazônia 

FINOR- Fundo de Investimentos do 

Nol"deste 
FND- F•indo Nacional de Desenvol

vimento 
Fundo Ael"onáutico 
F•Jndo Ael"oV i ál" i o 
Fundo Federal Agl"opecuário 

Fundo GE!I"a 1 do Cacau 

MF 

MF 

MF 
.MEx 

MM 
MS/FNS 
MTI" 

MIR 

MIR 

PR 
MÁ e I" 
MAer 
MARA 
MARA 

30.187.154.251 

.6.338.425.500 

29.440.125.000 

41.208.839.573 

42.075.000.000 

31.209.391.570 

11.321.021.251 

9.582.556.500 

12.253.251.750 

36.803.136.473 

29.694.804.143 

2.086.845.751 

1.027.496.449 

1.342.034.769 

--------~-----------------------------------------------------------
• fúndo dentro do Fundo Nacional de Saúde 

O Fuli.do, às vezes, assume proporções tão exageradas 
que quase supera o orçamento do órgão gestor. 

Cabe ainda nessa justificação questionar certas despesas 
verificadas no orçamento do Banco Central para 1993. Tome-

mos', por exemplo, a despesa com pessoal. Enquanto o Con
gresso Nacional (Câll).ara dos Deputados, Senado Federal, 
Centro Gráfioo, Pródasen e Tribunal de Contas), despenderá 
Cr$21,17 trilhões em 1993 .com pessoal e o Poder Judiciário 
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como um todo consumirá Cr$40,21 trilhões, como pode o 
Banco Central do Brasil abocanhar Cr$23,53 tHlhões? _ 

Não só o Banco Central, mas todas aS ins-titUições õfíciais 
de _crédito (BB, BNB, Bas·a; bancos estaduais, CEF etc.), 
contríbuem para poderosos fundos de pensão, distribuem "lu
cros" fictícios aos seus diretores cm· uma verdadeira química 
contábil, pagam até quinze salários e conced!!rn empré~~imos 
subsidiados aos__seusfunciõnárlos:--- --- ---- --

Por outro lado, os__ programas c p'fojetos sob -supervisão 
do Ministério da Fazenda, conhecidos como Operações Ofi-

ciais de Crédito (OOC)~ alitda não sofreram sufícíente qUestio
namento por parte do Congresso Nacio~r~l. Ele~ ~não passa~ 
de ·diSfarçados subsídios, incentivos e programas de equah
zação de preços, destinados a uma- classe dominante interes
sada em ter· suas dívidas indefinidamente "roladas" a taxa 
de juros subsidiada. 

____ Os recursos do Tesouro Nacional, colocados à disposição 
desses programas e projetas, atingiram Cr$252,6 tfílhõ~s no 

- -orçarrrento para 1993, assim distribuídos: · 

El Cri!.Ht,tt 

---------------------------------------------------------------------
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 

---------------------------------------------------------------------------------
Operações de Crédito coM, Estados e Municípios 

Financiamento de CusteiÓ~Agrope~uárlo 

1.020.318.750 
53.186.918.474 

25.877.882.250 

83.659.474.578 

FinanciaMento de prograMas de Investimento Agrcpecuáric 

Financia~entc da Política de For•ação de Éstoques Reguladores 
Financiamento de Programas de Investimento Agroindustrial 

PROEX - Prcgra•a de Financiamento às Exportações 

3.460.173.750 

85.419.845.726 

252.624.613.528 TOTAL 

----------------------------------------------------------------------------~----

Está evidente <:}ue-t3is programas se d~Stinãrii-exclusiva
mente a suprir recursos aos interessados,,seQ.l nenhuma avalia
ção do Congresso Naciorihl. O que surtiriam úfis ·recursos,-_ 
se aplicados, por exemplo, na irrigação-·do Nordeste, rio aten
dimento ao pequeno--pr6c;iutor rural, no desenvQlvimento dQ 
turismo no Nordeste-; no desenvolvimento d~ g~squisa agrope
cuária e na construção de.casas populares? Certamente promo
veriam inúmeros benefícios Sociais·; tãis éomo uma melhor 
redistribuição de ren-da e geração de c,mprego de mão-de-_9bra. 

Outro tópico relãtiVo ao Banco Central do Brasil refere~se 
ao seu resultado (fonte 152), que tem sido usado para amorti
zaçàtl da dívida no Orçamento. Paia 1923~ o reSultado utili
zado para amortizaçãó da dívida foi de- Cr$194,43 trilhões. 

CaUsa estrahheza o fato de o Congresso NaciOnal desco
nhecer o detalhament() relativo à a_purãção des~_e_resu1~)3.do 
e qual o critério para- Sua" utilização. AcredftantoS· que tal 
critério tem sido fixado" pela equipe adm'ínistrativ~f da Secre
taria do Tesouro Nacionãi, que outra nãó é senão de fun_cio
nários de carreira do Banco Central e dO -BanCO dO Brasil. 

Além disso, entendemos. que o orçaffiento da Seguridade 
Social pre_cisa de maior detalhamento- e trasparência, para 
que se extinga o descalabro verificado rios repasses de verbas 
federais a hospitair quC servem ao sis~el_!ill 'de saúde, assistência 
e previdência social, deSCumprindo o "disposto no art. 194 
e 195 da Constituição. Achamos que a-sociedade brasileira 
precisa conhecer - para pódcr discutir ___; as receitas prove-
nientes de contribuições preVidenciáriáS.- - --

Ainda há que se dcscobríi urna fornia p'ráti:ca de se dividir 
o "bolo" das receitaÇ}JrCvidenciárí~S,' de modo a se- eliminar 

o conflito de interesses que hoje -veffi oc-orrendo entre o Minis
tério da Saúde e 9 órg~;o 11rr~cad_ador g~e _é :-o Ministério 
da Previdência-e Assisténda Social. 

Cabe ainda sugerir a apuração da má gestão nos fundos 
constituídos por recursos da classe. trabalhadora em espe_cial 
no FGTS, PIS/Pasep e F A T, considerando-se existírem notí
cias de enormes rombos nos seus patrimónios por itiCútia admi
nistrativa e por falta de recolhimento das empresas. 
. Finalmente, pensamos que os tópicos aqui sugeridos po
deriam há muito tempo ter S,ido objeto de análise e avaliação, 
caso &sistema de corltrole ·integrado estabelecido no art. 74 
da Constituição Federal estivesse_em operação. 

0- Congresso Nacíonál,_~-UJa fluiç~o -p!~cípua _é fiscalizar 
e avaliar os atos do Podei ExecutivO", quase nada fez para 
se estruturar para o desempenho dessa função constitucional. 

- Assim sendo, a presente i-niciativa é f3ctu!ll. Ela servirá 
Para passar o Brasil a limpo e dotar o Con~resso N~cional 
de uma base de dados compatível com o deseJO da soctedade, 
a fim de que o Parlamento Nacional não ocupe o lugar de 
"marido traído". - -

.Portan_to, é necessário que a Càrnara Alta, que dispõe 
do mais caro e eficiente -serviço de informática do País, imple
mente e dê suporte a este projeto que tornará o-setor público 
transparente e confiável. _ _ 

-~ Além dos notávei!;i e quantificáveis benefícios para a Na
ção e o Congresso NaciOnal, que recuperará a cred!bilid~de _ 
junto à população,o objetivo central da CPI das Contas"!úbli
cas Nacionais é ajudar o Plano de Governo do Presidente 



Setembro de 1993 DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 15 8661 

Itamar Franco, tão bem articulado e divulg_ado pelo eminente 
Miriístro da Fazenda, Seriador Fernando Henrique Cardoso. 

O equilíbrio das contas públicas é um óbjetTVO de"Sejáver; 
mas· o mais irnpôtfante, é a modincação dessa ÇQ:!el e injust_a 
estrutura de gastos, que privilegia os encargos ~da.dívida _com 
mais de 65% das despesas totais e despende apenas 5% com 
pessoal! Pode? 

De outra parte, salientamos a diVergênciã dos números 
apresentados pelos MiniStériOs -da Fazend~ e o_ Qoy~~-ç_ do 
Estado de São Paulo, cm__relação à dívida estadual, que chega 
a oscilar de 13,5 bilhões para 1 (um) bilhão de dólares, o 
que corresponde, em termos percentuais, a 1..350%, equiva~ 
lendo a 2 anos ·cte arrecadação do IPM_F. 

O -poder político, que representa a sociedade, tem ficado 
à mercê da boa vontade ou_ d9 _a_rQíttj9 _dre_ aq_tori.daQ.~S,. _aj~ 
do terceiro escalão do Executivo, para receb_~r _informações, 
na maioria das vezes desatualizadas e_não-globais. 

Por isso, o Congresso Nacional.tem sido e:XpOsto-·à opini3o 
pública como o grande respOnsávef pelas difiCuldades encon
tradas pelo Governo para acerto das contas públicas, já que 
o mesmo não tem como averiguar a veracidade dos números 
apontados. 

Ao revés, os BancOs Estaduais, donos de um património 
de US$ 3 bilhões, devem mais de 18 bilhões d~dólares. O 
BanCo Central, o BancO do Brasil, a cahc.:f EConômici-Fede
ral, a Petrobrás e muitas outras corporações, são verdadeiras 
"caixas-pretas", dominadas e utilizadas à revelia do Cong:iesso 
NacionaL . 

Poderíamos, ainda, citai- inúmeros_exempfos, como o sub
sídio de 1 bilhão e quatrocentos milhõ~S: de dólares à indústria 
automobilística para produzir um carro mais barato e gerar 
apenas 800 enlpregoS, O ·qüe ril.CiSftã que os-6 bilhões de dólares 
que serão cortados do orçamento çle 1993, Ootaqamente as 
dotações consignadas pelos congressistas, são um pingo d'água 
comparados com os astronóolicQs desperdícios dos recursos 
públicos, sem o conhecimento ou aprovação do C9ngresso 
Nacional. 

Por isso tudo, contamos com o apoio·necessáTiO dos meus_ 
Pares à instalação da CPI_ das contas públicas que tornará 
viSíveis óS pequenos, médios c grandes. benefiC1ários da_ ren~a 
nacional seja em termos setoriais ou regionais e, acima de 
tudo, em termos pessoais. · 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993 
01 -Senador Ney Maranhão 
02- Senador Ronan Tito 
03 - Senador Mcira Filho 
04 -Senador Chagas Rodrigues 
05- Seri3dor Francisco Rollembcrg 
06- Senador Espcridião Amim 
07- Senador Jarbas P"ssarinho 
08- Senadora Júnia Marise 
09- Senador Lucídío Portela 
10-Senador Jonas _Pinheiro 
11 -Senador Gilberto Miranda 
12 -Senador César Dias 
13 -Senador Onofre Qüinan 
14-Senador João França 
15 -Senador Ruy Bacelar 
16- Senador Josaphat Marinho 
17-Senador Lavoisier Maia 
18-Senador Albano Franco 
19-Senador Eduardo Suplicy 
20 -Senador Gerson Carnata 

21 -Senador Pedro Teixeira 
22 --Se-nador Saldanha Derzi 
23 -Senador EPitácio Cafeteira 
24- Senador Bello Parga 
25- Senador RaimundO Lira 
20·- Seriador Iran Saraiva 
27- Senador Nabar júniOr 
28-Senador Wilson Martins 

_ _ 29- Senador W_al~h" Campelo 
30- Senador Divaldo -Suruagy 
31- Senador Márcío Lacerda 
32- Se:Õador Manstieio de-Lavor 
:33 -senador AluíziÕ'Bezerra --

- 34 ___: Senàdor Guilherme Palmeira 
35 -:-_Sen;:td.or Henrique.Almeida 
36 __:Senador Júlio Campos 
31 - Senãdor Odacir SOares. 
38- Senàdor Áureo Mello 
39- Se~ador Irapuan C6Si:ã. Júllior 
40-Senador Cid Sabóia de Carvalho 
41 - Senador Levy Dias 
42- Sdüfdor AntônÍo 'MãriZ · 
43-Senador Álvaro Pacheco 

-·44 :.__ S.~dor Marluce Pinto 
45 -Senador Jutahy Magalhães 
46 --,Senador D-arcy Ribeiro 
47 -Senador Alfredo Campos 
48 -Senador Marco Macíel 
49 - Senador José Richa 
50-Senador DirCeu--carneiro 
51- Senador AfonsO-Carilargo 
52 -Seriàdor Nelson Wedekin 
53-senador Carlos Patrocínio 
54-Senador João Rocha 
55- Senador Ronaldo Aragão 
56- Senador Nélson Carneiro 
57 -Senador Carlos de Carli 
58 - Senador Magno Bacelar 
59 -Senador Amir Lando 
60- Senador Beni V eras 

--6.1-SenidOr Moisés Abrão 
62- Senador Juvêncio Dias 
63-Senador Flaviano Melo 
64-Senador "Louremberg Nunes Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Chagas·Rodrigues) - A Presi
dência recebeu o Aviso no 323/93, -de 30 de agosto último, 
do PreSidente do Tril;mnal de éont"àS da-Uniáo, encaminhando 
cópia da Decisão n" 392/93, bem como do Relatório e Voto 
que a fundam,~n.tam, e, ainda, cópia ~o i~teiro teor_do p:~cess? 
concernente •..i'& "Relatório de Aud1tona Operacional reali
zada no Programa Nàcional do LiVro- Didático - PNLD -
1992 (TC n' 020.543/92-1). . ... 

O Expediente _será encaminhado às ComissõeS ~e -Assun
tos Econômícos, de Educação e Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, para conhecimento e providências 
que julgarem cabíveis. 

o· sR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior, foi lido o ~equerimento n~ 876, de 1993, do Senador 
Francisco Rollemberg. solicitando, nos termos do art. 13~ § 
1~. dÕ Regimento Interilo, licença para Se au~enta:r dos ~r~ba
lh9S da Casa no di~- 10 do corrente mês, a fim de parhctpar 
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de solenidade de chegada _ao canteiro de obras do rotor da 
primeira turbina da Usina Hidrelétrica de Xingó, no Município 
de Canindé do São Francisco, em Sergipe. -

O requerimento de"lxou de ser votado_naquela oportu~ 
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTEO(Chagas Rodri_!]ues)-:- Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n\' 877, de 1993, do Senador 
Josaphat Marinho, solicitando, nos termqs Po art. 13, § 10. 
do Regimento Interno, licença: para se auseniar dos trabalho~ 
da Casa nos dias 9 e 10 do corrente mês: a -fim-- de -participar, 
corno conferl!ncista, do XXI Congresso Brasileiro de Magis~ 
trados, na cidade de Vitória - ES. -

o Requerimento deíx:Oú de ser votado ~naquela oPortu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão _ 
anterior, foi lido o requerimento nn 878, de 1993~ do Senador 
Lourival Baptista, solicitando, nos te"rmos do .art. 13, § 1~. 
do Regimento Interno,liccnça para se ausentar dos trabalhos 
da Casa no período de 9 a 13 do C_QJ:r_ente mês, a fim de 
participar de diligências -em Cuiabá, ESta:do.do Mato Grosso, 
como Membro Titular da Comissão P3rlamentar Mista de 
Inquérito destinada a investigar as -causas· dO- cridividamento 
do setor agrícola. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri-permanecer 

sentados. (Pausa.) - · 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE-(Chagas Rodrigues)_;_ Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n9 879, de 1993, do Senador 
Marco Madcl, solicit3nàõ-, -n-os tirmos· do art. 13, § 1~. do 
Regimento Interno,_seja considerada como licença autorizada 
sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 8 e lOdo corrente. 

O requerimento deixou de ser votado Iiaquela oportu
nidade por fa]ta de quorum. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprOvam qlleírã:iti:_perffi~all-ecer 

senados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n" 880, de 1993, do .Senador 
Júlio Campos, solicitando, nos termos do 3ft. 160 do Regi
mento Interno, que·o tempo destinado aos oradores da Hora 
do Expediente da sessão de P de_ outubro vindouro seja dedi
cado a homenagear o Vereador, na p~~agern do ~-~-'-!: di_a, 
instituído através da Lei n~ 7.212, de 1984. _ _ __ 

O requerimento deixOu de ser votado na(]_l:I_ela Opo-rtu
nidade por falta de quorum. 

Em votãção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p_ermanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
·anterior, a Presidência, nos termos do art. 43, § 29• do Regi
mento Interno-~ ·despachou, ad referendum do __ Pienário, os 
Requerimentos n"s 873e"874, de 1993, dos Senadores João 
França e José Sarney, em que solicitavam a!ltorização do Sena-

-- "do para se ausentarem dos trabalhos da Casa no-s períodos 
que mencionavam. - - - _ _- _ 

Os Senadores que concordam com a decisão da Presi-
dência queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica ratificada a decisão da Presidência. 

O SR._ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -, Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

-passa-s.e- à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂiviÁRA N' 138, DE 1993 
(Em- regime de urgêqcia, nos termos dos arts~-~4. § 2", 

in fine, d~ COnstituição Ff:deral. e 375, VIII, do Reginiento 
Interno.) 

_ Vgt~çãq, em turno único_, çioProjeto de Lei da Câmara 
n" !38, de 1993 (n" 3.719/93, na Casa de qrigem). de iniciativa 
·ds> Presidente d<:!- República, que altera o inciso IV do art. 
13 da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator: Senador Ju
tahy_ ~agalhães. em substituição, à ,Comis_sãQ_de Constituição, 
)UStiÇa e 'Ciâãdania - - - -

-1~ pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta; 

- 2~ pronunciamento (sobre a emenda de Plenário): pela 
prejudicialidade. _ __ _ - - ----

A Presidência esclarece ao_ Plenário que, nos termos do 
-art 64, § 2", da Constituição Federal, e do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno, esgotou-se, _em_ 8 e 13 çle_ setembro 
último, O prazo de 45 dias para que o Senado córiduísse a 
apreciação' dos Projetos_de Lei da Câmara n"' 138 e 149, de 
1993, constantes dos itens n"s 1 e_ 2.da pauta da presente 
sessão, respectivamente. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
.do dia 6 do corrente, quando foi lido o Requerimento n" 
875/93. do nobre Senador Magno Bacelar, s_Qiicitando_ prefe~ 
rência para a votação do substitutivo, Que deixou de ser apre-
ciado nessa oportunidade por falta de quorum. _ 

Pass-a-se à votação do reql!çdment9, em turno único, 
Os Srs. Selladores -que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 
Em votação o substitutivo, em turno único. 
Os Srs. Senadores que -o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto 

e a e\flenda d~ plenário a ele ofe~ecida. 
A Comissão Diretora para redação do vencido para o

turn.:> suplementar. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, parecer da Coniissão Diretora, ofei-eccndo a redai;ão . 
do vep.ci_do, que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. -

E lido o seguinte -

PARECER N• 295, DE 1993 
(Da Comissão Dirctora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do SUbstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 138, de 1993 (n' 3.719/93, na Casa de origem), 

A Comissão Dii~t6fa: ·apresenta -a redação -do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n• l;lll; de 1993 (n' 3.719/93, na Casa 
de origem), que altera o inciso IV do-art. 13 da_LeL~~ ~~031, 
de 12 de abril de 1920- __ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de setetnbro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente- Júni3 M:arisê, ReiatÕr -.:._-WilSon 
Martins - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 295, DE 1993 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 138, de 1993 (n' 3,719/93, na Casa de origem). 

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' 8.0;!1, de 12 

de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redaçãq: 

"Art. B. 
~-·-·-~······'-"'''"'"'-~- ......... ..,..- ~- ~ 

IV- a alienaçãO de ações de empresas a pessoas 
fíSicaS ouojurídicas estrangeiras_ poderá atingir cem por 
cento do capital votante, salvo determinação expressa 
do Poder Executivo qUe eStabeleça percentual inferior; 

.... ··········~ .............. ··~--~~·· ···.:·--····--,~----
Art. z~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. _ 
· Art. 3" Revogam-se as disPosiÇOeS em contrári_Ó. _ 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ::-Passa-se 
à discussão do substitutivO,_ em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a ·discUssão. 
Em vQtação. 
Os Srs. Senadores que_o aprovam __ queif3trt -permanecer 

sentados. (Pausa.) -- ----
Aprovado. 
A matéria volta à Câmara dos Deputadgs. 

O SR._PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 149, DE J993 

(Em regime de urgênciã, nos termos dos arts. 64, § 2~, 
in fine, da Constituição Federal, e 375, VIII, do Regimentõ 
Interno.) - --" -

Votação, em turno único; do Projeto de Lei cl_a_ Câmara 
n• 149, de 199> (n' 3.713193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Secretaria NaCional 
de Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n' 285, de 199>, da Comissão 
-de Constituiçâo~ Justiça e Cídada;tja~ favorável ao Pro

ieto Com as emendas que apresenta, de n<? 1 a 5 - CCJ. 

A discussão da matéría toi encerrada na sessão ordinária 
do dia 1~ de setembro corre'nte. 

No diã 2 últiffio, foi lido requerimento-do Senador Almir 
Gabr~el solicitando a audiência da _Comissão de _Assuntos So
ciais, que deixou de ser apreciado_n_aquela oportunidade por 
falta de quorum. 

Como o nobre Relator não está Presente para emitir o 
seu pareCer', fica sobrestada a apreciação desta matéria, bem 
como- a dos itens 3 e de 5 a 15 da Ordem do Dia. 
----São os seguintes os itens cuja apreciação ficâ sobrest.ada: 

-3-

PROJETO-[)E RESOLUÇÀON' 68, DE 1993 

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

Votação, em turno_ único, Ço Proj'?to de R~Solução n~ 
.68,.de 1993, de iniciativa da CoiDISsãg Diretora, que estabelece 
a estrutura do Centro de_ D.esenvolvimento d_e RecurSoS Hu-_ 
manos do Senado Fede:ral e _dá outra$ providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg, em substituíção à COmíssão- de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 90, DE 1993 

Votação, em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•90, de 199;1 (n• L;\19191 na Casa de origem), que denomin.a 
"Wilson Rosado de Sá" a Avenida de Contorno (12,5 km). 
trecho da BR-304, no Município de Mossoró, Estado do Rjo 
Grande do Norte, tendo ___ ... - . -

Parecer favorável, sob n" 213-de 1993, da Comissão 
-de Educação. 

-6-
- PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, 

DE 1992-COMPLEMENTAR 
___ _._VotaçãO, em tur~O -(í'itiCo:·&o·-prOjetá ctêt.ei"d·o se'uádo 

n~ 172, de 1992 - Compleme-ntar, de autoria do Senador 
Mauro BeneVides, que dispõe sobre o cumpriih.eõtO irrrediato 
do disposto no § 2' do art. 192 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n~ 194, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Económicos. 

-?

REQUERIMENTO N' 944, DE 1992 

·vota-ção, ein-turno únicô, do Requerimento n" 944, de 
1992~ _do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno, a- inclusãq, ~m Ordem_ 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 29.4," d_e _1991, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg1 que e·stabeleçe nor
mas para o transporte coletivo de trabalhadores rurais e da 
construção civil. 

-8-
REQUER1MENTON'545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, n-os termoS regi
mentais, a transcrição, -'(H)s· Anâfs "do Senado_ Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austre-gesilo de Atha_yde, 
na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no 
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dia 2 de_junho de 1993, -durante as exéquiãs do Jornalista 
Carlos Castello Branco. 

-9-
REQUERIMENTO N• 549, DE1993 

Votação, em turno único, do Requerimento·~<>- ~49, _de 
1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos AnaiS do Senado Federal, da 
matéria intitulada "'Mestre Míguel", de autoria de Virgílio , 
Motta Leal Júnior, pUblicada no jornal A Tarde, da Bahia, 
edição de 2 de junho de 1993. - · 

-lO-

REQUERIMENTO N• 559, DE i993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 559-,- de 
1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalfio, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos An3.is do Senado Fede
ral, do artigo .. Castelo, Martins e Sobral Pinto", publicado 
no jornal O Povo, de Fortaleza, edição de 9 de junho de 
1993. 

-11-· 

REQUERIMENTO N' 593, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 593, de 
1993, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos 
regimentais, a tránscrição, 'rios Anais do _Senado- Federal,_ dÓ 
artigo "Castelo, Martins e Sobral Pinto'', de autodã.do êx-Pre
sidente da Câmara dos Deputados e membro da Comissão 
Executiva do PMDB, Paes de Andrade, publicado no jornal 
Tribuna da Imprensa. 

-12-

REQUERIMENTO W 840, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento-h" 840, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos ter
mos regimentais, a tramitação -Conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n° 80, de 1993, com os Projetes de Lei do Senado 
nçS 97 e 106, de 1993, por tratarem de matérias que versam· 
sobre o mesmo assunto. 

-13-

REQUERIMENTO No 842, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 842, de 
1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 102, 
de 1993, que altera dispositivo dos Decretos-Leis n<?S 1.001 
e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar 
e de Processo Penal Militar, respectivamente, além da Comis
são constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-14-

REQUERIMENTO No 869, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 869 de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos'ter
mos .regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado 
n" 104, de 1993, de sua autoria, que dispõe sobre o ensino 
das modalidades esportivas de lutas e disciplina sua prática 
em clubes, academias e estabelecimentos congéneres. -

15--
REDAÇÃO FINAL . _ .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 192, DE 1991 

Discus;ao~·_e;n_ turno Ónico, d~ RedaÇão Firlal (.Qfere-cida 
pela Comissão -Diretora em -seu Pare:c~~ n~ 294, de 1993), 
do Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1991 (n• -2.654/92, 
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Divaldo· 
Suruagy, que altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 'tle; 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4: 

• -~PROJETO DE LE(r:ib SENADO N• 105, DE 1992 
(Ertt regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 
Disq.1ssão, em Çurno único; d6 Projeto de Lei do 

Senado n" 105, de 1992. de iniciativa da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito destinada a examinar irregu
laridades na administração do FGTS do Trabalhador, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências. (Dependeildo de pa
recer da Comissão_de _A~~un,tq~ S_qcíais, sobre o Projeto 
e as enieiJ.daS.) 

A Presidênciã eSdãiecê- ã.o Plenário que, no prazo regi.: 
mental, foram apresentadas 18 emendas à proposição perante 
a Comissão de Assuntos Sociais. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento I ri terno, designo 
o nobre Senador Garibaldi Alves Filho para proferir o parecer, 
em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a exa
minar irregularidades na Administração do FGTS do Traba
lhador, o presente projeto dispõe sobre o Fundo de_ Garantia 
do J'éfupõ âé ·serViço. -- - - - - · 

A proposição é resultante do esforço e consenso dos mem
bros da citada ComiSsão, que, em vinte reuniões, conseguiu 
çql_her depoimentos de 38 pessoas, entre Ministros de Estado, 
Secretários Nacionais- Presidente e diretores da Caixa Econô
mica Federal, membros do Conselho Curador e representail.tes 
das diversas entidades privadas que atuam no âmbito do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

O grande mérito do projeto reside na tomada de medidas 
com a finalidade de suprir as deficiências existerites na Lei 
no 8.0.16., de 11 de maio de 1990. 

___ Nesse senticlo, ampliou-se .o leque de c~n:p;_!ê_~cias do_ 
conselho Curador do FGTS, pots o mesmo nao· dtspoe atual
mente de instrUmentos administrativos e le-gais para corrigir 
ou anular os atas praticados pelos diversos agentes públicos 
e privados que atuam na esfera do Fundo, que atentam contra 
as disposições legais e as diretrizes do Conselho (art. 5", incisos 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXV, parágrafo único). 

Por outro lado. cria dispositivos eficazes a fim -de que 
o agente gestor das aplicações tenha critérios- explícítos da 
prioriZação- dos projetos," impedindo, desse modo. a· adoção 
de procedimentos pouco transparentes para a aprovação Oll 
rejeição das solicitações. _ .. . . -----·-·- ·--

Ressalte-se ainda que a Lei n" 8.036 de 11 de maio de 
1990 vem propiciando falhas quanto ao acompanhamento da 
execução dos_ programas de habitação popular, saneamento 
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ambiental e infra-estnitQ.ra urbana, tanto so9 os aspectos_ físico 
e econô.mico-financeiro, quanto aê>cumprimento quant1tativ~o 
e qualítativo das metas ele políticas_ estabeleçjdas~ , 

Devido ao alto grau d~ inadimplência no retorno do FGTS 
aplicado em operações de_ créditO, naS ár~~s- ae ·habitªção 
popular, saneamento ambiental e infra-estrutura Urbana, ~_s-~ís_": 
times o comprometiniento da saúde financeif.a ·cto Fundo a 
médio e longo_ prazo._Para equacioriamento do Probleffia era 
necessário que o projeto criasSe requisitos mais rigorosOS para 
a contratação de empréstimos e tomasse medidas _mais enér
gicas de- proteção ao patrimônio do_s trabalha~Qt:e~ .. , _ . 

Com relação ao projeto, é- p'reciso salientar, ainÓa, que 
o regime de urgência solicitado não é o de urgência urgentís
sima. Na verdade, esta matéria já está trªm_itando no_Senido 
desde a sua apresentação pel3. Coffiissâo.Mista de \n,quérito, 
a chamada Comissão dq_ _FGTS, há cerca de 15 meses. Eía 
ficõu aguardando sugestões governanleritãís- e, depõiS-, ficOu 
aguardando a sua tramitação na Comissão de Assuritos SQ_-
ciais. - . o __ ~- __ _ 

Agyra, -~p~retanto, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, as 
Lideranças acordaram· no s~_ntido d~~g_ue esta matériã-_fosse_-
examinada rlo Senado c;: rt:;:IIJ.etiQaà Câm~~a C!?S Deputados, 
onde há paçja menos que 63 projetas· que tratãiri. âo" FunGo 
de~Garantia por Tem-po de Se"rviÇó~ ·- - -

Naturalmente, como este projeto é de _uma COinlsSão. 
Parlamentar Mista de_ Inquérito, ele terá urna jmportância 
muito grande na discussão que transcorrerá na Câmara dos 
Deputados. Ele será apensado aos 9utros _63 p_rojetos:_ ~a 
verdade, é preciso que se-dcfina_Qm aperfeiçoamento para 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, num momento 

. em que até mesmo está sendo proposta a sua extinção pelo 
Ministro Walter Barelli. 

Sr. Presidente, passo a examinar as- epi.endas que fq:ra~ 
apr<'sentadas ao Projeto da_ C<~missão_ Padal_!lentar de Inqué;. 
rito. Inicialmente,_ foram apresentadas 18 emendas. 

A Emenda n9 l, de autoria do Senador Valmir Campelo, 
suprime a alínea a do § 1<:> do art. 2<:>~ sob a alegação- de que 
qualquer recolhimento, efetuado via redç bancária, necessita 
de um prazo mínimo para o repasse. · 

A finalidade desse disposit1võ é preservar o património 
do _trabalhador.· Nesse _sentido, sUa rigidez é inteiramente com
preensível, não podendo haver _a supreSsão solicitada pelo 
autor da emenda. Então, o nosso parecer é pela rejeição 
da emenda. - -

A Emenda o<:> 2 pretende dar uma nova redação ao incisO 
VI do art. 89, suprimiiido a expressão, in rme, "e o_uvidos 
o Ministério do TrabalhQ.e da A:drriinistfaçãõ, Conselho Ges-
tor do.Cadastro Nacional do Trabalhador". · ·· · · 
. Segubdo_ o SeÍiidor va.1m~r .Càitip~lo~ aU.t<?f d·a-_é'nienctâ·,; 

as ç._eterminações do ÇQnJ~çl_ho é que devem ser tomadas, após 
prévia audiência des~e~_óigãos, para evitãor conflitOS ae inte
resse. Teo_ricament_e, o Sen-aQ.~~ Yalmir Campelo está correto 
em seu raciociniç,. Entre~~pt<;>Lo. piOjéto pfeieride assegUrar, 
de modo e~plícito, a necessidade d.e que os órgãOs cítãdos 
sejam realmente ouvidos. Assim sendo, com a CoffipreenSãO 
do autor, .opinamos pela rejeição da emenda: - -

A Emenda n<:> 3, igualmente do Senador Valmir Ca~pelo, 
pretende alterar o inciso- VIII do _art. &'?,-com- a rmalidade 
de suprimir a expressão "ouvido Q_.Conselho Cur~dor'~, -pois, 
segundo seu entendim~nto, a definição de procedimentos ppe
racionais é feita teiido em_ mente as nec~sidades, conveniên
cias e condições da Caixa Eco_nómica Feçle_ral~ .. ----- --- · 

~--,-;-A-Caixa Económica Federal, segundo esse projeto_, situa
~e na-·quillidade de agente operador do _FGTS e, como ta[, 
não pode ter autonomia total c__m suas competências. A pre-
sença do Conselho Curador não pode_ ser suprimida devido 
à sua responsabilidade perante o Fundo. Em nOSso- parecer, 
somos, pois, contrários à emenda. __ 

- A Emenda n<:> 4 visa a suprimir o incis_O_ IX do art. 8?, 
porque~a concessão de finan.ciament<;>_s a Estadp_s_e M;unicípios., 
cujo retOrno decorre .muito mais da von~ad~ polít{Ca do qUe-· 
das condições iina.ni:;;e}i_as do ~9madoç_!_ invj~biliza a proposta 
da_ Caixa Econômic(!. F~4eral de _v_i~ a ser~ .r~spOnSável peJo 
ilsco âe crédito dos financiamentos do FGTS. - - -

Ma::;, ao pretender retirar da Caixa Econômica a responsa
bilidade pelo risco de çrédito re_ferente às operações de. em
préstimos, a emefida cda _uma l~cuna perigosa no projeto, 
VeZ q·ue-não_explicita quem assumiria a respo-nsabilidade pelo 

- riscO desse crédito e posiciona:se frontalmente contra a filoso
fia do projeto, que é o de estaP.elecex: .normas maJs_ rfgidas~ 
parà o uso dos r.e.c:u.rsos_ do FGTS! a üt;n de_ preservar esse 
patrimônio -do trabalhador. Da( por que o nosso·parece:r·é 
pela rejeição. __ 

A Emenda no 5, de au.toria do Seriador Oerson Cam-ata-,_ 
dá uma nova r_edaçã,o ao art. 9~, sob. a aleg3ção de que o-
texto -original do projeto é muitO restritiyo-. : · - · -

EntendemO$, _entretanto, ~r"'c_Pre_sid_~nte,_ qu~ a .~mendâ
não cumpre o objetivo que se propõe e que o texto original 
é amplo, pois subentende t.ambém "o atendimento de even
tuais excessos de saques sobre" diSp-onibilidades". _Q o_o~so 
parece_ é_ também pela rejeição. 

_____ A Emenda n? 6, também do Senador Gerson Camata~ 
exclui do texto. dO § -6.~ do a~t. ;1.2 a _çxpressáo, in fine, "do 
emissor dos documen.tos de a1,1torização dos saques'', sOb a 
justificativa de que, no último aperfeiçoamento Íntroduzido 
na legislação, ficou eliminada a figura do a~torizador do saque. 
A emenda deve ser acolhida, pois facilita a agiJi_<:J.ade nos 

· saques e favorece o _titUlar da conta vinculada. Somos. assiiri, 
pela sua aprovação. 

A Emenda n~ 7, de iniciativa do Seriã.dor Valmir Campelo, 
prOpõe qUe os depósitos feitds--nã- rede-arrecadadora creden
ciada, r~lativ_or:; ao_-F:GTS, sejam trahs_ferido~ para a CaiX3: 
Econômtca Federal no segundo dia útil _subseq-üentie à data 
em que tenham sido efetuaçios, e não !]-O primeiro dia útil 
como prevê _o texto_do projeto. -_, __ __ _ _ 

Se, de um lado, a emenda ben.efici<!,_ã_ rede arreca_dado~a 
credenciada, ela tiáz prejuízos à CaiX.a_Eçonômica Federal, 
que terá um prazo muito exíguo para repassar as quantias 
depositadas para cada titular de conta vinculada do FGTS+ -
O noSso parecer é pela rejeição. 
~ A Emençia n'~ 8, também de autoria do Senador Valmif 

C3ropelo. pretende a exclusão, no fínal do § 4~ do art. 18; 
da_ expressá? "aplicando+se a suas contas vin_culadas, no que 
couber, o dtsposto no art. 16. § 2?, desta Le1'', uma vez que 
a progressividade da taxa de juros está garantida somente 
para as contas vinculadas já existentes eJll 22 de setembrO 
de 1971. A emenda nª-o traz qualquer altel-ação rete~mrite, 
razão pela qual somos pela sua rejeição. 

A Emenda o<:> 9, de iniciativa do Senacjor Gerson Cãmata, 
propõe a alter.âção da redação do inciso IV do art. 19, obri
gando o empregador a apresentar, no momento da homolo
gação da res~são do contrato de frabàltio, apenas o extrato 
atua1izado do FGTS .. 

Ora, s,. PreSidente, o texto do projetq é mais amplo 
e e~ige um mod~~Q de co.mprovação muito mais detalhado 
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e apropriado para se preservar o pat~móni~ d~ _t_r~balhador. 
É o único instrumento que o trabalha~~':: possui para ter asse
gurado um direito sêu. _O projetO, COID c~ C(_)_tp.preenSãO_ do 
Senador Gerson Camata, é muito inai~ abrange~te. A.s~im, 
somos pela rejeiÇão. --- - _ 

A Emenda n' 10, também do Senador Gerson Camata, 
propõe a alteração no- incisõ VIII do art. 2~, no sentido de 
que o titular da conta só possa sacar o fundo desde que com
prove a inexistência de outro vínculo_empregatício, e c saque 
seja efetuado no mês do seu aniversário. Segundo o_ all:tor, 
poderá ocorre-r que, em nome de um único empregado, haja 
uma conta onde vem sendo depositado_ normalmente e OlJ.tras 
inatiVas, ou seja, órlU-íidaS de outros.c<?ntratos ~-e ~fªb~lho 
já extintOs. ___ .- '· _ ·--~ ~------ _ _ .-~- .-·--·-

A preocupação é correta. Entretanto, cabe-nos_sah~nt_ar 
que a administração de determinadas co_nta~ inativas t_ra:z: pre
juízo à ·caixa Económica Federal. Ademais, permitir que _o 
titular possa sacar somente no mês de seu aniversário acarre
tará, por exemplo, pã.ra aqueles que faz~~ aniv~rsário em 
abril, a espera de_ma~s ull'! ano. O problema, por outro lado, 
das contas inativãs já e_ncontrou outros norteamentos e outros 
balizamentos; daí por que somos pela rejeíção. - -

A Emenda n(> 11, de iniciativa do Senador Valmir Cam
pelo, visa a estender a isenção aos tributos estaduais e munici
pais. Entendemos que a pretendida extensão representa uma 
ingerência da União na autonomia dos Estados e Municípios. 
Devem ser estes e somente eStes ã -tom3.rem tal iniciativa. 
Somos pela rejeição. _ _ -~~- -- -

Sr. Presidente, além dessas Emendas, foram apresentadas 
outras, como é-o caso da Emenda n912, que pretend_e_ suprimir 
do art. 89, Di. a expressão "a critério do Cori.sel_h~ Çurador"_. 
Somos pela sua rejeição, porque -o -projeto contefupla essa 
preocupação do autor, o então Suplente d~ Senador Ney_"Sua~
suna, que, no momento da sua apresentação; estava aqui abn
lhantando os trabalhos desta Casa. · 

A emenda que recebeu o número 13 propõe a alteração 
do texto do inciso IX para prever que 6 seguro esp-ecial deva 
ser obrigatório, ficando o texto do incisQ_ X assim_ redigido, 
considerada a supressão anteri~r: -

"IX- responder pelo risco de crédito referente às opera
ções de empréstimos que recomendar a aprovação pelo Agen
te Gestor das aplicações, aportá.ndo os valores e~prestados 
no mesmo prazo e· condições estabelecidas para o tomador 
de recursos, sendo obrigatório seguro especial para esse fim." 

Entendemos que o projeto já con~o~mpla e_s~a Sit~ação 
e é muito mais abrangente, razão p·crr- que opmamos pela 
sua rejeição. _ ,. - . _ - -- . · ·' - _- . _ -- _ --- _ 

A Emenda n\> 14 pretende incluir, nó art. 89 , inciso com 
a seguinte redação: _ ,~- -- .----~ '~- --:-: - -- -. 

"estipular seguro de vida_ para o t~a~alhador que seja 
titular de conta vinculada do_FGTS". 

Diz o -autOr que o-falecimento do_ -t~abalhador, embora 
dê ensejo a que seus dependentes saquem o saldo d~ _FGTS, 
não inibe o período de vicissitudes a q1.1:e fi~m sujeitos. A 
existência de um seguro vinculado gan:tp.tina o pagamento 
de indenização, além do valor depositado na conta do FGTS, 
representando um amparo mais efetivo às famílias dos traba
lhadores. Esse seguro seria, enfliD, uma proteção financeira 
adicional aos dependentes, no momento em qu·e esses se vêem 
diante ~e um quadro de infortúnio~-pela perda de um ente 
familiar. - · · · --

Sr. Presidente, o objetivo da emenda é louvável, mas 
é pieciSõ. qUe-se compreenda que uma discussão- muito mais 
ampla e mais abrangente foi travada na CPI Mista que apre

- sentou esse projeto. A apresentação agora· desse seguro pode
. riá realmênté ttaZé"f um conflito com relação a outras riotmas 
já aprovadas. Razão pela qual, somos· pela su~_ rejeição. 

A Emenda n915 pretende incluir, no ârt. 10, I, a operação 
de seguro como alternativa ã exigência de garantia real, fican
do o inciso I ass_im redigido: 

- "-garantia real ou seguro;" 
Sr. Presidente, uma vez que não aprovamos ã" Emenda 

n? 14, e esta_ é uma crrrrseq'üência da Emenda 14, nós a conside-
~ ramos prejudicada. Somo~ pela sua _rejeiçãO. -- _ 

-----A Emenda n? 16 pretende a mclusão, no § 3? do art. 
n;-, -da expressão "através de agente operador"' na fonna 
abaiXo: - - - - - _ 

H§ -3~- o· saldO das cOntas vinculadas é garantido pelo 
Governo FeOeral através- do agente operador, podendo ser 
instituído seguro especial para esse fim;" _ 

:Oeve est~r explícitO que o agente operador é o órgão 
formalmente credencicido a garantir, em nome do Governo 
Fecderal, o saldo das contas vinculadas. 

Essa preocupação, ·sr. Presidente, não procede, porque 
no nosso projeto já e·stá asSegur'ada essa garantia. Somos pela 
rejeição. . -~ _ _ _ _ 

_,A Emenda n• 17 pretende substituir, no§ 3• do art. 16, 
a_ expressão: "podendo ser instítuído o seguro" por '"devendo 
ser a instituído o seguro''. 

Embora o Governo Federal _garanta o ~do das contas 
do Fundo, a existência de um seguro para tal fim opera a 
transferência de risco do setor público para o seto! privado, 
assegurando o suporte necessário à continuidade das opera
ções~ sob a -mesma credibilidade e sem o ónus do re-curso 
aos cofres públicos em momentos de instabilidade. 

Sr. Presidente, Somos pela rejeição, pelas mesmas razões 
apresentadas. 

A Emenda n? 18 acrescenta, ao inciso-IV do art. 22, 
a previsão para a existência de seguro, cuja íitdenização será 
paga em caso de morte, fi~do assim redigido o referido 
inciso IV: 

"IV- falecimento do trabalhador, sendo o saldo e a 
indenização do seguro existente pagos:" 

Sr. Presidente, como não houve, desde o início, a apro
vação da Emenda n~ 12, esta emenda está efetivamente preju-
dicada. So111os_ pela sua r~jeiçã{:);- _ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejamos fazer apenas 
um reparo ao art. 49 que trata dos membros- do Conselho 
Curador. Somos da opinião que o Banco Central deve conti
nuar sendo membro do Conselho. Dentre as muitas razões 
para sua inclusão, apontamos tr~s: __ -_ - ,-, , .. -~= _"'"" , 

A ·operadára do FGTS é iristitiiíÇão financeira por cuja 
solvência e rentabilidade compete ao Banco Cenfral zelar. 
Sendo daquela InstituiÇ1ió o risco do crédito decorrente de 
operações com fe<:utS6S dQ Fundo, é necessário que tais opera
ções não sejam m,ais um fator de desequilíbrio, especialmente 
pé lo volume que representam_e pela destinaç~Q_ Q_QS recursos.o 

Os recursos do FGTS são-pOuPança privada. Como tal, 
cOmpete ào Banco Central zelar por sUa eficiente alocação 
em o~raç_ões que _o_!~reç~ a rentabilidade devida_aqs respec
tiVOs poupadores e, fundamentalmente, que· retomem a seus 
titulareS, evitando_ que, no futuro, sejam utilizados recu~os 
orçamentários da :U_nião em função da in-adimplência dos to
mado[es dessa poupança privada. 
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A rede arrecadadora _do FGTS está vinculada ao Banco 
Central. Q.u,a.Iquer _med~Qa p~ra _aprimorar tá_I.aVvidadt; ne:ces-
sita da participação ~dç~?a instit4-ição., . 1 1 :~,, _., • 

o·r.,c~tP do prºj_eto n~ces$_it~_~inda de <,t.~1g_~m?5.;adequàçõ,es 
devido ~- 11\udança p~otlloY~d-~ pela recex;tt~.r,efçp,nª ,~qrpims-

trativÂ.~~JScn't~~~~:' ~i~~~.:~·~t-ras ~~e.n~t~;: qú~- Vãó_·se''àáes-
centar à aP,rovação dÇt Emenda. n" 6_,_ de autqri~ cJ,Q ..... SP,na9or 
Gerson Camata, e que pretendem aperfeiçoar· o espírito e 
o texto do projeto apresentado pela Comissão V~rlamentar 
Mista de Inquérito. São as Emendas, n• 19, 7U, 21,, 22, 23, 
24 e 25,~. ~Uc apresent_aJTIO,S,a,segu~r; . r I 

· · Emenda n~ 19-R 

Dê-sé àO_ari._49, C,apút,-â-SegUinte redaÇ3o: · __ - . 
' 1Art. 4·~·.;..... O FGTS será rçgidó-s~guD.âo noirrias ,e djte

trizes_ estabelecida:;_ por um ConselhQ Cuia.Qof, int~_gr~cfO por 
quatro representantes 'dã. categoria· dos trabalhador~s, além 
de um representante de cada um,a_ das seguintes entidades: 
Ministériq do Trabalho e da_ Administração, MiniStério da 
Fazenda, Min~stÇríq-·do _Bem-"P;ta_r.~o,ci~J,. Cf!.iX* E.ç~:rõ~iniça 
Fe-deral e Bãrico certtrál do "Brasil'_'_._ ... -- - .. 

• • • .' 1 ' • i• "I·: . l_ t '" ~~ 

. ,_ . , Emenda n• 20-R 

oe-se_ a: o' inds_6 -vi dO art .. 5?, 3 ~eguinie· rC:dação:. . 
''VI- adotar as providências cabíyejs para a corieção, 

suspensão da efi:cáC"ia ou_ declar~ção da nl!-lidade de a tos, que 
estejam eni desacordo com o disposto nesta L~i e ~Os demais 
instrumentos 'norm.a_tivos__ delas decorrentes, praticados pelo 
Mii:üstérid 'do· Bem-Estar Social, pela caixa Econômiça, Fede-

. pl, pel~s._?_q~ãO_s:. e: eD~_i_dades r~~ponsá_':ef~ Pela _fis~.a~i~~Çáo _ 
dos _re.colhlmentos'e pela inscrrção e cobrança _JUdlclal dos 
débitos ·para coni 'o FGTS .. J>!!'_IT! _como por·outros agent~s 
credenci3dps·;H, ' · 

Emenda n• 21-R 

Dê-se ao int:isd XYUI,_ do art. 59 a seguinte redaçãO: 
"XVIII- apreciar c i;l.prova( as metaS propostas pelo 

1. Ministério do Bem-Estar Social a serem alcançadas, com re
cursos do FGTS-, ·nos-programas de habitação popular, S_ãllea
mento básico -e infra-estr!].ttira urbana". 

' ... 
Emenda n• 22-R 

,, • ! 

, '_ . .-·,_- Dê-se.ao art. 6o a_ seguinte redação: _. . -
. , . "Art. .6<> A gestão da aplicação do FGTS _se tá efetU.ada 
pelo Ministério do Bem.:Estar Soc:ial, cabendo à C;~.ixa_Econô-

·._mica Federal o papel de Agente Operador. -
,_.rr, Parágrafo Único. O_ Ministério d~ ~e~~ Estar Social e_ 
1.a..Caixa Econômica_Fedcral deverão dar pleno cu"iripr1mentó 

- .ao~ programas anuais. aprovado pelo Conselho Curador, sendo 
que eyentuais alterações somente poderão ser processadas 
,mediante prévia anuênciã âaquele colegiado". 

· '····· Emenda n• 23-R 
.-!. . 
~, . Dê-se aO art, 7~, Caput, a seguinte redação-: 

, , __ "Art. 79 Ao Ministério do Bem-Estar Soc{al, na quaUdade 
· de gestor da aplicação do FGTS, compete:" 

Emenda n~ 24-R 

Dê-se ao incisO X, do art. _8~'_a seguinte redação. 
-~-. •.·.· .. ~_·x-implementar os atas emanados _çlo Ministério~ dq 
.. P~~-Estar Soci_àl rel~tivos ~ __ alocação e aplicação dos re~ursos 
.}o FGTS, de acordo com a& diretrizes ~stabel~cidas pel<? Cõn-
·selho Curador." _ ::___ 

Emenda n~ 25-R 

__ c • J:,.- e_xpressão "crUzeiroS", ·nos art:S'." 24, 'Ç3~, "a" c· "''b", 
e 34, do Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992,_ acresça-se . 
a expressão "reais". 

Justificação 

:·Desde a apreSêntaçãO'dO ptésente ·pfojetoLpela Cóffiífsão 
_ Mista de Jnquéiito· do FG'fS ~transcorreram _quinze_·m_eses_, 

com a c9_p~eqüente· Corrosão dOs ·valoies monétáriOs- nel_e ex
pressos. Ein agostd'Ultimo, em-VirtUde da MP n1 336/93, COil: 

'Vertida na Lei n' 8."697, de 27 de agosto de 1993, alterou-se 
-· o'p3drãõ monetáriO ·do PaíS, _Para guardar c_o~erência p-OmO 

VaiOI estipulado riO Projeto original, para· as penas pecuhíárlas 
que _ _atingirão eventuais-- infrações à legislação do FG"fS, em 
·pr~j~fj:o do trabalh"ãtlores, é qu'e"s·e propõe esta emenda que 
ajusta' a:·redação·.' v . . · · 

É o. nosso parecer, Sr. Presi'dente. 

Durafrte o parecer do Sr. Garib-aldi Alve'S Filho, 
• o Sr. Cl;wgºs Rodrigu~s;}~!- _ViCi!-Pres_~dente df!ixa a c~
. deira dcTjrresidéncia, cjúe eo_cuPiida p"elo Sr. Levy_ Lfia~ 

:V Vice- PfeS,lden{e. · ~ 
', ,·,_, 

·,O SR. PRESIDENTE (LevyDias)- O parecer do Rela
. tor conclui pela ,aprovação do projeto e da Emenda n~ 6, 

pela apresentação· das Emendas n~ 19 a 257R e pela rejeição_ 
das demais emendas.-

Em discussão o projeto e as emend&S, _em tur!JO único. 
(Pausa.) 

·'"'Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão . 
-·- · A votação da matéria fica sobrestada, nos_ termos ~nsti-"" 
tucionais e regiméptais. 

ÓSR. PRESii~ÉNTE (Levy Rias) -_!tem 16: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'85, DE 1992 

(Incluído em~ Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) . . . . 

Díséus_são, eiilturno único, do ProJeto de Le_1 do Senado 
-rio 85, de 1992, de autoi"1a -d-o Stúiãdor Alfredo Campos, que 

_, dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador e dá outras 
providências, tendo 

-Parecer fav.orável, proferido. em Plenário, RelatQr: Se
nador Cid Sabóia'.<le._ Car.valho, _em substituição à Cotpissão 

_ de. Assuntos Socia-is. - --:--- -_ - - _.. -
A matéria fiCou sobre a inesa durante ciitco_ sess6_~s. ordi:

nárias, a fim de _receber emendas, nos termos do art. 235, 
Il, d, do Regime~tointerno. c •• 

À Pi-oposiçãÕ nâo foram oferéeidas emenda~. 
Passa-se_à di::;._çussão do projeto, em turno úmco·. (Pausa.) 
Não hcWg,dO quem peça a p-alavra, encerro a discussão: 
A votação fi'21, sobrestada, na forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Pias) - Está esgotada a 
matéria constante da. Ordem do O ia. _ -

. Passa-se à ap~edação do Requerimento n·' 883, did\193, 
lido no Expedient_e_: de autoria do nobre Sepador Ruy .B<lcelar. 

_ _SOlicito do nobre Senador Ciâ Saboia de Carvalho o pare
cer da Comissã0 114'e Relações EXteriores e Defesa Nâ~io~al 
sobre a_m3:~étia. "":.~- __ _ _ _ . _ 

1 
_ 

O SR. CID S!),!lO!A DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Para emitir parecer: Sem revisão' do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o rS~nador Ruy Bacelar, nos termos do art.. 
40, § 1", a, do Regimento_ Interno, requei"eu lkenç_a_ para afas-
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tar~se dos trabalhos do Senado Federal e do Congresso Nacio
nal, no período de 12 a 23 do mt";s_ em cu_r_§_o, -somando 11 
dias_. S. EX" participará com9J)resldente dQ_ Grupo 13-rasileiro 
da União Interparlamcntar e Chefe da Delegação Brasileira 
da 90' Confcrêncía Intcrparlamentar, cm Camberra, na Aus- _ 
trália. 

Sr; Presidente, a viagein qu_c esti(dentrQ .,_desse período 
é plenamente compatível com a atividadC parlamentar. Além 
disso, por estar o requerimento_ p·crfeit3rit_eilte enqUadrado
nos dispositivOs regimentais, O parecer é fàvorável. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias) -O parecer é favo
rável. 

Em votação o requcrimcilto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. fica cOncedi_d_a a licenÇ-a solici~ 

tada. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)'_::__, Passa,se à aprecia
ção do Requerimento nn--884, de 1993, lido no Expediente, 
de autoria do nobre Senador João Calmon. 

Solicito do no~re Senador Cid Saboia de Caívalho o pare
cer da Comissão- de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a matéria. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO {PMD!l ,--.CE 
Para emitir parecer. Sem revisão do oradOr.)- Sr. Pre_sidente, 
Srs. Senadores, trata-se de requerimento idêntico ao anterior, 
de autoria do Senador Ruy Bacelar. __ 

Assim, pelas meSmaS razões contid~~n.o_ parecer anterior, 
somos favoráveis ao atendimento e, portanto; à aprovação 
deste requerimento de autoria do nobre Senador João Cal
moo. 

É o. parecer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -'0 parecer é favo
ráveL 

Em votação o requcdmento. 
Os Srs . .Senadores que o aprovam queiram perrrianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. fica concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)...::. Passa-se à aprecia
ção do Requerimento n9 885, de 1993, lido no Expediente, 
de autoria da -nobre Senadora Júnia Marise. 

Solicito ao-iiobre -se.iiador Cid SabOia de Carvalho o pare
cer da Comissão de Relações Exteriores e,_Defesá. Nacional 

Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici
tada. 

O SR. PRESIDENTE ( Levy Dias)- Passa-se à aprecia
ção do Requerimento n" 891, de 1993, lido _no Ex_Qediente. 
de autoria do nobre Seilador-RonaldÜ Ãragão. -

-Solicito ao nobre Senador Cid Sahoia de Carvalho o pare~ 
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sObre a matéria. 

O SR. CID SABOIA OE CARVALHO (PMDB -CEc 
Paraoemitíf parecer. Sem revisã() do orador.)- Sr. Presidente, 
-Srs. Senadores, o Senador Ronaldo Aragão é o último inte
irã.fite da -delegação de Senadores .. que vai a Cam6úra, na 
Austrália. 

O parecer, pelas mesmas razões expendidas com relação 
~o_:;_ r~querirnent9~_ ~nteriores, é igualm_ente favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o reque-
rimento. ___ _ 

Os Srs. Senadores quc_o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ - -
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 
O SR. PRESIDENTE (Lev~ Dias) - Há ()radores ins- _ 

critos_. _ _ __ o 

Conceqo a palavra ao nobre Senador Cid --~ahó_i-ª c!e Car-
valho. -

O SR. CID SABÓIA DECARVALHO (PMDB- CE .. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sein: revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornaiS de ontem do Brasfl 
inteiro. neste calor político que ainda se prorroga, tjveram 
uma nóta de tristeza, a mesma nota da tristeza levada às 
emissoras de rádio e televisão·: a morte do escritor Austregésilo 
de Athayde, Presidente da Academia Brasileira de Letras. 
Ele chegou a esse cargo no_a_no_d~ 1969, o_que significa dizer 
que perfez 33_ inõS- Como -Presidente desse modelar órgão 
da intelectualidade e da cultura do Brasil. 

Estou aqui na tribuna para prestar essa memória a Austre
gésilo de Athayde, enquanto fico a me_~_ecordar de uma pre
sença dele, aqu-i -no sen-adõ Federal, quando, devidamente 
homenageado nesta Casa, pronunciou um discurso extraordi
nariamente eloqüentc, um discurso sentido - e por que não 
dizer? - um discurso ·de jovem. Mesmo tendo chegado. a 
esta tribuna amparado, já que caminhava com dificuldade, 
ao falar, Austregésilo de Athaydc era todo encanto, inclusive 
até se dando ao luxo de,_em pleno discurso, tirar brincadeiras 

sobre a matéria. -

O SR- CID SABOIA DE CARVALHÕ-(l'MDB ..:._CE. 
Para emitir parecer. Sem reviSão do orador.)_-Sr. Pr~sidente, 
Srs~_Senadores, a Sefladora Júnia Marise faz paite_da_ mesma 
delegação de que deverão participar tarhbém os senadores 
João Calmon c Ruy Bacelar, cujos requerimentos aca~amos 
de apreciar. 

_ çom alguns Senadores, con;to aconteceu, c_specificamente, com 
r~laçãQ ao_ Líder do PFL, Senador Marco Maciel, uma pessoa 
que tocara a sensibili~ade d~ Austregésilo e por quem o Presi
dente da Academia t~nha grande respeito e larga consideração. 

O parecer, com os mesmõs fundamentos dados para a 
aprovação dos requerimentos anteriores, ·-é igualmente favo~ 
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Ein votaÇão o re'que
rimento. 

Os Si"s. Senadores qcre c:;-aproVâitt (i1féírampermaneC:éÍ' _ 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. - -

Algumas vezçs na minha vida, Sr. Presidente, tive conta~
tos com esse grande intelectual brasileiro, mas urna das vezes 
foi inesquecível, quando Austregésilo de Athayde foi ao Cea
rá, após uma longa ausência......:. porque sua vida em Pernam
buco o ft!z ligar-se muito ao Estado do Ceará; a famíliã Austre
gésilo se espra~ou pelo Ceará, de tal sorte que em nosso Estado 
há pessoas com parentesco próximo a Austregésilo. Essa famí
lia é notória-, é grande, é distinguida _em nosso Estado, indu~ 
sive~ pelos caminhos do Poder Ju9iciário, onde, desta família, 
pe-ssoas valorõsas tiilharam exatamente os caminhos da Justiça 
com um comportamento sempre brilhante. 
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Na ârvore: gcne~lógi~a de Austregésilo d~ AthMyde há 
exatamcnte o jurista, o jurisconsulto. o <Jes_cmbargador. aS 
pessoas que se_ preocuparam com a Justiça; ma~ ele teve uma 
preocupação diferente e,_ por certo, maior. 

Veja, V. Ex", Sr. Presidente, vcjam~Srs. ~en~dores, que 
Austregésilo não foi- o júriSal:~riao foi· o ·i}()!"flem do Poder 
JudiciáriO. não foi o juiz, n-ão- foi o dcsembargã.dor - nem 
sei qual é a sua formatura, que pode até ser de_ advogado 
-; mas o modo com que tocou_ a Justiça foi diferente. Foi 
o principal redator de um documento Ç.a maior importância: 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Com orgu-
lho,_scmprc se recordou deste fato .. _ . . -· ... _ 

Igualmente, levou muitos dt! seus anos_""'"""':" 70 _g_u_ rn~is. 
anos. ---na carreira de jornalista, hatalhando pelas causas 
humanas, sempre associado à luta pela liberdade, à luta co_ntra 
a tirania. Foi adversário de. governos fortes na década de 
30-; .condenou abusos sociais_,_ policiais, abÚsos de autorídade 
e de poder. Foi um homem que sempre -se voltou contra 
o abuso. 

Ossc_us_artigos ãttifprensa eram sempre pequenos e-igual
mente sempre fortes, qual se fossem ptlulas pequeninas, mas 
capazes de conter alguma coisa muito fork: Ç- de efeito garan~ 
tido. 

Conheci Austrcgés.ilo de Athayde há muit9s a[tos, maS 
me recordo da sua_ presença no Estado do Cea_r_a~ naqUilo 
que, -por certo,_deve ter sido a última vez em _que foi a- Forta~ 
leza. Ele visitOu o en_tão_GoVernador Luiz·-pônZagâ~Fonseca 
Mota, hoje Deputado Federal. E, naquele tempo. eu era can
didato ao S.e:nado Federal c fuHhe apresentado exatamente 
nesta coudiç~1o. Trocamos_idé!_a~. conversamos, maisuma vez, 
e ele me fez algumas recordações mu.ito inte~essantes s9,bre 
a Cidade de Fortaleza. Só que a_ Cidade de Fortaleza, com 
a qual Austregésilo de Athayde_ tinha muita intimidade, paira
va praticamente dçs;:tparecida._ Ele era do tc:mpo dos bairros 
sem comunicação; falava do Ou_te:iro; Po Alagadiço, do Ben
fica, de Porangaba; falava no Semüiário da Prainha ... naquele 
tempo em que, estando em Fortaleza, fôssemos para Onde 
quiséssemos ir. deveríamos nccçssari_amente passar pelo cen
tro da cidade. Não havia os _caminhos de interligaçâo, muito 
embora já houvesse, naquele tempo, prefeito que sonhasse 
em interligar a cidade, fazendo a intercomunicaÇão dos bair~ 
ros. 

Quando Austregésilo esteve em Fortaleza, deinÕrada
mente, como jovem, como estudante_, estava :bein distant~ 
de encontrar a Fortaleza_ que ·seria inteirarri.Crite modificada 
pelo Prefeito Vicente Cavalçanti Fialho, de modo muito inte~ 
ressante c igual- Deputado Federa,l com um cornpor"tamento 
brilhante na Câmara dos Deputados, ex-Ministro do Presf
dente José Sarney, ex~Prefcito da-Cidade de São t,.u_iz do 
Maranhão, mas que marco_u mesmo a sua trajetória política 
como Prefeito da Cidade de Fortaleza. Aust(egésilo compa~ 
reei a a Fortah:za já depois de Vicente. Fialho, mas- sem _o 
conhecimento daquela cidade que desabrochara como por en~ 
canto, com avenidas que surgiram, que se prolongaram, ruas 
que foram rasgada~. i_lum_in-ªções; trajetos_ os m3is diverSOs, 
prédios públicos da maior. importância; aquela Fortaleza onde 
ele esteve já não a cOnheCia. Em _OJltra: oportunidade, eu 
gostaria muíto de ter dito a Au~tregésilo de Athil_y~e () que 
aconteceu _em Fortaleza depois que ele ·esteve lá e __ tra_Ç_6u 
todo um quadro de_ recordação, tQdo um quadro de muita 
saudade. E. que depois, muito depois- da presença de Austre
gÇsi_lo __ de Athay_de, em F9,r-!?le~a_, _chcgsu~~f.~sfeitufã urn 
cidadão chamado Jurací MagalhãeS, E esse(_que transformou. 

aqu~la cidade a tal ponto que não sei o que sentiria Austre
SêSilo se _a tivesS_e vhto -nõ ponfo aluai: uma Fortaleza que 
se' tra.nsfq_rmou por i_nteiro, inclusive com um ~cntido social 
muito grande, com_ r_uas que fOram ahcrtas para dar lugar 
re:almentc ao povo e não aos carros. Centros de integração 
de estudqspara as pessoas pobres, a conquista das partes 
m-ais dístantes da.cid~de, os via~h,qos que_forahl cons[ruídos ... 
e eu ficaria _pensando: o que diria daquilo tudo a saudade 
de Austregésilo de_ Atbayde? . _ . 

S. s• tinha um carinho_ multo- grande pela Fort3leza de 
Raimundo- Girão, pela Fortaleza de Leite Maranhão. pela 
Fortaleza da .dée#da de_ 20, pela FOrtalciãdo início da década 
de 30 e cõnfessaya~Se surpre~o. na casa do então Governador. 
co·IJl a iluminação ointensa que S~ S·~ vira -el\quanfo tk carro 
se dirigia aO ponto do nosso jantar. 

_Mas me impressionava em Austregésilo de Athayde a 
-~!la lembrança das ruas, dos nomes das ruas. das ladeiras, 
da velha Igrejã di:t Sé .. que foi destruida para outra ser erguida 
em seu lugar, o nome das pessoas, das famílias, os nomes 
famosos e os fatos históricos da cidade. S. $·' realmente era 
um homem extraordinário. 

Ontem, quando eu soube da sua morte, não vou dizer 
que fiquei triste. porque nunca ficamos tristes quando parte 
uma pessoa que realmente cumpriu excessivamente o seu de
ver. Foi isso o que aconteceu_ com Austregésilo de Athayde. 

- Só não cumpriu o seu dever exemplarmente na sua obra literá
··ria, porque, deixariôo cerca de quinze obras, que se duplicarão 
ou se triplicarão quando coletarern seu trabalho nos jorn<":lis, 
na verdade, essa obra é pequena para a grandeza do seu 
espírito ~c para a longevidade dos seus passos. 

Sendo um horrle-rii que v-iveU 95 anos -!riconiPletos, AliStte
gésilo de Athãyde pOderia ter tido urna responsabilidade maior 
com o seu poder criativo, mas preferiu sempre, antes de ser 
o escritor que resultou em 15 volumes aproximadamente, ter 
a ·preocupação de -ser o jornalista do dia~a~día, inclusive o 
jornalista da famosa revista O Cru_z~iro, o~de pontificou, jun-

- tamente com Teõfilo de Andrade, Genolino Amado e com 
a rióssa grande e -Se~pi-e--lembl-á.dã -romanCistà cearen-se. R3~ 
chel de QUeiroz. No O Cruzeiro, con_viveu ·com o talento 
,sem,QE_e __ tonÍtruanle"_.de um DaVid Nasser e com. o espírito 
corilbativo â.e repórteres como Luciano Carneiro e tantos ou~ 

--hOS que fizer-am daquela revista algo de extraordinário na 
história da imprensá. periódica brasileira. · 

Austregésilo de Athayde, homem ligado a_() Çeará, a Per
mi.fubuco, era, na verdade, um homem ligado ao Brasil, ligado 
a todôs ós Estados ,_'ligado a todas as gentes, porque o ~spírito 
que assumiu na Academia Brasileira de Letras foi o espírito 

_ humanista,_da cultura humanista, uma vez que já chegou na 
- ABL como um grã.flde humânitário. Ali absorveu todo o sen

tido da cultura hum,aQ.ista. E humanista ele foi, por exce1êiicia, 
sabe rido !ra_tfi:~ da ,~ultura de cada um dos _n·ossos Est~d()S 
- as tradições mineiras, as tradições gaúchas, as tradições 
nordestinas ... Era um homem extraordinário, sem dúvida al: 
guma. 

Estive lendo hoje, nos jorilais, o qu-e mtiito se disse desse 
cidadão. No O Glo~o_li, em primeira página, um breve depoi~ 
mento de Roberto Marinho, matéria que pesa muitO péla 
iffipOrtância de a quem produziu. --

Sr. Presi4ente, vi, neste plenário. trazido por outros Sena~ 
dores-, material coqlpcrsto de- reCortes· de jornais. Tenho em 
mãos alguns recortes que tratam de Athayde. Em um deles, 
leiO ~ eVocação dé _qUe ele foi o redator principal da· "Decla-
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ração Universal dos Direitos do Homem", quando afirmou, 
do seu próprio punho, que "o homem é um ser_ criado por 
Deus, à sua imagem e semelhança". Trata-se de afirm_ativa 
plenamente - eu diria -- canôfiii:a, pOrque este é iodo O 
fundamento não do Direito dos homens, mas também, de 
certo modo, o fundamento do próprio Direito Canôrilco: com 
o qual tivemos que nos tocar, tantas e tantas vezes, na difícil 
missão de apreender os fundamentos do Direito Civil. 

O Direito Canónico tem alguma cóiSa COffi o DíreitO N"atu
ral, com os direitos dos homens, como algq preexistente a 
essa declaração da Organização da NaçõesUnidas. O Direito 
Canónico, pelo menos no Mundo Ocidental, é a pedra básica, 
é o alicerce de todo o direito de família, notadamente na 
parte atincnte ao casamento, a impedimentoS matrimoniaiS 
e a outras coisas tantas bem específiCas dessa parte dÕ Direito 
em qualquer país do Mundo Ocidental. Seja em Portugal, 
na Espanha, no Brasil, na Alemanha -não importa onde 
-, a verdade é que o DTtéitO Canônico 'teni uma grande 
influência. 

Athayde era um homem religioso, era um homem de 
fé. Redigiu essa jóia de expressão, que prima pela pureza 
de alma, porque a declaração da qual foi _1,1m dos x:_edatores. 
principais -ou o principal redator, como diz aqui o jornal 
- foi escrita depois de todas as atrocidades humanas terem 
sido consumadas. O homem -esse que ele deu como criado 
por Deus à sua imagem e semelhança-- foi o mesmo_ homem 
que indiscriminadamente matou, saqueou, __ dq.rantc a Primeira 
Grande Gucrra_Mundial, e se aperft::_jçoou em todo o seu 
espírito felino e destrutivo, quando da Segunda Grande Guer
ra Mundial. Esse homem que, criado à semelhança de Deus, 
não teve pejo em produzir a bomba atôr:n!cajogada em N,a_ga
saki e, muito menos, não teve pejo em jogã.r a bomba atómica 
em Hiroshima. O homem que descobriu a bomba com fatores 
químicos, as bombas éapazes de preservar ·objetos, -cenas, 
coisas, aspectos reais, mas .sem pelii:tifiY~f-SalVação da vida 
humana. 

E a Declaração dos Direitos Humanos veio exatamlúite 
num mom_ento de agrura para a Humaniclade. O Mundo que 
já conhecia Nero; o Mundo que já Conhecia as airocidãdes 
em todos os países fora desafiado, no mesmo_século, com 
os campos de conce-ntração e com outras atrocidades, inclusive 
com verdadeiros genocídios, frutos dã -rorn:e e dO abandono
dos povos pelos Estados. 

Mesmo assim, homem experiente, teS"temunha de- tanta 
coisa bárbara, Austregésilo ainda lev~tva a alma pura para, 
de modo bíblico, canõnico, hermcneut11 Po Dire"íto Nã.tural, 
dizer que o homem é o ser criado por De~s à sua_ imagem 
e semelhança. Escrita por um homem sofrido-,_ combatente., 
essa afirmativa é algo excepcional, é pérola, acinla de tudo, 
por significar uma pureza --~e alma in~ocada pelo vigor de 
tantos anos, pois já os tinha vivido bastante quando foi o 
redator da Declaração Universal dos Dirertos do Homem. 

A verdade é que Austregésilo de Athayde marcou muito 
bem o seu espaço como homem, como intelectual, como arti
culador, como pessoa capaz de fazer as advertências -certas 
nas horas exatas. 

Lembro-me muito quando- Sua· -caderneta de poupança 
foi, de modo exacerbado, atingida pelo Plano_ÇolloL_ capita
neada pela então Ministra Zélia Cardoso_de MeilO. No deses
pero de ficar sem o dinheiro, guardado durante toda a vida, 
poupado para espCrát"timã velhice que fOi longe-· foi além 
das suas expectativas -, Austrcgésilo aproveitou para fazer 

humor e, viúvo, Convidou a Ministra para casar consigo -e 
dividir as suas dificuldades. 

Aliás, não_ posso esquecer, neste momento, a argüição 
de um integrante do Superior Tribunal de Justiça que, quando 
indagado por miiJl., na Comissão de ConStituiÇão~ Justiça e 
Cidadania, expondo sobre um episódio igual ao de Austre
gésilo, confessara que, sensibilizado pelo peso dos anos de 
uma determinada senhora brasileira, mandara liberar a sua 
caderneta de pouPança, repelindo toda e qualquer norma do 
Governo Federal n~quela época, da própria lei --porque 
tudo viera em uma_ medida provisória transformada em lei 
-, e desrespeitando not~damente as instruções do Banco 
Central. 

Isso -me fez votar com mais afinco pela aprovação do 
nome daquele cidadão, porque demonstrava com isso ter, 
acima -da lei, o espírito de justiça, visto que, às vezes, este 
é maiOr que aquela. Enganam-se os que pensam que a justiça 
advém do cumprimento exato da lei, qual se não existisse 
a lei injusta. Existe a lei injusta; existe a legalidade agressiva, 
notadamente n_os momen~os "de exceção ou nos momentos 
de grande empolgação, de grande _equívoco e_ de grande erro, 
co-mo foi o mólnento !rlicial do Governo Collor de Mello, 
que conseguiu iludir milhões de brasileiros a um só tempo! 

Sr. Presidente, como integrante da Academia Cearense 
de Letras, como integrante da Academia Cearense d~ Língua 
Portuguesa, como integrante da Academia Cearense de Retó
rica, como ho!llem da mesma lide. de Austregésilo,_ eu não 
póderia deixar de trazer aqui, ao Senado, a minha palavra 
como representante do meu Estado, mas, acima de tudo, 
o testemunho dessas entidades, desses colegiados aos quais 
pertenço, __ e qt}._e _tinham por Austrcgésilo o maior respeito, 
porque compreendiam a dignidade de suas posições, mesmo 
quando discordávamos daqueles momentos em que ele era, 
mesmo pela idade, excessivamente conservador. 

Todavia, ele tinha, no seu comportamento, algo de cami
nheiro, era um homem com alma de viajar e, ao mesmo 
tempo, um cidadão guerreiro, desbravador. Em síntese, como_ 
bem se verifica pela DeclaraçãO dos Direitos Humanos, era 
um homem tradicionalista em termos de fé, em termos de 
re:tigiãõ, por certo, em termos jur1dicos e em termos de institui
ções. Sua grandeza, entretanto, nunca foi manchada. 

Faço este registro, trazendo ao plenário do Senado da 
República a palavra do Estado do Ceará, em homenagem 
e honra a esse homem que morre aos 94 anos de idade, mas 
deixa uma memória: saUdável e um coração de menino para 
a terra comer. 

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

. .. Q SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
aq__Senador Aureo Meilo. (Pausa..) _ 

Concedo a palavra ao Senador Mansueto de Lavor. (Pau-
sa.) . .. . 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pau-
~-) . 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLIC'f (PT- SP. Pronuncia o 
s6gti.1ilte-disCui-So. Sem revisão dO.orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, comunico que hoje dei entrada a requeri
mento, nos termos do art. 50 da Constitufção-Federal, combi_--

-_ nado com o art. 397 do Regimento Interno do Senado Federal, 
convoqmdo para depor perante o Plenário desta Casa o Sr. 
Ministro da Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre a 
elaboração e condução da política econômica do Governo 
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Itamar Franco, cm especial sobre a política que visa a estabili
zação do nível geral de preços, o crescimentO da ecof!omia. 
do nível de emprego, a eqüidade na distribuição ·cta renda 
e da ricjlleza. a: err-adicação da miséria e··o ~qUilíhrio externo. 

Passados quatro meses desde a sua póSse, em 20 de- m~i~ 
de 1993, o Ministro da Fazenda, Fernando HCnrique-Cardoso. 
já dispós de tempo sufiCiente para m-ontar su_a_ equipe. apre
sentar à Nação diagnóstico ·sobre a sit_yação económica do 
País e discutir com o CongreSSo Nacional as prindpais medidas 
de política cconôrriíca que_ o Governo vem adQtando, está 
elaborando e pretende implementar proxirriamente. Nos últi
mos três meses, em que pese as intenções govern_amentais 

·e os anúnciOs de diversas medidas, observ<;~.-se 1-!rri __ _flgt-ava
mento das tendências inflacionárias, a dificuldade da retomada 
do crescimenfo à altura da potencialidade da _economia brasi
leira e a permanência de grave situação de_ miséria, como 
denotam os estudos dc_nominados "Mapas da--Foi:ne I, II e 
III". realizados pelo IPEA, e os diagnósticos do Conselho 
de Segurança Alimentar. Os indicadores de violência nas áreas 
rurais e urbanas denotam um verdadeiio CJ.UãdiO- de -gu-erra 
social.. A gravidade da~conjuntura faz com que profundas 
e drásticas medidas tenham que ser adotadas. · 

A sociedade _brasileira vem _convive,ndo com sucessi'l(oS 
choques ecnnômico~ engendr::~:dÕs nO irlt~riOT_ dos _gabi~efes 
do Executivo c despejados, de uma hora ·para oU trá, sObre! 
a população. A reforma cconômica de que o Brasil necessita, 
ao contrário das anteriore~. R~ecisa ser precedida de um amplo 
debatt! e .. de uma negociação onde estejam-pre-se-ntes o Execu
tivo, o Congresso Nacional, os trabalhadores, os_e~presários 
e outros representantes da sociedade civil. - -

É chegado o momento de o Senado Federal, como uma 
das Casas do Congresso Nacional, realizar unl diba_te no rrials 
alto nível com o Ministro da Fazenda, que tem hoje o principal 
encargo de elaborar e cond_uzj_r_ a política económica. 

Em sua entr.evfsta ~oletiva realizada boje, o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso anunciou que está por realizàr uma 
segunda etapa de sua política de estabilização. Procurou tu~gar 
que irâ- adõúi{-chOqUes, maxidesValorizações e. medidas que 
venham a quebrar relações contratuais-entre 9s agentes_eçqnô~ 
micos. Mas quais serão, então, os passos a -serem adotados?- -

O Banco Mundial, através de estudos encorne_ndados jun
to a economistas, tem feito recoinépdações rio sentido de 
o Brasil adotar um conSelho de moeda e uma política de 
estabilização baseada cm lastro estrangeiro. _Seria-emitida uma 
nova moeda atrelada ao dólar, um regim~_qtfe guarda relã:ÇãO 
com os sistemas monetários adotado_s_ em colônias inglesas: 

O economista André Lara Rezcnd~. hoje na:.equipe eco
nômica, como negociador da dívida, ptiblícou tráball_los pro
pondo caminho semelhante, o qual, segundo o que expôs 
em artigo na Revista de Economia Política, de outubro-de~ 
zembro de 1992, deveria ser precedido de amplo debate, ja
mais imposto de surpresa. 

O economista Paulo Nogueira BatiSta: Júnior, em-entre
vistas e artigos 'pUblicados, tem proposto u_m caminho alterna
tivO: o--de uma -política de estabilização.baseada em lastro 
nacional, em moldes semelhantes aos adotados pelos governoS 
dos Estados Unidos, da França c da Alemanha, respectiva
mente após as conseqüênciaS da Guéfi-a da Independência, 
da Revolução Francesa e da Pfimeira Guerra Mundi_al, quando 
esses países passaram por graves 'inflaçQes e perda de credibi
lidade de suas moedas e de suas instituiÇões goVerhameniais. 
O ç:aminho, obviamente, o da criação de uma_inst~t_uição que 

viria a emitir uma nova moeoa baseada em lastro de ativos 
priy_ados nacionais, teria também que ser pi-eviainente d!!ba
tido no Congresso NaciOnal antes de se cogitar d~_§_ua imple
mentação. 
- O coordenado{ do CONSEA, Herbert de Souza. o Beti
nho, por sua vez, tem conclamado o Governo e a sociedade 
a desencadear uma política que ataque, tom prioridade maíor-, 
o problema da fome e da mis~ria. Qual o instrumentç. de 
política eConômiCa que o Governo seriamente vai procurar 
desenvolver para atingir tál fim? Como é que o conteúdo 
:~os:gastos goVernamentais no Orçamento· de 1993 e d~ 1994 
se relacionam coni ôs principais· objetivOs delineados, em se 
prevendo déficits orçamentários sob diferentes conceitos? Co
mO e q·ue irão repercutir, sobre a política monetária, as taxaS 
de juro e os corilprorilissos as-sumidos com os credores interna
cionais, tendo e_m vista a_ capacidade de pagamento do setor 
púhHCo brasileiro e as normas delineadas pelo Senado Fede
ral? 

-Espera-se- que o Ministro da Fazenda pOssa fiizer ampla 
exposição sobre esses temas, pará discuti-los em profundidade 
com os-Srs. Se_nadores." 

Sr. Presidente, Srs. Senador~~. ainda r{a quarta-f~ira últi~ 
ma, dia 8 de setembro, o eco.nomista Paulo Nogueirã Batista 
Júnior concedeu entfevistã ao jornal O Estado de S. Pan_lo, 
propondo a idéia de uma âncora inteina, adver1:iD.d0 que o 
caminho da dolarização poderia provocar graves riscos para 
o País. Diz ele que a proposta· que vem sendo colocada pelo 
Banco Mundial, que poderia re~sultar numa desvalorização 
da dívida públic.á interna, acabaria prejudicando a sobera:nia 
naçional, a possíhilidade de o Brasil ou de o próprio Governo 
brasileiro estar desenvolvendo uma política monetária e fiscal 
consistente com os objetivos maiores. 

Paulo Nogueira Batista Júnior, por seu turno, coloca para 
o Brasil a proposta de uma âncora interna pa_ra a_ m9eda _ 
naCionãL Essa proposta, além de estar explicada no jornal 
O Estado de S. Paulo, na sua entrevista de quarta-feira passa
da, é também objeto de seu artigo publicado na revista Análise 
Conjunturai, -dõ segundo trimestre de 1993, "Indicadores 
Económicos", ~-~itada em Porto Alegre, n~· 2, à página 79. 

-Dada a importância desta-prOposição para o pi-eserite 
estado de coisas da economia brasileii:a, vou ler e comentar 
o ar-tigo de Paulo'Nogueira"BatíStã Júnior, denomirüldO :Refor
ma Monetária com Âncora Interna: Uma Alternativa à Dolari
zação". 

Ele iniciã cóm uma Citação de John Maynard Keynes: 
'-'A-restauração da confia=nça é c-u-rilulã.tiva! assim como 

o seu_colapso, e começar a recuperá-la é ganhar meia batalha." 

1 - Introdução 

. Não é s~m fazão que se duVida da possibilidade de enfren
tar a inflação brasileira com os procedimentos utilizildos para 
comQater infl_açõe_s mais brandas. Uma estabil_ização_de tipo 
convencional, ceritrada -nos ajustamentos fisCal e monetário, 
combinados, eventualmente, com algum tipo de política de 
rendas, pode funcionar qUando a inflaçao ainda não" alcariçou 
proporções hiperinflacionárias e revela-se mais efica~J10 trata.
mento de surtos de instabilidade em economias acostumadas 
a uma certa constância do nível ge __ ral qe preços. Mas a questão 

_ assume feição essencialmente diStinta quando se ttata de en
frentar distúrbios monetários extraordinários pela sua intensi-
dade ou duração. -
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Em condições hipcrinflacionárias a natureza do problema 
transforma~se: a diferença de grau converteo-se_ em diferença 
de qualidade, não apenas porque as altíssirnas!ãxas_de inflação 
geram inevitã.velrncnte uma intCnsa c generalizada descon
fiança na moeda, mas também porque, nesses-casos, a estabili
zação bem - sucedida costuma ser antecedida de uma série 
de promessas descumpridas e tentativas fracassadas de elimi
nar ou reduzir a inflação. O histórico de insucessosJ,_ali~do. 
ao efeito desagregador da virulência _e _da pCrSistência do ritmo 
de desvalorização da moeda nacional, acaba produzindo urna 
desconfiança a-rraigada_ no sistema monetário público, o que 
contribui, por sua vez. para Obstruir a cstahiliz~çãO e ampliar 
ainda maiS a lista de -tcntativás malogradas de restabelecer 
um padn1o monetário confiável. Cada insuceSs.o_ parece apro
fundar o problema e tornar mais remota- ã- perSpectiva de 
estabilidade. 

O ptoblema da falta de credibilidade ou de confiança 
aparece sob formas variadas c cm diferentes níveis ou estágios, 
aspecto nem sempre destacado na imensa literatura sot?re o 
terna. Nas fa':ies inici"ãis de gestação de um crise monetária, 
o problema apresenta-se, geralmente, sob a forma de perda 
de credibilidade do minístério das finanças ou da economia 
e ainda pode ser resolvido pela troca de comando na área 
económica. Quando sucessivas mudanças m"iniSteriais não tra
zem os resultados esperados ou prometidos, a falta de credibi
lidade vai se transformando em crise de confiança no governo. 
Se mudanças de governo· ou até de regime político ·re-Velam-sC 
incapazes de conter a instabilidade monetária, a crise ·de çon
fiança assume um cilrátef crónico- e tranSinU.ta-se ein crise 
de confiança no Estado ou na instituição governO. Esse é 
o estágio do problema que caracteriza os processos hiperinfla
cionários. 

Nessas circunstâncias, há sempre uma dificuldade anbr
mal de engendrar a reversão das _expectativas de inflação. 
o que tende a transformar o ajustamento fiscal em uma "tarefa 
de Sísifo". A taxa de inflação mostra-se inflexível à baixa 
e-medidas restritivas passam a ter cust9s -cxcepcíõltais· -em 
termos de diminUição do nível âe atividade; as taxas de juros 
mantêm-se elevadas em termos nominais c. reais; a oferta 
voluntária de financiamento nãü"=-inflacionário para o setor 
público demora a se recupe-rar. Por esses e outros motivos, 
o ajustamento fiscal requerido ex ante torna-se gigantesco 
e_, portanto, politicamente muito difícil ou a~é __ inviável. 

A hipcrinflação é um fenômcn_o relativarne!Jte raro. Ado~ 
tando-se a definição proposta por Phillip Cagan, ocorreram 
apeoos 15 casos até o final da década de 80, todos e!C:s no 
século XX. Os ptirneirOs-epiSõdios ocorreranrem cinco países 
epropeus, durante a primeira metade dos anos ~0- (Alt:úiianha, 
Austria. Hungria, Polônia e União SoviétfcaJ, como conse
qüência direta ou indircta dos distúrbios provocados pela Pri
meira Guerra Mundial. A segunda leva veio na década de 
40 e atingiu alguns países (China, Grécia e novamente Hun
gria) durante ou logo após a Segunda Guerra .. Nos anos 80, 
houve mais cinco casos na-Amétíca Latina (Argentina, Brasil, 
Bolívia, Nicarágua c Peru) c dois na Europa Oriental (Iugos
lávia e Polóníã), que tiveram orige-m n:ás tensões as~ociadas 
à crise internacional da dívida externa e/ou nas dificuldades 
decorrentes da transição do planejarnento centfal para um 
sistema de mercado. -- ----

Não é por acaso que a hiperinflação_·é um fenómeno 
restrito ao século XX. Nos séculos anteriores, o tipo prepon
derante de moeda primária era a moeda metálica ou plena
mente conversível cm metais preCiosos, o que colOCava a oferta 

de base monetária ao abrigo de manipulações arbitrárias por 
parte do Tesouro ou do Banco Central. No s~culo _XX, a 
mo_eda fiduciária estatal, inconversível em moeda mercadoria, 
passou de exceçâo à regra. Co_m isSo, romperam~se completa
mente as salvaguardas associadas à conversibilidade, abrindo 
caminho para o processo inflacionário de intensidade -e dura
ção nunca antes viStas. Mesmo nos séculos anteriores, os dis
tMrbios monetários mais graves. como a inflação dOs aSSignats 
e os mandatos territoriais nà FranÇa revolucionária do final 
do século XVIII ou a inflaçãO dos continentais criados pelos 
Estados Unidos para financiar a guerra de independência con
tra a Inglaterra, estiveram sempre associados à emissão desor
denada pelo governo nacional, ou por bancos patrocinados 
pelo governo, de moeda de curso legal, sem lastro metálico 
e não passível de conversão em ouro, prata ou em moedas 
de liquidez intúnacionaremitidas por outros Estados. 

O que ensina a experiência histórica, recente_ e remota, 
sobre o modo pelo qual foram superadas as crises monetárias 
agudas?_Na vasta literatura sobre o assunto, há um aspecto 
da questão que muitas vezes não recebe a devida at_enção: 
pela sua própria natureza, as crises monetárias cOstUmam tei
minar com intervenções, nas quais o Estado passa a depender 
de garantias ou pontos de apoio externos ao poder público, 
única maneira de engendrar a reversão das expectativas e 
iriícjar o proCesso de recuperação da confiança. 

Podem~s~. agrupar quase todos os casos conhecidos em 
dois modelos básicos_ d~ hiperestabilização_: (a) _a_es!abilização 
cOrri âhcora ou g_arãntia internacional; e (b) a ~s_tabilização 
cõ:iri âncora interna ou lastro no setor privado. O primeiro 
modelo é muito mais conhecido, tanto que alguJilas expe
riê_n:cias deste tipo têm dado margem a generalizaçõeS. inde
vidas. 

2- Âncora externa 

_Na estabilização com âncora externa, o d.escrédito da 
rrioeda estatal leva _à vinculação ou subordinação do sistema 
monetário doméstico a urna moeda estran_geira de l_iq_uidez 
internaCionaL O pressuposto fu-ndã.mental, nesse caso, é a 
disponibilidade de apoio internacional na forma de recursos 
líquidos adicionais em moeda forte ou de reestruturação de 
obrigações _externas já e~stentes. 

A estabilização com âncora ou apoio intefnãcion3fé rUaiS
fácil e mais freqüente no caso de países pequenos, tais corno 
Áu:stria ou Hungria nos anos 20; Formosa, Grécia e Hungria 
na década de 40; e, mais recentemente, Bolívia _e Nicarágua. 
Há pelo menos· dois mOtivos que facilitam a aplicação desse 
modelo de estabilização a economias de menor dimensão. 
Por apresentarem geralmente maior grau de abertura comer
cial ao Exterior, essas economias tendem a se ""dolarizar" 
mais prontamente em resposta à rápida desvalorização da 
moeda nacional. Essa combinação de_ um grau elevado .de 
abertura com indexação à moeda estrangeira dos preços de 
produtos não comerciáveis confere um poder estabilizador 
excepcional à chamada âncora cambial. Além disso, no caso 
da reconstrução financeira de países pequenos, as potências 
dominantes ou as entidades multilaterais por elas controladas 
(Liga das Nações nos anos 20 ou FMI e Banco Mundial nos 
anos -go e 90) estão serripre ém condições de formar, com 
um montante (para elas) pequeno de recursos, urna base de 
apoio financeiro suficiente para desempenhar um papel crucial 
na defesa da taxa cambial e no financiamento não inflacionário 
do seta: público. 
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A lei de ferro dos Estados dizia De Gaülle- é que rião 
se dá nada por nada. Na mobilizaçãO de apoio fina:nCiHtó 
externo, a motivação principal costuma ser a presença de 
conffitos ou rivalidades entre naçües de maior pe·so ·mílitar 
ou económico, que- tem como subproduto· algum aumento 
do poder de barganha do país em crise. Assim- aconteceu 
na maioria dos exemplos acima referidos. -Mas esse poder 
de barganha nunca é grande o suficie-nte para evitar que ã 
base externa de apoio tenha que ser comprada com alguma 
perda de soberania e com a submissão aO controle. ou ao 
monitoramento dos credOres estrarigeifóS. Essa perda de sobe_
rania não representa apenas á abdicação· de recurso a políticas 
autónomas ·nos campos monetário- e--cambial, mas também 
a interferência- direta de agentes externos- na condy_ção dos 
aspectos vitais -da política econômica. 

Quando há apoio fihancéfí'õ_ de fontes oficiais, bilaterais 
ou multilaterais, não pode ser mobilizado nos montantes e 
na velocidade requeridos pela dinâmica do processo de estabi~ 
lização, inas se deseja, mesmo assim, ancorafá pófi1:ica antiin
flacionária eni reserVas -oficiaiÇde liquidez intenlaCionãl, uma 
alternativa (mais arrisCada) pode ser a tomada de recursos 
no mercado financeiro intefnacioi1al. Co-mo eCOllOID.ias atírigi
das por forte instabilidade monetária representam um fiscO 
maiot do que o normal e nunca consc.,;uem recuperar a sua 
credibilidade de forma instantânea, essa alternativa raramente 
existe na práfica c ·s6_pode ser considerada em condições 
de abundância e liquídez nos mercados intcrilacíoilaifde crédi
to. Esse é o caminho que vem sendo seguido pela Argentina, 
desde 1991. - · - - - - . 

3 - Âncora interna 

As circunstânciãs-que impedem ou difiCUltam a estabili
zação com lastro externo e que podem levar, portanto, à 
busca de uma âncora interna a econOmia. nac_ipilal estão, em 
certa medida, implícitas naS observações apresentadas na se
ção anterior. No caso de países maiores, o aporte financeiro 
externo de fontes oficiaíS tende a ser pequeno em· comparação 
com os agregados monetários- e quase monetádos .:._domés
ticos e com a dimensão (_)a economia. Como essa restrição 
dificilmente pode ser removida, de forma segura, com a obten
ção de crédito nos mercados financeiros internacionaiS-; o níVel 
e a estabilidade das reservas cambiais do Banco Ce"ntral aca
bam sendo incompatíveis com a ·pretensão de estabilizar a 
moeda nacional com lastro externo. 

Ademafs, eConomias de grande porte e dimensão conti
nental costumam ser mais fechadas ao -comé-rcio húernaCiCiOal 
e demoram mais a sub~tituir a I)lÇ)eçla domes~ica: po~. ~o~d3s 
estrangeiras ·em períodos de aceleração inflaçion~ria. 

Nesses casos, programas que envOlvam a· utilização de 
uma âncora cambial como ele_men.to c~ntral CQrrem _um risco 
maior de produzir defasagens cambiais irisuste!ltáveis e desem
bocar ·em crises de balanço de pagamentos. 

Algumas vezes, a dificuldade de atrair recursoS na escala 
requerida pode originar-se não (não apenas) da dimensão 
da economia, mas també_m da falta de interesse. ~m conceder 
o necessário apoio, em função da pouca importância estraté-
gica do País. . 

Em outros casos; o-que impoSsíbilita:·:o recuiso à âncora 
externa é a existência de graves conflitos, de ·natureza política 
ou até militar, entre o país em questão_ e uni. a mimais potências 
hegemónicas. 

Quando as circunstâncias são essas, a ãlternatiVa é procu
rar no setor privado ·a garantia básica que permita dar partida 

ao processo de._estabiltzaçao e_míciar a recuperação da confian
-ça. Isso significa criar, em substituição ou em paralelo ao 
sistema monetário público, instituições monetárias de direito 
privado, independentes e autônomas em relação ao Estado, 
n].a§_ com atribuições definidas em lei, por prazo determinado 
e sujeit?~· portanto, à re-confirmação pelo poder público. 

A estabilização com. âncora interna ou lastro nacional 
pode representar; assim, a privatização parcial e temporária 
do direito de emitir moeda primária, ou seja, a decisão do 
po9er público de conferir a um banco privado, especialmente 
COf!Stituído para esse fim, um mandato para assumir algumas 
das funções de banco central. Arranjos desSe tipo restdtam 
de um entendimento_ entre Q Estado e o setor privado, no 
qual o di~eito de _criar moeda primária, sob certas condições, 
em_ substituição Qu em paralelo à moeda estatal, tem como 
contrapartida a obrigação de finan-ciar o Tesouro por algum 

-tempo e dentro de certos limites. 
Com_o s_e _sabe, esse tipo de negociação está na origem 

de muitos dos bancos centrais modernos, alguns dos quais 
Surgiram inicialmente con:io_ institutÇ:õe.s privadas. COntUdo, 
o que interessa ressaltar aqui é o fato r_elativament~desco
nhecido de que a resolução de_ crises monetárias aguda:;; enVol
veu, em diversos casos, a transferência a instituições privadas 
da função de prover meios de. pagamentos confiáveis. Assim 
é que foram enfrentadas, por exemplo, duas das mais graves 
crises monetárias no final do século XVIJI - a dos continen
tais, nos EUA e a ·dos assignats na Fi:ança revolucionária 
-e duas das piores hiperinfl3.çóes do século XX- _na Alema
nha e na Polônia, nos anos 20." Em todos esses casos- çom
pleto descréQito da moeda-papel estataf levou ao envolvimen
to direto do setor privado na reorganização do sistema wone~ 
tário e na einissão primária dos meios de pagamento." 

Sr. Presidente, Srs. Sena9ores, aqui leio a proposta do 
&. Paulo Nogueira Batista Júnior, porque das diversas propo~ 
siçôes sobre como __ resQlver o dilema_ da inflação .brasi!eir_a, 
considero-a uinà das mais sérias e uma d;:ts que mais merecem 
a atenção, "tanto do_ Congresso Nacional quanto_ das auto ri-_ 
dades cconômicas. Ele_ especifica. para o caso do Brasil, a 
seguinte proposiÇão: 

''4- O caso do Brasil 

O caso brasileiro apresenta algun~ traços típicos_das crises 
monet.áríás que hão podem ser· enfrentadas com uma ânCora 
internacional. País de dimensão cuntinent_al, se_m importânCia 
estratégica específica, o Brasil não_ obterá apoio fin"arice1fo 
-externo em escala adequada. Nessas_ condições, as reservas_ 

··internacionais-do Banco Ce_ntral teoderp. a ser insuficientes 
ou a apresentar excessiva volatilidad~, o que inviabiliza a 
estabilização com lastro -eXterno. 

Por outf.Q::~ado-; a economia brasileira parece reuriir -as 
condições ne.ceSsáriáS para alicerçar internamente o processo 
de estabilização. A crise é mais do Esta.do dq que da economia 
tomo um todo. O Setor privado, embora abalado pela -prolon· 
gada crise econôffiica, preserva alguma solidez; e certa ~paci
dadc de resistê,ncia, mesmo porque conseguiu transferir ao 
setor -público parte dos_ ônus do_ processo de ajustamento. 
Diversos setores' da economia privada conseguiram se ajustar 
e:·:afé ·prOgredir durante a crise, ao mesmo tempo em que 
se aprofundava. de forma quaSe contínua, a crise fiscal e admi
nistrativa do Estado, em especial a nível federal. 

- -Se é verdade que existem condições_çle _encQotrar.no plano 
interno um ponto de apoio para começar o processo de recons
trução da ordem monetária, caberia então discutir a man~iía 
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pela qual s_e poderia tornar o setor privado cc-responsável Não se pretende, portanto, seguir a linha proposta· por 
pela recuperação da estabilidade monetária:- -- -- -- ---- -:Hayek e outros autOres que defendem a privatização complC:ta 

Não há condições, nos limites deste artigo~ de ir além e_definitiva da ofert_a de m_eios de pãgamento e o d~s~pare-
de indicações genéricas. Um dos pontos centrais seria a criação cimento dos Qancos ç.cntrais e das moedas por eles emitidas. 
de um banco emissor de uma nova moeda primárfa~ de capital A continuação do banco central público séria indispens-ável, 
privado ou preponderantemente privado, com limites máxi- não só pela raz~ó_ ~~i't_l!a apontada, mas também porqUe--3lgu-:-
rnos à participação de ationiStas individuais e. eventualmente, mas- de suas atribuições envolvem conflitos_ de interesse com 
com restrições à participaçãO: ·cte não residentes no capJial o setOr pfivado. não podend() ser ad~qu~darriCnte e~~ rei das 
votante. Esse banco seria cons_tituído por lei dÕ _Con-gresso por um banco de capital particular. 
e com as emendas constituCionais qi.Je se fizessem ÍleCesSátias, · - A implementação do -novo sistema monetário represen-
após negociação púhlica e aherta entre o Executivo, o" Con- taria, assim, a criação provisória de uma regime bimonetái'io. 
gresso e... o setor privado. Os estatutos do banCo teriam que úiiüL vez que o cruzeiro Coiltínliaiia ein circulação __ .Como a 
garantir a sua autonomia e indepe_ndCncia em rehção ao Go- nova moeda, seria: apeitas um meio de alcançar a estabilização 
verno, ao MinistrO das Finanças c aos políticos do-momento, - do cruzeiro, deveria haver _plena conversibilidade entre as 
mas a sua atuação teria -_que· estar estritamente pautada Por duas moedas a uma taxa fixa oU_-prefi?'a~~~ Cas_o contrário, 
regras estabelçcidas pelo poder público-." surgiria o risco de_ que a introdução de uma nova moeda 

Note-s.e_, Sr. _Presidente, que aqui está escrito como de_ve- mais _estável.e _confiável do que o cruzeiro viesse a desenCadear 
ria ser precedida uma proposição dessa natureza, com um uma aceleração da inflação deste último. 
amplo debate entre o Executivo e o Collgfessó Nacional, o Daí segue;: que também seria práinovcr algumas rriu~ã-nças 
que, mais foi"temente, jUstífica a convocação do Ministro da no próprio sist"ema público-~m-s:uas.regras de funcionamento, 
Fazenda feita hoje à tarde. _em especial no que se refere às relações entre o Executivo 

"O capital do novo Banco poderia ser angaríado por ~ o·Banco-Çentral. () essen,Sial se~ía_g_arantir-que-o Banco 
subscrição pública ou por alocação compulsória de cot3s, isto Central ficasse _livre do ônu~ de _finan~iar o setor·público, 
é, pela participação obrigatória das pessoas físicas Ol(jurídicas direta ou indiretamente. Além disso, caberia introduzicmodi-
em proporção aos seus rendimentos ou ao seu ativo fixo. ficaÇõeS legaiS que g~r-a.niisSem· ã.fgui:lÚ!. autono_müi ao Banco 
A participação do se to r privado na constituição do Banco Central_~m _relação ao Gove~o~e ao S_i~terila finanCeiro públíco 
emissor poderia tomar a forma: de hipotecas correspondentes· e privado, em linha com a experiência internacional. -
a um percentual dos ativos produtivos, da entrega ao Banco É provável que algum tipo de âncora cambial também 
de uma parte da liquidez intcrnadonal do setor privado ou se fize_sse: necessária. Em outras palavras, seria aconselhável 
de uma ·combinação das duas coisas. vincular, de alguma forma, as _duas moedas domésticas ao 

O novo Banco deveria ter duas tarefas básicas: (1) a dólar. A razão é que o dólar já deserripenha o papel de refe-
emissão de uma nova moeda, dentro de lirriites fixados em rên_~a Ot! 4e urlidade de con_ta pa·ra boa parte da::; transações __ _ 
lei; (2), e o suPrimento de recursos ao 'TeSoUro, por prazo da economia, embora não na mesma medida que na Argentina 
limitado, até um percentual máximo do cap-ital subscrito. As e em outras economias latino-americanas. A-moeda-norte-a-
duas funções atribuídas ao Banco estariam· interligadas, não rnericana poderia exercer, portanto; um papel de indexador 
apenas porque o direito de criar urna nova moeda teria a no novo sistema monetário, desde que a âncora ca·mbial fosse 
sua contrapartida na obrigação de finiinCülr" o Tesouro, mas aplicada após a adoção de medidas preparatórias que inclui-
também porque a própria possibilidade de fazé-lo de modo riam acumulação de um nível elevado de reservas no Banco 
consistente com a estabilização decorrerfa da presunção de Central - com o intuito ái aumentar a sua capacidãde de 
que a criação de uma nova moeda mais confiável, porque íntéivenção no mercado cambial- e a sincronização da desva-
apoiada cm garantias externas aQ Poder Público, induziria ~orização cambial à ta_xa de inflação, aOs-fride_xadOres ofiCíiús 
a uma queda abrupta da velocidade de circulação- da moeda. e aos preços públicos, como forma de induzir à dolarização 
Isso_ abriria caminho para finâridar o TesOüfo de -forma não· -dos preços domésti~os e de aumentar o poder estabilizador 
inflacionáiia durante a fase de renlonetizaÇ3.0 -da economia, da âncora. Iniciado o processo-de estabilização, caberia com
algo que não poderia ser alcaõçado na mesma medida por plementar a âncora cambial com regras correspondentes para 
tentativas de estabilização baseadas na moeda oficial ou -na preçõS_e_ fail.fas púhlicas e outros preços sob o controle direto 
obrigação de lastrear a recuperação dos encaixes reais na ácu- do Governo e, eventualmente, com a negociação de_ ac;_qrdos _ 
mutação de reservas internacíonais -pelo Barico CentraL -· · Setoríais de preços. a exemplo do que foi feito na Arge-ntifJa, 

o novo· regime monetário teria-um carátel- p3rcial' e tein- após a fixação do câmbio nominal. -
porário. O seu propósito não seria ocup·a-cem definitiVO o-
lugar das instituições públicas, mas, ao contrário, o de ajud.ar 
na sua recUperação-, Viabilizando as indispensáveis---reformas 
no campo das finanças públicas- e-na·-prc.tpria reorganizaçãO 
do banco central público._ A função- básica do novo banco 
emissor seria, portanto, Servir ao resiabelecímeqto do sistema -
público e à reintrodução-de instituíções monetáriaS- iiiodernas, 
baseadas na moeda fiduci~ria estiitiil em estado pu!-o.-

Por isso mesmo é que não se recomendaria uma privati
zação plena da emissão da moeda primária. O SíStem.a privado 
de emissão não substituiria o sistema público, mas cOexistiria 
com ele. O novo banco emissor seriii;ãesse modO;-uma espécie 
de banco central paralelo ao Banco Centç:;tl do Brasil,- que-
emitiria uma tnoeda paralela ao cruzeiro. _ ~ 

Há váriãs maneiras de -estabeiecer a vinculação com a 
moeda estrangeira, mas o que interessa frisar no presente 
contexto. é que esta vinculaçã_o não preCisada apresentar a 
problemática rigidez que caracteriza o modelo de combate 
à inflação aplicado na Argentina desde 1991. Não haveria, 
por exemplo, a necessidade de assumir um compromisso legal 
com a taxa de câmbio em r~lação ao dólar nem_ de subordinar 
a base mOnetárüi às reserVâs internãcionais do Banco Central 
ou de garantir a plena conversibilidade externa das moedas 
nacionais. Pêlo contrário, a exemplo do que ocorreu na maio-

- ria dos episódios de hiperestabilização, seria mais prudente 
mant~r pelo menos alguns dos mecanismos do controle cam
bial e restrições de acesso _ao -mercado de câmbio, especial
mente no que diz respeito a movimentos de _capitaL ainda. 
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que se de.sejc tomar, desde logo, certas medidas de IiQç_rali- gociação~e à.sustentação.d_e_um programa que ataque 
zação na área externa. ~ _ _ _ _. .. _ __ ----~----""':~:- _ nossos problemas pela raiz." 

Ao contrário dos cinco choques tenta.dns, sem .sucesso Resta saber se a deterioração do quadro econômicQ social 
duradouro, entre 1986 e 1991, uma reforma monetária desse já foi longe o suficiente para desencadear as_reãções políticas 
tipo não poderia, pela sua própria- náfureza;·ser--preparada necessárias à negociação e -à ·susteiitãÇãcf de um programa 
a portas fechadas por técnicos ligados ao Execut1vo e, subi ta- que ataque nossos problemas pela raiz". -
mente, despejada sobre a sociedade. PrcçiS3fiii~ ao-cOntt'áriO, A-ssim conclui, Sr. Presidente, o economista PaulQ No-
ser precedida de cuidadosa negociação, da qual participariam gueira Batista Júnior em sua proposição publicada no jornal 
não só o Executivo ê .aS classes .empres-ariais, mas também O Estado de S. Paulo e em artigo que será publicado nesta 
o Congresso, os trabalhadores c outros __ ~epiesentantes dã. so- semana na Folha de S. PaulO sob o nome ~·Âncora interna 
ciedadc civil. Esse é, provavelmente, um doS sCus grandes para a moeda nacional"· 
atratívos para urna sociedade traumatizaQ~ pela violênCia e Quero ressaltar que não será fácil para qualquer Gover-
pela arbitrariedade dos choques antiinflaCjQifánOs QQs_últimos nante, para o Presidente Itamar Franco e para o Ministro 
anos~ ___ _ ___ _ _ ~- Fernando Hçnrique Carduso aceitar essa proposição. Parte-se 

Mas há problema de outra _natureza. O pdncipãl risco -do pressuposto de que o Poder PUblico está desacreditado, 
talvez seja o de que a-transferência de .. fun-çõ_~s públiCas_ a que as instituições govein-ainentais, em decorrência do que 
uma instituição privada resulte em subordinaçãQ das. prerro- aconteceu nessas últimas dé_cadas, estariam te"ndo dificuldade 
gativas concedidas a obj~tivos pãrticulares- conflitantes com para adotar uma política bem sucedida de estabilização dos 
os-propósitos geiáis da reforma' e~- possiVdmente, fatais pãia- preços. · 
a sua credibilidade:-Em -urfl:a _sociçdade_ cóiti.Q ___ a _l;?rasileir3::. Como é que o Presidente Itamar Franco iria ãceítar·a 
marcada desde tempos imemoriais por exceSsiva fluidez ou pressuposição apresentada por Paulo Nogueira Batista de que 
indeterminação das fronteir~s-entrc_ o~_-pi.íblico e O_ priVado, ele próprio e o Ministro da Fazenda, hoje, na condução da 
esse risco ·seria particUlarmente pronuncia-do. política econôrilica não teriam a· credibilidade suficiente-pa-rã: 

A fOrma de enfrentáMlo foi suge"fidã-aCin:t.a:.T~ata~~e._~·~ cOnter a inflaÇão, para conse'gú.ir a estabilização dos preços 
sencialmente, de cercar o novo sh~tem_a.mouetário"de todos e que, então, seria o caso de se ins-tituir um barico que viria 
os dispositivos necessários para garantir, ao ínesmo tempo,- a emitir uma ·nbVà moeda?_ 
a autonomia do novo banco emissor em relªç_ão ~_o_g_()ver_nalltes É preciso ressaltar que, se fosse o caso de se criar tal 
do momento e a sua subordinação a regras eSpecífiCas defini- instituição, ela estaria baseada em regras visando ao interesse 
das em lei e nos estatutOS do. banco,_ Isso só poderia ser ~lám- público e, segundo a proposição, seria formada· pelos ati vos 
çado se sua _criaçã_o foss~Jeita form-~ transparente_ c antecedida 9as diversas._ pessoas jurídicas e, talvez,_ fíSiCas no Brasil; Iimi-
de uma negociação cuidaa_osa e aberta, na qual estariam repte- tar-se-ia a _pO~_slbilidade de J!lstituiçõéS- ·estrange-iraS esrarrim 
sentadas todas as principiis rorças e tendêncías políticas. p~rticipando, para que nenhuma instituição isolada, privada, 

Outro risco~ _este comüm nos:_choques antiinflacionários nacional ou estrari-geira tiVe.sS:e Coritrole exCessivo sobre c::la. 
dos anos recentes, é de _que a estabiliZação temporária propi- Tudo se fariá no interesse da-sociedade civil OrganiZada, e 
ciada pela reforma monetária venha a condu:z_:ir __ novamente _as _ipsfittiiçõe_s _ p~iticíp<iriarri -com_ stiás quotas·-relativas aos 
a um adiamento da estabilização d!lradou_ra da_s~c;_outas .fiscais .a.t_i~o.§QU), prõE_CirÇào dos ~tív_OS de ca-da um. Em- se colocando 
e das demais-reformas csti'ütu_rais iridisP_cnsáveis i cÕ_it~oliM _,-esses ativós hipotecados naqu~Ja_ institUição, perm'itir-se-ia a 
dação do processo. E fundamental que se compreenda -que criação de uma nova moeda baseada em lastro nacional. 
a reforma mo"õ.ctáiia-nã6~a mesma,·a solução_çJQ problema, Trata_Mse, Sr: Presidente, de experiência que leva em conta 
apenas uma pausa para respirar, um mecanismo temporário a história de países que etifrentafã.m longos períodos de insta· 
concebido para criar as -OOndiçõt:::. p• ..... ..,iciaS ã implementação bilidade monetária e que só conseguiram sair da crise percof-
das reformas funP~me:nta_is. Sem essas réfôfrilas; o programa f~ildo um camiõ.ho se_me_lhante a9 proposto pelo Economista 
teria o mesmo destino dos anteriores. . , _ .. Yaulo Nogueir'a.Ba~ista._ 

Em última análise, permanece o fal:o_de que não haverá 
b .l. b d"d h 1· Esse procedimento conseguiu estabilizar a economia nor-esta 11zação em suce 1 a, enquanto não o~vcr uma Cól_ga-

ção sodal e política m"ajoritãrià--éSólldamente comprometida te-americana, após longos anos de instabilidade, de 1776 até 
com a restauração de uma m_oedª confiáVel. A I?-inguém escapa 1790, quando Thomas Jefferson, ouvindo as recomendações 
0 quanto é difícil 0 seu_ surgimento em uma socieaade çoni. do Ministro da Fazenda, Alexander Hamilton, propt."is a cria-
longa tradição inflaci0n3riã~ õnde os setor_~s dominante.s_con- - "Ç"ão de instituição em moldes semelhantes. Foi depois de 1789' 
seguem conviver cortca inflaçãO.: proteger-se dos seus efeitos após a Revolução Francesa, tendo a França vivido grande 
adversos e, em alguns casos, até beneficiar-s~Jkla. _ período de instabilidade, de distúrbios, de guerras contra pai-

Não é evidente, por outro lado, que a possibilidade ses vizinhos, que_ houve a grande desvalorização dos assig-
dc contemporizar diminui dia a dia, que a crise mone- ·nants, o mesmo acontecendo nos Estados Unido_s __ Com rela_ção _ 

aos continentais. tária ameaça a segUrança e até as· cortdíÇões de sobrev~-
vência da maioria da população, colocando em risco Depois, Nápoleão Bonapartê'lnStituíU_o BancO de França, 
a própria viabilidade do País a prazo mais longo? Sem em moldes semelhantes àquele do First National Bank of the 
uma moeda estável, não haverá retomada do de~envol- United S~a.tes. finalmef!_!e, em noyembro de 1923, o governo-
vimento, a concentração d_a r~nda continuará aurnen~ da Alemanha criou o rented bank e o rCnted mark, conse-
tando e prosseguirá também o alarmente_ processo de guindo' a estabilidade dos preços na economia, depois de ter 
desagregação ·social que já cOmeça a afetar até frlêsmo vivido a maior inflação de toda a sua história. 
os mais priVilegiados. Resta saber se a deterioração -Trata-se de uma proposta que merece ser seriamente deM 
do quadro económico-social já_foi .• ,.longe o _sy.ficie!!_te batida e conSJ.defãda. Assim, Sr. Presidente, peço a transcriçã·o 
para desencadear as reações políticis necessárias à ne- do artigo que li, bem como da entreVista de Paulo Nogueira 
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Batista ao Estado de 8_. Paulo na quartaMfeira, 8 de setembro 
passado. Obrigado. 

(DOCUMENTO A QUE SE REFEREO-SEN_A.C 
DOR EDUARDO SUPL!CY EM SEU PRONUN- ' 
CIAMENTO) - -

14-9-Y3 

POLÍTICA ECONÓMICA BRASILEIRA: 
PRESENTEê PERSPECTIVAS . 

REFORMA MONETÁRIA COM ÁNCORÁ INTERNA: 
UMA ALTERNATIVA À DOLARlZAÇÃO . 

"A restauração da confiança é Cumulativa, assim 
como o seu colapso, e começar a recup-erá-la é ganhar 
meia batalha." 

John Maynard Keynes 

. Paulo Nogueira Batista Jr. 

1 - Introdução 

Não é sem razão que se duvida da possibílfd<ide de enfren
tar a inflação brasileira com oS -pi:ocedirnentOS utilizados para 
combater inflaç6e~ mais brandas. Uma estabilização de tipO 
convencional, centrada nos ajUstamentos fisé:~l e monetário, 
combinados, eventualmente, com algum ripo -de política de 
rendas. pode funcionar qu3nl:io a inflaçãO ainda-não alcançpu 
proporções hipcririflacionái'i"as é se revela maiS eficaz no trata- -
menta de surtos de instabilidade em economiaS acostumadas 
a uma certa constância do nível geral de preçoS. Mas a qll:estão 
assume feição essenCíãlffiCnte distinta· quandO ~e trata dé Em~ 
frentar distúrbios monetários extraordinários pela -suã inteiiSi-
dade ou duração. _ _ _ __ , -~ - · ~ 

Em condições hiperinflãclorlárias, a natti'ú~za do _proble
ma transform-a-se: a ditrerençâ de grau conY~-r~te-Se em dife~ 
rença de qualidade, não apenas porque à~}~tíssimas- ta_xas 
de inflação geram inevitavé_Inü:-Iite Uma interls~·e generaliz"ãda 
desconfiança na moeda, mas tamb~m porque-, nesses casos, 
a estabilização bem-sucedida costuma ser anteçedida de uma 
série de promessas descumpridas e tentativáSoofracassadas de 
elinlinar oU reduzir a inflação~ O hist6iiCo dé-~irii~cessos, aliado 
ao efeito desagregador~~ virulência e da persistêncía do ri tino 
de desvalorização da moeda nacional, acabap~oduzindo uma 
desconfiança arraigada no sistema monetárià-público, o que 
contribui por sua veZ, para -obstruir a estabiliz~ção é ampliar 
ainda mais a lista de tentativas malogradas: de restabelecer 
um padrão monetário cOnfiáVel. Cad~dnsU.CesSQ-paiece apro
fundar o problema e torriarmais remota- a· perspectiva- de 
estabilidade. 

1 

-- --

0 problema da falta de _credibilidade o·u confiança aparece 
sob formas variadas e em diferentes níveis ou estágios, aspectO 
nem sempre destacado na imensa literatura .sobre o tema. 
Nas fases inlciais de gestação de uma crise monet3ria, o proble
ma apresenta-se geralmcnt~ sob_~ _forma de_per~a de cre~ibi
lidade do _Miriistério das Finã.nç.as ou da Ecoqo111ia e ainda 
pode ser resolvido pela troca de _comando na áiéa( eco-nómica. 
Quando ·sucessivas mudanças ministeriais nãO hazem os resul
tados esperados ou prometidos, a falta de credibilidade vai-se 
transformando em crise de co-nfiança no governo. Se mu~anças 
de governo, ou até de regime político, se revelam incapazes 
de conter a instabilidade monetária, a crise de confiailç3. assU
me um caráter cróriico e Se- trarismuta em Cri~· de confi3ti.ça 

no EStado ou na instituição- governõ. Es_se é Q_~est_ágío do 
-problema que caractcríza os processos hiperinflacionários. 

Nessas circunstâncias, há scm_p_re _uma difi._çuldaçi~ anor
mãl de engendrar a rei{Úsão da::; expectativas de inflação. 
o g_ue tende a transformar o ajU.stam~nto _fiscal em umao:·tarefa 
de _SíSifo". A taxa de inflação mostra-se inflE:xível à baix~. 
e medida-s restritivas passam~ a ter custos excepcionais. em 
-termos de dirlliTtuição do n(vef de atividad!.!; as _taxas de juros 
mantêm-se elev_adas em termos nominais e reais; a Ofe-rta 
_voluntária de fiilanciamento não inflacionário para o --s:etor 
público demora a se recuperaL Por esses _c outros motivos, 
o ajustamento fiscal regucrid~_ e~ ante ~orna:-se: gigf!.ntesco 
·e, poTtanto, politicamente muito difícil ou até inviáveL _-

A hiperinflação é um fenômeno relativamente raro. ~do
tando-se a definição proposta por P~iJlip Cagan, _ocorreram 
apenas 15 casos até o final da década de 80. todos eles no 
século XX. Os primefros episódios aconteceram em cinco paí
ses europeus, durante a primeira-metade dos anos 20 (Alema
nha~ Áustria, Hungria_, Polônia_c União_ Soviétic_a), como con
seqüência direta ou lndireta dOs diStú-rbios provocados pela 
Primeira Guerra Mundial. A -~egunda __ leva veio na_década 
de 40- e atingiU alguns países _ _(China, Grécia e nOvamente 

-a Hungria) durante ou logo ,após a Segunda Guerra~. _Nos 
anos_80, houve mais- ciilco casos na AmériCa Latir~a_ (1:\rge_n
tina, Brasif, Bolívia; Nicarágua e Peru) e dois na Europa 
Oriental (Iugoslávia e Polónia), que tiv-eram origem Oas ten
sões associadas à crise internaCIOnal _da dívida cxtefriã- e/ou 
nas dificuldades decorrentes da transição do planejarõento 
c~nfral para um siste_ma de mercado. 

Não é por acaso que a hiperinflação é um fenômeno 
restrito ao século XX. Nos séculos anteriores, o tipo prepon
derante de moeda primária _era a moeda metálica ou plena
mente conversível em met~is preciosos, o que colocava a oferta 
de. base -inoneiária ao abrigo de manipulações arbitrárias por 
parte do Tesouro ou do Banco Central. No século XX, a 
moeda f~duciária estatal~inconversível em moeda-mercadoria, 
passou de exceção ã: re"gra. Coni isso, iOmj:)Ctam-se __ compieta
mente_as_ salva-gu~~das assqçiadas à conversibilid~çle, abrindo 
caminho para o processos inflacionários de intensidade e dura
ção nunca antes vistas. Mesmo nos séculos anteriores, os dis
túrb_ío_s monetários mais graves, c_omO a i.nflação dos assig11ats 
e os mandatos territoriais na França revoluciónária do final 
do século XVIII ou a inflação dos continentais criados pelos 
EUA para financiar a guerra de independência Contra-a lngla-
terra, esti_ve_ra_m __ sempre associados à emissão desordenada 
pelo governo nacional, ou por bancos patrocinados pelo gover
no!_9e moeda d~ çu_rso legal, sem lastro metálico e não passível 
de conve~:são em ouro, prata ou em moedas de liquidez inter
nacional emitidas por outros Estados. 

o que enSina a experiêriCia h-istóríCa, receite e"~~~ota: 
·sobre o modo pelo qual foram superadas as crises monetárias 
agudas? Na vasta literatura sobre o assunto, há um aspecto 
da questão que muitas vezes não recebe_a devida atenção: 
pela sua própria natureza, as crises monetárias çostumam ter
minar COIJl interVenções, nas q-uais o Estado passa a depender 
de garantias ou pontos de aJt&i,o externos ao poder público, 
~nica, lJlaneira de _ç-ng~ndt:-ar ·a· rever.são das expectativas e 
iniciar o processo de recuperação da confiança. 

Podem-se agrupar quase_ todos os casos conhecidos em 
dqis mode!QS básicos de hipcrestabilização: (a) a estabilização 
CO:ffi âncora OU ga~antia. intefriàcioÕa!; e_ (b) a estabilização 
COm ânc9ra inter~3 -QU _lastro_ no setor privaào. 0 primeiro 
modelo é muito mais conhecido, tanto que algumas expe-



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 15 8677 

riências desse tipo tt!m dado margem a generalizações inde
vidas. 

2 - Âncora externa 

Na estabilização conl. âncora ext!.!I:flll~ -.o dcscrédit9 Ça_ 
moeda estatal leva à vinculação ou subordinação do sistema 
monetário doméstico _a uma moeda estrangeira de liquidez 
internacion_al. O pressuposto fundamental, nesse caSõ. é a 
disponibilidade de apoio internacional na forma de recursos 
líquidos adicionais Cm mOeda forte ou de _ _rçe_s,truturação de 
obrigações externas já existentes. 

A estabilização com âncora ou apoio internacional é' mais 
fácil e mab:i freqüentc no caso de países pequenos. tais como 
Áustria e Hungria nos anos :20; Formosa. Grécia e _Hungria 
na década de 40; e, mais recentemente, Bolívia c Nicarágua. 
Há pelo menos dois motivos que "facilitam· a aplicação desse 
modelo de estabilização a economias --de menor dimensã_o. 
Por apresentarem geralmente maior grau de abertUrã- cOiTler
cial ao Exterior~ essas econ-omias tendem a se ··dolarizar" 
mais prontamente em resposta à rápida desvalorização da 
moeda nacional. Essa cqmbinação de ull_1 grau .-~levado de 
abertura com indexação à moeda estrangeira dos preços de 
produtos não com.erciáv~is çonfcrc um poder _estabilizádor 
excepcional à chamada âncora cambial. Além disso, .o caso 

, .d.a,~~eçonstru.ção fina~c~irã-de paí~es peq~enos, as po~ências 
dominantes ou as entidades multilaterais por elas controladas.· 
(Liga das Nações nos anos 20 ou FMI e ~ancq Mund~! no_s 
anos 80 e 90) estão sempre em- condíçõcs de formar, com 
um montante (para elas) pequeno de recursos, uma base de 
apoio financeiro suficiente pãra desempenhar um papel crucial 
na defesa da taxa cambial e no financiamento não inflaeiortârlo-
do setor público. - - -- --

.. A lei de ferro dos Estados", diziade_GauUe, "É que 
não se dá nada por nada". Na mohilizaç_ão de apoio financeiro 
externo, a motivaçâ9 priti.cipal costuma _seLa presença de 
conflitos ou rivalidades entre nações de maior peso militar 
ou econômico, que têm corno subproduto algum aumento 
do poder de barganha do país em crise .. Assim ac_ontccel! 
na maioria dos exemplos acima referidos. Mas ~~s~. poder 
de barganha nunca é grande o suficiente para evitar que a 
base externa de apoio tenha que ser "comprada" com alguma 
perda de soberania c com a submissão ao_ contro_te. ~u _ao 
monitorarnento dos credores estrangeiros. E~a perda de sobe
rania não representa apenas a abdicação do recurso a políticas 
autôqomas nos campos monetário e cambial, mas _ta!)lbém 
a interferência direta de agentes externos na condução de 
aspectos vitais da política econômica~ 

Quando o apoio fínanceiro de fontes oficiais, bilaterais _ 
ou multilaterais, não pode ser mObiliZado rios montantes e 
na velocidade requeridos pela dinâmica do_ processo de estabi
lização, mas se deseja, mesmo assim~ ancorar a política a:nlifn.:
flacionária em reservas oficiais de liquidez internacionªl, uma 
alternativa (mais arriscada) pod~ ser a _lamada de recur~os 
no mercado finãnciii"o internacional. Como eçº_nomias atingi
das por forte instabilidade _monetária representam um risco 
maior do que o normal e nunca conseguem recuperar a sua 
credibilidade de forma ínstantânca, Cssa artétnãtiva raramente-
existe na prática e só pode ser considerada cm condições 
de abundância de líquidez nos mercados internacionais de_ 
crédito. Esse é o camin_bo que vem sendo _seguido pela Argen
tina desde 1991. 

3 ~Âncora interna 

As circunstâncias que impedem ou_ dificultam a e$tabili
zação com lastro externo e que podem levar, portanto, à 
busca de uma âncora interna à economia naçiol)al es_t_ão, .em 
certa medida, implícitas nas observações apresentadas na se
ção antCrior. No caso de países mãiores-. o apOrte financeiro 
externo de fontes oficiais tende a ser pequeno eni_comparação 
com os agregadçs monet~rios e quase~mont::_tários doméstios 
e com a dimensão da econorriia; Como ~ssa ·restrição dificil
m~ntepode ser removida, de forma segura, coin a obtenção 
de crédito nos mercados -Tíi"tanceirciS interriacíón-ilis, o nível 
e a eSúlJiilidade __ das· reservá$ -ca_mbfãís do {3ãnc:o ceOtràJ aca
bam sendo incOmpatíveis coin a p-retensão de estabilizar a 
moeda nacional com lastro externo. Ademais, economias de 
grande porte e dimensão continental costumam ser mais fecha
das ao comércio internacional e demoram mais a substituir 
a moeda doméstica por mOedas estrangeiras em períodos de 
aceleração inflacionária. Nes~es casos~ programas que envol
vam a utilização de uma âncora cambial corno elemento central 
correm um riscõ "iriaiór de produzir defasagens cambi<üs insus
távcis e desembocar em crises de balanço de pagamentos. 

-Algumas vezes, a dificuldade de atrair recu_rs.os na escala 
requerida pode- originar-se Oãó -(não ·apenãs) da dimensão 
da economia, mas também da falta de interesse em conceder 
o necessário apoio, em função da pouca importância estraté
gica do país. Em. Outras. caso_s., .o que impossibilita o recurso 
à âncora externa é a existênc.ia .de graves conflitos, de natureza 
política ou até militar, entre o pafS em questão e uma ou 
mais potências hegemônicas. 

Quando as cfrcunstãncias São es·sas, a alternativa é procu
rar no ~e to r privado a garaf!ti_a básica que permita dar partida 
ao processo de_estabilizição e iilídal- a recuperação da confian
ça. Isso significâ ·criar, em substituição ou em paralelo ao 
sistema monetário público, instifuíções monéfárias de direito 
priVado, independentes e ati.tôn_omas em relação ao Estado, 
maS: som atribui~ões definídas em lei, por prazo determinado 
e sujeitas, portanto, à reconfirmação pelo poder público. 

A estabilização com âncOI:a interna ou l~stro _nacional 
pode representar, assim, a priVatização parcial e temporária 
do difeito~-de e_iriitir moeda primária, ou seja, a decisão do 
poder público de conferir a um banco privado, especialmente 
constituído parã esse fim;-o--manaató-para assumir algumas 
das funções de hanco central. Arr~njos desse tipo resultam 
de um entendinlénto entre o Estado e o setor_ privado. no 
qual o direito de criar moeda primária, sob certas condições, 
em substituição". ou em paralelo à moeda estatal, tem como 
'contiapãrtid-a a·· obrigaçãO de __ "fin'àfiçjar o:Te'so1,1rO por alguril 
tempO -e deritr"o ·a-e certos limite-s: -

Como se Sâbe, esse tipo de negociação está na origem 
de muitos dos bancos centn;~:is modernos, alguns dos quais 
surgiram inicialmente. como instttuições privadas. ContUdo 
o que interessa' ressaltar aqui é o fato relativamente desco
nhecido de que a resolução de crises monetárias agudas envol
veu, em diversos -casos, a tranSferência a inSfiftiições privadas 
da função de prover meios de pagamentos confiáveis~ -Assim 
é que foram enfrentadas, por exemplo, duas das mais graves 
crises monetáriaS do íin~r do século XVIII - a dos_ continen
tais nos EUA e _a dos assignats na França revolucionária -
e dua_s das piores hiperinflações do século XX- na Alemanha 
e na Polônia, n·os anos 20. Em todos esses casos, o completo 
de_scrédito da mpe_da-papel estatal levou ao envolvimento dire
to do setor privado na reorganização do sistem.a monetário 
e na emissão primária de meios de pagamento. 



8678 Quarta~feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

4 - O casO do Brasil 

O caso brasileiro apresenta alguns traços típicos das crises 
monetáflãs quC nâo- podem ser enfrentadas com uma âncora 
internacional. País de dimensão continental, sem importância 
estratégica específica, o Brasil, não obterá apoio fiõanb!iro 
externo em escala adequada. Nessas condições, as reservas 
internacionais do Banco Central tendem a ser insuficientes 
ou a apresentar excessiva volatilidade, o que inviabiliZa a 
estabilização com lastro externo. 

Por outro lado, a economia: brasileira parece reunir as 
condições rtCccss_árias para ãlicerçar internamente- o proCessei 
de estabilização. A crise é mais do Estado do que da ecoli.õmià 
como um todo. O setor priVado, embora abalado pela prolon
gada crise econónlica;pteserva ãlguma solidez e certa capaci
dade de resistência, mesmo porque conseguiU transferir ao 
setor público parte dos õnus do processo de ajustamento. 
Diversos se tores da economia privada conseguiram se ajustar 
e até progredir çlurante a c.rise, ao mesmo .tempo em que 
se aprofundava, de forma quase contínua, a crise fiscal e admi
nistrativa do Estado, cm especial a nível federaL 

Se é verdade que existem condições de encontrar no plano 
interno um ponto de apoio para começa: r o pro-c-esslYde recons
trução da ordem monl!tária, caberia então discutir a maneira 

A dolarizaçào êa idéia da mo
da. FreqUenta os debates técni
cos, an-r:l,J._ üc b_oca em bo~a_ no 
mercado financeiro e_passeia 
pelos corrertores do Planal.lo. 
Tanto mais porque o atual ile
çoóador du. di rida externa. ,tn
dré LUI(l Resr>nde, e UJl1Qr rle 
dois trabalhos sobre o assunto._ 
E porque o Brasil voltou av cli
ma pré-choque. tensionado pela 
inflação e por pressões pOliticas 
pré-eleitorais. No eiltanto, essa 
proposta, nascida nós gaf;lin~tçs 
do Fundo Monetdrio Interna
cional e do Banco Mundial. e11-._ 
cerra riscos gravíssimos para o 
Pais, entre eles o da de~n·alo_ri
zaçdo da divida pUblica inter
na. Em bom português, calote 
ou maxid_esv.alorização do cru
zeiro real. E. principalmente, o 
da perda de soberania naçional. 

,,.,u•I•••·T:II" u;o ArJ.:<'IIIIII:L ;._,, 

.,......._ ). éC..~Sii\;I~ ·-·~ n"$t<,.,,. 
I 1 ...-..·. t\ ! f ,...-,~ t.vvv'• 

pela qual se poderia tornar o setor privado cc-responsável 
pela recuperação da estabilidade monetária. 

Não há condições, nos limites deste artigo, de ir além 
de indicações geiléricas. Um dos pontos centrais seria a criação 
de um banco emissor de _uma nova moeda primária, de capital 
privado ou preponderantemente privado, com limites máxi
mos ~participação de acionistas individuais e, eventualmente, 
com restrições à participação de não residentes no capital 

_ votan~t?· .Esse banco seria constituído por lei do Congres~o 
e com as emendas constitucionais que se fizessem nec_es_sáriãs, 
após negociação póblica e aberta _entre o Executivo, o Con
gresso e o setor privado. Os estatutos do banco teria-n'l que 
garantir a sua autonomia e independência em relação ~o Go
verno, ao ministro das finanças e aos políticos do_ momento, 
mas a sua atuação teria que estar estritamente páutada por 
regras-estabelecidas pelo poder público. 

O capital do novo banco poderia ser angariado por subs
crição pública ou por alocação compulsória de cotas. isto é, 
pela participaçãO obrigatória das pessoas físicas -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE
NHOR EDUARDO SUPL/CY. 

O economista Patllo Noglwira 
Batista Junior. profesSor da 
Ftmduçc1o Getúlw l'arga.~ ~'ii' I' 

ei·-aY>"sessor pura ,Lsstmtosda di
vida extenw na gestão Dilson 
F'unaro, fa:; esse alerta, em ell
lrevista a Ma1·isa Castellani. 1:: 
levant_a a discussão: por que 
não buScar. no próprio capilczl 
interno privado. a áncora para 
o restabelecimento da ordem 
monetdria? Em- outras palavras. 
ele propõe a "privatização" do 
dinh~ir.o. pwcial e teJ~Iporana
mente. como ponto de partida 
parã a estabilizaçdo, riO momen
to em que o Estado, desacredita
do, não consegue sozinho recu
perar a co1l[iança para enfren
tar a injlaçrlo c a crise monetá
ria._ Uma idê1a (/Ue. por polêmi
ca-qw• p11s.~a pan'('('r'. iá foi f~s
tadu Cl/111 .~rw, \.\o t•m 0/1/ros pof. 
se:; ao lo li':" 1111 1/i.~tonu. 

J:.E<Tra. E<la f11·a m1mw ;, •·~-...· mçra· 

·""-' -"""'• '!'"'-' Ctl> 
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l'Pm I.'I('U!Iõ t1"t"Uraas int"rn~. Ó 
l'u.fl' pode(' dt"Vt' bttM'ar um Jm11ro 
lntrrno, no Nf:!tor privado. f;ste 
não <'nfrt'nta nma l'ri~ de iJtual 
proporção à do fo;.qtado, ron~· 
gutu l'le :tjnsrar- ãs \'t'zt'l', até a 
cmrta do próprio'setot público
c hoje pode- sn um ponto de 
aJJOio da t~tahiliz.'lçâo. l'ortanto, 
o E~rtado podt" tnmsferir, por' ai· 
gum tempo e de forma pardal, 
atribuições monetária!'S para \!ma. 
"ntldade de capital pri\lado. · 

Estado - O"'fr. eatá falandtt 
ern "privatiur'' o dinbt:"lro? .~ 

Notueira Balil!lla Jr. - Umà 
im·om Interna pode- l'e'presentar 
a prl\11tizaç:lo parcial e ~mporá· 
r!a do dinheiro. Isso slgnirit'a 
uma dccisàu do podl."r público d(' 
confl"rir a um banco privado, 
constituído para C$le flm, dentro 
de condi~-óe8 estabelecidas pelo 
poder ptíblico, o mandato para 
aMumlr algumas das funções 
dá.<~.'õic:aro de Banco Central. Basi· 
camentt'. ('millr a nova moeda -
laMtn-ada rm :ttlvos Internos- t' 
finant'iar "Tf':«mro, por pr.t:~:ns f" 
muntlinu·s !imilltdoo. O objf'ti\'0 f 
eriar uma ~abilldade monf.'tlÍ· 
ria. a partir da nmfiança na no\·a 
mot'da. quf" dê ao Mtor ptibli<'o 
condições macroeconômica:-; e
institucionais para fazer o 1111e i> 
prioritliritr. organizar-se finant'toi· 
ramE"ntf". ajustar suas contas, r 
faz:cr a.'> rt'runna.., fiscais e finan· 
ceiras estruturais. O setor pri\'l.l· 
do entra t"Omo apoio para a parti· 
da rumo à ~tabilizaçáo, já qur. 
pt"la ac,.:áo ("Xdusiva de um Estado 
d~n('ffitado. ~ 1"(>\.'ersâo di.' t?X· 
JX"l1.31 ivas i> quaM> impossh·f"i. 

ENt•do -·· K o &nt"o Central 
.. C!:'latal'". c~Pmo ri c&? 

NoJ!;lSl'ira Batisla Jr. - Pcrdl' 
d<' irnt'ilialn u JH!dt•r dt' finand;.n 
o T(':-.ouro, M:ts l'tmdm: n pulitka 
lnu,lwti•l'ia. w).:ula o sbtt•ma h:ul 
t·:irin t• m;ml f·m t·ontr·ul(' rl:t:-. n• 
st•rHt:-. intt•ruadunab t' da políti· 
nt t·:mllti;ll t; pr<"l'iso rt.>:-~tlt:lr 
Cllll' n h:uwn Pmtss(lr. ('slat.lfl:irin· 
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('o prh'ado eomls..'IOr. A moed11 !le· 

ria pfmammte COR\If'l'l!llh·-el nes· 
KC!I titulo~ intênnfllhirio~. que le-· 
riam uma caractt>ristica lmpor
taniE":juntamenle t·om a!!. hipolto· 
ca:-~., seriam oo ímit·os com indt'· 
xm;ão de curto prazo, A lnttexa
çàos('rla feita por melo de um ln· 
dict>. t."ltio cálculo (os.-.e acom'pa· 
nhado por um conselho lécnico, 
nomeado por representantn da 
tKI('iedade civil e do poder públt· 
ro. Há dois aspectos a ressaltar 
nls~: er:quanto o público tiver 
rnnnança e esti\o'er detendo a no
va moeda, o lucro do bant"o será 
maximizado; ~ o pt"•blico roge 
para os lltulos. o lucro diminui: 
As.'lim, Ollõ proprh"tários. pri·:.,.,r.,, 

"A idéia de uma 
âncora interna 

deve ser objeto de 
discussão prévia. 

O País está 
cansado de 

choques;' 

do bant•o tiom máximo intrrt"S.-;e , 
na cslabilidádeda nova 111oOOa. O' 
onlro aspf'cto é a regula~·fto :mio· 
mática da liquidez: SI!' há descon
fiança, pane da moeda sai dr cir· 
t•tllaçào e é substituiria por litu· 
los. f: um meunismo an:ilo~o ao 
p:tdnio·ouro, mas ~l."m tndo os 
problt.•ma:o,. que este tt'ria. 

Estado --_Que ex~riéncias 
t'l:islcm da l:piicaçio dE"ssa ànco
ra inlcrna~ 

NnJ!ucira BaliMta Jr. -- llâ "·ã. 
I'Í(l:;, ('iiSIIS de ('S\ahilit.:l(;ào ('U!ll 

iuwnn• irllt•rrm. Casm; th• ('('o11n 
Jllla'i dt• ).!ntllclt• dinwn~im q•w 
flmn!l' dP um;~ ni~t' dn pod('r I'Ú· 
hlit'tll' da lllllf'da não pmlt•ramtiU • 
n:m f1Hisl•rmn rrf'CIITPr -:1 tm..tl'n ~ 

.. <.V-1 

••''- ateaçio. de-•tro 11!' rora do .t' déficit~ b:.llaclf,'D dt' pag:anoe>llto:s 
(OY<r:m.. e. npedal d~,.~ ••e '}.unti'Ul~oom!nti'Sde USS8 
a Arteatiaa obk'"e i•rlaçie pró· .. bilh~. rcom~ou o pro~;r;ama :a-a ~~oen. A dolarizapo:f ... "~'\'CillfiUPeri'1t oontert:ial de mais. 
idéia aplká"el - Bruil? ~ \ .:'!di!' USS 8 bilhOes }e. em 9l. teve 

Pa.a. NOJ•t'in. Baa.ta )aaioc' \ um cUfldt oomei'dal de qu&lJ.t' 
- Nlo é ucomendivel que o lJSS 3 bilhõea. A ILqen\ina ,_ 
Brasil ~iga esll.t' c:&lnl!'hO, mas wna inllaçio em dólam:lapredi· 
ex.l&eo rl$L'Odeo~ Itamar \~,C'el'al de 5Cn &e.de o.lniriodo 
..-~do Jlll!'la ~001&- programa ati agora, ou Rja, em 
ril::anlll!'. I:L.W ptwque bi \1~ ~~en· doi~ UQII e meio. E .t3l.i imoblll· 
aaçio no Ura•;il - E'ITÕnftla roeu .ta~l:. em lefml .. lk ~ c•m· 
ver - di' qm• pratkamenu- tudo brlll e monel.ária. O IUinillfru t'.l:l· 
j1 foi tentado, tnen0S & dobriza· \'llllo eoiocou O'*"' IIUII\& C&llliS& 

çio. A propo~~ta tem a força da di' on;t.t" YantS. No C'UO do Bra>~~l. 
nowitbde. M;as hi tamWm o •· alguns desees prob&e!1lll>l ~riam 
pecto de qU(' o pcn~nto eco- m.ais graves, 
nômko PO Br&l:lil -e ~nta mui· porq\le no~ 
to por modis!DOe'. E esta i a "id6ia nfwl de dolari· 
da JnOda. na. metoa t«:n1coa. zaçio nio ~ 

r..tade--:- Per •• a~· 
~ de ~ ree-elldánl pua • 
Btuil1' 

Nogueira Baliolta Jr:- O pro. 
bit-ma pnoM'Ipo.!l (o IJUC' n:pre~~enta 
uma fanr.i:««·a JM'f'd• de- autoncto 
Mia t..ara qualqttt'r p&Js, Dolari:t~t.r 
cria inUnwras dift<'Ukladea p.ana • 
condução da politica e(OI!Qmk'&. 

Pkariamw multo ~adÔi, por: 
e-xnnpfo. ;b ~ do F'Meral 
RellenT ., do Tnouro nonc-ame
ne.no, ot:onvi- ou nio -lnte"
~da «''Ollmla bratllldra. E. 
duo, ~~em lf1' direito a YOto noa 
r..tadoa Unido.. Dolariur lmobi· 
lila a politka tnonetiria e- cam· 
bial, subordina a Uiaçio de JnOeo 

da t diaporllbilidade de l'ftei'VU 

extenwl, amnça • CO..j)etittvi. 
dade ex. terna da economia.; O 
Brull tem um grau H dolariu· 
çio C!!~JM~fttim'& menor que n da' 
Nfeenlima. ~ pmvi\llri qiH''uma' 
inrora nmbh&l ~ tô.wt.C" 
lnn~~o~,'in ""' di.olareo. c•om J)l'nh 
de ('OIIIJM"titMdade da." e•porta· 
r,.~ e dm ~ ~ ('OftiiJC'U1ft 
oom impnn.açio, ji upocctns i 
co~>lftnria lntemM'ional pela 
abertura c:vmen:i&J. O re-ultado 
.ma urna riplda &I;'Umtl~ dC' 
dnequllrbri011 externo. e- Q rbco 
de 11111& nit~e no b.lançode p&p· 

IMIIt05. A dolarUaçio pode 15ft' 

IlM C.Jnlnho ~~em volta, manao 
~~~e('(lft$jpftdw:.iralftflar,.'Ào 
Rll _,ro. na~.i<mal. 

Etd..M - Q.aiH Nilo aa di[e. 
I'C'-r-" f•ndaftl<'fll•l"' n~ue- lkallil 
C' .trll"•tiu ~·l' d.-..;.IIIM'i:rari&N 
... .c"dida ('U ... etlll& .... '! 

N..,;u.-ira llali.'<la Jr. - Al~1ns 
1~ j11\thl • !1 ljltl' ntt'IM1tRII'I 

•1 \ 

tio extenso; 
noaa pauta de 
~port.ações f 
tnals depen 
d!'niC' de pro· 
dltt()!Õ il'+dllll· 
tri~~olwadotl. O. 
dl'!lequilibt'km 
de bal&ft\.'D de
P•II•mentnll 
seriam mala 
l'ort.ea e apare
c: .. riam c:on11 
~n~~lor rapidez. 

Eatade - o tlf. r .... na ten· 
llhcia do Braail de R eriallu 
per "IHdilllltOII" ftOIIHaicoa. De 
~n·~--1 

--H...-.. BallalaJr.- H.t. ri· 
rto. a.n"' o Banco N lmdial e • 
FioU tem ded~ aM.IIU>e etltU• 
'dali a pmpotlt.L" de rrit,w-lwoa mo· 
ftl"t.tiria c:nm nanho dnlariZIInle. 
Aqi!!rmtlna f! O CIL ... IIn&ÍII conbed• 
dn, rn&.'l-·~ 1.-m ttldo 
ll'lltrmu~ nn::J pal'1oCK da Europa 
Oriftttal, E diwnurt d~ CI'IU· 
duo!, indUIIive dC' c:arát!'r oRclal 
do Dird. t'I!'C.'OmftldQR fonemt>nte 
._.. prop011t11 ao BrutL esperial
mente a ~tt>oonherida como 
cun-enc:1 boanl ou t:vMe!ho da 
~ S1o Nudolde ctrcuiaçjo 
""trila. Nu IPO rd.o •ignifec:a 
qmo.•o Bradt decidir adotara. 
:la prop.IIU. a dc:ólio apar«'niil 
t'nlnd toentln .,.ne dC' am *'Ontn 
,,,llt ~ ii'MidadNI. J\ ;I!M'UUl· 

l.'t'M w fana dco fu~ma 1nUbll'nll. 
,;o;o111 nC"nlmm t' .. mJ•r•1111i,;"'' do 
p;11i>l ,, .. ,. o•nti.h• ;~. hM>C'<b·~nt~or.t 

~I d<l!l m't:lll'li><I1Ur.i lllh'rllllt'J<O 

tt,us.oi,•Mt.-.1 ~t'S.'II'ft'l-:11111.',,..' 

••h• ,•mrllr 't f'Uitl.;ult'S 
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,.., • .;.;...-, " ~~; pa~,o.,;r;;.-~' .... ~~~..;;. ~dmc:~a .... ~rii~ j;,;;:,;. 
...... H~ka'l .... .,.,....., ... , . .-..... u~n-
c.......,H .... __..,... wumpn>l"JJIfbo. • r..-.•~·· 

N .. ~..._ .Ir.- !:uta-

"'""te. w .... ~ .. ,...-&e "' 
tlallonlro numa u-"' .... 
querida poon • u..u. u- ....... ' 
é -.ltlllur- ,._., n-= .. '\=:..~~!' 
~~·llllllhN'o, ., ................ .,,., ........... . ,.........,......, ........ .... 
,..-..AI!Uoook..-rda-
61nia '"'~'· nt~ 

--------- ::.:..n.:u..:: .. Dolariza,.;;n · riar apoio n. 
:11'~ nancelro •s· 

pode ser um :""..!'= 
caminho smn aldadn •• 

volta, mesmo que ~·"::':::; 
se consiga :!':~~7,:;, 
reduzir a porqu•...., ~ 
inflação • :;: ~u! 

,...... G-7. 

Eotaola
SnlaMpwtt'nl..,.. .. _... 
~-M41ia......,._ 
_, 

N.c .......... ,.-r...t 
adl~tenw.lda~ 
Ollfull __ .......,. ___ 

--~ ...... aleo,-,...._ ...... __ 
... ~t:.-..... . ..._.. ... ~ ...... ... ~ .... ,,a-.., 
....... ~.dMQp(abllo:tl 
~Mtnoa ..... .--~ ................... ,_ --
r....-~-. ... ,.n ...... 
_, 

Nepdra a.wta k. - lbll.... --a.._......_ ... , .... nal_,.. ____ _ _.........,,.. __ 
...,... •. -~.--., _ _..... ... ,.......... 
~ ......... ..,._.. 
-.,.....,, .I'Wl.nt-rhd 
_ ...... '(>O, ... _à._.... .... 
~----... ---nori.IC'i'~ ....... ~ 
.... .-. ............... )lo'k> Klnl. t: ............ "'"" .......... ~~. ...... ._ 
"' •II•'Mb ..,.....,.. 4oo llr-1 -· 
-IAiooloo ............... 

E.uoiia- J:.,.ucpüoaacU• 
;:_~~~~~ t a~llti!H ~ n•• 

N'"(11~"" U.datll Jr._- A
·~ Mcurniley,ho.ard aM>M: 
• crillçio dlr .,..,bon<:O em....,.. 
lmlept"nd~nt~, que e•lle .. .,. 
IOIONa -. doo quall<llok ,..Pl' . 
.,.... '~.....u;,. aw.l '"~""'"' 
..-uutha-.meedacvmo 
dOiar. Ganonl<' ll..onvenibUod.O.. 
pieM da """""' .... d6lar c IACO:· 

......... s..~ ..... ·~-1\& 
llledldaemqM disponhl.a..d,..l· 
IIUUlC'....U.Eaoo!ltt>O<Morpui· 
..po~er.tfpicotda<'l>• 
1&1 .... lntL..- ..,, .. da Squnda 
,Guena N11ndllll HOJII ~ 
apenaeonai""IIIM~<"I• 
~ ........ ~ ............ ... 
éirip(>lll'll, HnnK<'<>nK ~ Uno"'~ 
1;:m Jll<llw> rl~ lll. foi Ímplat1\.lodo 

- t;>o!ol<t,.., nu ,.,..texto 'de> '"" 
.hlltdl b!; ,..,,,o.,.~ l:A.paiiU. ..... 

.......... C'll11dadc -· u u ... o ·~· 
m-..o.rqw• UnWI ~ "''" 
criae inllaaoMrla"'1!red....S0..,. 
~,.,...~ducolôoo""' 
ln~ Tudu u colõn!a.,....., 
u~W)i~:oo 
ado!,ulrlr a .,ouap.o. .to. naçM ln. 
óepe~dut<', •~abata• .:o• o 

::::=::::t!::::u::: 
Wlaf....,:to~daaobo,-...son.l 
~-.o.-.a~ 

.. lllf•W. eal ...... A ..... f ....... .....,,r, .... , ...... ........._ 
e IIIH ~LriHL ,. .... - • 
~ ............ ,..,_._ 
· N.,. ... n •u.t. Jr. - ...., .. 
lkwndr- ,..w ....... - """"-~''"" • ........,.._ .... ~t ...... 
l.,...lp 11tnbuio' • Ma......., 
..._ ~ t.'k •....- rn .a. 
~NUI'tdn"" -·-
-ntMM.NM~ot ........ 
..._.~--nu....,... p•. aLtalltl!'tltf &>n~~te••tL(a. 
tü. .... - • "'*" IMia .._ ............. ~·~ 
~-&-·..-.~·· ............. n_,.. ...,......._ .... ;,_...._,.... 
~ ...... , ..... ~~ ..... _. 
.~ .......... -.......... ~ 
~Lnt llooilou Jr.- o llr~ 

..,_,""'~~'"'"''"""''"'"11 ... """""" 
~~ro ............. ,.........,...... .. ll:ot;n,i .... 

. /.'1 \ ' 

O SR. PRESIDEN'l'E"(Levy Dias):___ Çoncedo a palavra 
ao nobre Senador Aureo Mello. · 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) ;-Sr .. Presidente. 
eminentes Srs. Senadores, tenho uma Ceft.a.tradição de contatq 
com a classe dos garimpeirOs brasileiros .. Houve época em 
que a Associação de GariJ,npeiros organizo(!. !J.fu C['nCtirso n~
cional de poesia, quando tive ensejo de receber menção honro
sa, sendo classificado entre aqueles que· ·postularam premi'a
ção. Esse trabalho está no meu livro "ln1)piração" e é motivo 
de orgulho para mim. ' · 

Recebi telegrama do Amazonas, n·o· qual o Presidente 
da Confederação Brasileira dos Garirnp·eiros. comunica-me 
que os garimpeiros do Rio Negro vêm sofrendo pressões e 
violências por parte da Polícia Federal e que trê,s..deles teriam 
morrido. 

Ora, Sr. Presidente, entendo que o ·garimpeiro não é 
absolutamente um ser nocivo, como se quer implantar, ·n-o 
BraSil, no conhecimento das pessoas. o· garimpeiro é aquele 
brasileiro comum, muitas vezes desesperado na sua situação 
financeira. que parte na direção da aventura, na tentativa 
.de conseguir algum capital para solucion.ar sua ·situação e a 

·~·"'''•:."--., -· ................. . .. ... . ' .. ~ .. - ·~- -·-
::.~;;.;::~~ .. ~~t~' :·;~:..:;~.:::=~·~.a:!~ 
...., poMnano OOH IiLI~~"" •m dC'""'ouru)((o"l~n""''"·....,,... ... 
~doo:oua-mtolf.oa ~k>.imotdapubf1<'3..:.;.,õ'olõrt~a, 
df.......,l......_<r !M1b<wo .....,....,. M morna.,...,,., a._. 1~neá 
-'>~ti&...., poderuo ...,.,.cr\.o -oolol;y-.,b:<lllullla .. tlp, ~ 
-"ltl-.-lon.mto do maft'OopoloMII Ma'~"'"""-"· 
poda' polbLko. A ma ... • um.,.. lC', - 1ot apiO<"ado .,. Ioda .. ela 
- " C<Wtuvlfll'f'riproc:o n~u.o vida <~M üt.dos o~ -
al..t.inda pnqdllf' a pÔibloa. pho i~~nlC' , 

Eouole !1. Qui lleria. r...u.* Eotaot.-s...,. ... ~ •• ~' 
..._ "uta ••-! ... ut.olt~• ~.,r•&~IICial. ce-
N'I,..;raa.u.c.Jr.-~··· ... "'••"' ..... .; __ _. • 

""'da"""'"'l""'"'"',a~tc- ,;,.,_.,_,. 
.,. coono ....,., ,...,~.,.. do - Noocu~ira u..-... Jr. - eo-
priYailo. ,Lu· o to... prws.-
uo qye pod.. do ~-o .. or • 

=~;.:!: "Esj;anta-me qUe ::""~';:j . 
.... ""upo..... o Bird recom.ende bllco.a"'Ou• 
perW. <'lln'CI· ao Brâsi.l resolver 4 " q•and• ... 

~~:~~ ~::· 
, ..... , ... , do• sua. cri,se ··•drm ""'..,.. 

~:~"~;.;:;_:: regredindo ao ;·;._::_ ~:;: 
JOfiUdll~ dO regüue de colónia o<o<:'r~llnl<l,..-• 
~E:::~ inglesa n ~~~~~Cà': •~o<' 
eapoWdoban· p.~p,•-
<:'<> f'mLuor e dos e111p-"'·: 
duj" a <'I<' o .,....,.lobmo._ 
d•..,ltO• ""'nu ... doo"""''""" d'"" .. m«<~>. -,..,...-· ~ ...c~r-.. 
,_.,._...,. .. .,....,....,..,..,...., d<oftl'<'lolaciorasioltnna~ll;. 

d-~o. .. ...-....n.::.ru.li•i..- .. run<ioftar...,.. .......... umc..;~· 
1N capital íftU&"OIIudo. bho:a. ~"" -...ç.. ....... 

EMaoie- 0 ....... prio .. M• 
ria.nllot, ....... aMI!oami•er 

~-----·· _..... ... ,....... ...... _ 
atiNa. 1- aM ~~~~..ae a -
Nllf1eo:'ll ..... -.....r 

Nat:tldra -..W. Jr. - to.., A 
................ laJooior.lkkaqtW'GIIC'IQI' 
51rt~ado pode p•nlclpa~ prl• 
,...,M'n(ào velu•lár~a o" ~~·I• 
• • .....; ... ·~laMb. ........... 
):......ca .... ~oiumo"'' 
p..W, porque pnde ............ """' 
...... ,.,. pattklpecioo ....... ..... 
..W..~-II.K'I'tOIIq\MIO 
... _ ..... ~ u. pele "'"'• ... """Ir -- ,.-ttMria. t:lunae ..:na• ..... ..,.nllluod ... -·--l'.aleolof- ,......_ .......... 

ll""'"ffl•-"""'. _... ... ........ ....u~ .... w..:~ 
,...-~;-• ....... ,· ... 
.._ .. """·~· ......... ~ 

NOOC•dra ~&~;.u J1. - l_. 
l"• .... ,~,..r,:nc,,.,.._....,~o,,.., 
dtnlo"k"' . d<•tN'"I><M>b:ul 

1111'1!-ada, <I"" .. ~
C'Ond~<MdC'IftldfC'a_...,. 
4lldt! 1M forma du........._ • ->· 

! '! 
Eo...S. - "' neollflea ..... . 

....... ~ .... ~afie ....... -

'"'""' - 8ruit! :: Na!l~ira ••Oou.lr.- Ato),.' 
niÕoniM.-m <'OIIdl{i>ro pullclo:Me· 
_... ......... l>"< ................ tt
ld da onfbçioo ,_ ,..._ ll•doa,~ 
-""~• u., .. ~· ,.._.,.n ..... , • .....,ru..,..'"'.,... . 
.S.. - klta ,_ ""' •ln*- ck 
ooqtJ~'lU&IIIO·-~ 
ck • ler, ....... """' ... -""; 
di>ttante, n(U~tlbrio ~ 
......_ .... públlnal. ......... -
(<)ljp(Mo 'polltka ~ 
.-,.......1<111(0111 ........ 
(io>C'-•P<'f'l'll«< .......... 
.,.., ..,._., ll,..·;d t 1,.....,nonl..
"""""'r,..,......~u.tt-l·' 
"'" ........ ·- .................... k. ' 
riObcort"AP<"'I""""""_ ... 
,.,..,.!ftl,•rna•W.•·-·-"" - ...... ':i<'!••"" ..... ._..,...., 
'""llt•.u. ........ ~...-.·•'"'""' 
.......... ~ .... , ....... lll-'~f', 

de sua família e voltar, tendo vençi_çio .em algum cãmpo de 
atividade, justamente a este, que é o da extração dos metais 
preciosoS. 

A verdade_é_que, pOrJlãO haver ·elucidação e um trabalhO 
de assistência condignl? com ~ssa clas~.e de trabalhadores, nem 
sempre o garimpeiro consegue realizar aquilo a· que se propõe. 
Também há aquela grande queixa de que os resíduos de mercú
riO úsadOs para purificar Os niineiios extraídos do solo e das 
águas são capazes de contaminar as águas, de matar peixes 
e até de ser prejudiciais também a seres vivos. 

Sr. Presidente, a verdade é que o garimpeiro não é ne
nhum criminoso vocacional, não é nenhum cidadão voltado 
pata a destruição de índios, não é, afinal, nenhum delinqüente 
de qualquer espécie. 

· V. Ex~ e todos nós estamos lembrados daquela fase por
tentosa que era a extração de ouro no Pará. Parecia até cenário 
de_ uma ópera dantesca aquela miríade de homens transpor
tando _sacos às costas, subindo patamares de terra que eles 
mesmos haviam cavado e realizando um trabalho em favor 
elo enriquecimento do Brasil; porque no momento em que 
o garimpeiro tira das entranhas da terra as riquezas que estão 
;;t.dormecidas, está contribuindo para qu~ este País respire me-
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lhor e se livre das dividas, ctas dtficuldades de toda a ordem 
que o asfixíam. _------·- -- -~---

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui defender o garim
peiro, e ao mesmo tempo formular a proposta _de que se 
procure dar a esse trabalhador brasileiro, atrav-éS ~dos Mínis
térios do Trabalho e de Minas e Energía, da_Presidênçia da 
República e dos Órgãos encarregados de zelªr pelos assunt9s 
dos brasileiros, uma organicidade à classe de ga_rimpeiros que 
é tão útil c tão importante para e-süt Nação. 

Inclusive, há poucos dias, o Governador do Amazonas, 
o sempre disposto e conhecedor profundo de assuntos da gleba 
verde, Gilberto Mestritlho de Medeiros Raposo, falava qu~ 
o bom mesmo para o Brasil sería que os garimpeiros oCupãs-· 
sem toda a faiXa frõritt!iriÇa ·com aqueles países _do extremo 
norte, porque ali estariam assinalando não só a presença brasi-
leira como a presença de trabalhadores. 

Essa história de. garimpeiro ·ser Sinónimo de assassino, 
de perseguidor de índio, não tem fundamento. A informação 
que tenho é a de que o próprio índio convive muito bem 
com o garimpeiro, -iilclusive se assisfi"hdo da parte alimentar 
do garimpeiro para que.- eles possam também sobreviver-, reCe
bendo informação e orieiit3Ção -qUe de outra maneira _eles 
não ptrderíam ter. · -_~- - - - ~- -:-:·-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço um apelo aos-órgãos 
federais de repressão no sentido de .que não-venharri com 
a mão tão pesada, tão foft(! e tão metálica em Ciri:lã~dos garim
peiros. O gãrimpdro étún' ddadáo que-dentro da sociidâde 
brasileira tem um papel importante a desempenhar, não so
mente agora, mas historicamente, desde _Q tempo em que 
as Bandeiras eram formadas emdiração ao coração das provín
cias - os bandeirantes nada mais eram do que garimpeitàs 
daquela época- que iam buscar o enriqueciriiCrit~_-~o ~aís, foi--. 
mando as Vilas Ricas, -a:S' cidades de Goiás, levantando os 
berílíos e ãs esmeraldas nos lugares mais recônditos desta 
Pátria que os portugueses souberam nos transmitir. 

Cortcluo, Sr. Presidente - o tempo não nos estimüla 
a prosseguir-, desejando que se faÇa o quanto antes uma 
organização, uma melhor perquirição, para que _·se ch'egue 
a um-a forma de assistência mais perfeita aO·ga-rimpeiro brasi
leiro, proporcíona:ndo-lhc. exercitar a sua atividade dentro de 
um regime, de um sistema que venha a beneficial- realmente 
o Brasil. 

As pistas dos ga-rimpeiros brasileiros, dentro da selva, 
são bem melhores do que as pistas dos contrabandistas ameri
canos e estrangeiros; que, clandestiriamente, abriam cãminhos 
dentro da floresta para depois ca-rregarem o ouro, as pedras 
preciosas, as riquezas, os metais raros que existiam na Ama-
zônia. - - -- - - -

Eram essas .. Sr. Presidente, as palavras que desejava pro
. ferir_ em defesa dos garimpeiros do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Teixeira. --

0 SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senado_res, 
a Nação que abomina a própria moeda, fomenta a ruptura 
de seu tecido social, no· nosso caso ameaçando até mesmo 
a ·integridade da União. A rhoeda exi~te para miil.imíiãt aS 
perdas que adviriam se as relações económicas se fundamen

, tassem no escambo. Nas sociedades· industrializadas contem
.porâneas, é virtualmente pa_tético iinaginar-se os--Cidadãos_ pe
-las ruas, tal qual mascates, apregoando seu bens e serviços 
, na base do: "-Troco um fusca por cem bo~!'' 

A inflação r.esulta em última in..s!àn_cia d~t.expansão dos 
iti.eios de pagamento, sem o respectivo cresCimento sustentado 
do PIB. No BrasH, a principàl ra'záo·que faz com que padeça.; 

. I119S. qonicam.ente deste mal é a incapacidade do governo 
-gastar apenas o que arrecada.~Portanto, embora abandonado 
desde 1944 pela convenção de Breton Woods, algo análogo 
.ãd pádrão-ouro faz~se mister de ser urgentemente introduzido 
eríl nossa econ~ia, pois emitlt-mãeda sem lastro é tão inócuo 
quanto enxugar _gelo. 

.Através do estudo da série histórica da produção, preços 
e reservas confirmadas de ouro Tio Brasil, chega-se rapida
m.e_iite à conclUsão de que, não obstante I).OS situarmos sistema

. tiêânlénte entie. a _3~ e 6~_ maior produção a nível mundial. 
é impos.sível l~strearmos todo o meio· circulante no metal. 
Lstu pbrque o meio circulante (dinheiro em poder do público 
mais depósítos-a v1Sta) deve corresponder ·a cerca de 20% 
do PIB -índice verificado nas economias desenvolvidas. No 

-Brasil, tal montante corresponde ·à cerca de 80 bilhões de_ 
dólares. 

. Assumindó a hipótC:Se--maravilhosa de um crescimento 
real·anual do PIB de 5%_ ao ano e conSiderando as reservas 
acumuladas d\sponíveis em" _oUrO e~ o fato de que nos atuais 

-Dívels-de pi-eço·e· produção nossas jazidas auríferas chegariam 
à exaustão em 18 anos, falar em moeda totalmente lastreada 
no metal constitui-se numa ulõpla::""-- --

Isto porqu"e até lá, ano 2010, teríamos acumulado um 
estoque de no máximo 6% do Pf~. 

Mesmo se. adicionássemos· todo o estoque de títulos e 
moe9-a~ fortes que compõem atualmente nossas reservas inter
nacionais, riUm- inOntante de aproximadamente 23 bilhões de 
dólares,_ chegaríamos a um 13str0 de 12% do PIB ao final 
do ano 2010, irisuficientes faínbém para "dolarizar" total-
mente nossa economia. , , , 

. Mas, Sr. Presidente, Srs.-Sel_ladores, o que aconteceria 
se partíssemos d~ um cenário onde houvesse a imediata criação 
de um Banco Central forte e índependente e fosse feita uma 
anistia fiscal para o- repatriameritõ-dos capitais obscuramente 
evadidos ao longo dos últimos ·anOs?_ Afillal, se esse dinheiro 
pudesse aqui ser depositado na;moeda de preferencia do seu_ 
dono, inclusive o "cruzeiro' forte r., por que ele haveria de 
fugir na-stia totalidâde? Os paraíSOS tisc<i.iS eXistem para todos, 
porém nem por iSso as naÇôes q~e PoSsuem Um sistema tribu
tário justo, simples e eficiente~ como muitas potênciãs da 
sociãl-democracia européia, perdem suas reservas, de modo 
sígn1fic3tiVo, para certas ilhotas caribenhas. _ 

É claro·que oo bojo desta anistia teria que haver a conco
mitante desestatiza_ção e conversão dos títulos da dív_ida exter

. na e interna em inve-stimentos, poiS não é admissfv_el a reto
mada sustentada do crescimento económico, sem inflação, 
com taxas brutas de formação de _capital fixo -os chamados 
invest1rtieiltos produtivos- aos paupérrimOs ilfveis atliais_de 
cerca de 8% do PIB. E, como investir anualmente cerç:a de 
20% do PIB, para crescermos susten_tadamente a· saudáveis 

.5% ao ano, se o Governo recusa-se a zerar O déficit público 
via corte de despesas? Será que é criando uma miríade de 
impostos que faz.em do contribuinte um macaco em casa de 
louça? _ 
- -Esiud-os conservadores de instituições financeiras nacio
nais e internacionais apetitam um estoque de aproximada
mente 40 bilhões de dólares de capital evadido que estariam 
disponíveis à repãfiia~ao ·voluntária desde que houvesse uma 
ampla desregulamentação tributária e financeira. A experiên
cia inflacionária Que vivemos atualmente tem como uma das. 

I 
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causas a -~~ansão mQnetária provocada_ pela ohtigatoriedad 
e de se converter cm cru,zejto~os valores. fª't!lrados__e.m w:o.efla~ . 
estrangeiras pelos exportadores.- Tais- cruzeii::Qs_ fin_an_ciaro a 
dívida pública porque as taxas de juros inibem qualquer tenta
tiva de investimento produtivo. O governo,~() mesmo teJ.Tipo
algoz e vítima de sua ineficiênçia 1 é o tOrn,ã.dor final destes 
recursos, perpetuando tal nefasto_ c;írculo vkioso. mais coiihe ... 
cido por ciranda financéira. - _-,.. __ . _ 

Todavia, caso o Banco central sentasse_em_cima_do.cofre, 
negando o socorro a um Gove_rp.o perdulário e demagogo, 
c.ondlcion3indo a enttada dos r~cu,rsos._ e~t~trnP:;, à conversão 
destes cm ações de empresas, inclusive as estataiS_· a .sfuro 
privatizadas, não haverja a expansão monetária "íriflacion~ria~ 
ao_mesmo tempo em que o País sairia, capitaneado pela livre 
iniciativa, da estagflação _que tanto nos sufocit! · 

Sr. Presidente, ilustres Senadores, qual seria a parté que 
cabe ao Estado nQ monta_nte Oe..inversõe~ advi:rtdosdo §Jmples 
repatriamento dos. capitais cvãdidos, pré-requisito siile qua 
non do ingresso espontâneo de dinheiro nQv:o7 ... ____ : ... 

Aqui dcfron.tam-s.e noy~:un.entc empecilhos estrutur_ais ar- . 
raig~dos cm nossa cultura empresarial arcaica e bu.rocrática. 
Eis. que, em se mantendo _a_ .atual estru~ur~- de capital das 
sociedades anônimaS, onde 6 confrólé-pode ser obtido com 
17% das açõ.es, graças a lamcnt~vel existência:, das açõe:s. "pre
[erenciais", o capital estrangeiro pouco se. interessará em. in
vestir em caráter não especulativo, em empresas na ·qual não 
poderá influir. Assim, corno esperar que 40 bilhões d.e .. dó!ares 
sejam espontaneamente investído.s. nas e:;tatais pi-é-falimen
tares? 

A solução passa necessariamente por esfã. casa; pois Urge 
que mudanças profundas na Lei das SJA (Lei n'~ 6.404/64) 
e pequenas emendas constit).lcionais sejam fejtas. Ist<:fporque 
é obvio que só teremos um mercado de capitais forte no dia 
em que as ações ordinárias', Wnicas com .diréitO a yotõ~ Torein 
realmente pulverizadas no mercado e que setorc.s outrora_con~ 
siderados estratégicos pela_ótica da nada. saudosa doutrina·. 
de segurança nacional dos g?~~rnos mil_i~are_s passem-alni.Cia
tiva privada. Afinal, "vacas sagr3.das" cornO.as·teJicOmuni~· 
cações, energia elétrica, ·petróleo, siderurgia: e mineração, po
dem melhor servir à sociedade se, livres-da tecnOcrã.Ciã inefi
ciente e corrupta, passarem a dar lucro, fíCà:ndo o Governo 
com a doce obrigação de arrecadar os impostos decorrentes 
e fiscalizar a atuação no campo sócio-ambiental por parte 
das empresas. agora submetidas às lc;:i_s Q.e .mercado. Mão _é 
melhor do que, a pretexto de serem estratégicaS, riiaittermos 
tais empresas como uma casta privilegiada de sanguessugas? 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Valmir Ca:mpelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s;_e.Srs. Senaaõre~ 
o- Governador Joaquim Roriz sáncio.nou retent~mente a Lei 
n" 517, que dispõe sobre a assistência .médico-od_o,qtológica 
na rede oficial de ensino do .. D.istrito F"e_d_e.r.al. . ... ,. . . 

É inescusável, Sr. Presidente, o alcance. social dessa provi
dência legislativa. Ela visa a oferecer- a0-:5 éStUdau.tes _do P 
e 2" graus de ensinO a indiSpensável assistência médica e .odon
tológica tanto no campo da prevenção quanto no da profilaxia. 

A assistência preventiva -compreende a realização, por 
profissionais credenciados, de exames de avalia.çã.q çlíl).ica 
anual e, sempre que necessário, de exal!l~S clínicos,. como 
de vista, sangue, urina, fezes, de avali.ação_da arCada dc;!p.táfia. 

A assistência. médica _çura~iva. por seu lado, abrange, 
en~re .o.utras a~iyi,d.~ç:le,.s_: : ; , . ; . . ... ; . ·, ....... . 
·-, . ~).o tratament.o emergencia1 em caso de,~ciden~es ocorri
dos no estabelecimento.de ensino; 

b) curativos diários; 
. , c) c.o.ntrPk de. in_f~c;çõ~~ ~doenças iiifect9-Contagiosãs; 
.. d)_çontrqlc .Pe alergias; · = • · ' 

e) medicações; 
t) diagnóstico de .a~qmaJias. _ , . . . . . . . 
Sr. ~residente. num país como o Brasil- dê sãúde··eri"t"er: 

ma e boca desct.entada - em que o perc~ntua~ de pessoas 
.co.ni..problemas dentários e de saúde,é.dos.m~Wres~do, mvndo, 
. alei,.o..q~. promulgada representa grande avanço do poder públi
co. Ela propicia·· ao cidadão condições de saúde físjca capazes 
de.torná:-lo apto a partilhar de uma sociedade verdadeiramente 
sa.u.dáveL 

~inguérn desconhece que os problemas odontológicos- ·
mais precisamente os relacioUados coro a saúde. buçal- .exer
Cef!l fort.e ifl(h.!_ência sol?re a personalidade du indivíduo. S.abe

_se __ que são responsáveis nãÕ só pela saúde orgânica, inas, 
sobJ;:e,tuQ.o,,pelo equilíbrio psicológico. 

É na área da juventude qtle essés problemas devem ser 
enfren~ados. Os jovens brasileir.o,s dev~m estar preparados 
para as missões do futuro.-· · · 
· .. O d~serp.penho económic_o, nesta era de despadronização 

e internacionalização dO mercado, dependerá, cada vez mais, 
d_o_ grau e 9a.qualidaçle da es_col_arização do País_. O futuro 
exigirá uma força de trabalho capaz de aliar apuro téCnico 
a.amPla base de cultura geral. 

Não nos iludamos. Parak\legar ao pódio, o Brasil preêisa 
. c.or:r:~r Il}l}itq. _E a )arg~~a ss;_ s.~ ~ar~. I).~sta aJtura d~ campeo
nato, com uma juventude .sã, _ .. · .. 

É vet!Jsto, repetido, conhecido por iódo.s, mas sempre 
rei}OVado o velho axioma romano: Mens.sana incorpore sano. 

.. O OOY~rno ~o D_istdto Federal eStá, pois, a me-recei 
_ c9ngratul~ções _dest~ Casa dq ParJamentÕ ·por iniciativa tão. 
· percticieri.te. Só nos resta [ormular votos de· que a aplicação 
~a Lei ~17, de 28 de julho de 1993, se faça de modo eficaz, 
~levando até.os nossos jovens a certeza de que~ admínistração 
pública não pode esquecer aqueles de quem o Brasil tem 
m1.1ito a esperar. 

Como última palavra, Sr. Presidente, nesta página de 
louvor que pretendemos inserir nõS ai13.is "do".Parlarn.ento brasi-' 

. ,le_irp,_ só nos resta asp"i~·ar- a um ideá[ Que iniciativa dessa 
magnitUde seja assirrii1ada e executadá pelos demais Estados 
d~ Eede.ração, com 

7
o que ~-ternos certeza, germinarão em nossa· 

juyeritude as radiosas S.emen.tes do futuro. 
· Era o que·tinhã a dizer. Muito obrí~ado. 

: O SR. PRESIDENTE (Levypias)- Concedo a p~alavra, 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. . o o 

~ÔSR. JÜTAHYMÁGALliAES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente_, sr~s .. e Srs. Senadores, 
uma das principais causas da atu_al çrise · ec.onômicã. é a .sone
gação fiscal, que nos últimos anos aumentou significativa-· 

·mente. Isso se d.eve, em grande parte, à redução do quadro 
de. agentes fiscais da Receitã Federal. Com_ o número de audi-

. tores-fiscais de que a Uniã.o. dispõe, torna-se praticamente· 
· impossível uma recuperação das receitas através da efetiva 
fiscalização das empresas e demais contribuintes. 
-•---~Não há dúvidas de que a sonegação fiscal no Brasil repre-, 
se.nta urna cifra astronômica. O ex-Secretário da Fazenda Na- . 

. Çional, Dr. Luiz Fernando Wellisch, ao depor na CPI da Eva~ 
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são Fiscal, citou um estudo que estimou ~ perda de receita 
do Poder Público, no período de 12 me·ses- eriCerrado em março 
de 1992; eril'nada menos que US$42 bilhões, ou seja, o'eqliiva
lente na época a 10% do PIB brasileiro. -: _,,c -- - -, ~-i- - : -

Conforme -consta do relatóriO da CPI dã Ev1iSãó FísCal, 
o ex-auditor-fiscal da Receita Federal Aldo MedeirOS de Car
valho estima que a sonegaçâo_seja -da _ordem d_e.l90% do 
efetivamente arrecadado, ou seja, representa 50% do poten
cial de arrecadação. Tal estimativa vem corroborar o que 
tem sido veiculado pela imprensa, de que "'para cada cruzeiro 
arrecadado, um é sonegado". -_ __ 

OuHa pesquisa, reã.lii:a.da pelo economista André Frantó 
Montóro Filho, em estudo que incorpora todos os-intpostos,
incluSiVe -a· coritribu~ção à Previdência Social, revela que a 
arrecadação potencial cht:garia a '43% do PIB. Como a' arreca
dação ·efetiva aproxíma-se de 25% do PIB, Montoro Filho 
estima Unia- SonegaÇão fiSca.I dC 18% do-PIB. Esse número 
equivale a 42% da receita potencial e 72% da arrecadação 
efetiva. 

ConSiderando que o déficit público brasileiro~ pelo con
ceito mais ámplo de_ déficit Oper'aCiõflál, na feVísão promovida 
pelo Banco Central em março deste ã.no, situa-s-e em cerca 
de 2% do PIB,' o fifi da soJi.egação. signifi~ari( zeraf -esse .. 
déficit. Teríainos, assim, recurSos sufiCientes para impulsionar 
o desenvolvirneõto nacíorial e investir ·em sadde; educaç-ão-~ 
infra-estrUtura, saneamento e segurança ·nadonal, ou sej3, 
nas ati vidadcs básicas e essenciais do Estado. 

É incOntestável que o_alto índice de sonegação está rela
cionado c;om o desaparelhamento da Secretaria da Receita 
Federal. Par:a &c ter urna idéia- da deficiência no quadro de_ 
auditores-fiscais, b3.sta apreSeritaf oS núril~~os. O' qu-aOrQ ideal 
de auditores-fiSc-ais para o País é estiMado em 30 mil. A_pa~tir 
de 1991, a Lei n• 8.383 estabeleceu o total de 15 mil.cargos 
na carreira. No entanto, 9.500-desses. cargos ·estão_ vagos, 
aguardando o. término de um concurso_ público iniCiado em 
1991, uma verdadeira maratona a que se submeteram candi
datos de todos os pontos do territ6rlo n·adori<i.l. 

Segundo, depoimento do _Presidente da União dos Audi
tores Fiscais do Tesouro Nacional, prestado na CPI da Evasão 
Fiscal, em 1969 a Receita dispunha' de 12,000 agentes para 
fis_calizar 380 mil empresas em um Brasil com comércío exte
rior de três bilhões de .dólares. Hoje, 24 ·anos depois, são 
5.?00 auditores para 2 milhões e 100 mil empresas cadaStrãdas 
e um comércio eX:terior" naciorl.al de 50 bílhões de d_ólares. 
Desse total de auditores, quase a metade eXerce "funçãO bUro
crática interna, sem pârticipação aflVa-na fiScalizaÇão. Temos, 
portanto, um auditor federal para cada 2.150 contribuintes. 

A verdade é qu_e a Secretaria da Receita Federal foi siste
maticamente desmantelada, vítima de interesses escusos. No 
início do Governo Collor, a reforma administrã.tlvi-cifneaçou 
c_olocar em disponibilidade os funcionários qUe já tihham tem
po suficiente para- a aposentadoria, provocando a aposen
tadoria precoce de_ mais de mil auditores, dentre os quafs 
se encontravam aqueles de maior experiência no serviço da 
Receita. Seguildo declarações do _Se._cretário da Receita Fede
ral~ o fantasma da aposentadoria contirli.la rondando cerca
de 20% dos agentes fiscaís. 

A título fiustrativo, ressalte-se que a França tem 75 mil 
auditores-fiscais, e Os_ EStados Unidos 150 mil. A Argétit.ína, 
cujo PIB equivale au da região metropolitana de São Paulo, 
conta com 17 mil auditores-fiscais. O atual quadro-de auditores 
nO Brasil equivale ao-mimero de auditoreS do porto de Ham-

bürio. Segundo a pr?pria ReCeita Federal, de cada 100 empre
sas Visitãdas, 97 apresentam irregularidades. 

PoYe'ssa amostragem, conclui-se que apenas 3% das em
-presá.s,sairiam limpas se h_o_uvesse umf! d~vas~a geral no País. 

Para uma empresa ser fiscalizada uma vez por ano, seja 
qual for o seu pOrte. cada auditor teria de fiscalizar700 empre

-sas em 365 dias. Isso_ significã liscalizar quas~ duas empre
sas/dia; o qUe é humanam~nte i_mpossfvel. Por isso ·se afirma. 
1Dsis1:entemente;que a probabilidade de uma empresa sér fis.: 
calizada- é, no mínimo, de .cinqüenta erri cirtqlieõta ànos~ su
po~do-se que um auditor fiscalize -em méd.ia uma empresa 
pdf rrrés. ~ -

---=-A- fiscalizaçãõ ··do Imposto de Renda, por exemplo, em 
-uma empresa de_ pOrte, requer· urna equipe de 3 a 5 fiscais, 
que levam às veze_s até s_eis meses em levantament9s contábeis 
e_~erificação de documentos. Corth.ecedor da reajidade 1 o em
presariado brasi_ldro sabe que, Segun<:fo a lei das probabi
lidades, será mais Tácil acertar o primeiro premio da loteria 
do que cair nas nialqas da fiscalização federal. Isso-dá a empre~ 
-sários desonestos a necessária franqüilidade para sonegar tri
butos, impunemente. 

· Enquanto oS Estados brasileiro's coritam cóm mais de 
35.000 ííscaiS pa:ra CUidar de pratíêamente um únicO imp"osto·· 
....:..:;·o ICMS -,o Tesouro NaciOnal dispõe de apenas 5.550 
ao.tlitOres para fiscaüzar cerca de dez tributos e,controlar todas 
as loterias e os so:r~.e~os divulgadp~ pela televis_ã~. 

Sr. Presidente, s-rs. Senado'res,_pode parecer CStranho, 
mas a Receita Fedáal tem relutado -em contratar mais audito
res. A Lei nn 8.5.41: aprovada p~lo Cong~esso·Nacional e 
sancionada em 23- dezembro de 1992, autorizou .o Ministro 
da Faze.nda a conv_ocar para a segunda etapa os candidatos 
aprovados no co~Urso público realizado em_1991. J3.m feve:. 
reíro do ano seguinte, o MinistrO- da Fazenda, considerando 
as necessidades dos serviços de tributação, arrecadação e fisca
lização, convocoú ·mil habilitados para fazerem o Curso de 
Tteina:ni.ento na ESAF, mas até hoje esses agentes não pude
ram começar a atu~r na fiscalização-federal. 

A seleção de aqdjtores-fisCajs_ é realizada em duas etapas, 
conforme determiiJa a Decreto n9 92.,36Ú/86, que dispõe sobre 
ó-iiJgressO na carreira. segundo aquelê disp·o"sitivo: o Concurso 
público para ingresso nos cargos integrantes da Carreira Audi
toria do Tesouro Nacional reatiza-se em duas fases, constando, 
a primeira, de provas escritas de conhecimentos específicos 
e gerais, e, a segunda, de um programa de formação. Segundo 
o _mesmo Decreto~ sã_9 ço_nsicJera90ê aprovados aqueles que 
obtiverem a média fínal mínima exigida no edital do concurso. 

_Quas~ 11Q mil cançlidatos participaram do concurso para 
Auditor Fiscal do TesOuro Nacionál, mas na· primeira etapa 

_ S9_Il).ente 5.8~2 conseguiram ~uperar os ~ritérios de avaliação 
e fonini" considerados- habilitados para a segunda fase. As 
provas escritas incluiram DireitO Tributário, Constitucional.· 
Civil, Administrativo e Comercial. COntabilidade Geral, Con
tabilidade de Custos·, Análise de Demonstrações FinanCeiras, 
Economia, Legislação Sobre Tributos Federais, IPI, Imposto 
de Renda, Impostos sobre Comércio Exterior, Matemática 
Fif!anceira, L(ngua Portugue~a e- Língua Estrangeira. Todas 
as~provas dessa primeira etapa "foram eliminatórias, e foi exigi
do dos candidatos_ um mínimo de 30% do total de pontos 
de cada conjunto de disciplinas e 50% dO totãJ dos pontos 
em cada prova. 
- · A segúnd~ etipa consiste em um curso prático de rOi-ma
ção de auditores-fiScàis, ministrado pela Escola de_ Admiriis-
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tração Fazcndária- ESAF, que é um t~eimun,ento _co.:n car~~ 
horária mínima de 360 horas.~aul"!, segmdo de avah~çao, com 
provas também de caráter climíiiatói"io:~ ---:-- - -

Em 27 de abril de 1993,. ou seja, quase_ trê_~ mcs~_ap~s 
a publicação da portaria- do Min_í~_tro da Faz~I).âa, a_ E~~F _ 
convoçou os classificadósâo 5Ql ao 1.500 lug'!'_es., N~ ed1tal 
de convocação, o DiretÇ>t-Gêfal da ES~F defipiu º perfodo 
e o processo de matrícul2-,_o_pro~r~J?a de}?rJ!l~ção e_ oval~! 
da ajuda de. custo, a fim de dar In\Cl~. ao ~urs~_g_e f~açap 
de Auditores Fiscais do Te.souro N_~cwnal._ _ _ _ 

No entanto, no dia 4 de junho~_ isto é, cerca de u:r;n_ mês 
depois, desconvocou, adiando sine die o ihfci~ do_CurSo. Par~ 
tanto, alegou prejuízos decorrc_n_tes d~ parahsaçao dos servi
dores· públicos, a necessidade de as_segurar a _participação dos 
candidatos beneficiários de decisões judiciais; e, ainda, a ne
cessidade- de ajustaffiênto ·do çuTrículo cfº_ pi-ogiaõla. Agirtd? 
dessa fornia. desconsiderou a situaçãq ind~vidu~J 4.os ~nd1~ 
datos convocados, que já l!_aviam tomqdo decisõ~~ 'profiSsi(l_
nais irreversíveis, confiantês ria r'calização ·cto Curso .. 

No auge do desespero _d:Ds LODO COt:'-Yocados,_ fQi d:efl.~~ 
grada uma campanha com o objeti~o_ de denunciar ao ~re~t
dente da República_e ao :Ministro da Fazenda os preJuízos 
sofridos em conseqüência da desconvocaç~o dos treinandos. 
A adiamento repentino- e a suspensão do _treinamento deixou 
perplexos os candidatos aprovados, po.is muitos já haviam 
pedido demissão de seus _empregos, a flm de se prepararem 
melhor para o Curso de formação na ESAF. Outros egco~-:
tram-se desempregados .e. não têm _idéi.a.Qo _que fazer, pOIS 
não sabem se procuram outro emprego enquanto aguard~m 
novas decisõ_es, ou se estudam p.ara o curso de formaçao, 
tantas vezes adiado. 

Mesmo os _que continuam empregados se queix~m de 
perseguições c. prejuízos nos cargos que·crcupam.~em vtrt';lde 
da aprovação na primeira etapa do concurso e de_ seu pr~vavel 
desligamento do_ órgão ou empresa ond~ !rabalham. Fo1 para 
isso que nós, Constftuintes,-fizeihos inclufr ná C~rta ~agna 
a obrigatoriedade de concursos_ públicos para a mvestldura 
em cargos Ou empregos públicos? 

Absolutamente não, Sr. Preside-nte!_· A o_b~igatóiif:.da:de 
da realização de concurs_os públicos foi incluída na Con_sti
tuição brasileira porque defendíamos .~_-e hei de d~fender 
sempre - a legalidade, ~ impessoaltd~~e, a mor_al~?ade _e 
a publicidade_ como princípiOS fundamenta~s da Admmtstraçao 
Púhlica no PaíS! 

E qual foi -o _resuJt.ado dQ_nosso tx:ab;llho,_ quais os bene
fícios de todo o nosso esforço durante a_ Assembléia Consti
tuinte? o-que podemos constatar, Sr. Pre~idente_, Srs. Senado
res, .é uma enorme dcsCQnsideração e um grande prejuízo_ 
material para todos aqueles_ que conseguiram ser aprovados 
na prim-eira etapa do concurso público para Auditor Fiscal 
do Tesouro Naç_ional. A quem interessa_ (!;SS.a morosidade _na 
execução dos cnncursp_s. públicos, e, espeCialmente, essa pror
rogação indefinida do treínamentQ dc~au,ditores-fiscais para 
o País? 

Ninguém entendeu o Verdadeiro motivo pelo qual o con
curso foi interrompiàõ; enqUáffilfo Pâls está precisando mgen
temente de mais auditores-fiscais, para combater' a sonegação 
e aumentar a receita. O motivo alegado pela ESAF, de que 
necessitaria de mais tempo para a preparação-do_ Cur:io. tam
bém não foi convincente, e acabou por suscitar-re-volta e dú
vidas. 

__ . Sçb mujtapressão, finalmente_, a ESA_F, atravé~:dS>. ~~i tal 
de 13 de agosto próximo-passado, re:eonvocou os·pr,i.meiros 
600 candidatqs - dentre _j)S mil anteriormente chamados -

.para dar inÚ:iÓ ao -t[einan1en.t9:~rit ·13 de .set~nib_ró, ~·- para 
os demais candidal()S, estabelece a. previsão do inícip do curso 
a ·pattir de 25 de janeiro de .1994. Será que .o Brasil pode 
sé dar ao luxo de esperar tanto tempo, para formar o seu 
quadro efetivo -de auditores-fiscais e- dar início ao comb.ate 

. efetivo da sonegação de impostos? Que nãõh_ãja nOvas prorro
gações. é o que esperamos. Que se)-. defiriido o aproveita-
mento de todos os aprovados, sem .que interesses_ outros que 
não. sejam os pU.blicos se sobreponham em tal definição, é 
o que exige1,11 a ittstiça, a ,razão e o bom senso. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, o Presidente Itamar Fran
co já_ se manifestOu; <le público, favorável ao aproveitamento 
dos aprovados, por considerar essa medida a mais lógica e 
a mais justa, além de ser, obviamente, a mais condizente 
.com a atual situação ecóil..ômica do País. PõdSso; o Presidente 
de República sanciono~u a Lei n' 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992, que ertcseu art:.-56 a-utorizou o-Ministro da Fazenda 
a c_pnvocar para a segunda etapa do concurso. pú_blico çle AuQi
.tor Fiscal do-Tesouro Nacional os candidatos habilitados_ de 
acordo com o mínimo e_xigido na primeira etapa e classificâ.dos 
além- do qüinqu-agésimo lugar, dentro do _número de vagas 
do cargo na refe-rida· carreira. 

St. Pr'eSidente, não há·qualquei impedimento legal para 
o iníciO ôo Curso de Formação de Auditores Fiscais do Tesou
ro Nacional. Os pareceres jurídicos- da Comissão de Consti
tuição-e Justiça d~ Cârriara dos Depuüi.dos; da Procuradoria 
da Fazenda, da Advocacia-Geral d_a União e -da ~tocurado
ria-Gerar da República ..:.....!. são todos conclusivO~ pela legali
dàde da convocaçãO -dos_ apro,.....ado'S.: Em todas as questões 
levantadas até agora, a JUstiça brasileira amparou os aprova
dos. inclusive o SuPremO Ti'ibUõ.al Federal e o Superior Tribu
nal de Justiça, que concluíram pela legalid~de para a respectiya 
convocação. 

Em entrevista à imprensa, o Secretârio da Receita_Federal 
declarou que vem trab~lhando elll busca. da reestruturação 
daquele órgão e que pretende implantar ·no Brasil umã área 
de intéligência-Jiscal, d~ixando-bem claro õ seu propõsi~o 
de executar um_ prOgrama de combate efetivo à sonegaçãp. -
Segundo o Secretáiio, hoje a necessídade de admissões é notó
ria. Mais_ do _que ninguém, ele conhece a real necessidade 
de ampliaÇão do_quadro funcioná!, e súa eXperiénCiil dá reSpal
do às afirrriações, pois já foi auditor-fiscal, Diretor da ESAF 
e Coordenador do Sistema de Físçãli4.aÇãO da Re~it~ Fedegü. 

_Q Secretárío da Receita Federal s_abe q~~-é imPresCindí.'L"d 
investir nessa máquina fiscalizadora, modernizando-a e apare
lhando-a urgentemente, e, sobretudo, criando um quadro ete
tivó de auditores-fiscais .. Não se trata de_ ernpreguismo nem 
de aumento abusivo no quadro do funcionalismo público, mas_ 
de um investtmento altamente rentável, talvez o mais rentáVel 
que o GovernO poderia fazer neste momento, porquanto a 
demora no Cur-so -de Formação e na nomeação dos aprovados 
acarieta prejufzos' e danos, no presente e no futuro, paia · 
o Tesouro_ Nacional e para o País, _impedindo o Governo 
de atingir suas metas ~ociais e de executar um programa efi
ciente de aume_nto da _receita e de_çombate aos sonegadores. 

O .Secretário da Receita Federal declarou-se_. ainda, f_3.vo
rável_à realização de novos concursos, para o preenchimeúto 
de 500 a 800 vagas por concurso. A proposta do Secretário 
é de que os concursos sejam semestrais, pois, com a atual 
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carência de fiscais da Receita, é preciso que seja feita ·uma 
renovação acelerada do quadro. 

Se;por um lado, essa-proposta revela a intenç~o de solu
cionar o problema do quadro de au-ditores-fís_cais para efetivã.r 
o combate à sonegação' de impostos c, dessa forma, ampliar 
a receita âa União, por outro lado a medida torna-se viável 
em termos futuros,_ ou seja, depois de preenchido o atual 
quadro, uma vez que, se forem admitidos apcna~ 50_Q novos 
fiscais por semestre, o órgão some!lte _S-?~mplet~rá seu q~ad~o 
de 15 mil fiscais no ano de 2002. 

Hã previSãó de edital para outubrc,> próxin:!o, abrin~o 
concurSO público pai-a 750 vagás. O cronograma prevê inscri
ções em novembro c realização das provas aínda em dezembro 
do corrente ano. Entretanto, o edital de abertura do concurso 
já realiza-do estabelece o prazo de varidade do mesmo,.que 
é de 6 meses a partir da homologação de cada grupo de apro
vados na segunda etapa. Ou seja, seu prazo só- vai-se expirar 
depois que todos os aprovados na primeira etapa concluírem 
a segunda etapa do concurso.- - -

Sr. Presidente; Srs. Senadores,.o Decreto n" 92."360/86, 
·que diSpõe sobre o. ingresso na Carreira Auditofia do Tesouro 
Nacional, considera aprovados todos aqueles que obtiverem 
a média final mínima exigida no edital do concurso, e estabe
lece que a validade do mesmo só se extinguirá após a realização 
da segunda etapa para todos os habilitados na primeira fase. 
Por isso, entende a Justiça e aconselha o bom senso_qu~ novos 
concursos_s6 sejam realizados após a conclusão deste que 
já foi iniciado. -

Isso significa econ01:nia de tempo e de trabalho, além 
de redi.Jção de despesas, taOto para os cofres públicos quanto 
para os_ candidatos já aprovados, aos quais Somente resta sub
meter-se. ao treinamento-da ESAF, correspondente à segt!-nda 
etapa do concurso, para começarem a atllar na tributação, 
arrecadação e fiscalização da Receita Federal. 

Nesse _sentido, é do interesse público que se aproveitem 
todos os ·candidatos habilitados na primeira etapa do recente 
concurso, e, após completado o quadro mínimo necessário, 
que se realizem concursos periódicos, para q-ue tal situação 
'não se repita nO fUturo. Assim, dentro de um prazo relativa-
' mente curto, est_ariam atu_ando _como au-ditores - fiscais- da 
'R.Cceita Federal, e_m número suficiente para todo o território -
nacional. 

Parece óbvio qUe há apenas dois caminhos para se ajusta
. iem as contas públicas: a raciOnalização dos impostos, ou 
em outras palavras, a reforma fiscal, e o combate à sonegação, 
:que consiste sobretudo em dar condições à Receita Federal 
'para cumprir de forma adequada sua tarefa de fiscalizar o 
pagamento de t.ribu.tos, eliminando a sonegação. . ~ 

A sociedade brasileira não aceita mais assistir, diaria
·mente, através dos televisores, o desespero de pacientes implo
rando por atendimento, jogados no chão dos hospitais, e_logo 

·em seguida, no mesmo noticiário, ·o sorriso de desdém de 
alguns notáveis sonegadores; certos_ de sua impunidade. Se 
não houver uma política séria-para o preenchimentO dos qua
dros da Receita Federal, nenhuma medida governamental terá 
eficácia no combate à evasão fiscal. 

O combate à sonegação fiscal é uma medida relativamente 
'simples, um problema cuja solução já foi "apontada e com 
a qual se pode melhorar substancialmente a situação das contas 
públicas. Tal medida inclui, necessariamente, O fortalecimento 
da Receita Federal pelo aumento do seu corpo técnico de 
auditores-fiscais. -

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE ( Lcvy Dias)- Concedo a palavra 
_ ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' c Srs. Senadores, as 
forças políticas de Santa Catarina. independentemente de fac
ção partidária, mostram-se unanimemente aprcensfvas e teme
rosas._ em face"da expectativa de privatização que ameaça 
a'continuidade das operações da Indústria Carhoquímica Cata
rinensc, subsidiária da PETROFÉRTIL. cujaS- ãtívidades fo
ram suspensas desde novemhro de 1992. 
_ __ Produzindo áGido sulfúrico e ácido fosfórico, que- sãO ma
térias-primas büsicas, a ICC habilita-se-- a Participar·· não só 

. do mercado do setor químico corno no de fertilizante, nos 
seus diversos níveis de processo industrial, sendo incontestável 
o seu papel de agente fomentador da economia regional e 
o Se\J desempenho corno fator gerador de empregos. 

·Pois bem, a _lCC. tal como a sua co-irmã do Nordeste. 
a NITROFÉRT~L. foi inclusa no Pfográma Nacional de De
sestatização. E por força do Decreto n" 844. de 24-6-93. da 

-Presidência da Rcpúhlic(}, a Fertilizante Nitrogenados do Nor
deste S. A. -NITROFERTIL,_ instalada no Estado de Sergi
pe; foi excluída da lista de privatizações, o mesmo não aconte-

. -cendo, porém, com a ICC. A Gazeta Mercantil, de 25-6 do 
corrente, complementa a notícia, informando que o Governo 
Federal, além de desistir da privatização da NITROFÉRTIL. 
ainda obrigou a Petrobrás a reduzir à met;:ide o preço do 
gás natural venJido a ela como matéria-prima. Igualmente 
beneficiada pelo decreto mencionado foi a PETROFÉRTIL 
- Petrobrás Fertilizantes S.A. Ambas as empresas excetuadas 
pela medida governamental, observe-se, têm Üm perfil econó
mico e social idêntico ao da Indústria Carbonífera Catarinense 
S.A.- !CC. 

Ora, é de todo lícilo e pertinente, portanto, o povo catari
nense indagar, por nosso intermédio, seu representante nesta 
excelsa Casa: por que dois pesos e duas medidas para a resolu
ção de uma idêntica situação? Por que privilegiar o Nordeste 
e penalizar o Sul? -Ciítério de imparcialidade c equanimidade 
certamente levaria a desfecho diferente deste, que está inviabi
lizando o projeto carhoquímico e petroquímica cm Santa Cata
riP?-· O excessivo paternalismo, sempre presente nos governos 
em favor das causas da região Nordeste, é p1rática antiga entre 
nós, algumas vezes sem dúvida plenamente justificável, outras, 
corno no caso presente, sem nenhuma razão de ser. 

A ICC, é imJ)ófümte assinalar. possui dois objctiVos Prio
ritáriOs: a produçãO, a que já no-s referimos, do ácido -sUlfúrico 
e ácido fosfórico, matérias-primas para a índústria de fertili
zantes, e o aproveitamento do rejeito piritoso, ptovcnlerite 
da exploração d9 carvão. Constitui-se, por essas razões, em 
indústria estratégica, ·cujos objetivos são- a segurança nacional 
e a proteção ao meio ambiente. O lucro não é fator prioritário. 

Valendo-se.~qo -argumento de que essa função estratégica 
pudesse_ contini.tar a impedir a formação de monopólio no 
setor de fertilizantes, a NITROFÉRTIL conseguíu fazer-se 
incorporar ao patrimônio da Petrobrás. Mas o mesmo argu
mento não valeu para a ICC, não obstanteoc_upar ela igual 
posição estratégiCa, não terido se prêocupado o PodCr Execu
tivo Federal, com a discriminação que ora pratica, com as 
seqüelas nocivas que advirão não só para o nosso--Estado 
de Santa Catarina mas para toda a região Sul Oo País. 

Com efeito, o complexo industrial da ICC, loCalizado 
em Imbituba, é formado por uma fábrica de ácido sulfúriCo 
e outra de ácido fosfórico. Na produção do primeiro é utilizado 
o rejeito piritoso, decorrente da lavra do carVão a um nível 

. ·- -··· :_.-·:·~-- ___ ·.;. ._; .. -
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aproximado de 43"/c de enxofre,~ q~e é produzido pelo ?.:par~ 
tamento de Concentração dc_Pint_a-.:._ PECOP. em C~tq1._1ma, 
SC. Esse complexo configurou importanfíssimo marco econó
mico não 56 para Imbituba como para a regiãO -Sul do Çstado, 
além de pólo gerador de empregos. diretos e_ indireto.s-

Única _empresa no Estado a produzir matéria-prima para 
fertilizantes. beneficiando a agricultura dos vizinhos Pan;má_ 
e Rio Grande do Sul, a ICC, aproveitando o rejeito piritoso 
resultante do beneficiamento do carvão de Santa Catarina, 
restituiu valor econônlico a um- materlal·_que até então era 
desprezado c que. depositado ao ar livre, provocava a poluição 
do ar e dos rios da região, pela emanação de gases _a_ltame.nte 
prejudiciais à saúde. Outr~ y~ntagem, ta"'!bém de o,:dem e~.o
nômica, ainda se obtém com esseoaprqyeltamento mdustnal, 
pois que o resíduo piritoso é fonte de óxido de ferro e de 
enxofre, este último importado pelo Brasil. porqu·e não encon-
trado em grande escala entre nós. --

Pelas razõ.es expostas, Sr. Presidente, Sr~ Senadpras e 
Srs. Senadores, quer o Governo de Sant_a Catarina, quer a 
sua Assembléia Legislativa, quer o Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias Químtcas e FarmacêúticaS de Iinbituba, 
em suma, é pleito de tOda a populaçãO catarinense que o 
GoVerno Federal reveja a atitUde que tomou, ___ 4~ sorte que 
a Indústria Carboquímica Catarinense S.A. faça jus_ à tit~§rna 
atenção e mereça igual critério que foi dispensado à NITRO-
FÉRTIL _ . . 

A ICC. que pretendemos exclusa Qo Prog_r(lma Nacic:mal 
de Desestatização, _deve ser incorporada à Petrobrás S.A., 
tal qual se sucedeu com sua correspondentce: no Nordest~ •. 
para que, assim, possa continuar alavancando a _ccon?m1a 
do Sul cata_rinense,_respondendo pela pujança do Estado, mor
mente pelo desenvolvimento socio-ecof!ômíco da região. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ,--Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mareio _Lacerda_. · . 

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente_, Sr·~--e_ Srs. Senadores, 
a classe méd_ia e os f(leios de comu~iça__ção_ yêq~. den_gnciando 
a política implacável de preços pratica~os pelos estabeleci~ 
rnentos de ensino privado. -

Venho a esta tribuna fazer consider~ções sobr~este _tl=!_ma 
que aflige ürri grande número deJamíli_a_s_e pode comprometer 
a formação da juventude brasileira. __ -_ -.-c. 

O ensino privado vem aplicando, atrav~s de seus admm_Is
tradores, técnicas gercnciais de características puramente m
dustriais, ignorando a excepcionalidade de tratamento que 
recebe. Ao direito de exercício da livre çmpresa contrapõe-se 
os benefícios fiscais e créditícios concedidos às instituições 
de utilidade social reconhecida pela socieda<;le. 

Segundo levantamento efetuad:o pelo MiniSfé~io da .Justi
ça; quase a totalidade dos estabelecimen_tos de e~s~~o pn~~do 
recebe algum tipo de facilidade fiscal ou credttiCia. Amda 
mais, cerca de 70% dos estabelecim~l)tos rec~9era_r_n títulos 
de utilidade pública, o que ampliá, ainda mais, o leque de 
concessões, is.~nções e dispensas de cp_ntribuições de paga- _ 

mento obrigatório Pelos demais ramos de indústria, As princi-
pais facilidades concedidas são:_ _ ___ . 

-Não-recolhimento da ContribUição do ~n1pregador 
para o custeio do siste-ma previdCnCíário (ConstituiÇão Fede-
ral. art. 195). . . 

-Possibilidade de rec"eber doaçOCs da UniãO "e"de suas 
_autarquias (Decreto-Lei n" 2.300, art. 15 .... Q_e 2_1~11~1286). 
- ----:-Doações a elas feitaS por particulares--podem ser-dedu
zidas da renda_ br_u_ta do dqador para o deito da co~rança 
do Imposto de Renda (Lei n' 3.830, de 25-11-1960). 

-Recebimento de_receitas-próvenientes da arrecadação 
das loterias feoerais (Decçeto-Lei n" 204, de 27·2cl967). 

- Possibilidades de realü:ar _sprteios, autorízad(lS p~!o 
Ministério da Fazenda (Portaria Mf n" 8.5. de 12-4-1973). 

---::._Dispensa- dos depósitos mensais para o Fundo de 
Garantia do Tempb de Serviço·- FGTS (Uecreto-Le.i,n•' )94, 

·. de 24-2:f!J67). · · ·· _ 
__ Poroutro lado. a política setorial implementada pelo Go

verno Federal é constanternent~ Qesobedecida, ço~o ~ocaso 
da correlação obrigatória entre reajustes de preços e salários 
de professores, sem que a autoridade fisCa.I.izador~ tome as 
medidas legais cabíveis. Os empresários do ensino estão rorte
mente organizados enquanto pais e alunos não- têm a _qu~m · 
apelar. Chegamos ao paradoxo de ver o ensino prívado virãr 
indústria sem recolher os impostos necessários para o Estado 
promover o eTisino público, perPetuando o círculo vicioSo 
da incapacidade gerencia\ da educação pública. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora de 
- implementarmos nova política relativa ao ensino privado, que 

possa adotar a vertente que conduza a um tratamentp ison<)
mico com os demais segmentós industriais~ çm adore ·o trata
_memo preferencial dado às institüi"Çôes, dC catá( e r SQÇ~~I. per
mitindo, com isso_, política diferenci~d~a para _a fixa~ão -de pre
ços. 

Era o que tinha a dizer. 

OSR. PRESIDENTE (L~~y Dias) ~'rúo há mais oràc!o-
res inscritoS. __ - ~ _ - _ -
~ _ Nada mais havendo a ti"atar, vóu encer"r~ãr a sessãQ.~ çl_esig
nando p3ra a extraordinária das i.Sh3"0ITün, tintericir-~el}te~ c?>n-
vocada, a seguinte - -

. ORDEM DO DIA 

Item único 
REQUERIMENTO W 613, DE 1993 

Votação, em -turno único, do Requerimento n~ 613, d~ 
1993, do Senador Bello Parga, solicitan~o, nos termos re_g1~ 

-mentais a~ttânscrição nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Tem fu~aça, tem fo~o, de autoria do Senador José Sarney, 
publicado no jornal O Globo. edição de 20 de junho de 1993. 

~ _ _o SR. PRE~IDENT!'; (Levy Di_as) :-:- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h15min.) 
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Ata da 187a Sessão, em 14 de setembro de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EX'IRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS IBHORAS E 30MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

menta mercantil firmados por empresa dissolvida, a Etnpresa 
de Portos do Brasil S.A - Portobrás, conforme esclarece 
a Exposição de Motivos do Sr. Ministro da EcOnomia, Fazenda 

Affonso Camargo _Albano Franco_~ Anúr_ Lando _Antonio e Planejamen~o:· (o" 48, de 28 de fevereiro de 1992, da qual 
· 11 11 p B · V cé 0 . !01 anexada copta). 

Mariz_ Aureo Me q_..,.., Be o _arga- em __ eras- . sar ~as-:>- Acrescenta que a medida objeto da presente Mensagem 
~ag~_Rodri~es - ~1d Sab_ola de Carv~o -J::?ari.Q __ p_e@_rra .- já foi autorizada em lei,_ e, portanto, espera contar com a 
Duceu C~euo _ Dtvaldo. -~~;t:Uagy - E_lclO ~lvar~s- Epitacto dispensa de apresentação dos documentos referidos no § 3·· 
Cafeteira _ Eva Blay _ Flavl3D.o Melo __ Francis~. Rollemberg - do _art. 4" da Resolução .56 do Senado Federal, bem como 
Garlbaldi Alves Filho _ G~r:s91;! Ça.Dla:ta _ Gilberto Mir<l:llda - que não seja a ref~rida operação com_Qutada nos limites de 
Guilherme Palmeira ___ fienrj.que Almeida_ Humberto Lucena_ endividamento da União, objeto do art. 3" da Resolução 9b 
Hydekel Freitas _Iram S~va _ lrapuan -costa Júnior_ Jarbas do Senado Fe.deral, por constituir compromissos já existentes 
Passarinho João Rocha __ Jonas Pii:theiro_ ·- Josapbat Marinho _ junto ao Te-squro Naciçnal. 
José Fogaç; _ J~sé P"ãulo Bisol _ Júli~ Campos _ Jutahy · Por sua vez~ a E~posição de Motivos afirma -que a. Lei 
Magalhães __ Juvêncio D~as _-Lavoisier Maia_ Levy' Dias_ n" 8.029;_de 12 de abnl de 1990; e~ seu ar~, 20: detcrmm?u 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ LUQídiQ I:ortella _ _ser a U mao. sucessora, e_m seus dt_relto~ e obngaçoes, d_a soct~· 
Ma B 1 M ueto de- LavÕr- Márcio Lacerda Mário ~ade que VIer a ser extmta ou dtssolvtda. A ~ortobras hav1~ 

gno ace ar - ~s - . - . - . : Filh ~·: frrn:~do contr_atos de_ ar~en_d~mento _me.:cantll ~om ~vai _da 
Co~~ _ Ma.rluce Pmto ....,. ~~auro Benevtdes - ~erra -- 0 - ·Umao, com d1versas mshtmçoes ijnanceatas., Tats obngaçQes_ 
M01ses Abrão __ Nabor Jumor.- Nelsqn Cam~~ _- Nelso~ estão sendo assumidas pelas Companhias Docas de São Paulo, 
Wedekin_ Ney Mapm4~o ...,..Odaqr Soares~ P~dro Srmon- Pedro. do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahiã e do RIO 
Teixeira _ Raimundo Lira _ Rçnaldo ~~o - Ro~ Tito Grande do Norte, que deverão receber igualmente a garantia 
Teotônio Vilela Filho_ ValmirCampelo _Wilson Martins. da União. Como" Resolução n" 1718, de 1990, do Conselho 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 62.Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamõs -nossos trabalhos. -
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1~ Secre

tário. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N• 296, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos à Mensagem 
n• 160, de 1992 (n~ 83, de 16-3-92, do Sr. Presidente 
da República), solicitando autorização para cessão e 
transferência de direitos e obrigações de arrendamento 
mercantil firmados pela Portobrás (empresa dissolvida). 

Relator: Senador Mário Covas 

I - Relatório 

Mediante a Mensagem n~ 160, encaminhada ao Senado 
Federal em 18 de março de 1992 (n• 83, de 16 de março 
de 1993, na origem), o Exm" Sr. Presidente da República 
solicita "autorização para a celebração dos instrumentos de 
cessão e transferência às Companhias Docas de São Pau_lo, 
do Río de Janeiro, da Bahia e do Rio Grande do Norte, 
de direitos e õbtígações decorrentes dos con.J:ratos de ar_re!l4a-

Monetário Nacional não permitiria a assunção destas obriga
ções pelas Companhias Docas, o mesmo Conselho, em sessão 
realizada em 20 de junho de 1991, concordou que tais opera
Ções fossem rea.lizadas extrai imite_. O Senado Federal, no exel
cfcio das atribuições que lhe foram conferidas Pelos incisos 
VII e VIIJ do arl. 52 da Constituição Federal, disciplinou 
a matéria através· das Resoluções n'·' 94 e 96,- de 1989, e a 
Resolução n" 45, de 1990. 

Ainda segundo a referida Exposição -de- Motivos, não 
existe dúvidas quanto ao fato da concessão de garantias p01 

parte da União às operações de arrendamento mercantil pelas 
Companhias Docas se enquadra no conceito constitucional 
mencionado no inciso V do art. 52 _da Carta Magntt, o que 
torna necessária a autorização do Senado para a celebração, 
pelas empresas acima mencionadas, dos instrumentos de ce~
são e transferência de direitos e obrigações decorrentes dos 
contratos de arrendamento mercantil discrimina,clos e cujos. 
saldos devedores são de US$36.076.414, 11 (trinta e seis mi
lhões, setenta e seis mil, quatrocentos e quatorze dólares nor
te-americanos e onZe_ centavos), o que, à época equivalia a 
Cr$10.583.016.076,20 (dez bilhões, quinhentos e oitenta e três 
milhões, dezesseis mil e s_etenta e seis cruzeiros__e vinte centa· 
vos). Como se .trata de_~d_ida já auti::trizada_em lei, c~beri<l 
solicitar a dispensa de apresentação_ dos documentos a que
se refere o § 3" do art. 4' da Resolução n' 56 do Senado 
Federal, além de não se computar a mencionada operação 
nos limites do eJ?.dividamento da União, a que se refere o 
art. 3" da Resolução n~ 96, de 1989, por se constituir em 
xistente_s junto ao Tesouro Nacional. 
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II- Análise 

A Lei n" ~.029, de 12 de abril de 1990, que acolheu, 
com alterações introduzidas pelo Congrc_.sso Nacional, a _Me
dida Provisõria n" 151, d~ 15 de março-de 1990, dispôs sobre 
a extinção e dissolução de entidades da Administração Públicã 
FederaL Em seu art. 4'-', o_ referido diploma legal autorizou 
o Poder Ex~cutivo a dissolver ou privatizar oito entidades 
da administração püblica. entre as quais a Empresa de Portos 
do Brasil - Portohrás. o que foi feito atravéS do d_ccreto 
n·' 99.192, de 21 de março de 1990. No que toca a assunção 
de direitos. c obrigaçôe~ das entidades a serem liquidadas, 
o art. 20 da mesma lei determina que "a Uniãó sucederá 
a sociedat..lc que venha a ser extinta ou dissolvida, nos seus 
direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato adminis
trativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações- pecu-
niárias." 1 

Anteriorrhehtc a esses fatos, ocorfidos no início da admi
nistração passada, cm 30 de outubro de 1984, a Poitobrás 
havia contratado junto a agentes financeiros. o arrendamento 
mercantil de vários equipamentos para o~ portos brasileiros 
:iOb sua admíriíStração. Com a liquidaçáo da empresa, em 
decorrência d;.~s medidas legais adma. mencionadas, passou 
para a União a responsabilidade dos direitos e obrigações 
contratuais, nos termos do art. 20, supracitado. 

Como os equipamentos objeto do arrendamento são con
siderados fundamentais para a ·operação dos referidos portos, 
cm especial para a operação de cargas contcincrizadas, a 
União optou por transferir os conüatos para as Companhias 
Docas, por meio de instrumentos particulares de reconhe
cimento de dívida e de cessão c transferência de direitos c 
responsabilidades de co-ntratos de arrendamento mercantil, 
passando os pagamentos para a responsabilidade das mencio
nadas companhias. Naqueles instrumentos de transferência 
foi CXigido pelos agentes financeiros o aval da União, como 
condição rcsolutiva do contrato, 

Segundo parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional, às Fls. 116, tendo em vista os documentos contidos 
no processo, a concessão de garantia da União poderá ser 
deferida aos contratos de arrendamento mercantil assumidos 
pelas Companhias Docas, sendo que devidamente autorizados 
cm resolução do Senado Federal. 

Cabe portanto a esta Casa do Congresso Nacional a aná
lise e a aUtorização tornada necessária pelo que díspõe-0-inciso 
VIII do art. 52 da Constituição Federal. A transferência dos 
referidos contratos da União, a quem cabe a responsabilidade 
dos mesmos, cm virtude do disposto no art. 20 da Lei no 
8.029, d~ 12 de abril Jc 1990, para as Companhias Docas, 
que <.'ontinuam necessitado operar os equipamentos arrcn~ 
dados em virtude dos mesmos, é, em nossa opinião, medida 
adequada c condizente com o interesse público. 

dos pela extinta Empl"esa de Portos do Brasil - POR
TOBRÁSS.A. 

__ O Senad_o Federal, _n_os termos do disposto no art. 52. 
_incisos V c VIII, da Constituição Federal, aprova e eu sanciono 
a seguinte Resolução: _- _ 

Art. 1" Fica a União autorizada acelebfai instrumentos 
de cessão e transferência de direitos e obrigações decorrentes 
dos contratos de arrendamento mercantil firmados pela extinta 
Empresa de Portos do Brasil- PORTOBRÁS S.A., abaixo 
discrimiandos: 

I -Companhia Docas de São Paulo (CODESP): contrato 
de arrendamento mercantil celebrado com a Manufactures 
Hanovcr Arrendamento Mercantil S.A., com -saldo devedor 
(a 28 de fevereiro de 1992) no valor de Cr$4.160.448.833,57 
(quatro bilhões, cento e sessenta milhões, quatrocentos e qua
r~I_?-ta e oito mil, oitocentos e trinta e trêS cruzeifOs e di)qlierita 
e sete ccntavos);.e contrato de arren9arnento mercantil cele
brado com a Uni_b_anço Leasing_S_._A. ---;_ Arrendam~nto Mer-

. cantl!s.A., com saldo devedor (a 28 cje fevereiro de 1992) 
no v"a.Ior de Cr$362.732.458~00 (trezentos e- Sesselitã e dois 
rnilhõe~. seteCentos e trinta e ~oís mil, quatrocentos e cinqücn

- ia e oito cruzeiros); 
II- Companhia Docas do Rio de Janeiro (CODERJ); 

contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Manu
factures Hanovcr Arrendamento Mercantil S.A., ·com saldo 
devedor (a 28 de feyereiro de_l992) no __ y__alor de 
Cr$2.710.931.555,86 (dois bilhõe>, setecentos e dez milhões, 
novecentos e trinta e um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco 
cruzeiros e oitenta-e seis centavos); contrato de arrendamento 
mercantil celebrado com a Unibanco Leasing S.A.- Arren
damento Mercantil S. A~, com saldo devedor(~ 28 de fevereiro 
de 1992) no valor de Cr$725.464.916,00 (setecentos e vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e ses_senta e quatro mil, nove
centos e dezcsseis cruzeiros); e contrato de arrendamento 
mercantil celebrado com a Companhia Interatlântico de Ar
rendamento Mercantil, com saldo devedor (a 28 de fevereiro 
de 1992) no valor de Cr$1.535.240.838,77 (um bilhão, qui
nhentos c trinta e cínco ffiilhões, duzentos e quarenta mil, 
oitocentos e trinta e oito cruzeiros e setenta c sete centavos); 

III- Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA); 
__ comrato de_ (!.rrençl.amep.to mercantil_ celebrado com a Uni

banco Leasing S.A. -~Arrendamento Mercantil S.A., com 
saldo devedor (a 28 de fevereiro de 1992) no valor de 
Cr$362.732.458,00 (treZentoS e sessenta e doiS ffiilhões, sete
centos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oitQ 
cruzeiro~); 

IV- Companhia Docas da Bahia (CODEBA): contrato 
de arrendamento mercantil celebrado com a Unibanco S.A. 
-Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor (a 28 
de fevereiro de 1992) no valor de Cr$362. 732.458,00 (trezentos 

III- Voto - - e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatro-
Assim, em virtude dos argumentos eXPoStos: voto pela centos e cinqüenta e oito cruzeiros); _ _ 

autorização solicitada pelo Podei Executivo, através da Men- v_ Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CO-
sagcm n~' 160, dt! 1992, para a celebração dos instrumentos DERN): contrato de arrendamento mercantil celebrado com 
de arrendamento mercantil firmagos pela extinta Empresa a Unibanco Leasing S. A. ---:-Arrendamento Mercantil S.A., 
de Portus do Brasil- PORTOBRAS, nos termos do seguinte com saldo devedor (a 28 de fevereiro de 1992) no valor_ de 
Projeto Jc Resolução: Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, sete-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 i6, DE 1993 centos. e trinta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito 
Da Comissão de As.•mntos Económicos cruzeiros). 
Ãutoriza a cessão e transferência de direitos e obri- Art. 2'·' -As operações_ mencionadas no art. 1 ~ da pre· 

gações de arrendamento mercantil que especifica, firma- sente resolução não serão computadas nos limites de endivida-
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menta da União. a que se refere o __ _art. _3"-da Resolução n'' 
96, do Senado Federal. 

Art. Y Esta resolução entra em vigor na data de_ sua 
publicação. _ 

Sala da Comissão, 14 de sctcmbto. de 1993. - Ronaldo 
Aragão, Presidente:- Mário Covas, Relator- ElciÕ Alvares 
- Garibaldi Alves Filho - Oário Pereira - Dirceu Carneiro 
-- Valmir Campelo - Ronan Tito - João Rocha- Meira 
Filho - Albano Franco -- Bello Parga - Marluce Pinto -
Jonas Pinheiro- Jutahy Magalhães. 

PARECER N" 297, DE 1993 _ 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n" 86, de 1993, do Sr. Presidente do Banco 
Central do Br_asil, encaminhando ao Senado Federal, so
licitaçãO da Prefeitura Municipal· de Cé~ A~ul ~_P-R, 
para contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná --S.A. - BANEST ADO, no valor 
de CR$27 .828.240,29, utilizaÓdo reéU~iSOSdó PrOgi-ama 
Estadual de Desenvolvimento Urbano"- PEDU. 

Relator: Senador Luiz Albe-rto Oliveira 
É encaminh;;l.do_ para apreciação :Jo Senado f:ederal o 

Ofício "S" n" 86, de 1993, através<;lq_qual a Prefeitura Munici
palde Céu Azlll--:- PR solicita autÕriZação_paia_ contratar ope
ração de crédito no valor çl~ CF,$27.8~8240 1 29__(vlnte csetc 
milhões, oitocentos e Vinte_ e oito mil_ duzentos e .qimrenta 
cruzeiros _reais e vii1te c l)OVe centavos), a preços-de j~.mhof93. 

Os recursos advindes desta_ gperação de crédito desti
nam-se à realização de obras de infr~-e~_tru_tura l.lfba_!l_a, atra_Vés_ 
do Programa Estadual de DesenY.o.lvlme_nto U.rbano e serão 
contratados junto ao Banestado. Originalrp.ente, são recurso~ 
do Fundo EstadtJ.al __ de Desenvolvimento- Urbano, oriundos 
do Tesouro do Estado do Paraná-. coritando ainda, com recur
sos do Banco Internacional para Rcconstru.çãQ _e Desenyol
vimento- BIRD. 

As condições financeiras básicas da operação ·cte _crédito 
são aS seguintes: --:-· --:: ~-_----;-: __ .. 

a) Valor Pretendido: CR$27.82&.240,29 (vmte e sete mi
lhões, oitocentos e Vinte e oito mil, duze11:tose q~arenta cruzei
ros reais e vinte e nOve centavos), a pre-ços-de junho/93. 

b) Juros: 12% a.a. · 
c) Atualização Monetária: reajustável_p_~~a taxa referen

cial-TR; 
d) Garantia: ICMS; _ 
e) Destinação dos Re_cU:rso~: re-alização de Obra~ de illfra

estrutura urbana, através. do Programa Estad·ual CkO~Senvol-
vimento Urbano- PEDU. · · -

I) Con-dição de Pagamento: 
-do Principal: amortização em 48 (quare'!ltã e oi~o)_ 

parcelas, com carência de 12 (doze)_!Tl~se~; _o_--~ .. 

-Dos juros: não existe período de carê:ncia .... _ 
As operações d~_qédito_ dessa nature;za estão sujeit.~s 

à observância- e ao .cumprimento das exigências e condições 
estipuladas pela Resolução n" 36/92 do Sen_ado Feder~}, nota
damente as definida~ em seusartigos_5" _e 6"Lqtie foram inte-
gralmente atendidas. -:-. . .. - :.- · ·- ---"--·-·-~-- ____ ·- ---

Relativamente _aos _limites de endividamento, definidos 
nos artigos 2-" e 3; da re(eridaJ3 .. Csoluçáo, o ·pa~e~r 'D~biP/ 
D!A-RE-93i52_7, 19-8-93, do Banco C!Ontpl do Brasil, de-_ 
monstra que são os mesmos atendidoS pelo- MunicípioS de 
Céu Azul. Há, portanto, margem disponível para a contra-

tação e conseqüente cobertura_dos encargos financeiros_ da 
operação de crédito pretendida. _ 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo 
Ofício '"S" n" 86, de 1993, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 77, DE 1993 

''AutOriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul -
PR, a contratar operação de crédito no valor total_de 
CR$~7 .828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e 
vinte e oito mil, duzentos e quarenta Cruzei"rOs reais 

-e·-vinte e Róve· Cênta:Vos), junto ao· Banco do Estado 
do Paraná S.A.- BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Céu- AzUl - PR 

autorizada a contratar operação de crédito no valor de até 
CR$27.828.240.29 (vinte e sete mil.hões, oitocentos _e vinte 
e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais, e vinte e nove 
centavos), a preços de junho/93. junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A.- BANESTADO. 

Parágrafo único. Os recursos advindos--da operação de 
crédito referida no caput desse artigO destinam-se_à realização 
de obras. de infra-estrutu.r_fl_urban~ no rp.u!l_icípio, através do 
Programa Estadual de Desenvolvime.nto Urbano- PED1): 

Art. 2"' As condições financeiras básicas da operação 
de créQito são as seguintes: -_ __ _ 
_. a)_ Valor: CR$27.828.240;29 (vinte e seteniilhões, oito

centos e vinte e oito mil, duzen_tos e quarenta cTUzeiros reais 
e vinte e __ no_ve c.e:ntavos) a prt=:ços de junho de 1993. 

b) Juros: 12% a.a. _ · . 
c) Atualiza-ção Monetária: reájustávd pela taxa referen

cial-TR; 
d) Garantia: TCMS; 
e). Destinação dos Recursos: realizaç-ão de obras de il"l:fra_

estrutura urbana,_ através do Pro-gfama "Estadufil de Desenvol
vimento Urbano- PEDU. 
- o CondiçãO- de Pagi\meritos: . . _ . 

-do Principal: em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, 
·com carência de 12 (doze) meses; 

-Dos juros: não eXiste período de carêilcia. 
Art._ 3'' A al}-tqriz~_ção concedida por esta Resolução de

ver~ ser exercida num prazo rrlá:Xírilo de 210 (duzentos e seten
ta dias contados da data de sua publiCação. 

Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993.- Ronaldo 
Aragão7 Presidente, Lui~_AI!J~~to, Relator, João Rocha, Ronan 
Tito, Dirceu C:~.rneiro, Belo -Parga, Gilberto Miranda, Jonas 
Pinheiro, Dario Pereira, Meira Filho, Mário Covas, Jutahy 
Magalhães, Garibaldi Alves Filho, Albano Franco, Marluce 
Pinto, ElciO Alva':"'es, Valmir Campelo. 

PARECER N" 298, DE 1993 

Dá Comissão de assuõ.tos Econômicos Sobre 3. -Men
sagem ri• 97,de 1993 (n' 42, _de_2S-l-93 na origem), 
'~<lo .~r.-_,Preside,nte da República, propondo ao Senado 
Federal. a expedição de Resolução que disponha sobre 
contra~·(!s de financiamento- a serem firmados pela União 
C()m devedores originais de obrigações financeiras junto 
a credores externos, novadas medlaiite a erilissão dos 
"Braiil Investment Bonds". 

Relator: Senador Ronaldo Aragão 



8690 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO ·cONGRESSD NACIONAL (Seção 11)- Setembro de 1993 

Está em pauta a Mensagem n9 97, de 1993, do Sr. Presi
dente da República solicitando, nos termos do art. 52, inciSo' 
VII, da Constítuição Federal, autorização para ·celebrar con
tratos com devedores origína!S-de obrigações financeiras nóVã~ 
das mediante a emissão do "Brazil Investment Bonds". 

O acordo que o Governo brasileiro celebrou com os ban
cos privados em 22 de junho de 1988 para a renegociação 
da dívida externa de médio e longo prazo estipulava que uma 
parcela da dívida renegociada, não superior a Cinco bilhões_ 
de __ dólarcs, seria convertida em bônus ao portador a serem 
emitidos pela República Federativa dO-BrasiL -

A emissão dos "Brazil Investment Bonds" (BIB) foi auto
rizada, internamente, pelo Decreto n" 96.673, de 12 de seú~m
bro de 1988, para novação de operações de crédito externo 
do setor público junto à comunidade financeira internacional. 
No dia 31 de agosto de 1989 foram emitidos os refer1dos 
bônus no valor correspondente a US$1.056.400.000,00 (uin 
bilhão, cinqüenta e seis milhões e quatrocentos mil dólares). 

As dívidas nevadas mediante a emissão dos BIB abran
giam tanto dívidas vincendas quanto dívidas vencidas e pagas 
pelos credores originais ao-Banco Central. Assim sendo, o 
Governo vem solicitar ao Senado Federal a expedição de Re
solução dispondo sobre a celebração de contratos de financia~ 
mente pela União Federal com os devedores originais das 
obrigações nevadas mediante a emissão dos BIB. Esses contra
tos permitiram que a União transferisse para áS -devedores 
internos as mesmas condições acordadas com os credores e, 
em troca, fosse ressarcida pelos pagamentos do serviço da 
dívida que já foram feitos. Dos encargos referentes aos BIB 
vencidos até--15 de março de 1992, cujo valor atingiu U$159,3 
milhões, uma parcela de US$79;9 milhões representa-respon
sabilidade de terceiros. 

A matéria foi objeto de análise pela Secretaria do TesOuro 
Nacional, bem como-pela Procuradoria Geral da Fazenda 
NacionaL Ambas emiüram J:Yateceres favoráveis à realização 
dos contratos de financiamento pela União com os devedores 
originais~ pará que ela seja ressarcida pilaS pagamentos que 
vem efetuando. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do pedido nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 78, DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contratos de financia
mento com devedores originais de obrigações financeiras 
junto a credores externos novadas mediante a emissão 
dos "Brazil Investment Bonds". 

O Senado Federal resolVe: _ _ 
Art. 1~ É a União autorizada, nos termO-s do art. 52, 

inciso VII, da Constituição Federal, a celebrar_ Contfãtos de 
financiamentos com os devedores originais- das obrigações fi
nanceiras com credores externos nevadas mediante a emissão 
dos "Brazil Investment Bonds". 

Art. 2~ OS cOntratoS -de financiamêilü:i.inCTICionãdos no 
art. }\'estenderão aos devedoresorigimiis as mesmãs condições 
acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativas aos 
Brazil Investment Bonds, quais sejam: 

I - prazo de resgate de vinte e cincO atiOS, 3 -coritar 
de 15 de setembro de 1988, com dez anos de carência; 

II- pagamento semestral do principal, em_ 15 de março 
e 15 de setembro de cada ano; 

III - juros -calculados sobre os saldos devedores atuali
zados à taxa de seis por cento ao -ano; 

IV - pagamento semestral de juros, em 15 de março 
e 15 de setembro de cada ano; 

V - atualização monetária segllildO a variação cambial 
do dólar norte-ameriça:no. · · -. · · · · -

Art. 39 Visando a resguardar o Erário, os contratos 
mencionados no art. 1" devem contemplar garantias abran
gentes para cada classe de devedores, conforme indicado abai
xo: 

I -entidades estatais e federais: valores correspondentes 
às suas receitas próprias; 

II -Estados e Municípios: créditOs objeto do art. 158, 
incisos III e IV, e do art. 159, inciso I, alíneas a e b, e incisos 
II, ambos da Constituição Federal. 

III - entidades da adminis_traçãO indíreta dos Estados 
e MUriicípfos: importâncias relativas às suas receitas próprias, 
bem como créditos objeto do item anterior, pelo respectivo 
Estado ou Município, desde que haja autorização legislativa 
para tal; 

IV- empresas privadas: garantias reais, incidentes sobre 
bens livres_e desembaraçados, bem como garantias pessoais. 

~~t. 49 O Ministério da Fazenda_,_por intermédio da 
Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com os devedores 
originais' as· cOndições de ressarcime"nto dã P~a-rCela de juros 
já pagos pela União em nome dos referidos devedores. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua -
publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993. ~João 
Rocha, Presidente - Ron_aldo Aragão, Relator, _Meira Filho, 
Bello Parga, Albano Franco, Marluce Pinto, Ronan Tito, Gari
baldi Alves Filho, Dário Pereira, Dirceu Carneiro, Gilberto 
Miranda, Jutahy Magalh~es, _Mário Covas, Elcio Alvares, V_al
mir Campelo, Jonas Pinheiro. 

PARECER W 299,DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n9 165, de 1993 (Mensagem n~ 199, de 
20-4-93, na origem), do Excelentíssimo Senhor Pi-esi~ 
dente da República, submetendo à autorização do Sena
do Federal proposta de assinatura do protocolo finan
ceiro entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica Francesa, para a doação de bens e serviços no 
vãlor de até FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil 
francos franceses.) 

Relator: Senador Mário Covas 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fede

rativa do Brasil encaminha à consideração do Senado Federal 
proposta de assinatura de protocolo financeiro entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República Francesa para a doa
ção de bens e serviços no valor de até FF 7.100.000,00 (sete 
milhões e cem mil francos franceses). Os recursos-advindes 
de tal protocolo serão aplicados no Projeto: "Gerenciamento 
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul", progra
ma a ser executado .PCio Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica - DNAEE. 

TraJa~~e _de Operação ·de ~ré~ito _externo (doação), cuja 
fonte primária de recursos é a- República Francesa e tem po-r 
objetivo superior criãr Urn sistema de Gestão Integrada de 
Bacia Hídrográfica, baseado no princípio Usuário-Pagador 
e Poluidor-Pagador; e como objetivos imediatos estabelecer 
um Painel Síntere (Tableau de Bord) das necessidades de 
Gestão lntegradada Bacia do Rio Piuaíba do Sul, organizar 
um Centro de Gestão Integrada da Bacia do Paraíba do Sul 
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no DNAEE e propor a implantação de um<:\ Agência de Bacia 
para o Rio Paraíba do SuL _ _ _ _ ---

A contrapaqi~a nacional rcstringe,sc, _:l~Jsol~?_~~r, à _dispo
sição do projeto: a) uma equipe técnie? c;ons_t\tuídª Qq pessoal 
próprio dos órgãos envolvidos; b) fac_i_liºa9~-~- de trein.arri~iltõ; 
c) um escritório e material permanente; d) pessoal de apoio 
e serviço de terceiros; e) meios de tr<":~nsporte? para o desloca
mento da equipe técnica e arcar com os custos -das yiagens 
e com as diárias dos memhros da equipe do projeto. Condições 
que são de praxe nesses protocolos de cooperação técnica 
-é a contrapartida local.. . . ____ , _ 

De conformidade com o Parecer - PGEN/COF/N\' 
275/93, da Procuradoria Gefà·l~a F~z~~~b N3.ci_<;>nã1, as f9/tn:-~- ~ 
lidadcs prévias à contrf)ta_çãQ·;-prescritas na Coristituiçãõ F~de
ral, na Resolução_ n" 96/89, rest,abel_ecida pela Rcsoluç~o n" 
17192, ambas do Senador Federal, no Decreto-Lei n" 1.;3,12/74, 
como se acha cm vigor, e nOs dein-~is · diSpositiYós legais e 
regulamentares pertinentes, foram integralmente "obedeci
das". 

ÇomO a atual.OperaÇãO. CO.nStÍÍui-se nuffia doaÇãO SC_1!\

encargos financcirós c sem contrapartida de recursos ftf!an
ceiros por parte da União, resta ao Senado fc.çl,çr_al çl~r cpmpri
mento ao estabelCocido_ no i_nciso V dq art~go _5~ ~-a. Çonstitui~ão 
Federal, auto_ri_zando a assjn_atl_lra do aludido "Protocolo ~in':l-
ceiro", nos termos do. seguinte ----- -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1993. 

Autoriza o Governo da República Federativa do 
Brasil a assinar protocolo financeiro entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa no valor 
de FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil francos fran
ceses). 

Art. 1" É o Governo_da.Rcpúhlica Federativa do _Brasil, 
nos termos do inciso V do artigo 52 da Constituição Federal, 
autorizado a assinar protocolo financeiro entre- a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa, para a doação 
de bens c 'crviços no valor de FF 7.100.000,00(setc milhões 
e cem mil francos franceses), destinâdosao _Projetr "0-~rencia
mento de Recursos Hídricos da Bacia do RfO Paraíba ao :;,ul", 
que será executado pelo Departamento Nacionaf de Águas 
e Energia Elétrica- DNAEE. 

Art. 2" A operação de crédito a que se __ rcfere o _artigo 
anterior será realizada na~ s~guíntes condições: 

1 donatário: Governo da República federati'Va do Brasil 
(Ministério das Minas c Energia); . 

2 doador: Governo da República Francesa; 
3 natureza da operação: doação externa, - do Governo_ 

Francês- para finariciar bens e serviços; 
4 valor da operação: o equivalente a FF 7.100.000,00 

(sete milhões e cem mil francos franceses); 
5 finalidade: financiar, parcialmente, o projeto relacio

nado à gestão integrad(l da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 
do SuL · 

Art. 3" __ O prazo máximo pãra o--exercício da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta __ di_as),_ a contar da 
publicação desta Resolução. _ ~- __ -- ---

Art. 4~ ESta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1993. -João Rocha, 
Presidente, Mário Covas, Relator, Ronaldo Aragão, RonaD 
Tito, Bello Parga, Gilberto Miranda, Jonas Pinheiro, Dirceu 

Carneiro, Elcio Alvares, Garibaldi Alves Filho, Marluce Pinto, 

Meira Filho, Jutahy M~galhães, Oário Pereira, Valmir Cam-
pelo. · 

PARECER N·· 300, DE 1993 

Da Corilissão de Assuntos Eco_nômicos sobre a Mensa
gem n• 292, de 1993 (Mensagem n' 515, de 19-8-93, ~ 
na origem), do Senhor Presidente da República, solici-

-~tando SUto'rizaç·ão dO Senado Federal, para que seja 
autorizada a contr.aulção de operação de crédito externo 
no valor equivalente _a US$60,000,000:oo, entre a Repú
blica Federãtiva do Brasil e o CREOIOP ---Crédito 

· ··per le lniprese e le Opere Publiche S.p.A., no âmbito 
do Protocolo Financeiro Brasil-Itália. 

Relator: Senador Esperidião Amin 
Vem a esta Comissão ç]~ Assuntos Económicos a Mensa

gem n" 292, de 1993, do Ex.çelentíssimo SenhOr Presidente 
da República, na C(ual é solicitacia autorização. do Senado 
Federal para realização de operação de cré.di_to extern_p_~otrç 
a República Federativa do. Brasil e o Crediop- Crédito per 
le Imprese-e te Opere Pubbliche S.p.A., no valor equivalente 
a US$60,000,~000.00 (sessenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos). . 

,O fina_nci~mcntq destina-se _ao custeio parcial da inlpor
tação de bens e_ serviços- ;;t serem cõt_úratados com- empresas 
italianas~- ·em continuiçlade_ ao ~PrOtQc_o_l_o Fina11ccir0 Brasil
Itália. Tal ProtocolO, firma99 crri 20~3-87, sOrreu ãdiia-mentO 
em 11-11-92, O_ que permitiu Jumen"tar O Valor de_ financia
mento para o montante ora proposto. 

A operação de crédito externo tem _as seguintes caracte-
rísticas: · 

Valor Total: US$70,6 milhões 
Sinal (Down Payment): 15% = US$10,6 milhões 
Valor Financiado: 85% = US$60 milhões, divididos em 

três Traõ.ches de .tJS$20 milhões cada, que sc·tornarãO djspo· 
níveis após a verificação da correta ·realização dos reembolso::; 
das_ parcelas vencidas das tranches já liberadas. 

Amortização: -10 (dez) parcelas iguais e semestrais, ven
ce~do-se a pri"merra seis ffiéses-apó~-a utílização de cada tran
chê.-

Juros: Exigi'dos semestralmente, sobre-() saldo do prin
cipal desembolsado, e calculados com base_ na taxa interna
cional de CON~SENSUSICIRR, cotada, cm cada caso, na data 
de _assinatura de Cada contrato de fornecimentO e-calculados 
pelo número cfetívo de dias no ano de 360 dias (3651360). 
Serão pagOs em coincidência coril _os venci_rnentos previstos 

-para a ~mortização. 
Comissão:~0.,50% Flat ~ O,SO% p.a., Calculada por toda 

a dufaç-ão do Púíodo de utilização, sobre o valor d_o çréditQ _ 
que não f9r u.üliz.ado, pagos na data de vencimento do dito 
pefíodo. .,. · . 

Juros de Mora: 1% sobre a Libor mensaL 
Término de Utilização: 31-12-1997. 
Seguto: G-arantia da SACE- Sezione Specialc pe 1' Assi

c_urazione dei_Çredito all'Exportazione. 
Do valor total do contrato :..:uS$70,6~milhóe>, U5$10,6 

milhôes, corr~spondendo a 15%, serão da,dos cofio sinal 
(down paymeri"t)_, sendo o restante correspondente ao financiá· 
menta. Tal vafor será dividido em 3 tranches, de US$20 mi

-lhões- Caâa, ó)nl perfeição indepeildência entre elas, tanto 
que a liberação de cada parcela está condicionada ao reem
bolso das parcelas vencidas das tranches anteriores. 
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O processo foi adequadamente instruído, delc_constando 
a documentação exigida pela Resolução n" 96/89 que rege 
a matéria. Dentro das disposições-da referida Resolução, cabe 
observar: 

a) O Programa AMX_ está incluído no Plano Plurianual 
e existem recursos orçamentários·-no presente exercido ·para 
pagamento do sinal, segundo o Parecer da STN/COREF/DI
REF n" 163, de 11-6-93, ratificado pelo Parecer STNICO-
RET/DIREF n" 205, de 9-8:93; . . . . -

h) A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional posicio
nou-se favoravelmente quanto à legalidade do contrato, atra
vés do Parecer DGFN/COF n" 741 de 13 de agosto de 1993, 
no qual menciona, inclusive, a aquiéScência do Banco Centiãl 
do Brasil à operação financeira (PLX FIRCEIDIAUTISU
CRE-T-93/101 ). 

Considerando que foram cumpridas as formalidades le
gais e que os órgãoS envolvidos atestaram a regularidade da 
operação, e seu enquadramento nos limites de endiVidamento 
da União. somos de parecer favorável ao acolhimentO do 
pedido de autorização da Mensagem n" 292/93. para celebra
ção da operação de crédito externo entre a República Federa
tiva do Brasil e o CREDIOP - Crédito_ per \e lmprese e 
\e Opere Pubbliche S.p. A., na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 80, DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra
tar operação de crédito externo no valor equivalente 
a US$60,000,000,00 junto ao CREDIOP- Crédito per 
le Imprese ele Opere Pubbliche S.p.A., no âmbito do 
Protocolo Financeiro Brasil-Itália. 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 1·' É a República Federativa do Brasil autorizada, 

nos termos da Resolução n" 96/89-. do Senado Federal, a con
tratar financiamento externo no valor equivalente a 
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-ame
ricanos) no âmbito do Protocolo Financeiro BrasilMitália, de 
20 de. março de 1987. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste 
artigo destinam-se ao pagamento de 85% dos bens e serviços 
a serem contratados com empresas italianas, em continuidade 
ao Programa AMX. 

Art. zn A operação de crédito externo ora autorizada 
terá as seguintes condições financeiras: -

Valor Total: US$70,6 milhões 
Sinal (Down Payment): 15% = US$10,6 milhqes 
Valor Financiado: 85%-= _US$60 n1ifhõe-S,-CfivídldOSem--

três "Tranches'' de US$20 milhões cada, que" se t0nl3rão dis
poníveis após a ve-rificação da correta realização dos reemw 
bolsos _das parcelas vencidas das •·tranches"_já liberadas. 

Amortização: 10 (dez) parcelas iguais e Semestrais, ven
cendo-se a primeira ·seis meses após a utilização de cada tran
che. 

. Juros: Exigidos semestralmente, sobre o saldo do prin
cipal desembolsado, c calculados com base na taxa interna
cional de CONSENSUS/CIRR, cotada, em cada caso, na data 
de assinatura de cada contrato de fornecimento e calculados 
pelo número efetivo de dias no ano de 36ddias (3651360). 
S_erão pagos em coincidência com os venciriiéntos previstos 
para a amortização. · ·' 

Comissãó: 0,50% Flat- 0,50% ·p.a., calculada por toda 
a duração do período de utilização, sobre o valor do crédito 

que não for utilizado, pagos na data de vencimento do dito 
período. 

Juros de Mora: 1<:"/c sobre a Ubor mensal. 
Término de Utilização: 3Jw12-11197.-
Seguro: Garantia da CACE-Sezione Speciale per I'ASsi-

curaiione dei Crédidtó all'Exponazionc. -
Art. 3" O prazo para o cxcrcfcio da presente autori

zação é de 270 (duzcntm. c sctcnta)__dias, Contados a partir 
da puhlicação desta ResoluÇãO.- -·- ·· --- - ---------

Art. 4'' A presente Resolução entra em vigor na dãta 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993. - João 
Rocha, Presidente- Esperidião Amin, Relator- Bello Parga 
- Jo-nas -Pinheiro - Meira Filho - Ronan Tito - Albano 
Franco- Elcio AI" ares-- Marluce Pinto- Ronaldo Aragão 
- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- Dario Pereira 
- Dirceu Carneiro - Jutahy J\1agalhães ~ Mário Covas -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expe
diente lido vai à puhlicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 1·· Secre-
tário. - - - - --

É lido o se.guint~ 

REQUERIMENTO N' 893, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 199 do Rcgiineiúo fnterno, requew 

remos que seja realizada uma Sessão_Especia\ para homena
gear o imortal Austregésilo de Athayde, falecido no dia 13 
de setembro último. 

Brasília, 14 de setembro de 1993. - Flaviano Melo -
Álvaro Pacheco - Bello Parga - Gilberto Miranda - Cesar 
Dias - Henrique Almeida 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o disposto no art. 255; inciso I, letra b, do Regimento 
lnterno, o requerimento será objcto de deliberação após a 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão--lidos pelo Sr. 
1 "Secretário. 

São lidos os seguintes: 

· REQUERIMENTO N' 894, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, "c:_, do 
Regimento Interno~ para Projeto de Lei -da Câmara n'; 163, 
de 1993 (n·' 4.101193, na Casa de odgerii) -de iniciativa 
do Presidente da Repúbjica, que dispõe sobre operações de 
crédito externo contratados pelo extinto Banco Nacional da 
Habitação. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993. -Senador. 
Irapuan Costa Júnior, Líder do PP- Senador Antônio Mariz 
~Senador Mário Covas - Senador Marco Maciel. 

REQUERIMENTO N• 895, DE 1993 

Requeremos urgênciã, nos termos do art. 336, "h", do 
Regimento Interno. para o Ofício n" sn9, _de 1993, atni.Vés 
do qual o Governo do Estado de São Paulo solicita autorizaÇão 
do Senado para elevar, em caráter excepcional e temporário, 
os limites de endividamento daquele Estado, a fim de que 
possa emitir Letras Financeiras do Tesouro- LFTP, no mon
tante de 123.899,758, com vencimento no segundo semeStre 
de 1993. 

·sala das Sessões, 14 de se-temb'ro de_1993. - Mauro 
Benevides - Alfonso Camargo - Albano Franco - Alfredo , 
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Campos - Almir Gabriel - Amir Lando - -Antônio Mariz 
- Áureo Mello- Bello Parga- César Dia~- Chagl'!s Rodri
gues - Cid Sabóia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro - Oivaldo Suruagy -- Eduardo Suplicy - Elcio 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Eva Blay - Flaviano Mello 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho --Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Henrique Almeida - Hum
berto Lucena --Hydekel Freitas --Iram Saraiva- Jarbas 
Passarinho- João Rocha-- Jonas Pinheiro- Josaphat Mari
nho - José Fogaça --José Paulo Bisol - Júlio Campos -
Jutahy Magalhães - -Juvêneio Dias- La,·oisie:r Maia - Lou
remberg Nunes Rocha- Lourival Baptista~ Lucídio Portella 
- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mareio~ L~cerd~ 
- Mário Covas - _ M_arluce Pinto - Mauro B~n~vides,-

o mesmo seja complementado, como todos os níveis. O Plano 
de Carreira e_ Salários não foi homologado pela DRT. mas 
é importante que cópia de tal doCumeUto seja enviada. Apre
sentar alocação por área, tipo de profissionais e qualífil:ação. 
conforme já solicitado anteriormente. 

5. Explicitar os sistemas desenvolvidos e/ou processados 
pela Datamec. Por que determinados sistemas necessitam de 
consultarias externas, tais como Conjur Informáticã S.C Lt
da., SISCON Consultoria de Sistema Ltda., c !nterbank Con
sultoria e Informática. _ . 

6. Com relação à questão n" 6 a metodologia utilizada 
pela CEF não foi informada, e é .. extrema importância, pois 
a absorção de; conheci~ento~ oriundosde_ tc_sçciros é específica 
para cada área de interesse. Quais as prioridades dos projetos, 

Meira Filho-- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Car
neiro - Ney Maranhão - Odacir Soares - Ronaldo Aragão _ 
- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio_ Vil_e(a Filho -
Valmir Cãmpelo- Wilson Martins. 

com o respectivo calendárjo dç implementação? 
7. A _questão n'' 7. que trata do Plano de_ Telecomu-

nic-ações, riãÕ- .foi r~pondida, àpenas fOram feítas análises 
e proposições, sendo assim, reitero a pergunta lembrando 
à Caixa Econômica Fede.ral da oeccs.sidade de rç;spondé-la 
em face daQs dispositivos constítucionaís Vigeútes: -

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues}~ Os requeri
mentos lidos serão _votados após a O idem do Dia, _na forma 
do art. 340, 11, do Regimento Interno._ 

Sobre a mcs_a, rc_querimento que será ""HUo pelO Sr. I·· 
Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO Ne 896, DE 1993 _ 

Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inCisO X; da 
Constituição- Federal, combinados com o art. 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Minis
tério da Fazehda as seguintes informações referenteS_ à ·caixã 
Económica Federal. 

1. A DtretOYia da Caixa Económica Federal aprovou 
seu Plano de Informática em 22-5-91 (Ata n" 1.041), e decor
ridos mais de dois anos, qual a situação, no que tange à inlpk
mentação do citado Plano (cm especial o Cronograrna de 
Projetos.....; Anexo li)? Apresentar o conteúdo_do diagnóstico 
elaborado pela Price Waterhousc, 

2. Que critétiosJçvaram a CEF a contratar os SerViços -
da Intcrbank? Tal contratação ocorreu através de licitação 
pública? Em caso nega-tivo, quais.foram os IDOtivos c a justifí
cativa legal para a dispensa? Em caso positivo, apresentar 
cópia da documentação relatiya _à licitação, bem corno do 
contrato dela decorrente. Descrever detalhadamente quais 
foram os serviços prestadOs Pela Intcrbank, no apoio e suporte 
às áreas técnicas da CEF, no desenvolvimento das ações conti
das nO Plàno de Metas. 

3. Com relação à questão n" 3 d_e meu requerimento 
de informações n"' 300/93_, a CEF não respondeu se pretende 
assumir a responsabilidade por toda a sua área de info_rmática, 
processando, desenvolvendo a agindo na automação dos seus 
serviços. É fundamental que tal questão seja· elucidada de 
forma objctiva:"Como a CEF pretende garantir maior controle 
das operações, melhor qualidade nos serviços e re-dução de 
custos? Quais as açôes práricas.~diretrizes e/ou planos que 
a CEF possui, e que pretende utilizar comei embasamento 
para implementar tais melhorias? Está em seus planos, por 
exemplo, a manutenção de uma estrutura na área de informá
tica, somente para -administrar prestadõrcs (ás) de serViço 
externo, que não sejam do seu quadro de carreira e/ou da 
Datamcc (terceirização total ou parcial)? 

4. O organograma apresentado em rc!-.-posta à questão 
n~ 4 restringiu-se ao prirõeíro n(vd, portanto sólicítamos que 

8. Referente às denúncias contidas no jornal Fenae Notí
cias de número 63, não ficou claro se h9uve supcrfaturamento 
e que medidas foram adotadas caso tenha ficado comprovadas 
as denúncias. Não foi explicitado qual o montante da ind~ni~ 

. Zação paga_-pela- Datamec. Também não foram informadas 
as providências que foram tOmadas pela atual direção da CEF 
para apurar inclusive a rcspoTisribilidade da direção da n'ata
mec neste ato. 

9. RcferCnte à _autorização para a Datamec celebrar 
contrato com a IBM do Brasil, não ficou explicitado se o 
Conselho de Administração da primeira Ou da Diretoria da 
CEF tinha_m _corihecime~·ú9_ da tr~!ls~ção. FOi -sim_piesmente 
alegada diSpOsição estatutária ·para respaldar o negócio sem 
contudo indica_r os responsáveis. 

Justificação 

Considerando que as informações apresentadas pela Cai
xaEconôf!lica Federal, em resposta a meu Requerimento de 
Informações nu 300/93, teve alguns quesitos que não foram 
respondidos,e outros o foram de forma evasiva,_ venho reiterar 
seja novarrie.llte' envi11do este requerimento para que a CEF 
efetivamente cumpra as disposições da Constituição Federal 
pertinentes e. forneça de forma objetiva as informações solici
tadas. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993-_- Senador 
Eduardo Mãtarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} -O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos 
do art. 216, inciso III;do Regimento· Interno. (Pausa.) 

Foram encamírihados à publicação pareceres da Comissão 
de A-ssuntos Econômicos que concluem pela apresentação dos 
seguintes projetes de resolução: 

-Projeto de Resolução n"' 76/93, que autoriza a cessão 
e transferêqcia de direitos ·e obrigações de arrendamento mer
cantil que especifica, fírm;;tdos pela extinta Empresa de Portos 
do Brasil- PORTOBRAS SIA. 
____ -PrOjeto dC Resolução n'' 77/93, que autoriza a Prefe_i-

---tuia.Munícipal de Céu Azul- Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor total de CR$27.828.240,29 (vinte e sete 

-ri:lilhõcs oitoce_htos e vintC e oito tnil, duzentos e quarenta 
cruzeiros reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A.- BANESTADO; 
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-Projeto d~ Resolução n" 7?./93, que autoriza a União 
a celebrar contrato d(,! financiamento _com devedores originais 
de obrigações financeiras junto a credores_ externos novadas 
mediante a emissão dos Brasillnvestiment Bonds; 

-Projeto de Resolução n" 79N3, que autoriza o Governo 
da República Federativa do Brasil a assinar protocolo finan
ceiro entre- a República Federativa do Brasil c .a República 
Francesa no valor de sete milhões c_ cem mil francos franceses; 

-Projeto de Resolução n~· 80/93, que áutoriza a Repú
blica Federativa do Brasil a contratar operações de cré_dito 
externo no valor equivalente a sessenta milhões de dólares 
norte-americanos junto ao Creaiop. 

As proposições ficarão sobre a mesa durante cinco sessôes 
ordinárias, a fim de recebt!rem emendas, nos termos do art. 
235, inciso II, letra f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa·se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único. do Requerimento n·• 613, de 

1 Y93, do Senador Bello Parga, solicitando, nos -~ermos regi
mcnt<iis, a transcrição. nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Tem fumaça, tem fogo. de autoria do Senador José Sarf}ey, 
puhlicado no jornal O Globo, edição de 20 de junho de 1993. 

Votação do requerimento, em turno únic_o~-
0::. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado_. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria -cu já tfanSálç~cf"é-SoliCítada: 

dia, com ingredientes e conexões internacionais, para criar 
problemas em relação ao nosso futuro. Não será coisa de 
fanático c xenófobo pensar em interesses econômicos (as gran
des reservas minerais do Pico da Neblina), bem como em 
manter uma Espada de Dâmocles sobre o Brasil, de modo 
a limitar a sua independência e defesa de seus interesses, 
sob uma ameaça potencial. 

"Com fronteira não se brinca". essa era a .advertência 
do-Barão do Rio Branco, que nos legou um país sem conflitos, 
com dez vizinhos, lindciros. Em 26 de julho de 1991 escrevi 
que era um erro a maneira- como, por pura demagogia, se 
modificou o tratamento dado às reservas Yanomâmis, e mais 
d9- que erro, irresponsabilidade, com a agravante da falta 
de assessoria dos chefes militares para o perigo dessa cOnduta, 
sem_ atentar para o dever primeiro do presidente que é seu 
compromisso histórico com o destino do P~ís. 

Criei a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional 
ao Ãmazonas. o Parque Nacional do Pico da Neblina e de 
ll) reservas que envolviam as aldeias_}'an~mâlT!i~, c_om 2QO 
hectares (!) para cada índio, circundadas de florestas nacio~ 
nais. Na fronteira não temos nenhuma aldeia indígena. Quem 
fez o primeiro recenseamento dos índios Yanomâmis ·foi o 
meu governo, 9.910 pessoas, sendo quase mil mayongongs, 
já aculturado~. Do lado da Venezuela, 30 mil. Muitas adver~ 
tências, e antigas, nos chegaram, em documentos confiáveis, 
ali de um plano sistemático para tentar ali construir a tese 
nação-território contínuo, para tentar uma enclave no Brasil. 
Não acreditei totalmente nessa hipótese. mas não devia negli
genCia-r cfiando facilidades quando a esse terilor, como reser
vas indígenas ou outra vulnerabilidade territorial na fro1}teira. 
Agora,_com argumentos redobrados, volto ao tema. E que, 
depois da guerra fria, os vencedores. da Terceira Guerra Mun
di~l! a _que não houve, com o desmoronamento da URSS, 
estão construindo_ o que chamam o "novo mapa do poder 
mundiai"._A grande prcocupação_é como lidar com os proble-

TEM FUMAÇA, TEM FOGO 
José Sarney 
Mao Tsé~tung fez uma advertência ao povo chinês que 

ficou indelével na coilsciênc~o País: "O perigo vem do 
Norte". Com isso, ele quer~J"1cferir-se à fronteira com a 
URSS, de mais di.' três mil quilômetros, fonte de tantas lutas 
e da perda em favor da Rússia de mais de três milhões de 

· quilômetros quadrados. A displicência com esse problema, 
no passado, deixou uma cicatriz e um dano irreparáveis para 

---mas da "sobrevivência". Leia-se meio ambiente, explosão de
mográfica, emigração, narcõtráficO, Aids, direitos humanos, 
proliferação e terrorismo nuclear, fundamentalismos, e o big 
-word: "conflitos étnicos". Q_Secretário de Estado dos.EJJA. 
Christopher, agora em Genebra, na Conferência sobre Direi
tos Humanos, renovou o s_eu ponto de vista da necessidade 
da criação de um Tribunal Internacional para receber e julgar · 
denúncias sobre queixas étnicas e sobre violação de direitos 
humanos. 

a China. · · 
Estas considerações me ocorrem com o SlJ.rgimento das 

manobras de forças estrangeiras perro de nossas fronteiras, 
nas Guianas, treinando guerra ~a selva. A_ motivação é o 
combale ao narcotráfico. Se fosse só isso, nada melhor, mas 
acredito que ··dchaixo desse angu tem carne", como_ se diz 
popularmente. Quando fui presidente, determinei que as nos
sas preocupações_ estratégicas-_se voltassem_ para o Norte e 
procurássemos acabar com os nossos temores no Sul. E que 
na Região Norte temos alguns ingrediente~ _,que vâo deter
minar muitas preocupações do País em seu futuro. Primeira 
de todas, a Amazônia. · 

Sabemos da cobiça antiga sobre a Amazônia e dos e~for
ços brasileiros para defendê-la e preservá-la. Depois a tenta
'tiva internacional de nessas vastas e desertas fronteiras impor
tar conflitos inexistentes, construir contradições c -fomentar 
o germe da divisão. Numa área, onde e!{istiª __ 1,1ma absoluta 
e total tranqüilidade, sem nenhuma sombra de problemas. 
iniciou-se, sístemática e persistentemente, unia açãO'âeâiscõr'-_ 

Já em seu depoimento no Senado ameriCano ele falava 
em "novas técnicas de soluções de conflitos", diplomacia pre
ventiva", e ouvia do Senador democrata Moynihan que a 
próxima década era dos conflitos étnicos. Cerca de 50 nações 
iriam surgir, "muitas delas num_ banho de s_angue". Madeleine 
Albright, representante dos EUA na ONU, já defendia a 
mesma tese: "Temos de nos certifiCar se os direitos individuais 
e os de minorias estão sendo garantidos~·, "prioridade onde. 
intervir e onde não intervir." Por outro lado, a ONU está 
estudando como vai fazer. O secretário Soutos Ghali de(ende 
uma força militar separada e permanente para pôr fim a confli
tos dentro dos estados. Já o secretário da Defesa dos_ EUA, 
Les Aspin, diz que seu país estuda três hipóteses: 1. Força 
permanente: 2. Força de diversos países: e_3. força voluntária, 
uma espécie de Legião Estrangeira. Pensa-se, também, em 
reativar o conceito de tutela. Todas essas movimentações_ ba
tem em três institutos fundamentais de direito internacional: 
a _soberania, a livre determinação e a inviolabilidade de fron-
teiras. 
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Estas ob!.!rvaçücs são feitas-porque interessam muito ao 
nosso País e o que está acontecendo na "fronteira Norte". 
E que leio com aprcnsào um estudo publicado no Ncw York 
Times, assinado por DavidBindcrc Crossette, sobre conflitos 
étnicos,_ e como o.ç Estados Unidos estão estudando tratar 
desse .assunto._ Citando fontes do Departamento da Defesa 
eles arrolam os focos que no mundo. nos próximos anos. 
irão demandar açôcs. Entre eles está o Brasil, ite~ 4~. com 
o seguinte diagnóstico: "Algumas trihos indígenas de regiões 
amazôníc<is estão presSionaÍ1do o Governo Fcderril -pãra reco~ 
nhecer suas terras tradicionais. No Estado de Roraima, o 
Governo está em .campanha para expulsar os garimpeiros-das 
tribos Yanomâmis". Os outros conflitos arrolados na América 
do- Sul são Colômbia, o narcotráfico e os índios Quintin La
mee, do Peru, Sendero Luminoso. e da Guatemala, guerritha 
com conotação étnica. --- __ 

Ora, num momento em que missõeS militares vê-m ao 
Brasil tJedindo a diminuição de nossos efetivos militares e 
sua destinação para outros objctivos, fazer concentração de 
tropas perto das nossas fronteiras. treinando para guerra na 
selva, falando em intervenções. tribunais étnicos,_ limitação 
da soberania. inviolabilidade de fronteira e fim do prindpio 
da autodeterminação e arrolar que no Brasil existe conflito 
étnico .Nação-Estado é, no mínimo, um terrível erro diplo-
máticO. --- -

É preciso estar alerta. Pode não ter nada, mas pode ter 
tudo e as aparéncias são de que tem. Temos o nosso provérbio 
popular: "Onde há fumaça, há fogo." Por que pensar em 
conflito étnico no Brasil com preocupação mundial a ser resol
vido pela força? Isso não existe, isso é uma impostura, uma 
reminiscência da guern~ fria, quando se criavam contratllções 
para haver uma confrontação esquerda versus direíta. Os Ya
nomâmis estão sendo Usados para esse fim. Nós, brasileiros. 
temos de ter c_apacidade para olhar as cascas de banana do 
presente, para não escorregamos no futu.rto. O _GoVernei fem 
que imediatamente fazer um plano de assistência grande aque
les índios. Plano para valer e tirar da área essa demagogia 
ultrapassas da c inócua que foi feita pelo GovernO passado 
para posar de mocinho, tranindo o BrasiL Mais do_ que nunca. 
precisamos de Forças Armadas profissionais, fora_ da política, 
modernas, efccientes, preparadas. equipadas, capazes de cum
prir sua missão constitucional c dissLiadir qualquer agressão 
potencial, para que dos riscos e_quc não o farão impunemente. 

Mantenho meu ponto de vista de que não se deve, por 
nada, abrir mão de nossas soberania cm nossas 'fronteiras 
Assim fazendo, elas serão e levarão a amizade e a cooperação 
brasileira aos nossos irmãos, fóntc de aproximação e de inter
câmbio. Saibam mãos que estão mexendo essas pedras não 
são nossos vizinhos.., mas outros interesses. 

O SR. PRESIOENTE(Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéiia da Ordem do Dia. Passa-se agora- à apreciação 
do Requerimento n·~ 893, de 1993, lido no Expediente, de 
autoria do Senador Alvaro Pacheco e de outros Srs. Senado
res, solicitando a realização de sessão especial. 

Em votação. 
Os Srs. Senadofcs que o aprovam qLieiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação 

do Plenário. · - --· 

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) ~Passa-se, 
agora. à apreciação do Requerimento n" 894, de -1993, de 

urgência lido no Ex-pediente. para o Projeto de Lei da Cãmara 
n'"I63,Je 1~93. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
AproVado o requerimento. a matéria que !-!C rekrc figu

rará na Ordem do Dia da_ segunda sessão ordinária ~ubse
q_ü_ente, nos termos do art. ~45, inciso II~ do Regirnentõ inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" S95, de 1993. de urgência 
lido no Expediente, para o Ofício n" S-79, de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação tia ma

téria. 
Sobre a mesa. parecer da Comissão de Assuntos Econó

micos ·que -será lido pelo Sr. 1" Secretário. 
É lido o seguinte 

PARECER N'' 301 DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí
cio "S" n" 79, de 1993 t.of. OGG. LAFF n" 0116/93, 
de 20-7-93, na origem), do Sr. Governador do Estado 
de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal 
para elevar temporariamente os limites de endivida
mento daquele Estado, com a finalidade de emitir e 
colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTP, destinadas ao refinancia
mento de 90% do valor das 123.899.758 (cento c vinte 
e três milhões, oitocent9s e noventa e nove mil , setecen
tos e cinqüenta e oito) LFTP, vencíveis no segundo se
mestre de 1993. 

Relator: Senador Mário Covas 
I. O Senhor Governador do Estado de São Paulo, con

forme Ofício "S" n" 79, de 1993, solicita a competente autori
zaç-ão do Senado Federal para elevar temporariamente os limi
tes_de endividamento daquele Estado, com a finalidade de 
emitir e colocar· rio mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas ao refinancia
mento de 90% do valor dos títulos da mesma espécie, com 
vencimentos no 2.\i semestre ct"e 1993. 

Conforme exigência contida nos arts. 7n e 8'~ .da _Res. 
n" 36/92, do SenadO Federal, o Banco Central do Brasil emitiu 
o seu parecer e considerou nos cálculos dos limites estabele
cidos por esta Casa. a rolagem de 83% do valor dos títulos, 
porquanto o giro de 90% contraria os termos do Memorando 
de Entendimentos, de 18-3-91. Observou que, nesse caso, 
o dispéndio com _a operação pretendida só afetará o exercício 
de 1998, sem proVocar novas alterações dos limites estabele
cidos para aquele Estado, conforme dispõe o art. 3·'. inciso 
Il, daRes. n" 36/92 já mencionada. O Banco Central reconhe
ce, também, que a operação é de refinanciamento de títulos 
já em circulação e, desse modo. não "provocará aumento 
na demanda por recursos no mercado, não devendo, portanto, 
traz.er Pressão adicional sobre a taxa de juros paga pelo Fundo 
da Dívida do_ Estado de São Paulo", além de alongar o perfil 
da dívida mobiliária pública paulista. -
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O Memorando de Entendimentos, de 18-3-91. [Qra firma
do entre o Estado de São Paulo, o Banco Central do Brasil 
e o então Ministt!rio da Economia. Fazenda e Planejamento, 
e pr~via o percentual de amortização de J7ck do montante 
da dívida mobiliái'ia-paulista, cm 1993. Todavia_, _ _c_onfonne 
jUstifica o Sr. Governador, houve uma reversão _!laS expecta
tivas de crescimento econômico do país' e, conSe'qüenterrLcnte, 
uma perda real de 23,8ck e_l2.30é na arrecadação uibU.tcfria 
do Estado de São Paulo. cm 1991 e 1992, respectivamente. 

Ademais, diante das dificuldades encontradas pelos Esta
dos de Minas Gerais. Rio Grande do _Sul. RiQ de Janeiro 
e Mato Grosso, o Senado _Federal deCidiu ampl~ar o limite 
de refinanciamento das dívidas mobiiiárias daque~as Unidades 
da Federação, cm percenwãls que variaram de 88 a 90c-.{. 
O mesmo ocorreu com a Prcfdfura do _Muniçípio dt;: ~ão 
Paulo, que foi recentemente autorizada a emiti_r J ... ctras F;ipp.n
ceiras do Tesouro Municipal para a ro\agem da sua útvtda, 
deduzida parcela de 12%__.. .0- Sert~ç}q r.c~o"hheceu,._09s.c_asos 
citados, que seria necessário reduzir os percentuais de amorti
zação do montante dos_ tíutlos _públicos previstos em 1991 
para o corrl!nt-e exercício, para co':"patibilizar a ad_minís~r~çáo 
das respectivas dívidas mobiliárias com sua atual ~ltuação eco~ 
nômico~financcira: Em ta'i.$ caso~ .. às_delibt!raç~e~ desta C~sa 
implicaram uma interpretação_ não" restritiva· d.o_ disposto no 
art. 5" da Emenda Constihiciórial'ri'' -3, de ~7 -de mar~9. ~e 
191:.l3, -na medida em que admitiram que o "ptrncipal devida
mente corrigido" ~era. _çl_~ fatq, o vãlbr _dos t!t~l.o_§ __ púhlicos. 

Portanto'- como o pleito do Sr. Govçrriáçlor çl~ Estado 
de São Paulo está dentro do_s limites recentemente ddtbl!rados 
pelo Senado Federai e não ca.us~rá pressõe:;adicionais ao 
mercado mobiliário, somos pela sua aprovaçao. nos termos 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 81,DE 1993. 

Autoriza o Governo do.Estado de São raulo a emitir 
e colocar: no mercado, Letras Fin~?ceiras do Tesouro 
do Estado de São PaulQ-:-- LllP, destinadas ao refinan
ciamento de 123.899.758 LFTP, vencíve:is no_segundo 
semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1" É o Governo do Estado de São Paulo au,torii:ado 
a emitir e Colocar no mercado Letras Financeiras do TesQ_uro 
do Estado de São Paulo - LFTP, _destinadas ao refinancia-· 
mento de 123.899.758 (cento c viilte c três Il).ilhües, oitocentos 
e noventa e nove mil, setecentos e cinqüenta e Oífo) títulos 
da mesma espécie, com vencimentos no segundo semestre . 
de 1993. 

Art. 2~ A emissão a que se refere o artigo anterior, 
observará as seguintes condições: ___ !-.-.._ -- ~' ·". 

1- Emissão pretendida (quantidade/valo,r): serao de~nl
dos na data do vencimento dos títulos substit_uJ~os, deduztda 
a parcela de dez por cento; . , ''- · 

II- títulos a serem subsbtutdos; 

Vencimento 

15/set/93 
15/dez/93 

Quantidade 

111.060.000 
12.839_758 

Código 

.521825 
-521825 

UI- Previsão de Colocação e vencimento 
dos Titulo.-; a serem emitidos: 

Colocação 
15/set/93 
15/dcz/93 

Vencimento 
15tset/98 
15/dcz/98 

Quantidade 
XXX XXX 
XXX XXX 

Título 
521825 
521825 

IV....:. -CaraCterísticas dos Títulos 

Data-Base 
15/set/93 
15/dezi93 

a) D~nominaç5.o: L"t_n_ls Finam:L'iras do Tesouro do Esta-
do de São Paulo- LFTP; . . . __ 

b) Vaiór Nominal: múltiplo de CR$ 1_00; 
c) Prazo: I a 1:20 meses; - -
d_) Forma de emi~são: c~_critural; 
e) Modalidade: nominaHya/transfe-rível; . 
f) Rendimento: taxa referencial das LFT; 
g) Resgatt!": pelo valor nominal acrescido do respectivo 

rendimento. 
V- Condições de Colocação no Mercado 

a) Sistema de Ofertas Pú~licas; _ . ~ 
b) Agente emissor: BANCO DO ESTADO DE SAO 

PAULO S/ A. 
Art. 3'' O prazo de validade para o exe_rcício da presente 

autorização é de :!70 dias~ a contar da puhlicação desta Reso· 
.lução. 

Art. 4·' Esta Resolução entra em vigor na data de sua. 
ouhlicação. 
- -Art. 5n ReVogam-se· as disposições erh contrário. 

Sala das Comissões, 14 de- st.:tembro de _1993. -.João 
Rocha, Presidente - Gilberto Miranda - Meira Filho -
Ronaldo Aragão - Albano Franco ~- Marluce Pinto - Gari
baldi Alves Filho- Jutah)· Magalhães- Bello Parga- Mário 
Covas - Roitan Tito - Dario J>ei-ei!"a - yalmir C"!_mpelo 
- Jonas Pinheiro- Elcio Alvares- Dirceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- Completada 
a fase de instruçãO, p'assa-se à discussão ·cto 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. (Pau~a.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para tedação final. 

O SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecc_ndo ':1 red_ação 
finaL,que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N· 302, DE 19~3 
Da ComisSão Diretora 

Redação fiflal do Projeto de Resorução nG·_st, de 
1993. 

A Comissão Dir~tora ãprcsenta a rcdação final do-Projeto 
de Resolução n" Rl. de 1993, que autoriza o Gover~o do 
Estado dC S_ão_ Paulo a emitir c cólôcar no IJ1Crtado Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo_- LFfP, 
destinadas ao refinanciamento de 123.899.758 LFfP. Vencí
veis no segundo semestre de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, de setembro de 1993. 
--Chagas Rodrigue~. Presidente __ - ~ni V eras, ReÚttor -
NelsOn Wedekin - Lucídio Por~ella. 

. . ..~~=~~ . .., .... = .... = .. ··=· .... =·--= ..... = ..... ,-,:: ... -:-.. ----,=-----...==~~~,...,...,..~---..,.,....,~~ 
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ANEXO AO PARECER N" 302, DE 1993. 

Redação rinal do Projeto de Resolução n9 81, 
de 1993. 

Faço saber que O-Senado Federal aprov-o·o, e eu, -
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do -RegimentO 
Interno. promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza. o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas ao refina~~ 
ciamento de 123.899:7.58 LFTP, vencíVeis no_ segundo 
semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: _ _ _ _ _ 
Art. 1'' É o Governo do Estado_ de São Paulo autorizado 

a emit'ir e -colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo - LFTP. destinadas ao refinancia~ 
mento de 123.899 .. 75S (cento c vinte c três milhões, oitocentos 
e noventa e nove mil, setecentos c cinqücnta e oito) títulos 
da mesma espécie, com vencimentos no segundo _ _semestre 
de 1993. 

Art. 2n A emissão a que-se refere o artigo" anterior, 
observará as seguintes condições: 

1-Emissão pretendida (quantidadefvalor): serão defini~ _ 
dos na data do vencimento dos títulos substituídos. deduzida 
a parcela de dez por cento; 

II -títulos a serem suhstitu{d_os_; 

Vencinicnto 

15.09.93 

15.12.93 

Quantidade 

111.060.000 

12.839.758 

Código 

521825 

521825 
III -previsão de colocação c vencimento dos títulos a 

serem emitidos; 

COLOCAÇÃO 

15.09.93 

15.12.93 

VENCIMENTO 

15.09.98 

15.12.98 

TiTuLo 

521825 

521825 

IV- características dos títulos: _ 

DATA-BASE 

15.09.93 

15.12.93 

a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Esta-
do de São Paulo- LFTP; 

b) valor nominal: múltiplo de CR$! ,00; 
c) prazo:um a cento e vinte meses; 
d) forma de emissão: escriturai; 
e) modalidade: nominatív"a/transfcrívcl; 
O rendimento-: taxa referencial das LFT; 
g) resgate: pelo valor nominal acrescido do respectivo 

rendimento. 
V- condições de_ colocação no mercado: 
a) Sistema de Ofertas Públicas; 
b) Agente emissor: Banco do Estado de S'ão Paulo SI A. 
Art. 3" O prazo de validade para o exercício da presente 

autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da publi
cação desta Resolução. 

Art. 4-:> Esta Resolução entra em vigor na-data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus
são a rcdação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em ·votação". 
os- Srs. Senadores que a -aprovam -queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
- ·Aprovada. 

A-rriatéríã ·v aí-à" proffiUigação. 
O SR. PRESIDENTE {Chaga~ Rodrigues) -Nada mais 

havendo a tratar, a Pr~sidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 149, DE 1993 
(Em regime de urgência-. nos termOs dos- arts. 64, § ~.1, 

infine, da Constituição-Federãl, e 375, VIII, do 
Regiméilto--Intéi:'no) - -

Votação. em turno único, do Projeto de Lei.da Câmara 
n' 149, de 1993 (n' 3.713/93,-riaCasade origerri). de iniciativa 
do Presidente da República, que "Cria a Secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outras providências", tendo 

Parecer, sob n~ 285, de 1993, da ComissãO 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro

jeto com as emendas que apresenta, de n'~' 1 a 5-CCJ. 
~2-c- ' . 

PROJETO DE LEI DO-SENADO N' 105, DE 1992 
(Em regime d~.urgência,_nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 105, de 1992, de iniciativa" da Comissão Padameõtar Mista 
de Inquérito destinada a examinar irregularidades na adminis
tração do FGTS do Trabalhador, que "Dispõe Sobre o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e dá outras providências", 
tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Gari
baldi Alves Filho, em substituiÇão à Comissão de Assuntos 
Sociais~ favorável ao Projeto e à ,Emenda n~ 6; apresentando 
as Emendas n9" 19 a 25; e contrário às Einendas nQ-' 1 a 5 
e 7 a 18. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termoS do art. 336, c·, 
do Regimento Interno) 

Votação, em 'turno único, do Projeto de Resolução n" 
68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, qUe "Esta
belece a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado Federal e dá outras providências". tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

N' 125,d;:)E 199!-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno úníco, -do Projeto da Câmara n" 125, 
cde 1991 -Complementar (n' 60/89- Complementar, na 
Casa de origem). que "Disciplina os limites das despesas"com 
o funcionalismo pUblico, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal", tendo 
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-Parecer. proferido em Pleriá-r(o, em substituição ã Co
mbsâo de Assuntos Econômicos, Relator: _Senador Meira Fi~· 
lho, favorável ao Projeto e à Emençla n" l. de Pleryário. (De
pendendo de parecer sobre as emendas apresentadas PCfarifé~-~ 
a Comissão.) -

-5-
PROJETODE LEI DA CÂMARA N" 90, DE 1993 

-!l
REQUERIMENTO N' 559. DE 1993 

- Votação, enl turno único, dO Re'querirncnto n·' 559~ de 
1993, do Senador Cid Sahoia de Carvalho, solicitandb"nos 
te.rrnos rcgiment().is, a tra_nscrição, nos Anais do Senadcf Fede~ 
ral, dp artigo "ÜlStClo. Martins e Sobral Pinto:'. pui;licado 
ÍiÜ foffial" O Povo, de Fortaleza. edição de 9 de juqho de 
1993. Votação, cm turno \}nico, do Projeto. de ~ci da Câmara .. ,r.:... _____ 12 _ 

n"90, de 1993 (n" 1.319191 na Casa de origem), que "dê,ioniiiiii · REQUERIMENTO N" 593. DE 1991 
"Wilson Ro'"<lo de.~~,. a Avenida de Contorno (12,5km), 
trecho da BR~304, n_o Município de Mossoró, E~tadü' Jo Rió- . -.V, atação, em turno único. do Req~erimento O'' 593, de 
Grande do Norte", tenao _ -- · - ·, l9Q3.,.do_Scnador Mauro Benevides, solicitartdo. nos termos 

· Parecer favorável, sob n" 213 de 19-93~ da COmissão- . -,- -re_gimc_ntais, a tritnscriÇ.ão. nqs AI! ais _do Se?ado FederaL do 
_de Educação. : · · -art~o Castelo. Martins-e Sobral Pinto, de autoria do ex:~-Pr~si-

-- dÇ11t~ .da Càmara dos Deputados e mell\Qro da ComiSSão Exe~ 
cutiva do PMDB, Paes de Andrade, publicado no jorrial Tri
buna da Imprensa. 

-6-
PROJETO DE LEI PO ~E.\'lADO N" 85,DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termoS do art. 172, I. 
do Regírn,ento Interno) 

Votação, em turno. único, do ProjetO de Lei do Senado 
n" 85, de 1992. de autória d_o. Senador Alfredo Campos, que . 
'"dispõe sobre o exércicio da profissão-&~ DecoradOr.--~ -dá 
outras providências"., tendo _ · · 

-Parecer favoráv~I. proferido cm Plenário, RCiator: ~~. 
nador Cid Saboia de Carvalho, em subsqtuição a Corv~s~ão, 
de Assuntos Social.-;. · 

-'l-

. -13-
REQUERIMENTO N"840, DE 1993 

. . Votação, em turno único, .do, R~q':lerimento n·• 840, de 
1993, do Senadoi- Fr.ancisco Rollemberg, solicitando, rios ter-_ 
mos regimentais-. a trãffiitaÇãÔ Conjullta dO'Piojeto d.C:Lcí 

'do Senado n" 80.:de 1993, com os Projetes de Lei do S~qado 
n'" 97 e 106, de 1993, por trât.aréril de matérias que Versam 

· o mesmo assunto. 
~14-

REQUERIMENTO N" 842, DE 1993 
PROJETO DE LEI DO SENADO Votação, em turno único, do Requerimento n" 842, de 

N" 172, DE 1992 -COMPLEMENTAR 1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos 
Votação. em turno únito, do Projetq de Lei do Senado regiQlentais, que sobre o ProjCt_o_- de Lei da' Câmara ~·'102~ 

n·' 172, de 1992 - Cõrilplemc'ntar, de autoria do Senadqr .. de 1993.-que ·'altera dispositivo -dos DéêrefOs~Leis né-1_.001 
Mauro Benevidcs, que "dispõe sobre o cumprimento imediato ·e 1.002, de 21 Qc. Ol!t.ub~o_ d~.J969, Cóôigo .Penal Militar 
do dbposto n" § 2·• do art. 192 da COn~tituição Federal"~ e de Processo Penal Militar", respectivaffientc, alénl d"a CC-
tendo missão constante do _despacho inicial, seja ouvida, -taffibém, 

Parecer favorável, sob n'·' 194. de 1993~o çla Comissão a Comissão de Relações Exteriores ç. Defesa Nacional. 
-de Assuntos Econômicos. - 15 -

-8 __ REQUERIMENTO N•' 865, DE 1993 
REQUERIMENTO N•' 944, DE 1992 Votação, em turno único, do Requerimento n' 865, de 

1993, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos 
Votação, em turno úniço, do Requerimento n" 944, de regimentais, a tramitação conjunta do P_rojeto de Lei do Sena-

1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos terinoS do do n•' 409, de 1991, com 0 Projeto de Lei da Cãln_ar'~_--_-0" 
art. 172, incisO" I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 152, de 1992, por tratarem de matéria que versam sobre 0 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n" 294, de 1991, de mesmo assunto. 
autoria _do SenaQor Francisco Ro_llerp.I;>Úg,_ qu_~ __ "estabelece 
normas para o transporte coleth·o de trabalhadoreS furais e 
da construção civil". 

-9-
REQUERIMENTO N• 545; DE 1993 

Votação, em turno único, çlo Requerimento n~ 545, de 
1993, do Senador M~rço_Maciel,_solicitando .• nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de--Aihay_de, 
na Academia Brasileira de Letras, no_ RiO de- Janeiro, no 
dia 2 de junho de 1993, durante as· exéquias do Jornalista 
Carlos Castello Branco_. 

·:_lO-
REQUERIMENTO N' 549, DE 1993 

Votação, em turno único, do. Requerimento n~ 549, de 
1993, do Senador Lourival Baptista-, sdlicitárfdo, nos termos 
regimentais, a transcriÇão, nos Anais do Senado Federal, da 
matéria intitulada "Mestre Miguel", de_ autqria de Virgflio 
Motta ·Leal JúniOr, publicada no jornal A_ Tarde, da Bahia, 
edição de 2 de junho de 1993. 

-16-
REQUERIMENTON'S69, OE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no _869, de 
1993, do Senador _Francisco Rollemberg, SQlicitando, nos ter~ 
mos regimentais, a retirada do P_rojeto de Lei do Senado_ 
n~ 104, de 1Ç?93, de sua autoria, que "dispõe sobre o ensino 
das modalidades esportivas de lutas e disciplina sua prática 
em clubes, academias c estabelecimentos congêneres". 

·-17-
REDAÇÂO FINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 192, DE 1991 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofer~cida 

pela ComissãO Diretora em seu Parecer n"' 294, de 1993), 
do Projeto de Lei do Senado n" 192, de 1991 (n" 2.654/92, 
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Divaldo 
Suruagy, que "altera dispositivos da Lei n'' 5.869, de 11 de 
ja-neiro de 1973- Código de Processo Civil''. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
rada a sessão. - -

(Levanta~se a sessão às 18h55min.) 
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ANO XLVIII- N• 152 QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF . 

.-----SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 48. item 2R do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 72, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ernitir e coiQcªr no mercado Letras 
Financeiras do Tesouro_do E_stado de São Paulo - LFT_P, destinadas ao refina~ciamento de_ 
123.899.758 LFTP, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado _Federal resolve c " -~ _ _ __ 
Art. !'' E o Governo do Estado de São Paulo autorizado a emitir e colocar no mercado Letras 

Financeiras do Tesouro do Estado d~ São Paulo- LFTP., destinadas ao rcfinancíamento de 123.899.758_ 
(cento e vinte e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinqüenta c oito) títulos 
da mesma espécie, com vencimentos no segundo semcstr~ de 1993. 

Art. 2~' A emissão a que se refere o artigo anterior, oõ'Scrvará as seguintes condições; ~ 
I -emissão pretendida (quantidade/valor): serão definidos na data do vencimento dos títulos 

substituídos~ deduzida a parcela de dez por cento; 
II- títulos a serem substituídos: 

VENCIMENTO 

15-09-93 
15-12-93 

QUANTIDADE 

111.060.000 
12.839.758 

CÓDIGO 

521825 
521825 

III- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÃO 

15-09-93 
15-12-93 

VENCIMENTO 

IV -características dos títulos: 

15-09-98 
15-12-98 

TfTULO 

521825 
521825 

DATA-BASE 

15-09-93 
15-12-93 

a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP; 
b) valor nominal: múltiplo de CR$1,00; 
c) prazo: um a cento e vinte meses; 
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EXPEDlENTJ! 
curi'IIO OL\PICD DO lmfADO PI!DDAL 

MANOEL VIUU. O! MAOAUIA!S 
Olrotor4cú .. Seu .. ,_ 

. .WM.:IEL tlA SILVA MAIA 
Olrow--
o.Jli.US HOMt;RO VIEIRA SINA 
Oiro• Aálililn-

O!AaJo DO COIIOU.O •ACIDifA&. 
Ia_ .... _._ .. ___ ,_ 

ASSINATtliiA5 

LI;(;t: CAIU.C611AS1'05 
Oirow-... -· ······-· Cd lii.OIII,a. 

I'LOIUAII AUOIJSTO Q)(ITlNIIO MAOIUJGA 
Olrow,..._ 

d) forma de emissão: escritura!; 
e) modalidade_: nominativa/transferível; 
O rendimento: taxa referencial das LFT; 

,.. ........ :',.. 

g) resgate: pelo valor nominal acrescido_do respectivo rendimento~ 
V- condições de colocação no mercado: 
a) Sistema de Ofertas Púbficas;- · · 
b) Agente Emissor: Banco do-ES!adci de São Paulo S/ A. 

Art. 3'·' O prazO- de validade para O cxeicício da' presente auioiização é de duzentos e setenta 
dias, a contar da publicação desta resolução. 

Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

r-------------------------SUMÁRIO 

1- ATA DA 188' SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1 ,2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- Submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nomes indicados para cargo cujo ·ptovime_nto 
depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 321, de 1993 (n' 592/93, na origem), de 14 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Luiz. 
Augusto Saint Brisson de AraujO Castro, Miii.istrO de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, -pãra exercer o 
cargo de Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto 
à Organização dos Estados Americanos. 

- N• 322. de 1993 (n" 593193, na origem), de 14 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Álvaro 
da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República Helênica. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Projeto.de Lei do Senado n•' 124, de 1991, que "fixa 

_ -limites para aplicações e resgates em fundos de aplicação 
de curto prazo". 

Projeto de Lei do Se' nado n'~ 141, de 1992, que "modi
fica o art. I09 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, 
para dispor sobre a imunidade tributária dos partidos políti

-cos, e vedar-lhes a isenção de impostos na importação de 
veículos aut9motgres". _ _ _ __, 

Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1993, que "dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações 
-ZPE, nq Município de lmbitu!Ja, Estado de Santa Cata-
rina". -

1.2,3- Requerimentos 

- N• 897, de 1993, de autoria do Senador César Dias, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 

__ d.e Decreto Legislativo de n9 135/91. 
- N\> 898, de 1993, de autoria do Senador Teotonio 

Vilel(lFilho, solicitando que seja considerado como licença 
--autofii:ada, o período de to a 7 de agosto próximo passado. 
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- N'' 899, de !993, de autoria do Senador João França, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
da matéria: "yanornamis" -A owraface da questão, publi
cada no jornal Correio Braziliense, no dia 15 de setembro 
de 1993, página 7. -

1.2.4- Ofícios 

- N'·' 49/93, do Presidente: -da Comissão de Assuntos 
Económicos-,- corriunl.cãfldo a rejéiÇão ~do Projefo-de Lei 
do Senado n" 124, de 1991, que •·fiXa limites para aplicações 
e resgates cm fundos de aplicação de curto prazo". 

- N' 50/93, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos, comunicandó a aprovaÇão do Pfojcto de Lei 
do Senado n' 114, de 1992, que "modifica o art. 109 da 
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971. para dispor sobre 
a imunidade tributária dos partidos políticos, e vedar-lhes 
a isenção de impoStos na importação dé veículos automo
tores". 

- N" 51/93, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos, comunicando a -aprovação do-Projeto de Lei 
do Senado n" 2, de 1993, que '"dispõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportações- ZPE, no Muni
cípio de lmbituba, Estado de Santa Catarina" 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

- Abertura de prazo para interposição de recurso 
por um décimo da composição da Casa, para que os Proje
tes de Lei do Senado n·· 124. de 1991, 141, de !992, e 
2, de 1993, sejam apreciados pelo Plenáriõ. 

1.2.6- Comunicação 

-Do Senador João Calmon, de ausência dos traba
lhos da Casa para desempenhar missão no exterior. 

1.2. 7- Requerimento 

- W 900, de 1993, de autoria do Senador José Sarncy, 
solicitando que sejam considerados como licenÇa autori
zada. os dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de setembro do ano 
em curso. Aprovado. 

1.2.8- Comunicações da Presidência 

- Recebimento da Mensagem n' 323, de 1993 (n' 
598/93, na origem), de 14 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República encaminha cópia do instrumento 
contratual relativo ao acordo bilateral, celebrado em âmbi
to do chamado "Clube de_ Paris", entre a República Federa
tiva do Brasil c agente financeiro do Governo da Holanda, 
no valor de trinta e quatro milhões, cento e três mil e 
oitocentos florins holandeses. 

-Recebimento da Mensagem no 324, de 1993 (n'' 
599193~ na origem). de 14 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita Sejam autorizadas as ope
rações financeiras cj(ú! visam à ímplcmentação das Atas 
de Entendimentos, firmadas pelo governo brasileiro, para 
reestruturação da dívida externa mauritana. 

-Recebimento da Mensagem no 325, ode 1993 (n' 
600/93, na origem). de 14 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita <ititO-TiiaÇãõ para contratar 
operação financeira:- de doação, no valor de sessenta e três 
milhões de ienes, entre a República Federativa do Brasil, 
o Banco Internacional para Re_construç~o c Desenvolvi-

mento, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmco 
e Social, destinado à assistência técnica do Programa de 
Controle de Poluição Industrial. 

- Recebimento da Mensagem n~ 326, de 1993 (n'~ 
601!93, na origem), de 14 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita autorização para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, n'o 
valor equivalente a até_cento e __ cipqüenta milhões de dólares 
norte-americanos, junto ao Banco Jnternacional para Re
construção c Desenvolvimento - BID (Banco Mundial), 
destinada ao _financiamento parcial do programa de Sanea~ 
mento Ambiental, Organização c Modernização dos Muni
cípios (SOMMA). 

1.2.9- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Solenidade 

9e posse do Sr. _Embai:"l.a.dor Jerônimo Moscardo como 
Ministro da Cultura. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Posição do PMDB 
em relaÇão ao GovCYno Itamar Franco, resultante da reu-
nião a realizar-se no próximo dia 21. - ~~ 

1.2.1 O - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 115, de 1993, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que "denomina Governador 
Nilo Coelho a BR- 428, no Estado de Pernambuco" 

1.2.11- Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício n·' S/97, de 1993 (n'' 863/93, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Carazinho, Estado 
do Rio Grande do Sul, solicitando, nos termos da Resolu
ção n" 36, de 1992, do Senado Federal Federal, autorização 
para que possa contratar operação de crédito, para os fins 
que especifica. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 149, de 1993 (n·· 3. 713/93, 

na Casa de origem), que cria a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes e dá outras providências. Aprov-ad-õ o pro
jeto com emendas, após parecer de plenário. À Comissão 
Diretora para redação final. Redação final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 149, de 1993 
(nv 3.713/93, na Casa de origem). Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo- de Servíço e dá 
outras providências. Aprovado o projeto com emendas, 
te.o.do_ usado da palavra o Srs. Senadores Esperidião Amin, 
Garibaldi Ah_'es Filho e Eduardo Suplicy. A Comissão Di
retora para- redação final. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'' 105, 
de 1992. Aprovada. À Câmara dos Deputados. c 

- Projeto de Resolução n" 68, de 1993, que estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado Federal e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum, após usarem da pala
vra os Srs. Odacir Soares, Josaphat Marinho, Jutahy Maga
lhães, Cid Saboia de Carvalho e Eduardo Suplicy. 

Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991-Comple
mentar (no 60/89- Complementar, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 
Votação adiada por falta de quorum. 
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Projeto de Lei da Câmara n" 90, de 1993 (n'' 1.319191, 
na Casa de origem) que denomina "'Wilson Rosado _de 
Sá" a Avenida de Contorno (12,5 Km), trecho da BR-
304, no Municípío de Mossoró, Estado do Rio Grande 
do Norte. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n'' 85, de 1992, de autoria 
do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Decorador, c dá outras providências. Vota~ 
ção adiada por falta de quorum. 

Requerimento n'' 944, de 1992, do Senador Almir Ga~ 
hriel, solicitando, nos termos do art._172, íõCiso I, do Regi~ 
mento Interno. a inclusão, cm Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n·' 294, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollcmberg, que estabelece_ normas para o trans
porte colctivo de trabalhadores rurais c da construção civil. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 545, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos regimentais.--a úanscrição, 
nos Anais do Senado Federal, das palavras proferidas pelo 
Presidente Austregésilo de Athayde, na Academia Brasi
leira de Letras, no Rio "de lanciro, no dia 2 __ çle junho 
de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castelo 
Branco. Votação adiada por falta de quorum. 

RequerimentO n" 549, de 1993, do Senador Lourival 
Baptista, solicitando, nos_ termos re-gimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria intitulada 
Mestre Miguel, de autoria de Virgílio Motta Leal Júnior, 
publicada no jornal A Tarde, da Bahía, edição de 2 de 
junho de 1993. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerime-ntOú" 559,"de 1993, do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Castelo 
Martins e_Sobral Pinto", publicado no jornal O_ Povo, de 
Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento n" 5_93, de 1993, do Senador Mauro 
Benevides, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição nos Anais do Senado Federal, do artigo Cartela 
Martins e Sobral Pinto, 'dé autoria do ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados c membro da Comis.s.ão_E~c.utiva 
do PMDB. Paes de Andrade, publicado no jornal Tribuna 
da Imprensa. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 840, de 1993, do Senador Francisco 
Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a trami
tação conjunta dQ Projeto de L~ i d9 Senado n~ 80, d_e 
1993, com os Projetes de Lei do SenÇtdo n"" 97 e 10~.
dc 1993, por tratarem de matérias que versam sobre o 
mesmo assunto. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n' 842, de 1993, do Senador Jarbas Pas
sarinho, solicitando, nos termos regimentais, que sobre 
o Projeto de Lei da Càmara n" 102, de 1993, que altera 
dispositivo dos DecrctosRLeis n"'~ 1.001 e 1.002, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar c de Processo Penal 
Militar, respectivamente, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida também, a Comissã_o de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento n" 865, de 1993, do Senador Magno 
Bacelar, solicitando, nos termos reginwntais, a trami_tªç_ão 
conjunta do Projeto de Lei do Senadp n'' 409, de 1991, 

com o Projeto de Lei da Càrnara n\' 152, de 1992, por 
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 869, de 1993, do .Senador Francisco 
Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a retirada_ 
do Projeto de Lei do S_enado n~ 104, de 1993, de sua autoria, 
que dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas de 
lutas c disciplina sua prática em clubes, academias e _estabe
lecimentos congêt:t~r~s. _Votaçã~ ad!~da por falta de quoR 
rum. 

Redação final dO. Substitu-tivo da éâmara ao Projeto 
de Lei do Senado n" 192, de 1991, que altera dispositivos 
da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de 
Processo Civil. Aprovada. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n•' 172,_de 1992- Comple
mentar, que diSpõe sohrc o cumprimento imediato do dis
P9Sto no§ 2o do art. 192da Constituição F~deral. Votasão 
adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimento n"' 898/93, lido no Expediente da 

presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer da comissão competente. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES - Ressarcimento, 
pelo Governo Federal, de cobrança indevida de contri~ 
buíção social dos Servidores Públicos Federais. 

SENADOR EDUARDO SUPLICV- Ofício de au
toria de S. Ex" formalizado ao Ministro da Justiça, Maurício 
Corrê_a, solicitando providências junto ao Governo Ameriw 
cano, para investigar os in.vesrirn.enws âo Sr. Paulo César 
Farias, naquele País. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Abertura da cha
mada caixa preta do Banco Central. Instalação da CPI 
das contas públicas. Ratificando requerimento de autoria 
de S. Ex", solicitando informações ao Ministério da Eco
nomia. 

SENADOR ODACIR SOARES- Publicações rece
bidas por S. Ex• do Fundo das Nações Unidas para a Infân
cia e do Ministério da Educação, respectivamente lrltitu= 
lados: UNICEF em Ação e Relatório das Realizações do 
Ministério da Educação. 

c SENADOR ÁLVARO PACHECO- Revisão cons
titucional. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problema 
da Saúde no BrasiL 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Proposta de 
preservação dos índios yanomamis. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Bolsas de valores 
e de mercadorias no País. 

SENADOR JOÃO FRANÇA - Demissão do Sr. 
Cláudio Romero da Funai. Trans_crição, nos Anais do Sena
do Federal, do editorial de Globo, de 3/9/93, intitulado 

A favor da má vontade. 

.1.3.3 - Comunicação da Presidência 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n'' 75/93. sendo que ao mesmo 
não foram oferecidas emendas. 
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1.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO Al'tT.E, 
RIOR 

Do Sr. Senador Ruy Bacelar, pronunciado_na sessão 
de 2.9.93. (Repunlieaçáo) 

3- A TOS DO PRESIDENTE 

- W 456 a 459/93 

4- ATADECOMISSÁO 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 1893 Sessão, em 16 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Hwnberto Lucena, Chagas Rodrigues e Nelson Wedekin 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENAD.ORES: 

Albano Franco_ Alfredo Campos_ Álvaro Pacheco_ Antonio 
Mariz _ Aureo Mello _ .8ello Parga _ Beni V eras _ Carlos 
De'Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ 
Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereirã _ Dirceu Carne-iro _
Elcio Alvares _ Esperidião Amin _ Garibaldi Alves Filho __ 
Gerson Camata _ Henri_que ~lmeida .... Hun_:~~erto Lu_cena _ Iram 
Saraiva_ Irapuan_ Costa· Júniof .... Jarbas Passarinho_ J()ão França 
_ João Rocha _ Jutahy Magalhães__. Juvêncio Dias _ Lavoisier 
Maia_ Lourem,berg Nunes Rocha_ LouiivaJ B_ai)tiSta _ Lucídio 
Portella _ Mansueto de Lav9r _ Mário Cova~ _ Marluc_e finto ..... 
Mauro Benevides _ ~eira Filho ....,. Nabor Júnior-- ....:. Nelson 
Carneiro _ Nelson Wedekin .- Peçlro Simon _ Pedro Teixeira 
Raimundo Lira _ Ronan Tito _ Teotonio Vile_la Eilho _ Valmir 
Campelo _Wilson Martins. 

gusto Saint·Brisson de Araujo Castro, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador, Chefe da MiSsão do Brasil junto à Organização 
dos Estados Americanos. 

Os méritos do Embaixador Luiz AuS:usto Saint-Brisson 
de Araujo Castro, que me -indUziram a escÕlhê-ló- para O de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das RelaçOe·s Exteriores. 

Brasl1ia. 14 de setembro de 1993 . ....:....:]tan:la:r Franco. 

Informação _ 

Curriculum Vitae 
Erribaixãdor Luiz Aug1,1sto Saint-Brisson de Araujo Cas-

tro . __ .. ~- _ . . . 
Nova Iorque/EU A (brasileiro nato, de .acOrdo com o artigo 
129, inciso II, da Constituição de 1946), 20 de agosto de 1946. 
Filho de João Augusto de Araujo Castro e Myriam Saint
Brisson de Araujo Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de CertifiCado de Francês Literário, Lí11gua FranCesa, Univer-
presença acusa o comparc_cimento de 41 Srs,_ Senadores. sidadc dC Sorbon-ne~ Paris. Diploma SUperior de Estudos Prá-

Havando número regimental, d_eclaro aberta__a se_ss_ã_o. o • ticos,_ Aliança Francesa, Rio de Janei~o. CPCD, IRBR. CUrSO 
Sob a protcção de Dcus,_iniciamos_nosSos trabalhos. ---- dc-Pfát!Ca Diplomática e Consular, IRBr. CAE, IRBr. Merll-
0 Sr. -1" Secretário procederá à leitura do Expediente. bro da Banca Examinadora do Vestibular ao CPCD __ DO IRB_r 

É lido 0 seguinte _ _ _ (Questões Internacionais Ç_ogtertlporãneas), 1988 e 1989. 

EXPEDIENTE 
Mensagem do Presidente da Rl'tníbl[ca submetendo il deli

beração do Senado Federal a ('Scolha dr_ nomes hulícados para 
cargo cujo prol'imento depende de sua prévia equiescência. 

MENSAGEM N" 321, DE I993 
(N"' 592/93, na otígent) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal, 
De confármidade com o art. 52,~iriCíSo IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o dispOsto no art. 18, inciSO I, 
e nos arts. 56 c 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 I ao Decreto no 99.578, 
de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação ·de Vossas 
Excelências-a escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Au· 

Te·rceiro Secretário, 25 de outubro de 1968. 
Segundo Secretário, antiguidade, 29 de novembro de 1971. 
Primeiro Secretário, merecimento-, 1·~ de setembro de 1976. 
Conselheiro, merecimento, 12 de dezembro de 1979. 
Ministro de_Segunda Classe, merecimento, 22 de_dezembro 
de 1982. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 15 de dezembro 
de 1988. 
Divisão das Nações Unidas, 1968/70. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos Inter
naclónais, -1971. 
Assistente do Chefe do Departamento de Organismos Interna
cionais. 1978/79. 
Coordenador de planejamento político da Secretaria-Geral 
das Relações Exteriores, 1979/83. 
Chefe do_ Departamento de Organísmos Internacionais, 
1987/90 .. 
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Subsecretário-Geral, Substituto, de Assuntos Políticos Multi
laterai::; e Especiriis~-19R9/90. 
Genebra, Dt!legação Permanente, Tcr_ceiro Secretário, 1971. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário, 
1971173. 
Los Angeles, Cônsul-Adjunto, 1973/76. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1976. 
Nova Iorque, ONU, PrimeirO Secretário, 1976/78. 
Washington, OEA, Ministro, 1984/85. 
Washington, Ministro, 1985/87. 
Nova Iorque, ONU, Embaixador, representante permanente 
adjunto·, 1990/93. -
Reprcst!ntante do MRE no Grupo de Organização da CõmiS
são Nacional de Atividades E::,pecia"ü.;, rg68/69. 
XXIV, XXV, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVll, 
XXXVIII e XLII, XLIII, XLIV e XLV Sessões da Assem
bléia-Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1969/90 (mem
bro). 
Reunião de Montevidéu sobre o Direito do Mar, 1970 (mem
bro). 
Reunião de Estados Latino-Americanos sobre o Direito do 
Mar, Lima, 1970 (membro). 
Comitê dos Fundos Marinhos e Oceânicos das Nações Unidas, 
Genebra e Nova Iorque, 1971/73 (membro). · · 
Conkrência do Comitê do Desarmamento, Genebra, 1972173 
(membro). 
Subcomitê de Poluição Marinha da IMCO'"Londres, 1973 
(membro). 
Comitê Executivo da Comissão Oceanográfica Intergoverna
mcntal, Paris, 1973 (membro). 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI Sessões da_ III 
Conferência das Nações Unidas sObre o Direito-do Mar, Çara_-__ 
cas, Nova Iorque, Genebra e Mootego Bay, 1974/82 (mem
bro). 
Confe_rê_nc_ia_das Nações Unidas sobre Estabelecimentos Hu
manos. Vancouver. 1976 (membro). 
Subcomitê Jurídico das NaçõcsUnidassobte a Utilização Pací
fica do Espaço Exterior, Genebra, 1978 (representante). 
Comitê_ das Nações Unidas __ sobre a Utilização- Pacífica do 
Esp-aÇo Exterior. Nova Iorque, 1978 (membro). 

I e III Sessões Especiais da Assembléia-Gera)das Nações 
Unidas Dedicadas ao Desarmamento, Nova Iorque, 1978 e 
1988 (membro). . _ , _ . .. _ . 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Guiné-_l}js:;;_ªJl, Bis~au, 
1979 (membro). 

,. I e III Reuniões da Comissão Mistf). Bra~il-Ca_bo Verde, 
Mindelo e Praia, 1979 c 1982 (membro). 
Reuniões de Planejamento P_olítico Brasi~~~epública Federal 
da Alemanha, Bonn, 1979 e 1983 (membro). 
X, XII. XVII e XVIII, XIX e XX Sessões da Assembléia 
Gc'ral da Organização dos EStados Americanos, Washington, 
1980, 1982 e 1987 e 1989, São Salvador, 1988, e Assunção, 
1990 (membro). 
Reunião da Plancjamento Político Brasil-Estados Unidos da 
América, Washington, 1981, e Salvador, 1982 (membro). 
VII Conferência de -Chefes de EstadO ou de Governo d9s 
Países Não-Alinhados, Nova Dclhi, 1983 (membro). 

Reuniões Ministeriais c Técnicas do Cecanismo Permanente 
de Consulta e Concertação Política, Cartagena, Brasília, Bue
nos Aires c Nova Iorque, 1988 (membro). 
Visita Oficial do Ministro das Relações ExterioreS à China, 
1988 (membro). 

Conferência Ministerial dos Países Não-Alinhados sobre De
sarmamento, Havana, 1988 (rriembrõ). 
I Reunião de Estados da Zona. de Paz e de Cooperação do 
At_lâniico-SuJ, Rio de Janeiro, 1988 (membro). -
ll_Reunião Pre~idcncial do Mecanismo P!!rmanente de Con
sulta e Concertação Política, Punta de! Este, 1988 (membro). 
Conferência ~sobre a Proíbiçãõ de Armas Químicas, Paris, 
1989 (membro). 
Comitiva do Presidc.nte da Re'pública, visita oficial a Angola, 
1989 (membro). ~ 
Conferência Geral do Organismo para a Proscrição de Armas 
Nucleares na América Latina (Opanal), México. 1989 (repre
sentante). 
T ReUniãO de Presidentes dos _Países do Tratado de Coope
ração Arnazônica, Manaus, 1989 (membro). 
Reuniões çle consulta dos Mjnistrps das Relações Exteriores 
da OEA sobre a Situação no Panamá, Washington, 1989 
(!!lembro) .. 
III Reunião Presidencial do Mecanismo Permanente de Con
sulta e Concertação Política, !ca, 1989 (membro). 
Comitiva do Presidente da República, visita oficial ao Equa
dor, 1989 (membro). 
Reunião de Presidentes Americanos. São José, 1989 (mem
bro). 
Conferência Ministerial sobre Drogas, Londres, 1990 (mern
hro). 
Autor de ··o Brasil e o Novo Direito do Mar: Mar Territorial 
e Zona Econômica Exclusiva", fundação Alexandre de Gus
mão, Brasfiía, 1989. 
Ordem de Rio Brando, Grande. Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar,_ Oficial, Brasil_. 
Ordem_do Mérito Militar, Ofi.cial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, BrasiL 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.· 
PrÇrnio Lafayette Carvalho e Silva, B_rasil. _ -"-- __ . 
PrêmiO Barão do Rio Branco, Med~lha de Ouro, Brasil. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Equador. 
Ordem de Bernardo O'Higgins, Comendador, Chile.--
Ordem Nacional, Oficial, Cõte d'Ivoire. 
Orde~ Nacional, Oficial, República da Guiné. 

O Embaixador Luiz Augusto Saint-Brisson de Arãujo 
Castro _enc_ontra-se nesta data no ex_e:rc_ício _d.e. suas funções 
de Em~ai:XadÕ_!,_representante permaTieTitc adjunto, na missãci 
do Brasil junto às Naçôes Unidas. 

(Gilda Maria Ramos Guimarães) - Chefe do Departa-
mento do Servíço Exterior. - ~ 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 322, DE 1993 

(N'; 5g3193, na origem) 

Excelentíssimos 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, § 1", do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n''93.325, de 1'' de outu
bro de 1986, no art. 39, inciso I, alíneaa, e no art. 40 do
Anexo I ao Decreto n' 99. 578, de 10 de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências 3 es_colha, Que 
desejo fazer, do Senhor Álvaro da Costa Franco Filho, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de_ Embaixador do Brasil junto à República Helênica. 
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Os méritos do Embaixador Âlvaro
1 

da Costa Franco Filho, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Reuniões dos Chefes Americanos, Punta dei Este, 1967 (asses
sor). 

- ReuniãO ConsUltiVa~PrcPafatór{a da J(CÕ-rlferência dos Países 
Não-Alinhados,Belgrado, 1969 (observador). 

Brasr1ia, 14 de setembro de 1993.- Itamar Franco~ III Reunião da Comiss[o Econômica Mista Brãsil-Japão, Río 
de Janeiro, 1969 (assessor). 

Informação À disposição da Comitiva do Presidente da Indonésia, em 
Embaixador Álvaro da Costa Franco Filho visita ao Brasil, 1969. 
Jaguarão/RS, 15 de m3ío de 1934. Reunião Preparatória dos Países Não-Alinhados, Dar-es-Sa-
Filho de Álvaro da Costa Franco e Gilda FUrquim Wern~Ck laain. 1970 (assessor). -- - -
da Costa Franco. __ 111 Conferência dos Países Não-Alinhados, Lusaca, 1970 (oh-
Curso de CiênciaS JurídiCas c Sociais, FO/üitéfS~~CP"é:b. servadór). --
IRBr. Reunião da Comissão Mista Br_asii-França, Paris, 1973 {dele-
Cõnsul"de Terceira Classe, 22 de janeiro de 1959.- gado). 
Segundo Secretário, merccimcrúo, 24 de outuhro de-1961. Comíssão Mista Teuto-firasikira d_e_Co.operação-Econõmica, 
PrimeirO SecretáriO," mereciiõ.cnto, 31 de março de 1967. 1974 (assessor). - - - - . 
Conselheiro, merecimento, 1'' de janeiro de 1973. Comissão-de J;:studos Triburár10s Internacionais, 1974 (repre-
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 7 de setell_lbro sentante). 
de 1976. _Comissão de Empréstimos Externos, 1974 (representante). 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de dezembro XXVIII Reunião de GOvernadores do FMI e do Banco Mun-
de 1981. dial, Washington, 1974 (delegado). 
Assistente do Chefe da Divisão Política, 1959. _ XXIX Reunião de Gove_r_n_ad_ores_do FMI e do_Banc6-Mundíal, 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político-Cultural, 1961. Washington, 1974 e 1975 (delegado). 
Auxiliar do Secretário-GCral-Adjunto~ para OrganismOs -ln- XXX Reunião de Governadores do FMI e do Banco Mundial, 
ternacionais, 1967. Washington (delegado)._ 
Chefe da Divisâo-âa Ásia-c OCea:riia, -f967/69"~- - ~ Çoq1iSsão para negociaçãO de caiáter ecOnómko com o govcr-
Secretário-Geral-adjunto, substituto, para Assuntos da Euro~ no' dó Irã, 1975 (assessot)". 
pa Oriental e Ásia, 1969. ReUnião de Revisão do Acordo para evitar a Dupla Tributação 
Chefe da Divisão de Política Financeira-, 1974/77. em Matéria de Impostos sobre a Renda com o Japão. Brasllia, 
Chefe do Departamrento Consular c Jurídico, 1979. 1975 (delegado). ~ 
Chefe do Departamento de Comunicações e Do.cU:mentação, I. II. III e IV Reuniões da Comissão de Assuntos Financeiros 
1980/81. da Conferência de Cooperação Económica Internacional, Pa-
Agregado, 1981184. ris, 1976 (delegado). 
Assessor da Chefia Civil da Presidência da República, 1981/84. Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvolvimento. 
Bruxelas, Terceiro SeCrCtâriO, 1961. Cancún, México, 1981 (membro). 
Bruxelas, Segundo Secretário, 19-61/63. Conferência Ibero-Americana de Com\ssõ~s para a Comemo-
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1964. ração do V CentenáriO do Descobrimento da América -
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1964. Encontro de Dois Mundos, San Juan de Puerto Rico, 1987 
Montevidéu ALALC, Secretário, 1964/67. ~~~ (Chefe da Delegação do Brasil). 
Montevidêu, Primeiro Secretário, 1967. Reunião a n(vel ministeríal do Grupo de Coordenação da 
Paris, Primeiro Secretário, 1970173. Conferência Regional sobre a Pobreza Absoluta na América 
Paris, Conselheiro, 1973/74. Latina e Caribe, Bogotá, 1987 (Chefe da Delegação do Brasil). 
Washington, Mil-üstro-Conselheiro, 1978/79. Ordem de Rio Branco, Grã- Cruz. Brasil. 
Washington, Encarregado de NCg6cios; 1979: Ordem do Mérito Naval, ComendadOr, Brasil. 
Paris, Embaixador, Chefe da Delegação do Brasil junto à Ordem do Mérito Militar, eomendadCir, Brasil. 
UNESCO, 1985. ~ ~ ~ OrdeJU do Mérito Aeronáutico, Comendador, )3rasil. 
Bogotá, Embaixador do Brasil, 1986/90. Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Berna, Embaixador, 1990/91. Medalha ao Mérito Tamandaré, Brasil. 
Paris , UNESCO, 1991193. · Medalha ao Pacifiçador, Brasil. 
Comitiva do Presidente da Indo-néSia, e·m vis"ita ao. Brasil, Medalha Lauro Müller, BrasiL 
1959 (membro). Grã-Cruz da Ordem de Boyaca, Colómbi~. ~-
VI e VII Reuniões de ConSulta dos Ministros das Relações Ordem da Isabel a Católica, Gfã-Cruz, Espanha~ 
Exteriores, OEA, San José, 1960 (assessor). · ·-- Ordem do Tesouro Sagrado, Comendador, Japão. 
XI Sessão da Comi"sS"ãó de -TeiTitórios Niio~Autónomos_ da Ordem do Mérito, Ofidal, França. 
ONU, Nova Iorque, 1960 (assessor) ~ Ordem da Coroa, O(icial, Bélgica. . 
XI Sessão da Comissão de Informações, QuíiO-, 1961" (a'sSes- _O Embaixador Alvaro da Costa Franco Filho se encontra 
sor). nesta_data no exercício de suas funções de Embaixador, Chefe 
Conferência pafa Diplomatas da "QUãker lntf:rriacionãl-Con- -da Delegação Permanente do Brasil junta à Organização das 
~erences", Clarens, 1962 (assessor). Nações Unidas_ para a Educação, Ciência e_ Cultura. 
A disposição do Ministro--de Estado do Uruguai, em Visita (Gilda Maria Ramos Guimarães)- Chefe do Departa-
ao Brasil, 1964. - mentó do Serviço Exterior. 
IX Conferência Regional da FAb pai~ a América La:tiila, --(.À ComisSãO de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
Punta de! Este, 1966 (assessor). dona/.). ~ - ~ 
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PARECERES 

PARECER N• 303, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n~ 124/91, que "'fixa limites para 
aplicações e resgates em fundos de aplicações de curto 
praz_o". 

Relator: Sena~;lor Élcio Álvares 
O Projeto de Lei ora em e~ame, datado de 9 _de mãio 

de 1991, de autoria do. Senador Márcio Lacerda, tem por 
objetivo "a fixação de limites para aplicações c resgates em 
Fundos de Aplicação de Curto Prazo". 

Os Fundos de _Aplicação de Curto Prazo e os Fundos 
Mútuos de Renda Fixa forain -extiilYóS pela Resolução do Con
selho Monetário Nacional de n" 1787. de 1'' de fevereiro de 
1991. A partir desta data, oS Fundos de Curto Piai:ó Ctf! funcio
namento foram transformados em Fundos Qe Aplicação Finan· 
ceira, incorporados a eles ou_ liquidados, não podendo as insti
tuições financeiras realizar operações· a partir de 1 ,, de março 
de 1991, sob _a form_a de aplicações de curto prazo. 

A Resolução o" 1.787/91, foi regulamentada pela circular 
do Banco Central Oo Brasil de n~ 1.889, de 1" de fevereiro 
de 1991. A Circular 1889/91 estabeleceu~ os critérios~de aplica-. 
ções para os chamados Fundões, Fundos de Aplicação Finan
ceira, que passaram a operar com títulos da l)ívida_ P=ública 
e a premiar as aplicações com prazo superior á 22 (vinte e 
dois) dias úteis. 

Na prática, resolução do CMN acabou com o Opernar
kete E com as operações de curtíssimo prazo, pois o objetivo 
do Fundão passou a ser o de financiar o sefO_r púhlico c possi
bilitar um melhor equilíbrio das finariÇas públicas mediante 
o alongamento dos prazos de resgate dos recursos. aplicados 
nesses fundos. 

O Banco do Brasil S/ A_ passou a: operãr c6nl" o Fundo
Ouro, cujos limiteS atuais são os seguintes: aplicação iniCial, 
Cr$80.000~00; resgate mínimo, C?$50.000~00; e saldo mínimo, 
Cr$50.000,00. A Caixa Econômica Federal opera o Fundo
Azul da seguinte maneira: aplicação inicial Cr$50.000,00; res
gate mínimo, Cr$50.000,00; e saldo mínimo de Cr$50.000,00. 

ESses fundos permitem o resgate diádÕ; -co-ntudo, 3 inci
dência do ISOF sobre os rendimentos começa cOm uma alíquo
ta de 45%, no caso_ de resgate no primeiro dia da aplicação, 
até atingír-ã alíquota de 0%, no 22~ dia-da aplicação. 

Essas regras -são_ válidas para todos os bancos públicos 
e privados, variando apenas o valor da aplicação inicial. O 
Fundão do Citibank, por exemplo, opera, atualmente, com 
uma aplicação inicial de Cr$100.000,00; com -resgâte mínimO 
de Cr$50.000.00 c saldo mínimo de Cr$50.000,00. Esses valo-~ 
res não diferem mUito daqueles praticados pelos bancos ofi
ciais, o que indica uma certa lógicã- operãcional no sistema. 

Existertn::mtros tipos de operações financeiras, como o 
Ouro-Fixou o Citi~Fix, mas são aplicações Cárri prazo determi
nado para resgate (mínimo de 28 dias), sob pena do aplicador 
perder os rendimentos, no caso de soliciia"r _Os recUrsos ·antt;s 
do período aprazado. ___ _ 

Os valores constantes do projeto de lei em análise, se 
atualizados pela variação da TR, conforme proposto no art. 
1~. seriam: aplicação inicial Cr$61.588,14 (sessenta e um mil, 
quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e quatorze centavos); 
saldo mínimo, Cr$61.588,14 (sessenta e hum mil, quinhentos 
.e o_itenta e oito cruzeiros, quatorze centavos);-e resgate míni-

mo de Cr$20.546,34 (vinté niíl. quinhentos ~ quarenta e seis 
cruzeiros e trinta e quatro centavos): 

Se os valores propostos forem comparados com os exigi
dos pelas instituições financeiras citadas, verific_a.r-s.e-á que 
são superiores aos da CEF, quanto à aplicação inicial e saldo 
mínimo sendo inferior quanto ao resgate; quanto às outras 
duas instituições citadas. a aplicação Inicial é um pouco infe
rior, o saldo mínimo é um pouco superior, o resgate é inferior. 

Entretanto, essas variações não sãq significativas. Por 
isso, o projeto não atinge o objctivo de oferecer uma opção 
que projeta melhor os pequenos investidores, pois eles con
tam, já há algum tempo. com a Cade-rneta de Poupança Diária, 
que oferece maiores vantagens, por exigir aplicação inicial 
inferior (atualmente de Cr$10.000,00), por dispensar o con
trole do investidor para sacar, aplicar ou manter saldo mínimo 
e por oferecer rentabilidade superior. 

Assim, pelas razões expostas e levando em consideração 
que_ essas medidas represen-tam mais uma regulamentação des
necessária do mercado pelo setor público, somos pela rejeição 
do Projeto de Lei do Senado n·· 124/91. . 

Sala das Comissões 14, de setembro de 1993. - j_oão 
Rocha; Presidente ~ Élcio Ah·ar~s. Relator .:._ Ronaldo Ara
gão- Gilberto Miranda - Jutah.Y Magalhães- _Wilson Mar· 
tins- Bello Pã.rga.:.:.:. G3iibilldo Alves Filho- _Valmir Cam
peló - Ronan Tito - Albano Franco - Mãrio Covas -
Meira Filho - Dirceu Carneiro. 

PARECER N• 304, DE 1993 . ~-

Da Com-issãO- de Assuntos Econômicos, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n" 141, de 1992 que "Modifica 
o art. 109 da Lei n~ 5.682, de 21 de)ulho de 1971, 
para dispOr sobre a imunidade tribu-tária dos partidos 
políticos, e vedar-lhes a isenção de impostos na impor-
taçã"O de veícu1oS automotores. - -

Relator: Senador José Richa 

I - Relatório 

Trata-se de Projeto da autoria do eminente Senador Má
rio Covas, com a finalidade específica de modificar o art. 
109 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos)_que, entre outras dispo.siçõe.s. assegura, 
aos partigos políticos, isenção de impostos de qualquer nature
za, obviamente entre _estes incluídoS os de _importação e o 
!PI. 

Conforme indica, na justificação, o ilustre auto r do Pro je
to, a sua proposta de alteração do texto legal objetiva coibir 
abusos, atualmente em voga, em razão aos quais, valendo-se 
da isenção que lhes é concedida, algumas organizações parti
diárias, em níveis estaduais e municípais, têm importado auto-
.móveis de luxo, sem o pagamento dos impostos correspon-
dentes. - -

Tais fatos· frisá, com muita propriedade_ o S_enador Mário 
Covas, que têm sido notificados pela imprensa como indícios 
de fraude fiscal e de estelionato, escandalizam a sociedade 
brasileira, que justamerite reclama da escassez Cada vez maior 
dos r~c_urso~ públic::os destinados ao bem-estar so_ç!~l e à pro
moção do desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, acrescen
tamos nós, contribuem __ para o descrédito da classe política 
brasileira, haja vista que a importação de veículos automo
tores, por alguns partidos políticos, nos moldes em que vem 
sendo feita, ao invés de servir à ca_usa democrática,_acah_a 
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benefiCiando dirigentes partidários ou terceiros com eles coni-
ventes. ---

Por isso, o Projeto, ao dar nova redação ao ~aput do 
mencionado art. 109, especifica que a imunidade de que gozam 
os partidos políticos cinglr-se-á tão-somente aos impostos que 
tiverem por fato gerador o patrimônio, a fenda óU Serviços. 

A modificão proposta, entretanto, não altera o benefício 
da gratuidade, ora exist(;!nte, na publicaç?o e divulgação de 
atas, editais, súmulas, pequenas notas e documentos relativos 
às atividades partidárias, na imprensa oficí<il e nos meios de 
comunicação soçial. _ _ 

A matéria, que·constava do caput do art. 109, foi remetida 
para o parágrafo único do :mesmo artigo~ que o projeto criou. 

Ao mesmo tempo, estabeleceu-se que a isenção ou redu
ção do Imposto de Importação e do IPI, de que tratam o 
art. 2':>, incisO I, alínea b, e o art. 3o da Lçi n\'8,032/90, restabe
lecidas pelo art. l", inciso IV, d·a Lei n' 8.402792, não se 
aplicam às importações de_ ve_ícuiQs au_tQI)lotores _em_ geral, 
quando realizadas por partidos políticos inclusive suas funda
ções. 

II - Voto do Relator 

Trata-se de Projeto altamente moralizador da atiVidade 
político-partidária do País, _que não-pode continua-r-ã ffiercé 
dos interesse_s mesquinhos de algumas agremiações, que deli
beramente se utilizam dos favores_ da lei, para servir aos inte
resses secundários de seus dirigentes ou apadrinhados._ Justa
mente porque cabe aos partidos dar o exemplo de seriedade 
e de dedicação à c.ausa pública, iní.pôe-se desde já a aprovação 
do Projeto, sem maio-res delongas. 

É o nosso voto. 
Sala das Comissões, 14 de setembro. de 1993. -:- João 

Rocha, Presidente- Senador JQsé Richa, Relator- Jutahy 
Magalhães- Valmir Campelo - Dirceu Carneiro - Mário 
Covas (sem voto) - Bello Parga - Garibaldi Alves Filho 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Albano Franco - Mar
luce Pinto - Meira Filho - Jonas Pinheiro - Gilberto Mi~ 
randa. 

PARECER N• 305, DE 1993 

Da Comissão de As,suntos Econômicos, so_)?re o Pro
jeto de Lei do Senado hl1"'2, de 1993, que "dispõe sobre 
a criação de zona de Processamento de Exportações 
- ZPE, no Município de lmbituba, Estado de Santa 
Catarina". 

Relator: Senador Esperidião Amin 
Nesta Comissão de Assuntos EconómiCoS, ·para decisão 

terminativa, o Ptõférõ-dc Lei do Seriliâo n"' 2, de 1993, que 
"dispõe sobre a ç;ria_ção de Z.ona de Processarnerito de Expor
tações- ZPE, no Município de Irnbituba, Estado de Santa 
Catarina", de aut_or:ia cl9 ilustre Senador Nelso11 Wedekin. 

2. O projetO de lei cm causa, ao auto_rizar o Poder Exe
cutivo a criar uma Zona- de Processamento de Exportação 
- ZPE, no Município de Irnbitub_a, fá-lo com o objetivo 
primaz de redimir economicamente toda a região envolvida, 
situada ao sul do Estado_ de Santa Catarina. 

3. Com efeito, os idos de 1960 testémunharam lenta, 
mas progressiva, diversificação econômica na regiãó nomi
nada. Todavia, a incipiente extração e exploração de mjnérios 
da região não poderia mais prosperar à vista de novas metodo
logias extrativistas. Ademais, era chegada a vez de um novo 
perfil industrial para o local, o que redundou na_ instalação 
de um eficiente parque fabril, voltado principalmente pata 

as áreas de cerâmica estrutural, mecânica e metalúrgica. Toda 
-via, como bl.!m recorda o ínclito autor do projeto de lei ell\ 
evidencia, uma forte_ e prolongada retração económica, aliada 
às bruscas mudanças no modelo econômico de então e à insensi
bilidade dos governantes da época, trouxeram sérios proble
mas à região, com servera repercussão nos campos económico 
e -social. - -- -- -

4. O nobre Senador Nelson Wedekin, com o descontinó 
que o caracteriza, visualiza no inStituto da Zona de Proce~sa
mento de Exportações, criada pelo Decreto-Lei n" 2.452, de 
29-7-88, o mecanismo apropriado para reverter o estado de 
petiúria s6cio-ec'6nômica que atingiu o Sul do Estado. de San.ta 
Catarina. E Imbituba, a nosso ver, enquadra-se muito bem, 
pelas razões exaustivamente esposadas. corno área ideal para 
a instalação de uma ZPE. Ademais, a matéria é de interesse 
público relevante e, nesta qualidade, está a requerei" a urgência 
merecida. Finalmente, é de lembrarmos, por importante, que 
o diploma básico das ZPE, acima citado, reza no seu art, 
2', § 4': 

"O Tesouro Nacional não assumirá ônus de qual-
quer natureza para a implantação de ZPE.'' - - - · --

5. Em face do acima exposto, somos pela aprovação 
do Projeto de Llei do Senado n" 2, de 1993, de au.toria do 
Senador_ Nelson Wed.ekin, e01 sua integralidade. 

É o relatório, sob censura. 
Sala das Com.issões._ 14 de setembro de 1993. - João 

Rocha, Presidente - Esperidião Amin, Relator - Marluce 
Pinto- Gilberto Miranda- Eduardo Suplicy- Albano Fran
co - Ronan Tito - Mário Covas Garibaldi Alves Filho -
J.u!ah.Y Magalhães - Wilson Martins-__: Bello Parga - Ro
naldo Aragão - Dirceu Carnei_ro - V ~lmir CampelO - Me ira 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1'! 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 897, DE 1993 

Nos termos do art. 256 do Regimerito Interno, requeiro 
a retirada, em caráter definitivO, do PiojetO-de Decreto Legi~
lativo de n' 135191. ·-

Sala das Sessões, 15 de setembi-o _de 1993 - Senador 
Cesar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento será publicado e incluído em Ordenl dO Dia, nos termOs 
do art. 256, § 2~, letra, b, 2,_ do Regime11to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pe-lo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 898, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 40, a9 do RegimentO Inter

no. seja considerado como missão autorizada o período de 
1":' a 7 de agosto do corrente exercíc;io,_quando me aUSentei 
do Pais, para participar do Programa de Visitas Profissionais 
a Washington, promovido pelo Governo dos Estados Unídos, 
através de seus Serviço de D_ivulgação, conforme documentos 
em anexo. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1993. --Senador 
Teotonio Vilela Filho. 
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EMBASSY OF THE 
UNITED STATES OF AMERlCA 

THE AMBASSADOR 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasi1ia-DF 

Senhor Presidente; 

14 de julho, 1993 

Gostaríamos de informar a Vossa Excelência que o Go
verno dos Estados Unidos da América está elaborando um 
programa de intercâmbio cultural· aos Estados Unidos, em 
Washington, DC, para o Senador Dario Pereira, Senador Teo
tônio Vilela Filho e Sr. Paulo Pedrosa. O período do programa 
será de 31 de julho a 7 de agosto próximo. 

Esta Embaixada solicitou aos nossos escritórios em Wa
shington, DC enCOntros no CongressO Americano com parla
mentares e assessores das comissões e subcomissões da área 
de energia. Os Senadores terão também a oportunidade de 
conht!cer instituições públicas c privadas que desenvolvem 
progmmas energét~cos em nosso país. O 9S>~er~oA'!l~rícano 
também proporcionará os· serviços de _um intérprete-acom
panhante. 

Sem outro particular para o momento, aproveitamos para 
renovar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consi-_ 
deração. -Richard H. Melton, Embaixador. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humhcrto_Luccna 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 

Brasilia, 13dc julho de 1993 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa: Excelência para 
comunicar haverem sido convidados o Presidente c Vice-Pre
sidcnte desta Comissão, para participare-m do Programa de 
Visitas Profissionaís a·Washington, a ser promovido pelo Go
verno dos Estados Unidos, através do seu Serviço de Divul-
gação e Relações Culturais. ,., ' ~~>!<: 

A realização de encontros no Congresso Americano, com 
parlamentares e assessores das comissões e subcomissões da 
área de energia bem assim com representantes de instituições 
públicas e privadas que- atuam no setor energ~!~co daquele 
País, converte-se no motivo do nosso interesSe maior em parti
cipar dos eventos e atividades que o aludido programa prevê 
a partir de 1" de agosto vindouro. 

Em face disto e na· condição de_ Presidente da Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura, solicito a Vossa Excelência 
que autorize as providências administrativas -relativamente 
a passagens no trecho Brasilia/Washington/Bra_sília e a diárias 
para o período de 1 •! a 7 de agosto próxilno - necessárias 
a viabilizar a participação, naquele progr~u:na de visitas do 
signatário deste e _do_Senador Teotónio VilçJa Filiho na quali
dade de Presidente e Vice~Presidente, resp-ectivamente da co
missão acima referida. 

Renovo a Vossa Excelência, com cteró.Onstração de esti
ma, meus protestos de especial consideração. 

Senador Dario Pereira, Presidente da Coinissão de Servi
ços de Infra-Estrutura. 
Of n' 551/93-GDG 

Brasilia, 16 de julho de 1993 
Senhor Gerente, 
Solicito a Vossa Senhoria providências neCCS:Sárias â emiS

são de 1 (uma) pássagem aérea em nome do Excelentíssimo 

Senhor Senadoi: Teotónio Vilela Filho. no trecho Brasília/Wa
shigton/Brasllia, em Classe Executiva, no valor de U$1.963,00 
(hum mil, novecentos e sessenta e três dólares americanos}. 

As' despesas correrão à conta do Senado Federal, devendo 
as faturas _correspondentes serem encaminhadas a esta Direto
ria-Geral, Anexo I, 6'' andar. Acompanhadas deste origirla!. 

--Atenciosamente,- Manoel Vilela de Magalhães, Dirctor
Geral do Senado FederaL 
Tim·' Sr. 
Gerente de V ARlG/CRUZEIRO/TRANSBRASlUV ASP 
Nesta 

• Informação fornecida por Cristina - Transbrasil -
318--7328 

- Passagem aérea autorizada pelo Senhor Presidente. 
para participaçãO de um programa de intercâmbio cultural 
elaborado pelo Serviço de Divulgação e Relações Culturas 
dos EUA- USIS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigués) -o., acordo 
com o art. 40, § 4'', do Regimento Iótci-rlú. este requerimento 
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e· Ddesa 
Nacioina1, devendo ser submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40, § 3'\ da Lei Interna. _ _ 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo. Sr. 1'·' 
Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 899/1993 

Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição nos 
'-Anais do Senado Federal, da matéria "lanomamis -a outra 
face da questão", publicada no jornal Correio Braziliense, 
do dia 15 de setembro de 1993, página 7. Em anexo consta 
a cópia da referida publicação. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1993. -Senador 
João França. 

r A Comissãq Dire.t.ora.J 
'• o; ' 

O. SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
çom o artigo 210, § 1", do Regimento _Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 
____ Sobre a mesa, ofícios -qüe Serão lidos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguintes: 

SUBSECRETARiA DE COMISSÕES 
Comissão de Assuntos Ecoitórriicos 

Of./CAE/49/93 
Brasíliã, 14 de setembi-o de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 29 do artigo 91 do Regimento Interno, 

Comunico a V. Ex~ que esta Comissão rejeitou o PLS n'' 
124, de 12~1. de aut9ria do Senador Márcio Lacerda que 
"fixa limites para aplicações e resgates em fundos de apli.cação 
de curto prazo", em reunião realizada em 14 de setembro 
de 1993. 

Na oportunidade renovo a V. Ex·) a meus protestos de 
elevada estima e consideração. 

Senador João Rocha, Presidente. 
Senhor Presidente, 
Nos terfi!.OS do § 2o do artigo 91 do Regimento Interno, 

Comunico a V. Ex~ que- esta Comissão aprovou o PLS il" 
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141. de 1992. de autoria do Senador Mário Covas que "modi· 
fica o art. 109 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 1971, para 
dispor sobre a imunidade tributária dos- partidos políticos. 
e vedar-lhes a isenção de impostos na importação de veículos 
automotorcs", em reunião realizada cm 14 de sct_emb.ro de 
1993. . . 

Na oportunidade renovo a V. Ex' me~s pi"otestOS de eleva-
da estima e consideração. "- ---

Senador João Rocha, Presidente. 
Senhor Presidente, _ . 
Nos termos do § 2~ do artigo 91 do Regimento Interno, 

Comunico a V. Ex~ que esta Comissão apro_vou o PLS n~ 
2, de 1993, de autoria do Senador Nelson W_C9eJdn que "dis
põe sobre a criação d~ ~ona de P~o~)!ssaTilcritO ?C-Ex:porta:ções 
- ZPE, no Município de lmbituba, Estado de Santa Catiri
na", em reunião reali~ada cm 14 de setembro de 1993. 

Na oportunidade_ renovo a V. Ex# IJleus pfotestos-de eleva
da estima e consjd_eração. 

Senador João Rocha, Pres~d.ente. 

O SR. PRESIDENTE. (Chagas Rodrigues) -Com refc
r_ênci,a aos expediente$ que acab~rn de se_r__lid_o_s_, a Pre,sídência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a 
5\>, do Regimento Interno, abrir-sc-á o prazo de cinco dias 
úteiS para interposiÇão de recursos, por um décimo da compo
sição da Casa, para que os Projetes de Lei do S.em;tdo n~ 
124, de 1991, 141, de 1992, c 2, de 1993,. sejam apreciados 
pelo Plenário. _ 

Sobre a mesa, comunicaç_ãq que será lida pelo Sr. 1., Secre
tário. 

É lida a seguinte: 
OF,./GS.JÇ-N>' 48/93. 

Brasnia •. 3 .<\e s.et~robr:o.dc. Í 993 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de .comunicar a Vossa Excelência que, 

nos termos do art. 55,_ iú!m--IB, da C~:mstituiÇão e art.39, 
alínea "a", do Regimento Interno, me-3.usCntarei, dos traba
lhos da Casa a fim de, no dcsempeÍ1hÕ-·de miss_ão com que 
me dis.tingüiu o Senado, participe da COrifer:eOdâ_ T,nterparla
mentar em Camberra - Austrália, no pCríodo de 12-9 a 
23,9-93. . . . . . . 

AproveitO a op()riunidadc Parã rêãtfrinaf ·a e_xpf~sSãô de 
minha alta estima e superior consideração. -Senador _João 
Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
cÜente lido_ vai_ à_ publicação. -

Sobre a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. · - · · · - · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 900, DE 1993 

Senhor PresideiJtt!, _ 
No_s termos do arL 13 do Regimento Tnterno do Senado 

Federal, requeiro que sejam consideradas como licença aut9ri
zada os_dias 15 a 20-9 do corrente ano, quando estarei afastado 
dos trabalhos da casa. 

Sala das Sessões, 15 de ~c..te:ffib~o de 1993. - Senador 
José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, está concedida ·a licença solici(ada. 

A Pr!.!sidt!ncia recebeu a Mensagem n,·.o 323, dt: 1993 _(n'' 
591'193, na origem), de 14 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art.5.2. V, da Consti
tuição, encaminha côpi:a do instrumento contratual relativo 
ao acordo bilateral, celebrado e:m âmbito do chamado "Clube 
de Paris", entre a Repúhlica F\~9~rativa- do Brasil. e ã_iente 
financeiro Qo GoVerno da Holanda. no valor de trinta e yuatró 
lni!hões. cento e três mil e oitOceÍlios florhis holandeses. 

A matt:Eria setá despachada à Comissão de A·ssun.tos E~u· 
nômícos. ·-

0 SR. PRESU)ENTE (C!iagas Roi:frígucs) -:- A Presi
dência recebeu a Mensagcr}l n·' J24. de 19'13 (n-• 599193. na 
origem), de 14 do correntu, pela qual o Serihof'Presidentc 
da Repúhlica, nos termos 'do art. 5::!, V. da Constituição. 
solicita sejam autoriZadas as operações financeiras que visam 
à implementação das Atas de Entendimento~. firmada.., pdo 
Governo brasileiro, para reestruturação da dívida externa 
Mauritana. 

A matéria será despachada à Comissão tle Assuntos Eco~ 
nômicós. 

O SR. PRES.IDENTE (Chagas Rodrigues) -A. Presi- . 
dência recebeu a Mensagem n" 325; de 19~ (n" 600/93, na 
origem), de 14 do corrente. pela qual o -Senhor PfCsldcnte 
da República, nos termos do art.: $2,_ V~ da Coi1_stituição, 
solicita autoriz;a.ção para contratar,opcração financeiia de doa
ção, no valor de_63 milhões de ienes, entre a República Fedcra

.tiva do Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento Econôrnico e SoCial, destinado à a~sistl!n~ 
cia técnica do Pr:Ügram-a de Conúoft.• de -e_oluição lndustri~l. 

- A matéria será despachada á CÜffiiss<1o de Assunit>~ E:~.:o-
nômicos. · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:- A Presi
dência recebeu a Mensagem n" 32fi,. de_ 1993 (no 601/93, na 
origem). de 14 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do arl. 52, V, da Co~stituição, 
solicita au1ori:taçâo para contratar operação de crédito exter· 
no, com garantia da União, no valor equivalcn.te a at!.! .150 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interna
cional para Rec_ohstrução e Desenvolvimento- BIRD (Ban
co Mundial), destinada ao financiamento parciãl do Progrima 
de Saneamento Ambiental, Organiz~ção e Modern.í:úlçãq Pos 
Municípios (SOMMA). . 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

à-Sr. Lourival Baptista-=. Sr. Pic"siâentc. peço -~qmlavra 
para urna _bre~~ _comun_icação. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V 
EX~ a palavra,:na_fornla regimentaL 

O SR. LÚÜRIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Para uma 
breve comunicãçªo. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores,_ no dia- 3 de setembro de -1993 último, 
compareci à solenidade da transmissão- de cargo de Ministro -
de Cultura, qi.Iá.ndo assumiu aquele Ministério o Embaixador 

_José JerónimO Moscardo de Souza, em virtude do afastamento 
do então MirÍisti"o e também DiplÓm~ta Antônio HouaisS. 

SL_ Presidente, tendo ouvido o pronunciamento do Em
baixador kr.ônjrno Moscardo rlaquda solenidade e recebido 
o respectivo texto, que analisei mais demoradamentt!, refleti 
soPre seu conteúdo - a análise sucinta sobre a realidade_ 
cul~ural brasikii-a; o Miitistro--deu a tôn!Ca (fo seu futuro traba-
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lho e da política que ado tará o Ministério, visando ao desenvol
vimento e à preservação dos bens c valores culturai~ de nos~o 
País; por isso resolvi falar tamhém sobre este ~contecimento. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, associo_~m~ às mani
festações de aplauso que já fóram pronunciadas neste plenârio 
pelos Senadores E leio Alvares. Mauro Benevidcs, Nelson Car
neiro. Gilberto Miranda c Marco Macicl sobre a acertada 
escolha do Embaixador Jerónimo Moscardo de Sousa para 
o Ministério da Cultura, feita pelo Presidente Itamar Franco. 

O novo Ministro reúne conhecimentos, experiência e as 
qualificações que este cargo. de funções tão importantes e 
estratégicas, exige de um homem público. 

A notícia de sua nomeação teve grande :aceitaçãq e reper
cutíu· positíVãmeritc rio Congre·sso. onde fez muitos amigos 
e admiradores pelo seu trabalho na Subchefia do Gabinete 
Civil para assuntos parlamentares no Governo do Preside~te 
JoséSarney, quando deu provas de sua habilidade e eficiência, 
já demonstradas nos diversos cargos .que exerceu ~m sua vida 
diplomática. tendo servido cm Nova_ I_orque, junto à Missão 
Brasileira na ONU, em nossa Embaixada_em Costa Rica e 
ultimamente na Representação Brasileira juõto à ALADI. 
em Montevidéu. 

Lembro-me dele, ainda muito jovem, como oficial de 
gabinete, no Gabinete Civil da Presidência da República, cujo 
Ministro-Chefe era nosso saudoso colega, Senador Luiz Via
nna Filho, onde também ocupava cargo semelhante o meu 
filho, Francisco Baptista Neto, durante o Governo Castello 
Branco. · 

Sr. Presidente.. _endosso plenamente_ as palavras já pro
nunciadas neste plenário. ressaltando as qualidades morais. 
'intelectuais, administrativas e políticas do Ministro José Jeró
nimo Moscardo de Souza, que honra o profissionalismo da 
diplomacia brasileira e que também honra _sua ascendência, 
pertencente que é a uma família de políticos. F~J- amigo do 
seu pai, "o Deputado ColOmbo de Souza, 'cbm quem muitos 
de nós, Senadores,_ convivemos em nossas lides na Câmara 
dos Deputados. -- _- __ -__ ·~-

Finalizo, Sr. Presidente. este breve regist16: porque o 
essencial já foi dito sobre este_ diplomata que mais uma ve~ 
estréia em missão- de felcvância do Poder Executívo, agora 
na condução das atividades~ dos planos c do_s__sonhos da cultura 
brasileira. a qual dedicará o seu refinado C sólido conheci
mento de intelectual, adminht~ador ~ político, pois é ~outo
rado em Ciênciãs PolíticaS pela Universidade de Colúmbia, 
pedindo a transcrição, com o meu pronunciamento, do discur
so por ele proferido por ocasião_ da trans!fliss~o de cargo, 
quando assumiu o rcfcrido~Ministério, por tr~tar-.se de uma 
peça literária primorosa, cujo conteúdo reflete o_ seu saber 
e os seus propósitos com relação à preservaÇão, valorização 
e desenvolvimento de nossa cultura, pois a cultur~_ é a inteli-
gência e o·espírito da Nação. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA --

DISCURSO DO SENHOR JERÓNIM_O MOSCARDO 
NA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO bO CARGO 

DE MINISTRO DA CULTURA 

Brasília, 2 de setembro de 1993 

Que minhas primeiras J)ãlavras nesta solene oportunidade 
sejam dirigidas ao cidadão e Chefe do Govemo, Itamar Fran-

co. Dedicarei todas as energias que possa encontrar ao exer
cício do cargo que ora me confia. Não defraudarei nem as 
convicções cívicas, nem as mais altas responsabilidades funcio
nais, que tem o Presidente da República. 

Estou consciente das responsabilidades que assumo a<;> 
receber o Ministério da Cultura das mãos do estimado amigo, 
o Ministro- Antonio Houaiss. ---

0 Ministro Antonio Houaiss é honra para o Brasil, é 
referência obrigatória para a cultura Oãc:_ion8.1, é cxeinplo de 
dignidade humana e de firmeza de convicções. 

Meus Senhores, 
A- cultura tem sido a grande esquecida no esforço de 

e;onstrução da so-i:íédade brasileira. 
Porque nos esquecemos da cultur~, nos. debate'!l:o~ na 

crise que se manifesta na iriflação~ n~ foine, na víolên~ia, 
na corrupção, na injusüça. 

Essas mazelas empurraram o País para a equivo~da im
pressão de que o material é mais importante do que o cultural. 

A miopia dessa visão salta aos olhos. 
-Percebe o homem no plano da matéria, e negligencia 

sua dimensão cultural. 
A ·construção" do mundo material necessita-_esfã"r s-ubordi

nada à cultura para encontrar sentído e harmonia. Toda inver
são dessa ordem conduz, mais cedo ou mais tarde, à negação 
do homem. _ _ 

- -- :O im-perialisrriO cultural é -hoje, mais importante do que 
o imperialismo político ou econômico, pois devora as ~ações 
por aentro e, ao debilitar a cultura de seu 'povo, dissolve 
a identidade nacional. 

As economías mais ava-nÇadas dedicam o melhor dos seus 
recUrsos humanos e iTi.atcfiãiS à- produção e ao Comércio dos 
bens culturais, demandados pelo seu valor em informação, 
sua utilidade para o tazer·e seu estímulo para a sensibilidade. 

Essas economias são estrutu-ras que se estão tra·nsfor, 
mando no que se poderá denominar de "econo~iascultl!rais'_'. 
Para trás ficará o ~adjetivo industrializaçlo, como no passado 
ficou a expressão mercanti}ista. 

Temos o deV~r. i:omÔ
1
'Naçã0-contiri-ente, de reafirmar 

. Ooss~ capacidade de fazer história. sem a "resposta a esse 
desafio, outros povos a farão por nós, e nos estará reservado 

- apenas o papel de figurante no drama do século XXI. 
MeUs Senhores, · · 
EstoU convencido de que a caminhada, para ser bem-su

cedida, deve comportar três vertentes essenciais: a do Saber, 
a do fazer e a do viver. 

Na vertente do saber, será indispcnsávd convocar os que 
detêm conhecimento, porque conhecimento-é poder. 

Na vertente do fazer, cumpre estimular a ação dos criado
res, dos trabalh<!çiOres e dos produtores da cultura. 

Na vertentê dO viver, é necessário envolver toda acidada
nia na tarefa de ampliar o espaço da cultu-ra no Brasil. 

- Temos que revísifar O ser brasileiro. Reconhecei- s~us 
sentimentos seu imaginário próprio, enfim, resgatá-lo. Para 
a alegria, a' esperança, a confianÇa nos projetes de vida de 
cada cidadão e da Nação. 
,~ -Ampiiãção da cidadania é a essência da nossa empreitada. 

É chegada a hora de ser a cultura sinónimo de cidadania. 
Necessitamos de mais cultura no Estado. Mais militância cultu
ral na sociedade. 

É necessário mudar a perspectiva e o comportamento 
da cidadania, através de autêntica revolução. Só assim lograre
mos espancar as perplexidades em que se debate o Brasil. 
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Cumpre convocar todos os brasileiros para retra-çar o 
rumo certo da grandeza da Nação. Urge reencontrar a reve
rência à vida, e a: capacidade de indignã.ção em face dos _atenta
dos que contra ela se praticam. 

A grandeza c a vida são as notas constantes, marcantes 
da construção da nossa história. · · - · 

Há quase quatro décadas, os brasíleiros se arrojaram, 
ao lado do mineiro Juscelino, no sonho de realizar Brasília. 
capital luminosa da_ esperança. 

Tempo é novamente Q_e_ ter fé .em nós me.smos. 
Para extirpar o pessimismo que ganha raízes na alma-

do brasileiro, é preciso rcle_mbrar a hi::;tôria e- récüperar a 
memória dos feitos dos nossos antepassados. -

Para fazer história. um_ país deve faie_r política. A constru
ção de um país é obra política da cidadania,_e_oão alivldade 
rotineira da burocracia. 

É preciso retomar a tradição de sabedoçia política dos 
nossos antepassados, r~sponsáveis pelos fundamentos da uni-
dade c da grandeza do Brasil. __ _ . 

Brasnia, na sua monu~critalidade, consti(u' uni ponto 
de referência permanente, que imp-ede -nossa dispersão em 
tarefas _menores, _e_ reafirma ,a no~sª" _capacidac!e_ de f~cr his-
tória: - -

Meus Senhores, 
Nada ocorre por acaso. A criação de illsc~lino Kubits

chcck nos reconcilia com a idéi.a de grandeza _Qaciona\_. 
O político, a_ sabedQr.ia política dos nossos antepassados 

deve nos servir de farol__e guia para o futuro. Tiradentes; 
José Bonifácio; Feijó, ·caxias; Rio Branco; Rondon, acredi
taram no Brasil e souberam constrUir a nadorialídade. Cabe 
a nós construir o fütur:O~~Sope~-~n_O;_ justO-e ·aeinocr~ti_cp. 

Devemos os brasileirps·_ recuperar a virtude sem a qual 
nenhum povo se -afirmará: a virtude de- crer _em sLmesmo, 
e de_ se julgar capaz de grandes feitoS. -- _- · --_ 

Para essa revolução _da ªuto-estima corivocõ tOdos os bra-
sileiros. ·· -

O Ministério da_ Cultura fará a Sl}_'!:_ parte. 
A recuperação da auto-esiiúia dO--nos$0 povo, _a reafir

mação da nossa identidade são objetivos ma~otes -deste MiniS
tério .. Agiremos com rapidez e eiicác;ia. A :;;ociedade 3s$im 
o exige·. A cultura assim o- r.eclama. 

Há uma batalha de valores; em que se --e_iiOOn~tráiO -em 
jogo os corações ~ as mente_s. __ Não _!~mO~ t~mp? a __ perder. 
Ê necessáriO rOinper as estruturas fechadas_ de, merc~ado que 
dificultam a ampla circulação dos bens culturais nacionais. 

Nossa música popular c erudita pouco se escuta nas rádios 
do País, as artes cênica:s....:....;. para seu amadurecimento e reno
vação -necessitam de _apoio, assjm como o livro e as artes 
plásticas. · 

Homens como Villa-Lobos, Portinari, Niemeyer, Guírnã-
rães Rosa desenharam a imagem do país que se projeta para 
o futuro. "O sertão ia virar mar", .como dizia o cantador 
ao final da obra-prima de Glauber Rocha. Hoje, nosso projeto 
histórico qe construção de uma sociedade justa está_a,meaçado, 
porque nossa cultura é agredida por interesses -.,f~nícios". 

O Ministério da Cultura fará cumprir as leiS de estímulo 
ao amplo desenvolvimento de uma indústria audiovisual. Não 
permitiremos um país sem face, $em_ personªUdade própria, 
onde a cultura seja mero ornamento. 

O Presidente Itamar Franco fará da Cultura o Ministério
modelo da reconstrução do Estado brasileirO~-Teremos carrei
ras técnicas e administiafivas estruturadas. Com o -auxílio de 

todos, vamos ampliar nossa eficiência e capacidade de ação. 
Esta é uma tarefa política. 

Sem política. não há cíâadania. Sem cultura, n~Q há çida
dania. Não há cidadania sem imprensa. 

A imprensa - os meios de .comu.ni_caç<}o --:- contriQu.em 
de formã decisiva para o fortalecim.cnto da identidade _nacional 
e para a construção política da sociedade hra_sileira. A afirma
ção da nossa identidade cul_tural,nosso propó~ito maior, de-
pende da ação mobilizadora da -impre-nsa. - -

Meus Senhores, minhas Senhoras, 
Por sua magnitude, difícil é avaiiar 5! contribuição dos 

indivíduos para a história. : 
_ É preciso rememorar a luta quixotesca 'de Aparecido para 

- cri_a~ um espaço de cultura na sociedadC brasile"ira .. Enfrcn
tar~do todas as resistência~. v~_nc,endo qs argumentos "fení
ciOs". Fiel ao seU fundador, paladino da lusofo-nia, est.e_Minis
tério é também o Ministério da língua portuguesa. 

É- n-ecessário não esquecer a tare la árdUa que cnfrentúam 
_meus antecessores e amigos, Rouanet, Houaiss e Celso Furta
do, unanimidade nacional. 

Espero que Deus me dê força,s para, com a ajuda de 
todos, cumprir a tarefa que me deu hoje o Presidente Itamar 
Franco, símbolo honrado da nossa identidade e guardião da 
nossa cultura. 

Convoco, assim~ a cidadania pãi-a a militânéia, para fai:er 
"a revolução da prioridade da cultura na agenda do País. 

A cultura é a base para o reconhecimentO da nossa identi
dade e o ponto de partida obrigatório para um projeto político 
à altura da g~andeza e da generosidade dos brasilei~os. 

Muito obri_gado. 

Sr. Presi.d.ente, Srs. Senadore.s~_ 
No dia 2 de setembro de 1993 compareci à solenidade 

de transmiSsão de cargo do Ministro da Cultura, quando assu
miu o Minist~rio o Embaixador José Jerônimo Moscardo de 
Sousa, em virtude do afastamento'c\o-entãÕ Ministro e tarnbérri 
diplomata Antonio HouaisS. 

-- Sr. ftç~-idente_, .. \endo ouvido o pronunciamento do Em-
baixador Jerónimo Moscardo naquela solenidade, e depois 
recebido o (espectivo texto que analisei mais demoradamente, 
refletindo sob_re o seu conteúdo, em que fez uma análise sos
cinta sobre a realidade cultuiãr6rã.Siieira- e deu a tônic~ do 
seu futuro trab;ilho e da política que adotárá no Ministério. 
visando o desenvolvimento e a preservação, dos bens e valores 
culturais de nosso País, resoJvi falar também sobre este aconte-
cimento. - -

Q1,.1ero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, associar-me 
às manifestações de aplauso que já foram pronunciadas neste 
Plenário pelos Senadores Élcio Alvares, Mauro Bencvides, 
Nel.son CarneirO; Gilberto Miranda e- Marco Maciel sobre 
a, acertada es.colha do- Eiribaix3do-r Júônimo Moscardo para 
o Ministério da Cultura, feitã-petó Piesídente Itiinú Franco. 

O novo M_inistro reúne conhecimentoS~ ·experiência e as 
qualificações que este cargo, de -funçõeS tão importanteS e 
estratégicas, exige de um h_Qm_em público. 

A notícia de sua nomeação teve grande aceitação e 
repercutiu positivamente no Congresso, onde fez muitos ami
gos e admiradores pelo seu trabalho na Subchdia do Gabinete 
Civil para assuntos parlamentares no Governo do Presidente 
José Sarney, quando deu provas de sua habilidade e e_ficiêqCia, 
já demo~stradas nos diversos cargos que exerceu em sua vida 
diplomática;· 'térido servido em Nova York, junto à Missão 
Br_asileir~ na ONU, em no_ssa _Embaixada em Costa Rica e 
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ultimamente na Representação Brasileira junto à ALADÍ, 
em Montevidéu. 

Lembro-me dele, ainda muito jovcm 1 como _oficial de 
Gabinete, no Gabinete Civil da Presidência da República, 
cujo Ministro Chefe era nosso ~audoso colega Senador Luiz 
Viana Filho, onde também ocupava cargo semelhante o meu 
filho, Francisco Baptista Neto, durante o Governo Castelo 
Branco. 

Sr. Presidente, quero endossar, plenamente, as palavras 
que já foram pronunciadas neste ~lenário ressaltando aS quali
dades morais, intelectuais, administrativas e políticas do Mi
nistro José Jerónimo Moscardo de Sousa, que honra o profis
sionalismo da diplomacia _brasileira e porque também honra 
a sua ascendência, pertencente que é a famflia de políticos. 
Fui amigo do seu pai, o Deputado Colombo de Souza, com 
quem muitos de n_ós Senador_es convivemos em n_ossas ]ides 
na Câmara dos Deputados. 

Finalizo Sr. Presidente, este breve registro, por que o 
essencial já foi dito sobre este diplomata que mais uma vez 
estreia em missão de relevância do Poder Executivo, agora 
na condução das atiVidadcs: dos planos e dos sonhos da cultura 
brasileira, à quai dedicará o seu refinado c sólido conheci
mento de intelectual, admínistrador c político, pois é douto
rado em Ciências Políticas pela Universidade de Colúmbia, 
pedindo a transcrição, com o meu pronunciamento, do discur
so por ele proferido por ocasião da transmis_s_ão de Cargo, 
quando assumiu o referido Ministério, por ft~~.ar-se de_ uma 
peça literária primorosa, cujo Conteúdo _reflete o seu saber 
e os seus propósitos com relação à preservação, valorização 
e desenvolvimento de nossa cultura, pois a cultura é a inteli-
gência e õ espírifõ da nação. - . . 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ]\' ViCf!-Presidenre, d_eixa a _c_adeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Wede~im, 
4' Secretário. 

O Sr. Eduardo Suplycy- Sr. Presidente,_ peço a palavra 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wcdckin) -V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comu
nicação inadiável.)- Sr. Presidente, desculpe-me, mas está 
pegando fogo no edifício próximo ao Senado, a vinte metros 
daqui. É um fato muitO grave. O fogo é muito _forte e é 
necessário que todos colaboremos para apagar o incêndio. 

Repito, Sr. Presidente Nelson Wedekin: é f9rte o incên
dio, trata-se de uma emergência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Vamos sus
pender a sessão por alguns instantes, par_a _alertarmos, eviden
temente, toda a Casa. Certamente mmtos·dos ~lt():-falantes 
estão ligados, por isso peço ao ServiÇo dé Segura~~a da Casa. 
enfim, todos os sctores que tenham respon_sabthdade num 
caso como este, que se dirijam para as proximidades do gabi
nete do Senador João França c o do Senador Eduardo Suplicy. 

Está suspensa a sessão. · 
(Suspensa às 14h48min, a sessão é reaberta às 15h08min.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Declaramos 
reaberta a presente sessão que, como todos sabem, foi suspen
sa por alguns minutos, dado a um foco de _incênçlío acontecido 
nas imediações da sede do Congresso Nactona~, numa constru-
ção que se está fazendo aqui ao lado. ' 

Queremos transmitir, como já fez o sistema de comuni
cação da Casa. calma c tranqüilidade a todos aqueles que 
nos ouvem pc_los a.Jtq-falantes. pois o incêndio está debdado. 
A sit.uação está inteiramente sob controle. Felizmente não 
se tem notícia de vítimas. 

Passaremos à lista Je oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte. discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no dia 21 deste mês, o meu Partido, o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro __: PMDB. estará fa
zendo urna reunião do seu Conselho Nacional para decidir 
a sua permanência. o sc_u apoiO c a sua participaÇão no Go
verno Itamar Franco. 

É evidente que uma decisão como essa afeta a nossa 
vida parlamentar, afeta o Congresso Nacional. afeta a vida 
econômica c política do País. 

Não sei - e não creio que alguém possa saber-:- qual 
será o resultado dessa reunião. Até alguns dias atrás. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu era, inclusivé na condição de 
Presidente do Partido. um dos mais convencidos - mais do 
que convencido: convicto - de que a decisão pelo apoio 
ao Govano seria tomada. ou melhor. eu não tinha nenhuma 
dúvida de que este era o pensamento da maioria dos membros 
do Partido. Tinha absoluta _certeza que, até a ConvenÇão de 
12 de_ setembro. diante do quadro que se havia consolidado 
no plano político nacional, com a estabilização da participação 
no Governo Itamar Franco, com a incorporação do novo Mi
nistro da Agricultura a uma atividadc intensa na esfera do 
Governo, essa questão seria superada. 

Devo dizer que o episódio que envolveu o Governador 
de São Paulo e o Presidente da República foi um fato total
mente novo, trouxe novos ingredienfes e. quem sabe, mudará 
o rumo dessa questão. 

Às vezes. grandes mudanças institucionais. j)Oiítióts ou 
históricaS oCorrcrrl~a--Pãrtir"éle pequenos fatos. Erra quem, 
na -interpretação 'dessa realidade, consegue e~_xergar _apemts 

·o fato em si; erra quem supõe-quc'à(j_u'e'le fato, isoladaniénte, 
· na sua pequenez. na sua microdimensão política, é capaz de 
gerar e de eclodir tantas transformações polítícã.s. 

Há quem pense, até hoje, que a Segunda Guerra Mundial 
deveu-s-e ao assassinato do Imperador Frederico, do Império 
Austro-Húngaro~ há quem pense que aquele assassinato foi 
a causa única e absoluta da eclosão da Guerra; há quem pense 
que a Revolução de 1930 deveu-se ao assassinato de João 
Pessoa. A verdade é .que esses episódios, pequenos n;.:L"Sl!a 
dimensão, minús<;ulos na sua importância isolada, são gotas 
d'á_gua, são fatqs_ detonadores. de_ todo um proc~sso qll:e já 
existia, latente, à espera de um momento para eclodir. 

Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o episódio 
que envolveu um diálogo mal resolvido entre o Presidente 
Itamar Franco e o Governador de São Paulo, Luiz Antônio 
Fleury Filho, foi essa gota d'água. Esse pequeno fato político 
permitiu que todo o corpo do iceberg aparecesse. 

Por is.so, Sr. Presidente, gostaria de. trazer a minha visão, 
a minha interpretação e a minha análise desses fatos, posicio~ 
nando-me junto aos meus colegas Senadores,.aos meus compa
nheiros do PMDB, aos meus companheiros do Congresso 
Nacional. 
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O posiciOnáTnento que manifestarei no meu discurso hoje, 
nesta quartawfeira, talvez não se torn·e ·mais viável após o 
dia 21, ou seja, é provável que a posiÇão a s-ei- adotã.da- no 
dia 21 torne impossível o fato de cu expressar a minha interpre-
tação dos acontecimentos. _ _ 

Reconheço - creio ·qu-e- todos reconhecem, princípal
mente a população hrasikira -que este PaíS-vive um processo 
polítiC6 de caráter inteiramente esquizofrênico. 

Soffi_o_s _um País tropicalisticamen_te surreal. )emos fatos 
na política que s.ó nós, _br~si!~iro_s_, ct;~n$Cg~:~!_mos construir, 
experimentar e mostrar a9 mundo. Por exemplo, nós, brasi
leiros, entregamos, não por uma ditadura, nem pelas força 
das armas, nem pela violência, mas pelo voto consciente e 
democrático, 150 ·milhões de -~I mas, 8,5 milhões de Km de 
território, um _PIB, que é o nono dO_-mU.ndo, a um homem 
que fundou, à u_oi_te,_ um partido e, na manhã seguinte, foi 
Presidente da Repúhlica. Não h_á experiência anterior, na His
tória, que regiStre Um fato semelhante a esse, S~. Pr_e.sid~nte, 
não há! Isso é .rigó'rosarilente inédito, é inaudito e_m termos 
de_His_t_Qria mundial, mas acOnteceu no Brasil. 

É também no Brasil que_ se elege, na mesma chapa, um 
Presidente de direita e um OUtro de esquerda. O Presidente 
de direita sofre o impeachment, sobe ao poder o de esquerda, 
que chama para governar com ele os partidos que perderam 
a eleição. Qual é o país do mundo em que se governa com 
quem perdeu? 

Não estou inventando, não e~tou pintando com cores 
negativas e não estou procurando depreciar e denegrir a ima
gem do nosso País; estou querendo dizer é que o conj_~nto 
de fatores humanos, políticos, culturais, geográfiCos, enfim, 
a circunstância histórico-política deste País_é rigorosamente, 
basicamente, esquizofrênica. somos víti_masdos desa_v_isos, das 
incongruências da nossa própria História. Mas nós a fazemos: 
elegemos um Presidente sem partido c depois governamos 
com os partidos que perderam. Mas isso só acontece no BrasiL 
Quero que me dêem l,l_rn exemplo, ~.m registro de qualquer 
outra nação do mundo que tenha feito" isso. Agora, é evidente 
que esses fatos ocorreram não pela vontade de um, nem pela 
vontade explícita de duas pu três pessoas, nem hoUve- uma 
manobra urdida à sombra; olj.o- houve uma conspiração trama

. da por cérebros_ diabólicos p"ara que o Brasil viesse a desem
bocar num processo político assiro. Não. Isso é produto da 
nossa verdade cultural, da nossa verdade política, do que 
somos como Nação. Renegar isso é renegar o Brasil. Confor
mar;.se com isso é que me parece atitude de uma passividade 
absolutamente condenável. 

O que não Podenlos é nos conformai_ càin essa ti.ossa 
capacidade de produzir situações políticas esquizofrênicas, 
Precisamos reagir. E reagir, diante do processo político, signi
fica agir coletivamenté, agir articuladamente, agir pensada
mente, agirrefleüdamente, agir criteriosamente, tom critérios 
políticos, com critérios éticos, Com-fundamentos morais que 
não deixem de contemplar o presente c o futuro deste País. 
Estamos nessa situação. 

Recentemente, _formouwse, no Japão·:-uma situação 'polí
tica também muito estranha. Lá, 9 P!'U, Partido que emergiu 
nessas eleições,. não ·chegou a vencê:tas, apenas conseguiu 
aumentar significativamente a sua bancada na Câmara dos 
Deputados, na Dieta japonesa. Mesmo assim, o Partido Libe
ral Democrático do Japão, que está no poder há trin~a e_ 
oito anos, continuou sendo o maior· Partido, com_ mais de 
cem deputados. - -

O Partido novo do Japão. o PNJ. do atual 1'' Ministro 
Hosokawa, ch3mou oito pequenos partidos. entre os 4uais 
o fãmosó Partido Socialista Japonês- Partido da Sr' Takako 
Doi, Presidente da Câmara dos Deputados -, ~ di~se-lhes: 
somos um partido pequeno, tem_os um número limitado- de 
deputados. Vocês Ütmbéin São pequenos. Vamos unir os oito 
para formar um governo parlamentar. A partir do momento 
em que formou a coalizão com os oito e conseguiu a maioria 
-já eh tão inarredável-, o PNJ convocou também _o Partido 
Liberal Democrático do Japão, oferecendo-lhe pafte na Coa
lizão. 

Terlamos, aí, uma situação muito brasileira: um partido 
que cresceu muito na eleição, mas que continuava sendo pe
queno, com pouco mais de 30 Deputados, seria o núcleo cen
tral do poder no Japão, cercado por pequenos partidos, mais 
sete além dele, e na superpetifería- um gt'ande, um imenso 
partido, com mais de cem Deputados, que seria o-Partido 
Liberal Democrático. O ex-Primeiro Ministro Miyazawa viu 
que aquela seria urna situação esquizofrênica. - O- -

É impensável, Sr. Presidente, é inadmissível, que o PLD 
japonês seja periferia do poder em torno do núcleo central 
de decisões._ comandado pelo PNJ do Sr. Hosokawa. Estou 
f3land0 de elcjç6es ocorridas no m-ê? passado. Não estou falan-
do de 20 anos atrás. -- -- -

O que fez então o PLD? Sendo grande, como-e .:.:_-vejam 
bem - seõdo grande, com_o ~. retirou-se do Governo e foi 
para a oposição. _ 

Olhamos para o mundo e vemos as maís divefsas expe
riências, êXperiê'nciâs de todo tipo. Encontramos países em 
que a coalizão de governos tem um núcleo central no grande 
partido vitorioso. Mesmo que esse partído, sozinho, não tenha 
a maioria. É o caso do Partido Socialista OperáriO Espanhol, 
do Sr. Felipe González, que aCaba de cair, de reduzir a sua 
bancada, mas, ainda assim, é o maior partido e, por isso, 
fo!mou uma coalização em torno dele para governar. 

Então, a experiência da Espanha mostra que um partido, 
que não é majoritário mas que é _p_ maior partido no Parla
mento, agrega em torno de si as relações de poder para susten
tar o Governo- experiência espanhola. 

Experiência japonesa: oito pequenos e médios partidos 
formam um governo. Mas entre eles, entre_essesoito, o partido 
que dá a direção. que dá o núcleo de pensamento, que dá 
a linha básica, que comanda o processo é o partido maior 
entre eles. Na Alemanha, é assim com a democracia cristã, 
que tem em torno de si a união democrátiCa-. - -

O que temos são situações_ as mais diversas. Mas sempre, 
rigorosamente,- não há exceção- o que .se tem é o maior 
partido do país, ou ele está no poder e é o centro nuclear 
desse poder- exemplos: Alemanha e Espanha-, ou ele, 
sendo como é, o maior partido do país, está na oposição 
-exemplo: Japão. 

Pode percorrer o Planeta: não há exemplo de_ um país 
em que o grande partido nacional, o grande vencedor das 
eleições congressuais esteja no Governo e na periferia do 
poder, tendo que receber notícias, receber informações ares
peito de decisões que são tomadas- e não importa se essas 
decisões são corretas ou não. Digo que isso_é esquizofrênico, 
politicamente. É isso que quero dizer. Afirmo e repito que
isso é politicamente esquizofrênico. 

Alguém pode estar pensando que o Senador José Fogaça, 
ex-Presidente do PMDB, veio para a tribuna pregar a saída 
do Partido do Governo. Engana-se quem pensa assim. 
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Estou dizendo, estou afirmando que a situação polític~l 
que se vive no Brasil. gt:rada por esse nosso sistema presic.k·n
cialista, gerada pelas circunstâncias hb~órica5 que antecede
ram a essa situação de hoje. geradas pelo fato de termo~ 
elegido um presidente que era de direita c corrupto e um 
viCe que era honesto e de esquerda (mesmo que seja de uma 
esquerda hastante antiga no _seu modo de pensar. mas é)
um saiu. o outro suhiu -estou querendo dizer que este é 
um País ahsolutarnente surrealista cm termos de experiência 
polttica. O que também estou querendo _dizer é o s.eguintc, 
Sr. Presidente: que espanto é esse com o PMDB, meu Deus 
do Céu?! O Partido está vivendo uma experiência única no 
mundo: a de ser sustentação do Governo e ser periferia. Por 
que o espanto em se constatar que esse partido t.'St~ descop
fortâvel. está vivendo momentos difíceis, tem dificuldades de 
relacionamento? Quf.!r dizer que o BraSír r.! que é o pas~o 
certo_ no mundo então? A h! Então é o Brasil que é o "João
zinho do passo certo" neste Planeta. O certo é o grande Partido 
nacional sustentar o Governo e posicionar-se na periferia das 
grandes_ decisões, do comando do núcleo central qc poder 
e de decisão. 

Não. meus amigos. n·ão! Isso é uma esquizofrenia política 
da nossa história política~_ rigorosa c profundamente anômala. 
O que temos que considerar normal, justo, esperável, é que 
esse Partido~ nessa situação csquizofrênica. não se sinta à 
vontade. Mas o que ternos visto _é o contrário: o partido que 
se suhmctc a essa camisa-de-força paranólde e não se sente 
à vontade dentro dela é o partido fisiológico, impatriótico; 
é o partido que não estâ pensando no Paí5, t!, sim, no seu 
interesse eleitoral. Meu Deus. onde estamos?! Onde está a 
lógica da realidade histórica contemporânea? Deveríamos ou
vir os analista·s políticos, os comentaristas, os-articulistas, dize
rem: ""'Bem, tudo isto era normal e esperável". Porque o 
que era anormal e inaceitável era que esse Partido se sentasse 
nessa situação d_e maneira absolutamente passiva, que essa 
grande coletividadc orgânica aceitasse isso com uma tranqüi-
lidade paquidérmica. _ -- -·- -

Não! O Partido é um organismo humano, que reage a 
essa impropriedade esquizofrénica que se instalou no Brasil 
- e que não é culpa de ninguém aqui. A não ser o fato 
de que cada um de nós, Senadores, votou pelo impeachment 
do Presidente Collor. Cumprimos um dever ético, um dev_er 
moral. O Pals quis isso.- e fizcinos O que o País quis. O País 
elegeu o Sr. Collor e, como seu Vice, o Senhor Itamar Franco. 
Não estamos desrespeitando este País. Só não consigo enten
der, só não consigo assimilar o espanto que está havendo 
com a reação normal e natural de um corpo orgânico humano 
-que é um partido político- diante de urna situação absolu
tamente imprópria. antinatural, esquizofrênica e ab~oluta
mente contrária a qualquer sentido básico de natureza. 

Portanto, meus amigos, quando se vê o Deputado, o 
Governador, o Senador do PMDB - Senadores são mais 
raros, é verdade, mas se vêem tamht!m- protestando, recla
mando, sentindo~se desconfortável, estas são reações naturais 
desse corpo orgânico diante de urna situação anôrilala, patoló
gica, anormal, que não !em precedente e nem se repete em 
nenhuma outra nação do mundo. Era de se esperar; portanto, 
que se dissesse que o que está acontecendo é muito normal, 
era esperado, está dentro da justa expectativa em relação 
a urna situação gerada pelas circunstâncias, pelos fatos, pelo 
inaudito da realidade política brasileira; ou seja,-que, diante 
dess_e quadro doentio, patológico, que é o processo político 
br~sileiro, um corpo orgânico- chamado partido político não 

esteja con5eguindo y,e adaptar. não está conseguindo viver 
norma_lmcnte esse processo. 

Fico somente imaginando se o Sr. Miyazawa, ex-Primei
ro-Ministro do Japão, detentor de mais de 100 Cadeiras no 
Parlamento, na Dieta japonesa, resolvesse aderir ao PNJ do 
Sr. Hosokawa. Gostaria de presenciar essa experiência; ver 
aquela estrutura humana chamada Partido Lihe~al-Derno_crá
tico japonês. que ficou 38 anos no poder. apenas ao baixar 
o número de deputados- não perdeu a eleição, apenas baixou 
o núm~ro deputados -perder o núcleo central do poder. 
Gostaria de ver como isto se sucederia, o que resultaria disto 
em termos de equihbrio. de estabilidade institucional e política 
nessa nação extraordinária que é o Japão. 

Ma:s volto, Sr. Presidente. à indagação que fiz no comc::ço: 
estarei, ne::;ta linha de raciocínio, pregando, por acaso, o afas
wrncntu do PMDB do Governo? Todos que ú~rn acompa
nhado o meu posicionamento, mesmo na condição de Prcsi
dcnk Nacional do Partido. sabem que essa não é a minha 
posição. Não mudei cm do_is dias, em 48 horas desde que 
saí da Prcsidência:C não é isso que venho pregar desta tribuna. 

_O primeiro registro que venho fazer, Sr. Presidente e 
Sr:s. Senadores, ê o de que não aceito esse julgamento_ que 
está sendo feito do meu Partido, porque é um julgamento 
injusto e profundamente desonesto~ caracterizado- esse jul
gamento, sim- por uma antecipação de interesses eleitorais. 
Estou aqui para tentar trazer. dentro desse conjunto de fatores 
-que, como disse, tornam !i política brasileira um~ _coi.s~ 
esquizofrt!nica - dentro da minha limitação, um mínimO de 
ordem mentaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Eminente 
Senador José Fogaça. para se avaliar a qualidade c a impor
tância do seu pronunciamento, basta observar a atenção de 
todos os Colcaas neste plenário. Infelizmente, contudo, o 
tempo e o Regimento são absolutamente implacáveis. De mo
do que apelo a V. Ex' -porque existem outros oradores 
íi1scrltos- que se_ encaminhe para o final do seu discurso. _ 

O Sr. Gilberto Miranda -Sr. Presidente, sou o terceiro 
inscrito na lista de oradores. e, se a Mesa permitisse- porque 
entendo que é muito importante para todos nós e para o 
meu Partido - cu cederia os meus 20 minutos ao Senador 
José Fogaça e deixaria de falar hoje. Penso que a Mesa poderia 
fazer essa concessãO ao niaiór Partido do Congresso Nacional, 
pois é muito importante a exposição do SCnador José Fogaça .. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, V. Ex• vai 
me permitir uma solução que compatihilize a grande expec
tativa da Casa e da própria opinião pública nacional com 
o pronuncíarnento do Senador José Fogaça e com o Regimento 
da Casa. Como V. Ex"' sabe. o Senador José Fogaça é Vice
Líder da nossa Bancada. Pediria, então, a-V. Ex~ que garan
tisse a S. Ex• o exercício da tribuna, já na condição de Líder 
do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Na verdade, 
o l{egim~nto é .omisso quanto a essa questão de cessão de 
tempo de um orador inscrito a outro, como acaham de fazer 
o Senador Gilberto Miranda e o Líder Mauro Benevides. 
Portanto, isto~ perfeitamente possível. Além disso, pela iin
portânCía e pela- qualidade do_ pronunciamento de V. Ex", 
nohre Senador José Fogaça, cumpre-me informar-lhe que V 
Ex" poderá dispor de mais algum tempo. 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador Mau
ro Benevides e Senador Gilberto Miranda. Obrigado tambt!m 
a V. Ex\ Senador Nelson Wcdckin, ilustre Presidente que 
comanda a sessão nesta tarde. "_ 

Feito eSse registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gosta~ 
ria tainbém de trazer aqui a percepção ·que tenho de yuc 
os nossos outros companheiros de coligação que apóiam o 
Governo tamhém não se--sentem à Vbt'ifã:de. E registro istO 
com muita ênfase: eles não têm ·nenhuma culpa ~spccífica, 
a não ser aquela que também temos, ·aquela que, eu diria 
até, todos o_s brasileiros .t.êm pelo quadro que se formou neste 
País. 

Não estou fazendo uma acusaç~o e nem ~stou tcnq:mdq 
levantar um quadro de uma possível disputa de poder interno. 
O que estou tentando registrar é o quadro _anormãl, patoló
gico, que se instalou na política brasileira é -naturalmente 
temos que contar com isto - que produz esses resultados, 
essas conseqüências, que não siio nada inesperadas. E registro 
com toda a tranqüilidadc, mas com a maior seriedade e hones
tidade: isso não ocorre por causa doe uma possível ou suposta 
voracidade dos nossos coligados nesse apoio ao Go\iefnõ Ita
mar Franco. Não! Quem pensa assim, quem julga assim c 
quem acusa assim está cometendo uma gtave c inaceitável 
injustiça. 

Vivemos, Sr~ Prcs_idt.!nt~ _e Srs. SenadorCs, um_ período 
muito difícil. Há uma crise estruturai do Estado que gera 
um desequilfhrio de contas púhlicas, um déficit praticamente 
iOvendvel, incontrolável. c uma inflação de 35% ao rilês. 
Fizemos -o impeachment de um Presidente e temos ainda pela 
frente mais de um ano de governo; mais de um ano nos separa 
das eleiçõesàc 1994 e da posse do futuro P_resiQe_nte da Repúw 
hlica. 

O que venho defender é algo bem opm;w ao- que disse 
no início da minha argumentação. Ao mesmo tempo em que 
registro essa disparidade, essa discrepàricia que- é a ordem 
política instalada no BraSil, registro, taml;>ém, a enorme gravi~ 
dade_ do momento polífíco que- estamos vivendo, pela instabi
lidade econômka._ pela instabilidade das finanças públicas, 
pela crise de crédito públlco que se vive no Brasil. Isso me 
leva a concluir exatamente o oposto daquilo que se podia 
esperar do início da minha argumentação. 

Entendo, Sr. Presidente, que o apoio do PMDB ao Go
verno não é só necessário. Vou mais longe. Pen_so que o 
apoio do PMDB é pouco. Se esse GoVerno contar ·apenas 
com o apoio do PSDB c do PMDB, não chegará aonde, creio, 
dE!va chegar: a estabilização económiCa. A estabilizaÇão da 
economia brasileira não se obterá s6 Çom o apoio do PMDB, 
do PSDB e,. possivelmente, do PP. Esse é um apoio insufi~ 
ciente, porque as reformas que este_ País está a exigir-são 
de tal profundidade e __ repercussão política que interferirão 
e afetarão a vida dos cidadãos. Se o apoio não for quase 
que consensual, quase que articulado, quase que pactuado, 
essas· reformas não serão implantadas, e o País nãó vai atingir 
a estabilização económica de que precisa. 

Quando digo que o PMDB deve continuar apoiando o 
Governo Itamar Franco, não estou desconhecendo que a situa
ção política é esqUizofrênica e que sómos-vítima~rdela. Quando 
digo que o PMDB deve continuar apoiando o Governo Itamar 
Franco, também não estou desconhecendo que esse apoio 
é pouco, é insuficiente. O PMDB inteífo, cerrando fileiras, 
unânime_, unido, apoiando maciçamente o GOVerno-Itámãr 
Franco ainda seria - repito - muito pouco, porque o Go
verno Itamar Franco precisa àe -muito niais apoio: d~ .9~e 

aquele que essa base congressual, eventualmente majontâna, 
possa lhe dar neSse ou naquele processo de decisão, nesse 
ou naquele projeto que venha para esta Casa. 

Sr. Presidente, os Ministros da área econômica, aqueles 
que estão conduzindo as decisões, estão fazendo o que deveffi 
fazer. o gniu de medida em que isso está sendo feito é que 
é insufiCiente. A prOfundidade, o alcance, o grau, o tom dessas 
medidas ainda é insuficiente. Ê preciso que essas medi_das 
sejam muitO -màiS- profutidas, muito mais amplas, de muito 
inaior alcance. Portanto, o ca'minho está certo; o grau, a medi
da é que ainda é pequena; tãittO que leva muitas pessoas 
a supor que não existe m_edida _nenhuma. Quant?S pessoas 
_tfm dito: "O. Governo ainda não apresentou um plano, não 
disse a que vCiO, ainda nãO ag-iu, ainda não comhateu a infla~ 
ção"?! A inflação está sendo combatida, atacad_a. mas, para 
atacá-la de forma séria e consist_e_nte! ,tem que se equilibra~ 
as contas públicas, a receita, c estabelecer disciplina físcal. 
Um regime fiscal sério, consistente, é necessário·. para este 
País. F;:ntretanto, regime fiscal sério em que se cortam só 
3 bilhões de dólares do Orçame-nto deixa bastante dúvidas 
a reSpeito não da seriedade, mas do alcance da medida, da 
eficácia dessa decisãO. 

Portanto, se tem que cortar, teria ãln-da que cortar mais; 
se tem que aumentar a arrecadação, teria airida que aurn~ntar 
mais. Rcfiro~me a uma questão dimensional, de tamanho, 
de grau das coisas. Todos Os países que utilizaram esse sistema 
Õrtodoxo de comhate à inflação, e o fizeram eficientemente, 
não o fizeram nesse grau tão _ameno, tão inodoro, tão insípido, 
como vem sendo feito no Brasil. E o Cju~e falta? Será que 
estão faltando novas medidas? O irt:~pacto de decis_Qes l)eterow 
doxas? A âncora monetáría da dolarização? Não! Nãol O 
que falta~ apoio polftico para disciplinar mais o sistema fisCal 
~ra,ileiro. E apoio político do PSDB e do PMDB não chega. 
E preciso o apoio das lideranças sindicais, das lideranças em
presariais, apoio deste País, Sr. Presidente! 

Numa hora como esta, quando refletimos sobre o quadro 
que aí está, ternos que fazer urna opção. E a opção dada 
parece~me clara: não pode haver paulada como no modelo 
chileno ou no modelo argentino. Por que não'? Porque o B_ra_sil 
não quer isso. Qual foi a paulada do nioddo chileno'? Trinta 
por cento de desemprego. redução drasticfssim(;l d_o _poder 
aquisitivo, controle monetário .extrernalll:ente rígido; baixou 
a inflação, acabou com ela antes da ditadura militar. O Brasil 
quer isso'? Não, o Brasil não quer isso. O Brasil aceita isso? 
Não, o Brasil não aceita isso. O povo brasileiro apoiaria isso? 
Não, o povo brasileiro não apoiaria isso democraticamente. 
Logo, não é isso o que vai acontecer no Brasil, porque somos 
uma sociedade democrática razoavelmente organi.z~da_e com 
um mínimo de consciência de soc_iedade civil. 

Isso pode ser feito sem força e sem violência. em países 
como a Bolívia. Com todo o respeitO a essa nação amiga, 
mas a Bolívia não tem uma sociedade civil organizada, não_ 
é capaz de reSponder às ações de governo. É por isso que 
no governo do Sr. Paz Zamora foi possível estabelecer um 
sistema ortodoxo de combate à inflação que_ elevou a taxa 
de desemprego a 20% -a 22% de desemprego,_ socorre-I!le 
o Senador Ronan Tito. Çom 22%- de desemprego, eu acabo 
com a inflação em qualquer lugar_ do mundO. A queda do 
poder aquisitivo dos trabalhadores e dos assalariados é tal 
que a inflação desaparece, é fulminada. 

Pergunto, porém, a V. Ex~: O Brasil quer isso? O Brasil 
apóia isso? O Brasil aceita iss_p? Não.- O Brasil não quer, 
não apóia, não aceita isso e não vai ter isso. O que o _Brasil 
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tem? Um conjunto de medidas, todas eficazes. que estão cami
nhando lentamente; são medidas insuficientes, graduadas num 
nível muito baixo, mas, ao longo do tempo, poderão surtir 
efeito. Se _queremos uma linha de seriedade para combater 
a inflação nas suas causas, então, temos uin dilema, temos 
que fazer uma opção: ou o modelo chileno, ~itadura com 
Pinochct, 300(; de desemprego; ou o modelo boliviano. socie
dade desorganizada, 22% de desemprego; ou o modelo que 
se está implantando no BrasiL Só que esse modelo que _se 
está implantando no Brasil. como é de longo prazo, exige 
um elemento que os outros países não precisaram ter e que 
nós temos que ter, potque,-sc não tivermos, tambt!m esse 
modelo não vai dar certo: é preciso um verdadeiro choque 
permanente de perseverança. Se é aos pouquinhos, se é paula
tinamente. se é_ por uma linha de conduta su_avizada, de aplica
ção amenizada das medidas. não tenho nenhuma dúvida: só 
a persi!:ttência vence.-

O Brasil está disposto a esse verdadeiro choque de pers_e
vcrança, de contimiídadc. de linha reta na condução do pro
cesso· económico_? Se está, é absolutamente necessário que 
tenhamos consciência de que só a continuidade garante o 
sucesso dessa fórmula baseada na eficiência ·baiXamente gra
duada; só a continuidade, a perseverança, a persistência, a 
tenacidade; e não conheço processo político que inclua persis
tência, tenacidade e perseverança e que, ao lado disto,_não 
tenha muito apoio político, consciente. sólido e_articulado. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 
Senador José Fogaça'? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra, Semidor 
Mauro Benevides, em seguida darei a palavra a V. Ex• Apenas 
pretendo encerrar uma primeira parte ailtes dos apartes a 
V. Ex• c ao Senador Jarbas Passarinho, que, se não me engano, 
havia solicitãdo. 

Quero tentar resumir, Ou sintetizar, ou traduzir, dizendo 
que não defendo a permanência do PMDB no Governo: defen
do o apoio da socie-dade brasileira a esse Governo. Portanto, 
nisso está incluído o PMDB. O apoio a essas iniciativas, a 
essa linha, «;! um apoio que exige base política sólida e uma 
grande consciência de perseverança e continuidade. Ou é isso, 
meus amigos, meus companheiros, meus colegas Senadores, 
ou então estamos numa situação difícil, sem ter para onde 
ir: 

Quando esse Governo cOmeçou, eu tinha clarO para mim 
que o político não pode afetar o económico. A críse· político
instituciOnal, gerada pelo impeachment, não poderia se intro
duzir na esfera econômica e suscitar a inconfiabilidade gover
namental, o desequilíbrio do crédito públíco e, conseqüen
temente, o aumento de taxa de juros e mais inflação. Era 
preciso urna segurança institucional, uma estabilidade política 
que infUndisse confiabilidade, sentimento de confiança, nos 
agentes econômicos: os que vendem, os que compram, os 
que investem, os que trocam, os que produzem. Mas, ao 
mesmo tempo, estamos diante de uma situação, como eu disse, 
absolutamente anormal. E é nessa direção e nesse sentido 
que venho aqui fazer a defesa do meu Partido, independen
temente do fato de eu pensar diferente de outros compa
nheiros do PMDB que acham qu_e o afastamento é o melhor 
caminho. 

Todavia, entre os que querem permanecer no Governo 
e os que querem sair, não ouvi ninguém dizendo assim: vamos 
sair para jogai pedras, vamos sair para desapoiar, vamos sair 
pa~a futricar o GovernO num oposicionismo permanente, fé r-

reo. duro, no Congresso Nacional. Não, ninguém diz isto. 
Ao contrário, dizem: vamos sair porque é es_quizofrênico, 
porque é anormal, porque não está dentro de uma lógica 
mental possível essa excludência periférica do maior Partido. 

Se a sociedade brasileira não compree-nde isso, não aceita 
isso e não vê nisso algo que ~era de se esperar que acontecesse, 
meu Deus, onde estamos? E assim, tem que ser assim. Dentro 
desse processo difícil, complicado, produto do nosso País, 
cada um cumpre o seu papel. 

Há integrantes_ do nosso Partido que estãp defende_ndo 
a saída, e há outros, como eu, que defendem a permanência, 
porque, no meu entendimento, o Presidente Itamar Franco 
não precisa só do PMDB. O PMDB é pouco. Só com o PSDB 
e _com o PMDB, essas medidas, essas iniciativas da área econó
mica se tornam frágeis demais, perdem o conteúdo, a eficácia, 
a capacidade de repercutir positivamenfe. --

Portanto, venho trazer aqui esta proposta e este pensa
mento. Temos a responsabilidade de coordenar as expecta
tivas sociais, de organiz<1:r o pensamento da sociedade~- temos 
que fazer uma espécie de arranjo dos presSupostos políiicOs. 
E o que vem a ser isto? Isto é a população saber que este 
Governo tem apoio, que as medidas vão continuar e vão che
gar lá mais cedo ou mais tarde; devagar, mas sempre. 

O Brasil está optando pelo devagar e sempre, porque 
não agüenta o rápido e agora. O rápido e agora é Chile, 
é Bolívia. é de:<emprego, é redução de salário dos funcionários 
públicos, é violência salarial em níveis que não conhecemos 
no }3rasil. !'{ão sabemos o que é isso por que passaram esses 
po_vos recentement~_. 

Portanto, se alguma coisa pode ser feita nesta hora, se 
uma palavra servir aos meus companheiros do PMDB, aos 
companheiros dos outros partidos, a palavra que posso dar 
neste momento - de quem viveu por dentro essa crise do 
PMDB, de quem a experimentou na carne, viveu-a no dia-a
dia- é de que não se trata de um gesto primário, grosseiro .. 
de fisiologismo político; trata-se da reaÇão na~Ural de urri cofpo 
orgânico, que se chama partido político, diante do quadro 
absolutamente anómalo que é o quadro do processo político 
brasileiro. 

Quero ir uin pouco mais adiante, Sr. Presidente. Defendo 
que possamos construir gradativamente um articulado pacto 
político, um articulado pacto social em torno dessa continui
dade. Por que quero ir mais adiante? Porque acho que essa 
continuidade não termina em 31 de_ dezembro de 1994; essa 
continuidade, essa perseverança, essa tenacidade, essa linha 
de tratamento sério das finanças públicas tem que ultrapassar 
31 de dezembro de 1994. 

É assim ciue penso; é em torno disso que procuro orga
nizar a minha participação política. Penso qUe se for para 
ficarmos com essa linha de seriedade, de suave tratamento 
das finanças públicas até o dia 3 de abril, quando todos os 
Ministros, inClusive o Ministro da Fazenda, saírem para se 
candidatar a cargos eletivos, então, ninguém é sério. Descul
pem-me, acabou a brincadeira; vamos todos tratar cada um 
de sua vida. Quando falo em continuidade, estou falando, 
sim, na permanência do MinistrO Fernando Henrique Cafdoso 
no Ministério da Economia. · 

Ontem, S. Ex• ofereceu o Min'istério. Eu digo: <"<Nós, 
os brasileiros, não aceitamos que S. Ex" saia". E vou mais 
adiante. Se o projeto é sério, se o piOjêto é o da continUidade 
e_ o da perseverança, S. Exa está sendo prisioneiro e -iefém 
da sua seriedade. Nem no dia 3 de abril o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso poderá Sair. Por sua vontade, não poderá 
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sair~ a não ser que seja demitido. Ou então não ·existe _o 
projeto da perseverança. não existe o projeto da continuidade, 
não existe o Projeto da_seqüência_ordenada. coordenada, st!
ria, do controle _das finanças púhlicas. 

O Ministro é prisioneiro da camisa-de-força da sua pró
pria seriedade. Está aplicando um tratamenJo çlc persistência 
muito consistente, de disciplina fiSCal muito séria~ rilaS Isso 
só pode ser honesto e sínçcro se tiver real intenção de contimii
dade. E não -súá mudando o Ministro, no dia 3 de __ a_büL 
que isso vai continuar, Não, porque depende de uma coorde
nação política, de uma simhologia de liderança. de politici
dadc, que só o Ministro Fernando Henrique Cardoso conse
guiu dar dentro do Governo harnar Franco~ -

Portanto, repito, S. Ex·' é refém desse projeto de perma
nência, desse projeto de continuidade. S. Ex·' está preso pelo 
conteúdo da serfedadc com que se propôs a tratar .as finanças 
públicas deste Pais. Não pode sair no dia_ 3_de abril. Descul
pem-me. mas. se sair nó dia 3 de abril, por vontade, por 
moto próprio, é porque não havia projet~ Ue pcrsisténcia, 
não havia seriedade, não havia Si"ikeridãde, e todOs nós aqui 
estávamos brincando. 

Di"go isto- e-te-mos-aqUi n:o plenário Senadores do PSDB_ 
que me dão a honra da sua presença- porque é assim que 
defendo. no interior do de.hate .. que se trava no _meu Partido, 
a necessidade do apoio do PMDB; porque há um conteúdo 
de permanência. há um conteúdo de continUíd_ade, há uma 
linha necessária de não fugir daquilo que está proposto. Isso 
implica várias cóisas,- entre elas o Sr. Ministro Fernando Henri
que Cardoso permanecer até 31 de dezembro de 1994, reassu
mir no dia 1" de janeiro de 1995 e c_ontimiàr, sejJóSsível, 
essa política econôinica ·no fut_uro; num futUrO qUe não -é ·só 
de curto prazo nem só de médio prazo. S. Ex·' poderá não 
assumir no dia l"_como Ministro da Fazenda, mas só o fará 
se, por vontade do povo brasileiro. houver a derrota da coliga
çãc.. política oU do partido político que optar pela sua conti-
nuação. _ _ __ 

Esta é a forma como, _dcs.nudadamentc, enxergo o pro
cesso político brasileiro. E quando usei a expressão "abraço 
de afogados", eu a usei a partir desse entendimento. Nós, 
que estamos. áinda hoje~ dentro do Governo Itamar Franco, 
estamos num "abraço de afogados":_mo_rr_em_o_s ou vencemos 
juntos. Não importa qUem sai, quem fica, queni vai eni.l5óra, 
quem se mantém, quem é Ministro ou quem deixou de ser, 
por esta ou aquela razão; o "abraço de afogados" está dado. 
Se não tivermos sucesso, paga quem ficou porque ficou, c 
paga quem saiU porque saiu e, portarifo, nãO ·ajudou. Não 
tem saída. é "abr_aço_ de afogado:;" literalrnent_e, Sr. Presi-
dente, Srs. SenadOres. - -

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

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra, Senador 
Mauro Benevides,, ouço V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre SenadoJ; Pedro Simon, 
V. Ex•, h_oje, prende a atenção desta Casa -:-:=_aliás. Senador 
José Fogaça. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA- Obrigado; Senador, pela confu
são generosa. 

O Sr. Mauro Benevides -Talvez eu tenha sido traído 
porque identifico no brilho tribunício de V. Ex~ aquele seu 
Colega de representação do Rio Grande do Sul_nesta Casa, 
que há cerca de uma semana ocupou esta tribuna com o mesmo 
brilho, com a mesma cort~petência, com a mesma digriid~de. 

N-aquela ocasião. s.· l::.x" ta~ia reflexões direciOnadas apenas 
para o PMDB, e,_ hoje, V. Ex·•. secundando-o nesta tribuna. 
reporta-~e também ao nosso Partido, mas situando-o no con
texto da conjuntura econômica. Da mesma forma como Pedro 
Simon. V. Ex·· dcmonstra_de_forma inequívoca a sua identifi
cação com o nosso Partido, o Partido que presidiu há até 
ht'!m pouco com mestria. compctêitdà, tii-oCínio,'clarividência; 
enfim, num dos momentos mais delicados de toda a trajetória 
pct!medehista. V. Ex' realmente conduziu a nos~a agremiação, 
permitindo que as divergências internas se robustecessem até 
no contraditório, para permitir que aquela Convenção, que 
realizamos domingo, transcorresse em meio à mais absoluta 
normalidade. Os grupos de convencionais que poderiam divt.!r
gir no que tange ao afastamento o.u permanência do PMDB 
no Governo, todos aqueles grupos tiveram franqueada a opor
tunidade dt.! dissertar. sob__re esse Jema, porque V. Ex", presi
dindo a Convenção. permitiu a todos eles que, com a maior 
liberdade de pensamento, defendessem as suas teses e, sobre
tudo, apontassem o melhor caminho para o nosso Partido. 
V. Ex·' deixou marcas indeléve_ê, Senador José Fogaça, de 
uma atuação c.riteriosa e dinâmica à frente do fMD~. Não 
fora, sem dúvida, o seu descortino, talvez não estivéssemos 
aqui discutindo, com absoluta tranqüilidade, ainda, aquilo 
que V. Ex·' acaba de prcconiza_r: o arranjo dos pressupostos 
políticos para que o PMDB ajude o País a sair dessa imensa 
dificuldade em que se encontra no momento. Estou convicto, 
Senador José Fogaça, de que V. Ex• continuará tom essa 
mesma segurança. com esse mesmo equihbrio a se posicionar 
diante dos seus companheiros do PMDB e, na tribuna do 
Senado Federal, diante da opinião pública brasileira. defen
dendo, como fez agora, o apoio ao' Goyerno. E muito mah. 
do que ao Governo, a própria sustentação da governahilidade, 
para que saiamos desse quadro crítico que reclama de _todos 
nós uma participação ativa·, corteta, coerente, que permita 
ao País ultrapassar esses momentos difíceis que está vivendo. 
V. Ex• se reportou também à entrevista de ontem do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso que, em determinado trecho_da 
interpelação dos jornalistas, num rasgo de magnanimidade, 
entendeu de colocar o seu cargo à disposição do PMDB. Da 
mesma forma que, a partir da posse do Presidente Itamar 
Franco, apoiamos o Ministro Gustavo Krause, apoiamos pro
postas do Ministro Haddad, aqui mesmo Inte-rpelamos o Minis
tro Eliseu Resende, reclamando de S. Ex• a indicação daquelas 
linhas mest-ras da política econômica brasileira, haveremos 
de fazer em relação ao Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
nosso companheiro de~a Casa, homem identificado _c_om a 
realidade econômico-finan ceira do País. Estaremos, aqui, 
dispostos a colaborar e aprovar aquilo, nobre Senador José 
Fogaça, que possa ser entendido como proposta viável, capaz 
de assegurar ao País a ultrapassagem desses momentos,_ desses 
percalços, desses obstáculos q~e estamos realmente enfren
tando. V. Ex• tem, neste instante, reiteradamente, a admi-. 
ração e o respeito dos seus companheiros da Bancada ·do 
PMDB. Faço votos de que essa continuidade c_ essa perseve
rança à que -v. Ex• alude. possam inspirar o nosso apoio e 
a nossa ajuda ao Governo Itamar Franco, sem o que as dificul~ 
dades se redimensionarão, gerando, porfantó, um quadro de 
maiores dificulcfades para o País. 

o SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado. nobre Senador 
Mauro Benevides. V. Ex• é extremamente generoso com todo 
mundo, mas me tem distinguido-, pãrticularniente, corh pala
vras sempre de apoio e de solidariedade. Dell-me,_neste perío-_ 
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do difícil de turbulência que vivemos na Presidência do 
PMDB. o testemunho constante da sua colaboração, da sua 
clarividência, da capacidade de entender os problemas c bus
car soluções. 

Agradeço a V. Ex" por tudo que f~z neste período e 
pelas palavras que agora disse. Agradeço, também, pela con
fusão generosa que fez com o nome do Senador Pedro Simon; 
mas não é uma confusão tão injusta, porque tudo que sei 
de politica aprendi com S. Ex• Portanto, realmente, essa confu
são é muito justa e procedente.. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte? ___ _ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador Ronan Tito. 
antes dt! conceder um aparte a V. Ex~, com toda satisfação, 
gostaria de ouvir o nosso ilustre Colega, Senador J ar~as Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado, Senador José 
Fogaça. Há cerca de meia hora, ouVia V. Ex'-'. no belo discurso 
que faz, mostrar-se indignado com o julgamento, que chegou 
a caracterizar com um certo sentido eleitoral, no procedimento 
do PMDB. Pr~ocupado que estou com a govcrn-abilidadc, 
ainda que num Partido, teoricamente, situado na Oposição. 
acho que o PMDB vai se sair muito mal disso. Permita-me 
V. Ex• que cu antecipe. Se ficar, de acordo com algumas 
declarações que já foram feitas, inclusive por um Governador 
do Paraná, que ainda pertence ao Partido de V. Ex", será 
caracterizado como a vitória da tendência daqueles que pre
tendem fruir o poder~ se sair. a maledicência colocará em 
cima do PMDB a chave de que o PMDB assim o faz porque 
se sentiu preterido e estava na periferia do poder. E mais 
ainda: aparecem no momento -:- e fico rejUbilado de ouvir 
agora a interpretação do nobre Líder da Bancada de V. Ex~. 
Senador Mauro Benevidcs --as declarações do Ministro da 
Fazenda, o nosso nobre C_Qicga Senador Fernando Henrique 
Cardoso. Disse o Líder do PMDB que S. Ex\ num rasgo 
de magnanimidade, okrcceu a cadeira. Entendo de um modo 
um pouco diferente. Achei at~ que S. Ex~ foi irónico, senão 
sarcástico, no momento em que disse: "Se é_ pela cadeira, 
ela está aqui". Isto é mal para todos nós. e é mal particu
larmente porque, no momento em que nós estamos vendo 
o desconceito crescente do Parlamento, esta cisão que pode _ 
haver hoje nos partidos que dão o apoio fundamental ao Go
verno -os outros são _de menos expressão, os que o apóíarn, 
ou pelo menos de menos expressão numérica - , me faz 
crescer a preocupação com o julgamento popular em relação 
ao procedimento dos políticos no Brasil. V. Ex~ fez uma apre
u diria até erudita, quando fez um passeio .cm relação ao 
Cone Sul, naquilo que aconteceu há algum. tempo, relativa
mente à questão do custo social das pauladas na inflação. 
Essa preocupação também eu tenho, embora -renha grande 
confiança na palavra que o Ministro tem empenhado, sistema
ücamcnte, de que choque não haverá. Então, lastimo por 
isso, porque acredito que o ideal seria que essa irerite fosse
um casamento bom, seguro, sólido, e não aquele casamento 
rnorganático que foi, no Governo do Presidente Sarney, a 
aliança do PMDB com o PFL; que, na verdade, não se caracte
rizou por uma solidez de alianças. De modo que, ao ouvir 
V. Ex". a minha preocupação cresceu. V. Ex", ainda há pouco, 
presidia, com brilho, sem dúvida, o Parfido que hoje tem 
as maiores Bancadas- na Câmara e no Senado, e é um homem 
que traz para a nossa reflexão um pensamento muito impor
tante, quando se indigna com aquilo que cOnsidera uma verda-

deira esquizofrenia no julgamento do procedimento do 
PMDB. Praza aos céus que se encontre uma solução melhor 
do que aquela que estou imaginando que pode ser dada. Des
culpe-me V. Ex" 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A palavra de V. Ex' é a palavra 
de um home_m _experimentado, vivido, um homem que ocupou 
todas as posições no poder neste País e que, portanto, conhece 
o diabo por dentro e por fora e sabe muito bem do que 
está falando. Só espero que o vaticínio de V. Ex• não esteja 
certo e que consigamos sair bem desta situação. que é real
mente muito difícil, muito complicada, naquele estilo de: "Se 
correr, o bicho pega, ·se- ficar, o bicho come". 

Posso dizer também que me preocupa muito uma coisa, 
que V. Ex• também sabia que faltava no Governo ao qual 
serviu: ao Governo Collor faltava coordenaÇão política para 
muitas matérias que eram votadas aqui ou que eram tratadas 
com a sociedade. Acho que neste Governo também falta coor
denação política: e a coordenação pOlítica de que falo não 
é aquela coordenação presidencial- porque existe a coorde
nação presidencial, que é a grande macrocoordenação de todas 
as linhas gerais do Governo, e é evidente que isso é insubtraível 
do Presidente, é Sua Excelência -qU_ein faz e ninguém mais 
- , a coordenação de que falo é aquela feita no "pé de 
ouvido", por aquele homem que viaja, que vai vis~_tar ·:um 
governador. harmonizar tarefas e Soluções, buscar saídas para 
impasses que muitas vezes se estabelecem; é alguém que, 
24 horas por dia. trata de acolchoar os conflitos~ 

Lembro-me de que V. Ex• vinha ao Congresso para fazer 
isso._ Perdeu horas, ou ganhou horas, conosco aqui. reunidas 
as Bancadas. para explicar as intenções de cada projeto, ou 
de cada problema considerado mais dificultoso, mais proble
mático. Pois o Governo Itamar Franco não tem essa pessoa; 
tem coordenadores do governo nas Casas Legislativas; tem 
o Líder do Governo aqui no Senado, Senador Pedro Simon, 
que é brilhante e tem obtido vitória em todas as situações; 
tem o Deputado Roberto Freire. que, apesar de ser de um 
partido pequeno, é um homem fantástico, é uma figura presti
giada, prezada por todos. 

Mas o problema do Governo nem sempre se dá só no 
universo legislativo; às vezes, dá-se fora do Legislativo, corno 
foi esse episódio tão primário, tão pequeno, mas de uma 
eclosão tão gra~d~. que foi o conflito com o Governador 
Fleury. ·· - · 

Lembro~rne que, quando o Telê Santana era técnico da 
seleção brasileira, o pessoal dizia: ''Bota ponta, Telê!" Era 
a unanimidade nacional. Agora, com o Parreira, é: "Bota 
o Romário!". Eu diria para o Presidente Itamar Franco: "Botá 
coordenador, Itamar!", porque senão vamos ter episódios co
mo esse acontecendo sucessivamente. 

Agradeço a V. Ex• a sua contribuição que, corno sempre, 
soma, acrescenta muito. 

O Sr._ Ronan Tito- Permite-me V~ Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Tem V. Ex• a palavra. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador José Fogaça, com 
relação ao desempenho que V. Ex" teve na Presidência do 
nosso Partido, já falou muito bem o nosso Líder, Senador 
Mauro Benevides. Endosso totalmente tudo o que disse S. 
Ex~, que não o fez por generosidade, mas por um dever de 
justiça. Gostaria de me ater à parte do_ se_u discurso em que 
cita os exemplos de outros países, principalmente dos países 
limítrofes, dos países vizinhos que também buscaram uma 
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saída para o problema da inflação, V. Ex" citou- muito_ bem 
os casos da Bolívia e do.Chile, mas cu queria voltar um pouco 
no tempo. V. Ex" não aprofundou a questão relativa à Argen
tina porque a diferença é magna. Em primeíro lugar, na Ar
gentina, a par da dolarii:ação que já existia, porque o dólar 
fluía normalmente no comércío- não _existia;·por exemplo, 
um Banco Central para obstar a troca de austrais __ Qu de pesos 
por dúlare5, c o valor era ilimitado - , lá tambt&m houve 
outro fenômeno dHcrcnte: entre. as meQida,s tomadas_pclo 
Presidente Carlos Menem, uma delas era um verdadeiro ato 
institucional. Dizia __ cssa.medida que nenhuma lei podia ante
por-se a ela, nem mesmo_ um artigo da constituição. ea.ra 
mim, isso se chama ato institucional. Gostaria de citar tambéin 
dois exemplos, eminentemente democráticos, de paTseS -que 
viveram momentos-semelbantcs ~o que estamos vivendo ago
ra: a Itália, logo no pós-guerra, vivia um momento de esquízo
ffenia. O que fez_ ac}uele país? Fe·z o AttO Constitúzionale, 
ocasiãO cm que seritaram à mesma mesa a Brigada Vermdha 
e o Partido Republicano, e todos os matizes da política, repre
sentados por seus partidos - e partidos quer dizer parte::. 
- ; se somássemos todas as partes que estavam_ sentados 
à mesa, discutindo a problemática da Itália, teríamos a totali
dade __ da população daquele país. E a Itália se reergueu. A 
Itália, aquele país minúsculo, com 57 milhões de habitantes, 
:menos de 300 mil quilómetros quadrados. sem nenhum recurso 
natural, hoje é_a_quarta pot0ncia mundial do mundo ocidental 
e cristão. Mas também há o _exemplo, muito citado __ e pouco 
seguido, da Espanha: os Pactos_dc Moncloa. Não é um pacto; 
foram 22 pactos. Acordos e mais acordos se sucedCram, com _ 
todas as partes da sociedade_; __ sindicato_s_ patronaiS, sindicatos 
de empregados e todos os partidos políticos fecharam-se no 
Palácio Jc Moncloa e começaram a disc;ytir .. _ .. _ _ · - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Inclusive os da oposição. Fe!ipe 
González estava na oposição. 

O Sr. Ronan Tito- Todos. Todos se sentaram, objeti
vando apenas uma coisa: o futuro da Espanha:· Arranjaram 
naquele momento uma saída extraordinária._V, _Çx~, durante 
bastante tempo, ensaiou-·par.a.isso, dizendo "que- não basta 
o~apoio do PMDB, do PSDB e do PFL. Isso é insuficiente. 
E repito: V. Ex" tem toda .a razão. Ou. cha.mamos. toda a 
sociedade para um acordo, ou não vejo -desculpe-me V. 
Exa -saída para a esquizofrenia que vivemos. Disseram outro_ 
dia, e volto a dizer, porque concordo, qut! o Brasil é um 
elefante amarrado a um pé de alface_. Mas acontece que são 
muitas linhas que amarram esse clefant~ ao pé de alface._ 
E essas_ linhas têm que ser juntadas no sentido de d_e_saiD_arr.w 
não só o elefante, mas de dizer o rumo que todo o Brasil 
quer para o nosso País. Parabenizo V. Ex" e cOrtcoiao·ínteg~a\
mente com as palavras que V. Ex~ está produzindo nesta 
tarde. Parabenizo-o também pela extraordinária gestão que 
teve perante o meu Partido, o_PMDB. M1litq obrigado, Sena
dor José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador Ro
nan Tito. Preciso, claro, além de agradec_er as palavras de 
V. Ex• , fazer o registro também da grande ajuda pessoal, 
da grande diligência pessoal que V. Ex• demonstrou junto 
a nós neste período. Como dizia V. Ex·', indo para aonde 
desse e viesse, trabalhando pela unidade, pela unificação Je 
conceitos,-de idéias, dentro do nosso Partido, acompanhan
do-me, ou viajando juntos, cm viag~rKdifíceis~esádas. cansa
tivas; em que V. Ex~ não tinha nada a ganhar, a não ser 

a satisfação da sua consciência tranqüilã-·com- o País. Além 
disso,_Y. Ex~ _deu uma contribuição extraordinária: ·ao dã-r
o acabamento, ao preparar uma síntese de_ esboço de um 
programa para o PMDB, V. Ex·1 cons_eguiu, pela primeira 
vez, nesta década de 90, pelo menos, depois do "Esperança 
e Mudança", produzir uma proposta nova; uma proposta que_ 
vem com um _con_tcúdo de aggiornamento, que, até agora, 
nenhuma outra havia conseguido. 

Não sei se o PMDB vai ficar com essa proposta, não 
sei se ela será aprovada na outra Convenção que realizaremos, 
possivelmente em março, não sei quando, mas de uma coisa 
tenho certeza: a proposta de V. Ex~ é inovadora, é atualizante, 
é carregada de um sentido de aggiornamento que não tínhamos 
até agora. Por isso, consídero-a, realmente, um rn_a_rcQ. e: _talvez 
ela venha a ser o marco que foi o "Esperança e Mudança", 
há 12 an·os. · 

Muito obrigado pela participação e contrihuição de V. 
Ex·· 

O Sr4 Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex·' um aparte, 
nobre Scnador José Fogaça? 

O-SR. JOSÉ FOGAÇA- Com prazer, ouço V. Ex'. 
nohrt! Senador Gilbt!rto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Em primeiro lugar, queria 
parabenizar V. Ex" pela forma comO conduziu o n-osso Partido. 
Num momento difícil, de turbulência, V. Ex' teve o equilíbrio, 
teve toda tranqüilidade. as portas do gabinete de V. Ex~ esta
vam sempre abertas para todos os Parlamentares, que, inclu
sive, reclamavam que, no passado, isso não existia: Presidentes 
antigos do Partido conversavam durante um, dois miilutos, 
ou quase sempre- não conversavam; e, na sua rápida gestão, 
isso não aconteceu - . Realmente, espero que o Deputado 
Luiz Henrique, aqui presente, realmente continue recebendo, 
ouvindo, acolhendo, para que tenhamos, cada vez mais, um 
Partído rriais deinoáático, mais ãbtirto para os seUs filíadóS. 
O PMDB é um partido de tempestade e se assemelha, e muito. 
ao atual Presidente da República em algumas coisas. O PMDB 

·gosta também de uma crise, vive de uma c:rise. Agora, como 
é interessante ao PMDB! Sentado, ao meu lado, está o Líder 
do meu Partido; o Senador Ronan Tito atrás, todo mundo 
com equihbrio para falar do Governo, da situação e, de repen
te, apareço eu, colocado como Vice-Líder do Governo pelo 
meu Líder Mauro Benevides, falando de forma completa
mente diferente de todos eles. Discordo na essência. O Presi
dente Itamar ·chegou ao Governo após uma crise brutal, das 
mais traumáticas que este País passou. O Presidente, que 
era Vice-Prcsidentc, que acompanhou meses antes a crise 
e sabia praticamente o que iria acontecer, deveria ter se prepa
rado, deveria ter algum programa mais específico. O que acon~ 
tece hoje no País é que não temos uma política económica 
clara, não tcmos uma política industrial clara, não temos ne
nhuma política. Dizem que há política, mas não existe absolu
tamente nada. São onze meses de crise, quatro Ministros da 
Fazenda, quatro Presidentes do Banco Central. Praticamente 
houve troca de vinte e sete mioistros. Se o partido pensa 
que isso vai acabar, se a Nação pensa que isso vai acabar, 
estão enganados. O Presidente vai continuar fabricando crises. 
Como pode se _aceitar que um Presidente da República não 
tenha a mínim.a condição de se informar sobre l,lm ministro 
antes de escolhê-lo, como foi o caso ào Ministro da Agricul
tura. Não muda, continua. O Presid_ente da República não 
ouve o CongressO. O Presidente da República fala com poucos 
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Senadores. Praticamente 10'7r ou 200: desta Casa estiveram 
hojt! com o Senhor Presidente da Rcpúhlica. Sua Excelência 
não ouve o conselho dos Líderes dos partidos. O Presidente 
da Repúhlica tem um Chde da Casa CiVil fraco, que e_stá_ 
lá no Palâcio somente para discutir cargos. V~ EX" bem- [t!'m~ 
hrou a4ui: re-almente falta coordenação política ao governo. 
Não se trata daquela história do "é dando que se recebe"; 
partido algum está aqui para ficar trocando favores ou ficar 
trocando cargos. Penso qu_c está na_ hora de acabar bso. O 
que estamos vendo é um loteamento total das estatais: partidos 
e partidos nomeando presidente, Vice~presidente. tesoureiro, 
dirctor-financeiro. Para quê?- Para melhorar a eficiência do 
País? Para melhorar a eficiê!lcia das estatais que hoje têm 
dívidas de 107 bilhõL:s dt! dólares? Para melhorar as estatais 
que têm dívidas vencidas de 23 bilhões de dólares? Não acre
dito. Entt.!'ndo 4uc no corpo técnico do Banco do Brasil, Banco 
Central. Açominas ou de yualquer outra sidcnírgica há gente 
suficientemente boa em seus quadros que possa levar. efetiva
mente. a uma desestatização o mais rápido possível. O que 
não podemos. nesses quinze meses que· faltam ao Presidente 
Itamar Franco. é Cüntlnurir COin essa bondade, com esse cari
nho e com essa magnitude que o Congresso oferece por ser 
bom. para ser simpático, para não dizer as verdades ao Presi
dente da República. A equipe que cerca o Presidente no Palá~ 
cio do Planalto t! uma equipe fraca, rriedíocre. Saímos de 
uma República do Alagoas para uma Rcpúhlica de Juiz de 
Fora; fomos de Esütdo para cidade. Daqui a pouco, vamos 
para uma República de vila. Está na hora, efetivamente, de 
de governo- mudar sua equipe, trazer gente boa para auxi
liá-lo na coordenação política, porque nem todos os partidos. 
como V. Ex" disse-. querendo dar apoio ao Presidente, o conse
guirão. O Presidente Itamar Franco cria Crises,_ a equipe que 
Sua Excelência tem a sua volta cria crisCs.- A equipe é fraca, 
não tem vivência, não ci alerta para absolutamente nada. En
tão, entendo que _é muito importante que 6 Presi~ente da 
República ouça um pouco o que acontece aqui nestas Casas 
senão vai acontecer efetivamente o pior: o Partido vai para 
o rompimento mas, cm nenhum momento, o Partido será 
irresponsável de não apoiar. mesmo rompido com o Governo. 
aquilo que for importante para o País. O PMDB, maior partido 
nesta Cti.sa c na Câmara dos Deputados, é um Partido s~rio 
que, em nenhum momento. vai ahandonar o País e a_sua 
população. Se medidas chegarem a esta CaSa, mesniõ--Com 
o Partido fora do Governo, tenho certeza que não faltará 
apoio ao Governo. Agora, não podemos aceitf!r a brincadeira 
do Ministro da Fazcnda_dc falar, em tom jocoso, que devolve 
a cadcifil do Ministério da Fazenda para o PMDB. Acho 
que o Ministro da Faz~nda tem uma certa difículdade com 
cadeiras. Numa eleição passada, em São Paulo, S. Ex? sen
tou-se numa cadeira,- se não mt! engano numa eleição com 
o Jânio Quadros- e_tcvc um problcma_com a_cadc_ira, sentou 
um pouquinho c não voltou mais para a cadeira. Queremos 
aquilo yuc V, Ex" disse: que ele fique na cadeira, que ele 
realmente fique até dezembro de 1994 e, se possível, se o 
seu plano é bom, se o _5-eu plano é _sério.- se existe plano, 
que ele _continue I! volte no dia 1" de janeiro-de 1995. EntreR 
tanto, no meu entender, i impossível continuar sem política 
para absolutamente nada. Está na hora de com_e_çarmos a 
desenvolver um pouquinho este País, está na hora de pensar
mos em emprego. está na hora de acabarm_os_com o subem
prego, está na hora de o Governo Federal mostrar um pouqui
nho mais de serie-dade, porque já está aí há onze meses. Muito 
obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Gilherto Miranda, 
V. Ex' ~ahc que eu não participo da mesma visão de V. Ex·', 
pelo menos no que tange à figura do Senhor Presidente da 
República. em hora eu_ reconheça tamhêm que ele é uma pes
soa de complicada personalidade. Não tenho nt.!'nhuma dúvida 
disso. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Josê Fogaça, estou 
cansado de elogiar o Senhor Presidente da República nesta 
Casa. dizendo que o Senhor Prcsideme Itamar Franco é um 
homem sério, direito e honesto. Não preciso mais reiterar 
isso. Eu acredito nisso. Penso 4ue o Presidente é sério. direito 
e honesto. o Presidente tem cara de '"teflon". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pelo menos essa critica V. 
Ex• não pode me fazer. Eu não disse o contráriO erTI nenhum 
momento do discurso, embora eu pense que seja verdade. 

Q Sr. Gilberto Miranda- Sujeira, nem corrupção- não 
pegam na cara do Senhor Presidente da Repúhlica. O gue 
acontece é que a equipe é fraca. Não há equipe, não há política 
para absolutamente nada. O País está sendo levado. Como 
diz o americano: It is going. Isso não pode acontecer. A nossa 
economia é a nona do mundo. e o nosso PIB -como disse 
V. Ex~- é o nono do_mundo. Há meses, antes de completar 
o ano, cm setembro. já passamos por experiência traumática 
com t!ste Presidente da Repúhlica. Então, está na hora de, 
efetivamcnte. aproveitarmos es~es 15 meses que ainda faltam 
para o término do Governo Itamar. Inclusive. penso que o 
PMDB, que tem excesso de sorte, está precisando. realmente. 
ter mais juízo e analisar melhc,r essa ~ituação, buscando uma 
solução para dela sairmos. Penso que voltar a dar apoio ao 
Senhor Presidentt! da Repúhlica, depois do dia 21, não é 
nada ruim para o Partido. Penso que o Partido não perde 
com isso, e, talvez, a Nação ganhe muito mais com isso. Pi::'nso 
que têm que ser respeitadas. efetivamente, as bases e o que 
o Partido decidir no dia 28. 

O Sr. Nelson Carneiro- Senador José Fogaça, V. Ex~ 
me concede um aparte_? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Prefiro com esta parte final 
do pronunciamento de V. Ex~. ou seja, mesmo com todos 
os protestos e com todas as insatisfações, este devir de perma
necer apoiando o Governo é um dever suscitado pela realidade 
política, não pela nossa vontade, não a nosso pedido e nem 
sequer a pedido do povo brasileiro que não nos elegeu para 
essa tarefa. 

Quero dizer a V. Ex"', com toda a tranqüilidade de quem 
se considera uma figura razoavelmente pública no meu Esta
do. Não posso dizer que ande pelas ruas do resto do País 
e seja reconhecido, mas, na minha_ cidade, Porto Alegre, ando 
pela rua e sou reconhecido porque lá nasci, lá participei de 
eleições para prefeito, para governador de estado, Senador, 
oepurado estadual e federal, não existe eleição da qual eu 
já não tenha participado na minha cidade de Porto _Alegre. 
Digo a V. -Ex• o seguinte: ninguém, nenhurrl- cidadão, maS 
nenhum cidadão mesmo, desde o mais humilde_até o mais 
importante, em qualquer situação, chegou para mim e disse 
assjm: Senador,. o seu Partido tem que sair deste Gov.erno. 
V. Ex• tem que deixar este Governo porque ele não presta. 
Isso eu não ouvi e creio que não ouvirei se permanecermos 
até o fim do Governo. 

Conclui-se desta constatação que o povo brasileiro está 
soltando fogUetes com o Governo Itamar? Que o povo brasi
leiro está fazendo festa de São João para o Governo Itamar? 
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Que o povo brasileiro e::;tá feliz com -c:J Governo It<imÇtt'? Não. 
O que se conclui dessa. consta_tação é que o povo brasileiro 
está consciente do_ papd que deve desempenhar neste mo
mento.. 

Ninguém nos aplaude, porque a situação é dura, amarga; 
não há o prazer de comer uma caixa de bombons apoiando 
o Governo Itamar, mas a dura e severa consciência de um 
dever que precisa ser cumprido. Parece que essa compreensão 
do povo brasileiro existe. Na rua ninguém me pede que deixe 
o Governo Itamar Franco. Ao mesmo tempo, não vejo ne
nhum aplauso ao Sr. Lula nem ao Sr. Brizola, por terem 
abandonado o Governo. Alguém poderá dizer que o Lula 
está na frente nas pesquisas. Ele já ·estava_antes de sair do 
Governo. A situação não mudou. Portanto, nãq yejo nisso 
comprometimento político~eleitoral. -

Acho que a dubiedade, a indefiriição, a ambigüidade de~ 
sonesta. esta, sim, é terrivelmente arrasadora no processo 
político; esta o povo brasileiro não perdoa. Parece--me que 
a definição correta, precisa, postada, de uma definição parti
dária clara, a favo_r ou contra, está dada hoje. Estamos no _ 
Governo·, c o povo não nos odeia por isso; Lula e Brizola. 
que geraram esse Governo, estão fora dele, e o_povo não 
os odeia por isso. Quer dizer, -se cada um cumpre seu papel 
e não faz com que o político afete o económico, o povo brasi
leiro compreende isso nesta hora difícil, nesta quadra tão 
amarga c, ao mesmo tempo, tão complicada que estamos 
vivendo. -

O Sr. Mário Covas- Senador.José FogaÇa, V. Ex" conce
de~ me um _aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -.,..Ouço com muito prazer c 
muita honra o Senador Mário _Ço_,iaS. Em seguida, oqvirei 
o Senador Nelson Carneiro, que tairibém pediu um aparte. 

O Sr. Mário Covas - Sçnador José Fogaça, eu diria 
a V. Ex" que tenho várias razões para aparteá-lo, o que seria 
perfeitamente dispensável dada a qualidade, a postura, a alti
vez com que V. Ex~ se comporta, como aliás sempre feZ ni:!sta 
Casa e _na sua vida pública. PortantO, não ilustro- o Qi:::icurSO 
de V. Ex" Contudo, senti-me obrigado a aparteá-lo movido 
por uma série de razõe_s; a primeira, pela admiração pessoal 
que tenho por V. EX", o cfú.C Seria suficiente; a segunda, porque 
pertenço a um partido que, de repente, é colocado na situação 
de ter de pedir desculpas por estar tentando servir ao País; 
a terceira, por esperteza, uma v_ez que sempre é positivo, 
paro quem quer que seja, "pegar uma carona" no discurso 
de V. Ex·· Vou tentar, sequer. levar em consideração o aparte 
que concedeu ao Senador Gilbertq Miranda. Eu o considero 
um brincalhão maior que o Ministro da Fazenda, e, portanto 
não cometeria a injustlçã :de tratar des!1e assunt_o no t.liscurso 
de_ _V~ ExA Agradeço V. Ex" ter-me comunicado que iria faz.er 
o discurso c, ao mesmo tempo, peço-lhe desculpas por não 
ter chegado no início do seu pronuriciamento_._ Não me foi 
possível fazê-lo' porque estava em uma reunião de lideranças. 
Hoje, quando alguém, do seu gahinete, falou comigo, lembrei
lhe que o _horário- 15 horas- era pouco conveniente exata
mcnte porque havia essa reunião. Os Líderes são testemunhas 
de__que quem mais insistiu para -abreviá-la foi cxatamentt.: ~.:u, 
porque gostaria de estar aqui para ouvir as palavras de V. 
Ex~ Infelizmente não ouvi todo o seu disc_ursQ,_ m_as, mesmo 
assim, e eu me permitiria fazer, b"seado e_m parte dele, algu
mas obscrvações .. V. Ex• fala v_~ em situaç;io linprópria, esqui
zofrênica, ai1ômala e patológica da situação política nacional 

e t_amlkm na auséncia do PMDB no núçleo do poder. Mai:-, 
adiante ouvi V. Ex-· falar em excludr:!ncia perif~ricà ao maior 
partido. V. Ex•, muito razoavelmente, com inteira proprie
dade, revoltado com o tratamento analítico dispensado ao 
PMDB, dizia que um organismo, um partido político- tem 
todo o direito, em face de certa circunstância política, de 
adotar essa ou aquela posição, sobretudo quando eJa apresenta 
essas características. Nada tenho a acrescentar ao que V. Ex-
disse. São inteiramente válidas a percepção e_ a~·anâlis_t.'!_ de 
V. Ex·· Não há mal nenhum. Em razão de seus fundamentos, 
estou t~ntado a concordar com ela, mas não possn deixar 
de aproveitar essa oportunidade- V. Ex·' há d_e me desculpar 
por isso- para dizer algumas coisas. A situação não é cómoda 
para _quem, de repente, é conduzido a oferecer explicações 
por um mal que não" praticoU, a pedir desculpas como se 
a sua presença, enquanto corpo orgânico tamhém. estivesse 
dificultcmdo a quem. com mais direito, deveria ter sua pre
!-iença assegurada. O PSDB nunca reivindicou essa posição. 
Aliás, diga-se de passagem, nunca reivindicou nenhuma posi
ção. Pelo menos, nunca reivindicou qualquer Ministério. NãO 
·é lícito dizer que nunca pleiteou posições (cargos?). Eu pleiteei 
algum"s coisas do Governo, e, diga-se de passagem, até_ num 
caso, o Governo mc.atendeu. Mas, nunca reivindicamos M.i~ 
nistério algum. Chegamos a ser convocados pelo Presidente 
da_ República a indicar, simultaneamente, cinco pessoas para 
ocuparem Ministérios. Houve instante.::, em que, concomitan
temente, ocupávamos a Secretaria do Planejamento, L:hdiada 
pela Ministra Yeda Crusius, o Ministério d" Economia, chefia~ 

-.do pelo Ministro Paulo Haddad, o Ministério das Relações 
Exteriores, cujo titular era _ _o _Min_i_s_tro Fernando Henrique 
Cardoso, o Ministério de Minas e Energia c o Ministério 
da Ação Social, chefiados, respectivamente, pelos Ministros 
Paulino Cícero c Jutahy Magalhães Júnior. Posteriormente, 
saíram o Ministro da Economia e o do Planejamento. Entre
tanto, em nenhum instante, pareceu-nos que isso significaria 
a perda da contribuição eventual que pudéssemos dar ao Go
verno. Por fim; perdemos o terceiro Ministro. Lembro-me, 
ainda, da reunião da direção do partido, quando disse aos 
rne4~ companheiros qu!.:, uma ·vez que Fernando Henrique 
Cardoso fora convocado para o Ministério da Fazenda, tínha
mos de nos conformar com a sítuaÇão de que âPSDB somente 
teria dois Minis_tros, porque imaginar que o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso no Ministt!rio da Fazenda pudcss!.! :,er o 
Ministro do PSDB seria uma distorção da vísão real que se 
deve ter em r!.!lação aos fatos políticos. Portanto, até mesmo 
perdemos um Ministro, mas. sem dúvida nenhum", nos asso
ciamos a qualque_r ônus ocorrido. Não sentimos qualquer cons
trangimento ao fazer isso. mas não entendemos que ·quem 
quer que seja teUha obrigação de agir da mesma forma. De 
repente, de alguma maneira, vejo-me na triste Condição de 
precisar justificar a chegada do Ministro Fernando Ht:-nrique 
Cardoso ao Ministério da Fazenda, aliás, diga-se de passagem, 

. não relacionad(!. do ponto de vista partidário, como foi. por 
exemplo, a do Sr. Gustavo Krause, a d_o Sr. Pauto Haddad 
ou, até mesmo, a do Sr. Eliseu Rescndc. De repente, passamos 
a ter de explicar isso, o que levou, cm determinado instante, 
o Ministro diÍ.Ú, de público; que não era candidato à Prt~:ii- _ 
dência da RepÓblica. Concordo com V. Ex·': este r.! um País 
onde há situações esquizofrênicas. Em qualquer país sério 
do mundo, um homem que está ocupando um cargo c corre 
o risco de dar ce_rto, supostamente, _deve ocupar outras posí
ções. No Brasil, não; aqui ele tem de prometer que não ocupa 
outras posições. do contrário, não se lhe permite que tenha 
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sucesso. Se eu estivesse ao lado do MinistrO Fernando Henri
que, teria insistido para que ele não fizesse isso. Não aceito 
que ele tenha os direitos políticos suspens-os nem o vejo, como 
o único brasileiro impedido de participar de disputa eleitoral, 
eventualmente, por uma circunstância qualquer, o que não 
cabe considerar neste instante. Falar-se, hoje, em candidatura 
rejudica o País. prejudica a economia nacional. Se isso vale 
para os ou~ros partidos. tem que, necessariamente, valer para 
o nosso. E evidente que o PMDB tem a dimensão da sua 
própria grandeza. ninguém lhe nega isto. Mesmo os gue hoje 
não pertencem aos seus quadros reconhecem, proclamalll:, 
salientam as virtudes da sua história e reconhecem a dimensão 
das suas lideranças. Mas se eu não fosse nem do PSDB nem 
do PMDB. se cu fosse meramente um avaliador da situação 
política, diria a V. Ex• que concordo tamhém na ausência 
da articulação política. Esse -se V. Ex• me permite - é 
o papel do qual o PMDB não pode abrir mão. O partido 
majoritário, seja em regime parlamentarista, seja em regime 

·presidencialista, ocupa ·exatamente o espaço de formulador 
e articulador político. Não digo isto em relação a este Senado; 
afinal, uma figura do PMDB c com total condição, como 
é o Senador Pedro Simon, já vem fazeil.do isso. O meu partido, 
mesmo quando se trata do Ministro da Fazenda, atende ao 
comando do Senador Pedro Simon. Eu não diria mais do 
que disse o Senador Fernando Henrique Cardoso como Minis
tro. É lógico que, ao ser indagado sobre a sua presença no 
Ministério c a contestação que a essa presença_ se faz, S. Ex~ 
responderia: o lugar não é meu, é do Presidente da República, 
é de quem tiver mais condição para ocu-pá-lo. Ou coloco a 
economia na frente da política - e sei q~e V. Ex• não o 
faz, como cu também não - -, ou a política na frente da 
economia. A maior tarefa dos partidos é exatamente a coorde
nação política. Não veJo por que isso não deva envolver outras 
áreas, inclusive a economia. Nós também sentimos essa au
sência. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu diria que principalmente 
a economia. 

O Sr. Mário Covas - Eu nunca colocaria a economia 
acinia da política. Penso que a economia acaba sendo uma 
vertente do posicionamento político. De qualquer maneira 
- é uma opinião, um desejo pessoal - , eu gostaria que 
essa situação e essa tendência se resolvessem nonitalmente, 
suasoriainente. Acredito que, ao assim se expressar. o Minis
tro quis dizer que se a dependência dessa solução fosse a 
presença dele no Ministério ... Meu Deus[ Ele não foi para 
lá porque pediu, nem está lá porque deseja. Ele está cum
prindo um compromisso que o Presidente, em nome da Nação, 
lhe demandou. Entendo que esse posicionamento não tem 
nada de cínico. tem uma dimensão de grandeza de quem 
pensa que o cargo é muito menos importante dó que a poSsíbi- -
lidade de o País enfrentar os seus problemas. Não tenho como 
influir na questão,o Ministro até teve. Ao falar, a sua tentativa 
foi de influir positiVamente no- resUltado di pendência. Pes
soalmente, não tenhç como fazé-lo. Posso torcer e, em algu: 
mas circunstâncias, aengolir alguns sapos" que não pensei 
que ainda viria, na vida, a engolir. E a única contribuição 
que posso dar. Espero que essa questão possa se resolver 
suasoriamentc e que, afínal, riáo sejamos mais debitados pelo 
crime que não cometemos. De qualquer maneira, Senador 
José Fogaça, volto a insistir que fico muito g~~to por ter rece
biDo o seu comunicado. O fato de ter podido escutar V. Ex•. 
que traz sem~re uma palavra de profundidade polítíca, de 

interesse-público, de vinculação com a melhor conduta política 
e de visão nacional, sempre renova em nós a crença -no Parla
mento. Receba V. Ex-• a minha presença. ou melhor, a minha 
intromissão no seu discurso - estou um poucj) com:o 'Pilatos 
no credo desta questão - , como um preito de admiração 
a um companheiro que sempre, com a sua conduta e com 
a sua palavra. dá um enorme exemplo a esta Casa. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Senador Mário Co-
vas. 

Eu me senti na obrigação de comunicar a V. Ex", porque 
haveria de mencionar o meu Partido, e, irremediavelmente. 
o tema envolve também o Partido de V. Exri NãO seria ético 
fã.zé-lo sem a presença do Líder, que poderia eventualmente 
responder a qualquer possível desvio da verdade que até invo
luntariamente se pudesse fazer. 

Quero dizer a V. Ex~ com toda a convicção, com a rnaíOr 
serenidade: eu não v_ejo e não registro no meu Partido nenhu
ma insatisfação - pelo menos alguma coisa maciça, salvo 
palavras aqui ou ali isoladas - , nenhuma atitude de descon
tentamento com este ou aquele ministro, especialmente com 
o Ministro Fernando Henrique CaidosO.-Não se trata dt: atri~ 
huir a ele, ou a quem quer que seja, um papel que venhamos 
questionar e com o qual venhamos a ter um relacionamento 
precário ou difícil. Não. Quando falo em núcleo de poder, 
núcleo de decisões, reporto-me ao que V. Ex• se referiu. Esse 
núcleo de poder não está no Ministério da Fazenda; está na
quela autoridade que o Presidente confere aos "Seus apoiadores 
para, com ele, elaborarem as decisões. 

Creio que tudo que aqui foi dito- ou tudo que poderá 
vir a ser dito - tem muito mais implicação com o próprio 
Presidente da República, Itamar Franco, do que com esse 
ou aquele ministro do PSDB. E repitO aquilO que eu haVia 
enfatizando no começo: todo esse quadro complicado não 
é culpa do PSDB. O PSDB é que tem menos culpa nessa 
história. Não pode ser acusado, não preCisa ficar dando expli
cações. E o Ministro Fernando Henrique Çardoso só é obri
gaçto a_ resPonder porque os repórteres perguntam o que ele 
pensa da reação do PMDB em relação ao Governo e a tais 
questões. _ 

Eü diria que, quando há críticas à polítfca económiCa 
dentro do PMDB, elas são tópicas, localizadas e nenhuma 
delas é de fundo, nenhuma delas é consistente. Tanto é que 
no dia em que debatemos cinco horas no plenário do Espaço 
Cultural da Càmara, isso tudo ficou claro, desanuviado, tran
qüilo.-Portanto, não há uma contestação de fundo, nem uma 
divergência c9m o Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

Mas V. Ex~ tocou no ponto preciso quando disse que 
o PMDB poderia :fazer o papel político de coordenador do 
Governo e até nominou o Senador Pedro Simon com seu 
talento, com sua competência para esse típo de tarefa. A 
meu ver, V. Ex" mostrou que há caminhos pelos quais se 
pode dar a um partido político da importância do PMDB_ 
um _papel significativo no Governo,_que náo é_ tirar um Ministro 
para colocar outro, ou substituir o Presidente do BNDES. 
Pelo amor de Deus, não se trata disso! O que insatisfai, o 
que inconforma, o que provoca reações do tipo a que estamos 
·assistindo todo dia é o fato de que não há um elo com a 
base central de decisões no Palácio do Planalto, não no Minis
tério da Fazenda. 

Quando me refiro a núcleo de poder, quero dizer que 
sinto, que percebo, que registro com clareza - e registrei 
muito mais profun?~mente, m_~it6 mais yerazmente com-o Pre-
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sidente deste! PartidO - que há um sentimento de exdusão 
em relação a esse núcleo de decisão, _ . =o 

Já o_uvi pt!ssoas do meu Partido dizerem que sentem qut! 
o Presidente Itamar Franco não gosta do PMDB.Já ouvi 
quem repetisse frases. como esta, ta1 é o Sentimento de descon
forto nessa convivência. E esse sentimento, segundo registrO. 
nossos integrantes sentem de lá p'ara cá e não daqui para 
lá, porque o PMDB está desde a primeira hora apoiando. 
Não há um projeto do Goycrno que não tenha passado. Fize
mos um esforço enorme para resolver aquele prohlema da 
troca do Ministro da Agricultura. Mas, ainda as_sim, persiste 
aquele sentimento, que detecto. de que de pari c do Pre"Sidcntc 
há uma notória e deliberada exclusão do P.MDB, 

Concordar com isso? Não. Achar que é assim~ Nã9. E~tou 
registrando que esse_ sentimcn_to permeia o partido, ~ esse 
é o depoimento que dou com a condição de quem presldíU 
o PMDB por quatro meses, aliá.", longos, dific_ci::; e turbu
lentos. 

No domingo. quando cu deixava a PresidêOcía ctOPMDB. 
uma repórter me perguntou o que acht.•i desses noye meses 
no comando. Não foram nove_ meses, e sim quatro. Isso :::;igoi
fica que foi, realmente, um período tão rico e .criativo dQ 
ponto de vista dos problemas, que pareceu o dohro do que 
era. 

Portanto, não há o questionamento do papel, da conduta 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso, que é inatacável, 
irreprovável. V. Ex·" situOu bem. Falta uma coordenação políti
ca. Quem deve dá-la é quem tem a confiança do Presidente. 
Não é necessariamente o maior partido. Não estamos reivindi
cando, cobrando. querendo, não estamos barganhando. Pelo 
amor de Deus! Não estamos barganhando isso, COmo o Presi:-_ 
dente não dá o papel político ao_ PMDB, talvez o partido 
sinta desconfiança, exclusão, auto-marginalidade ... _enfim, es
ses problemas que têm vindo e aflorado todos_ os dias nos 
jornais. 

Para provar a V. Ex• que não há nenhuma restrição com 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso, quando o Ministro 
Gustavo Krause assumiU ·-a Pasta do MinistériO da Fazenda. 
esses problemas existiam; quando estava lá o Ministro Paulo 
Haddad, esses problemas existiam~ no período do Ministro 
Eliseu Resende. os problemas continuaram existindo. Portan
to, isso nada tem a v~r com os ministros que assumem o 
Ministério da Fazenda. É muito importante que isto fique 
claro. 

Quem confere esse sentimento _ou não-ao-partido- e o 
Presidente. Ele é que tem que conferir, passar ao partido 
esse sentimento de mútua c_onfiança, de recíproco gesto de 
solidariedade permanente. Se essa correia de transmissões 
de sentimentos positivos não existe, não exiSte vínCulo político, 
logo não há resultados positiVoS numa coligação política. 

V. Ex• tem toda a razão de mostr'ar, de defender o Minis
tro Fernando Henrique Cardoso quanto a essa declaração 
de que o cargo está à disposição. Minimizo o fato. não vejo 
nisso nenhuma importância. Creio que é a resp0stã- que se 
dá às perguntas que fazem os repórteres numa entrevista cole
tiva. Não tem nenhum mal, nenhum problema, nada que me
reça restrição nesse tipo de resposta. Se todos os dias pergun
tam ao Ministro Fernando Henrique Cardoso se tem culpa 
no que está acontecendo com a inflação - e :s. Ex• não tem 
- acaba dando uma resposta emocional dessas, o que é 
perfeitamente compreensível. Qualquer cidadão compreende 
que tal pode ocorret. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Gilberto Miranda- Tenho sido citado pt!lo Sena
dor Mário Covas c gostaria d~ dar uma explicação a S. __ Ex'_ 

OSR. PRESIDENTE (Humberto l.,ucena) :..::Nobre Sena
dor José Fogaça. eu pediria a V. Ex·' que concedesse os dois 
últimos apartes. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pois não, Sr. Presidente. Eu 
apenas quero, antes de V. Ex'' falar, Senador Gilberto Miranda 
-não vou evidentemente lhe negar o aparte, claro, o aparte 
é -seu- , dar a palavra ao Senador-Nelson Carneiçq .. 

O Sr. Gilberto M.iranda- É apenas uma breve resposta 
ao Senador Mário Covas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Então, V. Ex·' pode fazê-lo, 
com toda a brevidade que o assunto merece. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Mário Covas, em 
nenhum momento falei a respeito do Ministro Fernando Hen
rique Cardoso de maneira depreciativa. Todas às vezes em 
que vieram mensagens do Ministério da Fazenda para esta 
Casa, votei-as favoravelmente. Grande parte do meu partido 
- eu diria mais de 60% - está fazendo força e trabalhando 
para que não haja o rompimento com o Governo. O que 
posso fazer se, ao assumir o Ministério da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso se deparou com uma inflação de 28%. e, 
atualmente, ela está em 34%, com a promessa de que chegará 
a 40%? Vejo que o desemprego continua. A solução cabe 
à equipe económica. 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senador Gilb_c.;:rto Miranda, 
está cheio de bóãcoS de que ·a inflação vai aumentar. Todos 
os que vão aumentar preços falam que ela vai subir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l.,u~ena) __: (F~z soar 
a campainha.)- Peço aos nobres Senadores que evitem os 
debates colaterais_._ __ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -'I ou pedir ao Senador Gilberto 
Miranda, que está aparteando o meu discurso, o meu pronun
ciamento - portanto, o seu aparte me pertence -que não 
faça debate colateral. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Volto a palavra ao 
Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇÃ -Sr. Presidente, vou encerrar, 
mas, antes de fazê-lo, concedo a palavra a uma figura das 
mais admiráveis que presidiu - não sei se foi a 15·' ou 16' 
- a reunião do Diretório Nacional do nosso partido, como 
o mais antigo ·e mais experiente integrante. -

Ouço V. Ex~ com muita honra, Senador Nelson ÇarncirQ. 

O Sr. Nelson Carneiro- Meu caro Senador José Fogaça, 
tenho acompanhado esse debate, há muito tempo, sem que 
tenha constatado em nenhum momento a fixação de urn ponto. 
No Brasil, nós que temos acompanhado a vida política nacío
nal, desde a Velha República, há um dado que distingue, 
que é o dia 15 de março de 1990, porque até este dia os 
Presidentes da República, no Presidencialismo. já chegavam 
ao poder com a maioria absoluta do Congresso Nacional, 
ou a obtinham rapidamente. Era um partido ou uma coligação 
de partidos tão fortes que ele se apoiava nessa maioria. No 
dia 15 de março, o Sr. Fernando Collor de Mellp tomou posse 
e não tinha partido. Por isso, Vimos o-fraCaSsO: ele--não conse
guiu formar urna maioria para apoiar o seu Governo. Quando 
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o Sr. Itamar Franco tomou posse tinha de escolher t!ntre ser 
aquele Presidente presidencialista, que ia formar uma maioria 
para apoiar o seu Governb, ou tinha de _ter uma vocação 
parlamentarista: somar os -partidos sem- qUe eles se confun
dissem. O PMDB não era a maioria absoluta do Congresso; 
não havia nenhum partido que'fossc a maioria do Congresso. 
Há um fato curioso sobre o qual quero referir-me: nos primei
ros dias do Governo Itamar Franco, Sua Excelência teve o 
cuidado de convidar os Deputados Arthur da Távola, do 
PSDB; Francisco Dornellcs c Sandra Cavalcanti, do PFL, 
e a mim, do PMDB, para discutirmos as indicações para o 
Rio de Janeiro; queria que os três partidos, que eventualmente 
unidos poderiam formar a maioria, opinassem sobre os candi~ 
datos que deviam ser escolhidos. De modo que a afirmação 
de que o Sr. Nelson Carneiro nomeou o Presidente_da Rede. 
Ferrmriária, replico qu-e· não b nomeei. Nós o nomeamos, 
porque ele queria um nome que pudesse unir; utilizar uma 
prática que no parlamcntarisnlo é comum, mas que riO-presi~ 
dencialismo não é utilizada. Realmente este é o_ aspecto: che
gou um momento cm que não foi poss(vefatingiro se-u objetivo 
de reunir os partidos. Não foi possível, porque não temos 
o hábito de opinar. de trabalhar politicamente, juntos, com 
dois, três partidos. Vê .. se como exemplo: outro dia, no caso 
dos goianos, houve uma briga, quando foi escolhido o atual 
Ministro da Saúde, quC é de um partido _aliado, o PP. As 
correntes do PMDB de Goiás ficaram Sentidas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - A que se pode atribuir isso? 
À falta de uma coordenação política. A questão poderia ter 
sido resolvida até com a mesma solução, desde que politica
mente coordenada._ 

O Sr. Nelson Carneiro __: :é. claro[ É esse o aspecto! 
Se houvesse um pa-rtido que- integrasse· a maioria absoluta 
do Congresso, certamente o Presidente da República se con
tentaria com esse apoio, mas Sua Excelência sab<.: que_não 
há. O Chde do Executivo, portanto, tem que somar pequenos 
e grandes apoios. Nós, do PMDB, podemos ter nossas mágoas, 
mas não podemos atribuí-las todas ao Presidente da Repú
blica, porque somando os cento c tantos v~t_o_s _que pode obter 
na Câmara e os vinte e sete no Senado, _Sua Excelência não 
pode, sozinho. dirigir a· polítiCa naciOnal. Este -~ia, 15 de março 
de 1990, distingue ·dois tempos: o pririiéirO~_flerança da Rcpú~ 
blica Velha, em que os governos sempre tiVerã.rii maioria abso~ 
luta e, quando não tinham. conquistavam-na, como no tempo 
da ditadura militar, até pela força, pela ameaça. O segundo 
veio após o dia 15_de março: o Sr. Fernando Collor de MeH? 
fracassou, e o Senhor Presidente Itamar Franco precisará man
ter sempre esse equilíbrio entre duas forças, que, no· sistema 
parlamentarista, seria usual, mas que, no sistema presiden
cialista, não ocorre. No momento cm que queremos julgar 
o atual Governo, penso que essa é uma observação que deve
mos fazer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex' tem muita 'razão no 
que diz. Somente a sua sabedoria, nobre Senador, permitiria 
fazer uma análise tão rápida, concisa e, ao mesmo tempo, 
tão profunda como essa. 

A questão toda gira cm torno da atitude presidencialista. 
A atitude parlamentarista, mesmo que seja de um Presidente 
da República do alto da sua intocável autoridade, seria perfei
tamente adaptável numa situação como essa t corrigiria tran
qüilarriente todas as dificuldades. 

V. Ex• tocou na essência do problema. Agradeço a sua 
intervenção e a enorme colaboração que prestou ao meu pro~ 
nunciamento. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX" um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Concedo o aparte a V. Éx• 

O Sr. Eduardo Suplicy - Primeiramente, gostaria de 
cumprimentá-lo por sua gestão na Presidência do PMDB. 
Acredito que seja importante que, hoje, V. Ex~ ''democratize'' 
as suas preo<:upações no âmbito do PMDB para todo o Sena
do, em dialogo com os demais partidos. V. Ex~ enfatizou 
a importância de o Ministro da-FaZenda, Fernando Henrique 
Cardoso, pennanecer até o final do mandato ~o Presidente· 
Itamar Franco. Quero dizer que concordo com V. Ex• sobre 
isso. A propósito. quando da visita do Ministro Femando 
Henrique Cardoso ao Senado, logo na sua primeira -~mana 
no Ministério, tive a oportunidade de trarismitir-lhe pessoal~ 
mente que, embora sendo de partido da oposição, eu avaliava 
que uma das condições para que S. Ex" tivesse a possibilidade 
de ser bem - sucedido s_eria a de ter a disposiÇâO espeCíal 
de não- ser candidato ao Senado, menos ainda à Presidência 
da República. Não haveria para o Ministro da Fazenda uma 
perspectiva de sucesso na área econõmica, dada a gravidade 
da situação c a responsabilidade de seu posto, se sua gestão 
fosse interrompida no dia 2 de abril; seria necessário que 
S. Ex~ permanecesse na Pasta pelo menos até 31 de dezembro. 
Lembro~ me de que acrescentei que, se o Sr. Fernando Henri~ 
ql}e obtivesse sucesso em sua missão, provavelmente, qual~ 
quer que fosse o eleito não iria prescindir de sua colaboração 
para além de dezembro de 1994. Estou observando o dilema 
que vive o partido que o nobre Senador José fogaça p~esidiu. 
Não sei se foi exatamente a temperatura tão alta a que chegou 
o PMDB hoje que provocou, defrOnte a sala do Presidente 
do PMDB, um incêndio. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O pior é que o bombeiro, 
que sou eu, saiu de lá. 

o sr. Edu3.rd-o SuPUCy --Felí:Zffierife, pai-a o Congre,sso 
Nacional, o fogo fói rapidamente debeladO. Múito- obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado Senador Eduardo 
Suplicy. Realmente partilhamos desta mesma projeção. Te
nho usado esse argumento muito para convencer algumas p~s
soas. Como opinou o Senador Mário Covas, não se pOde 
cassar o direito político do Senador Fernando Henrique Car
doso em hipótese alguma. Ninguém pode impedi-lo de fazer 
o que quiser na sua vida pública, na sua condição de homem 
público. S. Ex• é dono absoluto disso;_ porél!l, parece-me que 
é prisioneiro de sua prôpria competência, ou seja, se e_~~e 
projeto de combate à inflação, que _é baseado na persistência 
de longa maturação, der certo_, o ministro deVe continuar. 
Sair seria colocar em xeque o processo, botar ág_ua abaixo 
tudo o que foi feito; portanto, seria um mau candidato. Logo, 
não existe_ nenhum interesse político eleitoral para Ministro 
Fernando Henrique Cardqso fazer as coisas irem bem e depois, 
no meio do caminho, pe-rmitir que fudo seja posto fora porque 
depende da condução que S. Ex' dá. 

Por outro lado, se o ministro for muito eficiente, esta: 
garantia de eficiéitcía só se dará pela continuidade, e até por 
uma extensão de continuidade, após 31 de dezembro de 1994. 

Portanto, concordamos plenamente nesse ponto, que ser
ve, não como uma· forma de impedir o Ministro Fer~ando 
Hen~ique de tomar qualquer decisão que quiser na sua vida 
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pública, mas como argumento para aqueles que o temem como 
um possível candidato no futuro. Quem pensa assim, a meu 
ver, não pensa inteligentemente. -, ___ '-' 

Quero, ao encerrar, Sr. Presidente, fazer o registro aqui 
de o quanto fui assistido, a cada momento, por todos os inte
grantes do meu partido- o PMDB-, principalmente pelo 
Secretário-Geral, Dr, Joaquim de Melo Freire, ó íriCansável 
Secretário-Geral do meu partido; Deputado Luiz Henrique, 
o nosso Vice-Presidentc; o Tesoureiro, Dr. Paes de Andrade; 
o l" Secretário, companheiro Lázaro Barbosa; os-vogaiS; e· 
os nossos suplentes, corno o Deputa'do Valter Pereira, que 
p_restaram grande contritruição. _ . _ -

Quero ainda declarar que desejo ao Deputado Luiz Hen
rique, agora na PresideÍl.cia do PMDB, urh extraordinário 
sucesso, assim como o que S. Ex~ obteve como _Pre_si_den:te 
da Seção Regional do Partido em Santa Catarina. Sei que 
há uma dificuldade, resultante da sua eleição, com o Senador 
Pedro Simon. Se Pedro Simon fosse _eleito Presidente do 
PMDB, o que o nobre Senador faria, no dia segUíilte, seria 
tentar aglutinar as forças politicas. Sei --que esta é a idéia, 
a pretensão, a mentalidade política do Deputado Luiz Henri
que, que é gregário, é um agregador de forças. Sei que essa 
é a sua_ tradição na política e sei, ainda mais, que é o que 
S._ Ex-• procurará fazer nos próximos dias. 

Desejo a S. Ex' e a todos os integrantes da nova Executiva
do PMDB que conduzam o_nOSSQ_partido, neste momento 
proceloso, a um bom porto. 

Ag_radeço os apartes que foram dados e, sobretudo,_ a 
V. Ex~. Sr. Presidente,_ pela tolerância de tempo com que 
me distinguiu. 

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

Durante o discurso do Sr. Jo~é Fogaça, o Sr. 
Nelson Wedeldn, 4° Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Hum
berto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ]0 

V ice-Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAJ)ORES: 
Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Aureo Mello -. Divaldo 

Suruagy _ Eduardo Supliey _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ 
lrapuan Costa Júnior_ Jonas Pinheiro_ José Fogaça _Levy Dias 
_ Louremberg Nunes Roeha_Luiz Alberto Oliveira _Márcio 
Lacerda_ Marco Maciel _ Meira Fi~o ... M.ois_éS Abrão __ Ney 
Maranhão _ Odaeir Soares Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa. projeto que ~erá lido pelo Sr. l" Secretário.~· · ·-

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1993 

Denomina "Governador Nilo Coelho" a BR-428, 
no Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional çiec_rêta: _ _ 
Art. 1'' Fica dl!nominada "Go,vernador Ni_lo Coelho" 

a .BR-428. localizada no Estã.do de Pernambuco._, 

Art. zn Esta lei ent_~a em vigor na data de su_a puhli
cação. 

. _ Art. 3" Rt?vogam-se 3:s disposições em contrário. __ 

Justificação 

Este ·projeto visa a homenagear o ex-Governador Nilo_ 
Coelho falecido há 10 anos atrás. depois de ter sido Deputado 
Estadual, Deputado Federal várias vezes, Senador da Repú
blica •. }lr~Sidçnte do Congresso Nacional e Governador do 
Estãdo de Pernambuco._ _ · . • .. _ . 

Quem com ele conviveu, como tive já a opor'tu,idade 
de afirmar anteriormente, há de lembrar-se do seu t~mpera
mento: ensolarado, abei'io, franco, desatado. Extraordinaria
mente' dÍnâmic_o, impetuoso. integrava-se, de COrpo inteiro~

-ao objeto de sua luta. _ 
Nada fazia sem o concurso_ de sua co_nvicção e_ de SeU

entusiãsTQO. 

Dir-se-ia marcado em definitivo pela paisagem luminosa 
de sua cidade natal- Petrolina -, pela luz viva. quase ofus
cante, de seu sertão. Mas, não só a luz, como o calor;-era 
um caloroso, um homem irmamente afetivo. 

Dessa combinação de virtudes, é que brotou a autenti
cidade que era a marca, o timbre fundamental do seu caráter.-

Dando ainda ênfase a essa feição dominante de sua perso
nalidade é de lembrar que, em 1966, ao ser indicado pela 
então Aliança Renovadora Nacional, para Govarnador do 
Estado, eJe pronunciou memorável discurso no qual ft!z uma 
profissão de fé .na autenticidade: 

"Autenticidade - dis~e então -é u.m programa, 
om dever. Seremos autênticos porque_ só assim podere
mos servir ao povo e honrar sua confiança." 

"O povo- acrescentaya ele-só acredita naquele 
que é autêntico; naquele que lhe :diz a_ verdade porque 
não a esconde de si mesmo; naquele que lhe fala de 
alma aberta porque sente com_ele o drama cotidiano; 
naquele que _só promete quando é capaz de fazer; na
quele em que confia porque sabe que não será enga
nado." 

Nele, tudo repelia o cálculo, a ação insidiosa, as posturas 
ambíguas, a dubiedade moraL 

Na sua luta por grandes causas, estava nas antípodas 
da conduta timorata ou vacilante; sequer receava tomar atitu
des que íinplicassem uma eventuãl impopularidade. 

Era autêntico em seus gestos largos. 
Embora çavalheiresco, solidário, fiel, um amigo" imbuído 

dos.mals nobres sentimentos de fidelidade aos compromissos, 
a sua urbanidade se .articulava, o mais naturalmeme possivel, 
com a iuste-rá e serená energia· que' se exige do líder político 
e do governante._ 

E~- ve~dàde. toda Sua pregação se fazia dent_ro__ de uma 
ética de respo!:lsabilidade, isto é, o exercício político sob rígido 
controle das regras de austeridade e honraâez. Essa atitude 
pública se coaduna com a definição de política, legada pe-lo 
patiiarca José Bonifácio, modelo também de homem público 
a enriquecer ·a História desta Casa, ao afirmar que a "sã 
política é filha da moral e da razão". 

Toda a sua situação política - no Executivo ou nas fun
ções diretivas exercidas no Legislativo Federal- foi marcada 
pela intransigente observância de suas obrigações cfvicas e 
uma sacralidade quase religiosa no bom e correto desempenho 
das ações administrativas. 
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Como Governador, uma peculiaridade marcou a sua ad
ministração: a prcocupaçâo em dotar Pernambuco de uma 
adequada infra-estrutura física.-especialmentc de estradas ro
doviárias. Foi, no sentido positivo do termo, como certa feita 
afirmou a respeito um seu conterrâneo, -um governador estra-
deiro". -

A BR-428 cuja designação, através d_esta iniciativa, se 
pretende dar o nome do político pernambucano, -é bem exem
plo do que se afirma. Apesar de ser uma vra federal constante 
do PNV, a sua construção se deveu a um esforço pessoal 
do então Governador Nilo Coelho, tendo, para esse fim, fir
mado um acordo entre o DNER c a adm-iniStraÇão dO Estado 
de Pernambuco. 

Daí o sentido desta proposição. A memória é uril senti
mento humano que ajuda a forjar as tradições de um povo. 
Lembrar a ação político-administrativa de Nilo Coelho, sobre
tudo cm sua vertente empreendedora, através--da construção 
de rodovias, é, de alguma forma, reconhecer o seu trabalho 
e situá-lo na nossa mais densa história. -

Espero, por essas razões, que o projetO ora apresentado. 
seja acolhido pelo Congresso Nacional. 

Sa1a das Sessões, 16 de setembro àe 1993. - Seti-ador 
Marco Maciel. 

(À Comíssãode Educação- DecisãO Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:- 0 projeto 
lido será publicado c remetido à comissão -competente. 

A Presidência re-cebeu da Prefeitura Municipal de Carazi
nho, Estado do Rio Grande do Sul. o Oficio n•• S/97, de 
1993 (n" 863/93, na orígem), solicitando, nos termos da Resolu
ção n'' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para con
tratar operação de crédito, para os fins que especifica. , 

A matéria será despachada à Comissão de AsSü-ntos Eco
nômicos, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que ·será lido pelo Sr. l" 

Secretário. - -- ----

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 90/, OE I993 

Senhor Prcsídente, 
Nos_tcrmos do art.l75,alínea d, do Regimento lntemo. · 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a ffiatériã ... 
constante do item n~ 7 seja ·submetida ao PlenáriO em -último 
lugar. 

Sala das Sessões, 15-9-93 

Seilador Carlos Patrocínio 

O SR, PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) ~ Far-se-á 
a inversão deferida pelo Pl~nário. 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 149. DE 1993 

(Em regime de urgêilci3, nos--termos dos arts._ 64, § 2~. 
in fine, da ConstitUíÇâo Federal, e 375, VIII, do Regimento 
Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'' 149, de 1993 (n" 3.713/93~_na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República. que cria a secretaria Nacional 
de Entorpecentes e dá outraS providências. tendo 

Parecer, sob n• 285, de 1993, da Comissão 
- -de Constituição, Justíçã e Cidadania, favorável ao

Prpjeto-com as emendas que apresenta, de n"s 1 a 5- CCJ. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia I" de setembro do corrente. 
No dia 2 último, foi lido o Requerimento n" 867, de 

1993, do Sr. Senador Almir Gabriel, solicitando audiência 
da Comissão de Assuntos Sociais, que deixou de ser apreciado 
naquela oportunidáde por falta de quorum. 

-Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadore"s que o aprovam queiram permanecer 

sentadas. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, por se tratar 

de proposição em regime de urgCncia, em obediCncia ao dis
-posto no art. 346, inciso I, do Regimento Interno, o Parecer 
da Comissão de Assuntos SoCiaiS deve ser proferido imedia
tamente. 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Almir Gabriel para proferir parecer 
em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB-PA. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quando da leitura do parecer do.. Senador Pedro Teixeira sobre 
este projeto de lei, chamamos a atcnçào- para a questão do 
uso da palavra entorpecente, a questão da subordinação do 
MiniStério da Saúde a uma Secretaria do Ministério da Justiça 
e urna série de outras impropriedades que eram ou seriam 
facilmente corrigíveis. 

_ Foi decid_ido CIJl plenário ouvir-:.se a Comissão-de Assuntos 
S:õcüiís, e tive todo o- cuidado, prirrieiro, de--ouvir o Ministério 
da Saúde, o próprio Ministério da Justiça e, também. de ter 
siâo acompanhado, todo o tempo. do Senador Pedro Teixeira 
a respeito das proposições que queríamos formular, no sentido 
do aperfeiçoamento do projeto. 

Dessa maneira, o parecer qu__e profiro agora tem o condão 
de sintetizar, segundo o meu ponto de vista, quer a posição 
do Ministério da Saúde,_do Ministério da Justiça e. sobretudo, 
de respeitar o parecer primeiro do Senador Pedro Teixeira. 

Neste sentido, a Emenda n~ 6 confere ao art. 2'' a seguinte 
redação: _ 

"Art. 2~- Coinpete á Se_cretaria Nacional de En
torpe_cenres supervisionar, acompanhar e fiscalizar a 
execução das normas estabelecidas pelo Conselho Fe
deral de EntOrpecentes." 

Retiramos a segunda parte deste artigo, em que determi
nava que a Secretaria também exerceria a administração. a 
coordenação-geral, a supervisão, o controle e a fiscalização 
das atividades relacionadas com o tráfico e o uso de substâncias 
que determinem a dependência física e psíquica. Fizemos isso 
porqut:: existe tráfico e existe uso que são lícitos, especialmente 
dentro da própria área da Saúde._ 

Portanto, em nosso entendimento, o correto _é que a su
pervisão e a execução dessas ações, no que respeita a parte 
lícita do uso do entorp~cente, que é dentro do campo da 
Saúde, deve ficar exclusivamente no campo do pfüprio Minis
tério da Saúde_, mais -especificame-nte na Secretaria de Vigi
lância Sanitária. 
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A Emenda n" 7 refere-se ao art. 4'' do projeto primitivo. 
Nela queremos colocar a hierarquia do serviçO i:iúblico respei
tada. Tem o seguinte texto: 

Art. 3''- Sem prejuízo da subordinação adminis
trativa aos Ministérios de cuja estrutura façam parte, 
ftcam _integrados na supervisão_ técnica da_ Secretaria 
Nacional de Entorpecentes,_ no que tange àS atividades 
de prevenção, fiscalização e repressão ao uso indevido 
de produtos e sub::,tâncias entorpecentes ou que deter
minem dependência física ou psíqUica, âiscipliriadas 
pelo Conselho Federal de Entorpecentes, os seguintes 
órgãos: 

a) os de vigilância sanitária e de assistência à saúde, 
do Ministério da Saúde; 

b) o tlc fiscalização da Secretaria da Receita Fede
ral do Ministério da Fazenda; 

c) o de assistência social do Ministério do Bem
Estar Social; 

d) o Conselho Federal de Educação; 
e) órgãos que venham a ser criados com compe

tência prevista no caput deste artigO." 

Essa nova redação, no meu entender, __ é __ çapaz de (etirar 
o defeito que cuntinha a redação do art. 3" anterior, que 
colocava o Ministério da Saúde como subordinado à Secre_taria 
Nacional de Ento_rpece-rttes. 

A Emenda n·• 8 refere-se ao art. 4'', que passará a- te-r 
a seguinte redação: 

"A,.rt 4" - Incumbe à Secretaria Nacional de En
torpecentes promover a integração ao Sistema.Nacio.nal 
de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpe
centes dos órgãos dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios q-ue exerçam atiVidades concernentes 
à prevenção, fiscalização e repressão do uso e tráfico 
ilícitos de_entorpecentes c substâncias que de_terminem 
dependência física ou psíquica." 

Aqui, respeitando exatamcnte o conceito __ de çriação. de 
um sistema naciõnal d~ prevenÇão e repressão ao uso inade
quado e abusivo dos entorpecente::; ou substâncias que deter
minem dependência física-ou psíqUica, nesse sentido, dar-se-á 
à própria Secretaria Nacional a possibilidade de fazer essa 
coordenação. -- -

Segundo nosso entendimento, não se pretende, de maneiM 
ra alguma, retirar da Polícia Federal a competência exclusiva 
da repressão. Nesse sentido, a rcdação que oferecemos~ aque
la que permite, no meu cntendcr-"-'=-a criação 9e 1,.1,m s'stema 
nacional de controle de repressão e de cduc&çãQ,_ em .rcl~çã() 
à questão dos entorpecentes. 

São essas as modificações gue _q_u_eríamos-propor. com 
as quais o Senador Pedro Teixeira estâinteitarriénte de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, com três emendas que 
apresenta. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N" 149, DE 1993 
(N' 3.713/93. na Casa de origem) 

_ De iniciativa do Presidente da República 

Cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá 
outras providências. - -

O Congresso Nacional dec_reta: 

Art. 1~' Fica criada no Ministério da Justiça a Secretaria 
Nacional de Entorpecentes. 

Art. 2" Compete à Secretaria Nacional de Entorpec_en
tes supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução das nor
mas estab_eleGidas pelo Conselho Federal de Entorpecentes 
e exercer a administração, a coordenação geral, a supervisão, 
o ·controle e a fiscalização das at_ividades relacionadas com 
o tráfico e uso de substâncias que determinem dependência 
física e psíquica. 

Art. 3P A Secretaria Nacional de EntO-rp-ecentes é o ór
gão Central do Sistema Nacional de PreVençã:o. FiscalizaçãO 
e Repressão de EritõrpecenteS. 

Art. 4" O órgão de vigilância sanitária do Ministério 
da Saúde, o Conselho Federal de Educação, o_órgão -de fisc8.1i~ 
zação da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazen
da, o Ministério da Saúde e o órgão de Assistência Social 
do Ministério do Bem-Estar Social ficam sujeitos à supervisão 
técnica da Secretaria_ Nacional de Entorpecentes, no que tange 
às atividades Qe prevenção ao uso indevido de produtos e 
substâncias que determinem dependência físlca e/ou psíquica, 
disciplinadas pêlo Conselho Fedei'al de Entorpecentes, sem 
prejU.fzo 'da subordinação administrativa aos órgãos em cuja 
estrutura estejam inte_grados. _ -

Art. so Incumbe à Secretaria ;Nacional de Entorpecen
tes promover a integração ao Sistema Nacional de Prevenção, 
FisCalização e Repressão de Entorpecentes dos órgãos dos 
Estados, do DiStrito Federal e dos Municípios que exerçam 
atividades concerne_p._tes à prevenção, _fiscali~ação e repressão 
de en-torpecentes e substâncias que determinem _dependência 
física ou psíquica. 

Art. 6~ A Secretaria Nacional de Entorpecentes tem 
a seguinte estrutura: - - ··--- -

I-Departamento de Supervisão Té_cnica e Normativa; 
]I - D~partamento de Acompanhamento e Fiscalização. 

Art. 7~ ·Ao Departamento de Supervisão Técnica e Nor-
mativa compete estabelecer as prioridades para o cumpri~ 
menta das normas fixadas pelo Conselho Federal de Entorpe· 
centes, para a consecução da Política Nacional de Entorpe
centes e para as atividades disciplinadas pelo Sistema Nacional 
de En~orpecentes. 

Art. 8"' Ao Departamento de Acompanhamento e Fis
calização compete verificar a execução e a observância das 
medidas adotadas para o cumprimento das diretrizes estabele
cidas pelo Conselho Federal de Entorpecentes. 

Art._ 9~ Os departamentos integrantes da estrutura da 
Ses:::retariã Nacional de Entorpecentes serão compostos por 
duas divisões, cuja organizaçãO e funcionàmento serão regula
dos em ato do Poder Executivo. 

Art. 10. Ficam criados os cargos em comissão constan
tes do Anexo a esta lei. 

Art. II. Os arts. 1,, 2° e 5° da Loi n" 7.560. de 19 de 
dezembro de 1986, que "cria o Fundo de Prevenção, Recupe
ração e de Combate às Drogas de Abu~o. dispõe sobre os 
bens apreen~idos e adquiridos_c~m_o produto de tráfico ílíc~_to 
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de drogas ou atividades correlatas. e dá outras _prOvidencias,., 
passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: 

"Art. 1" Fica instituído, no âmbito do Ministério da 
Justiça, o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate 
ao Abus_o de Drogas- FUNCAB, a ser gerido pela Secretaria 
Nacional de Entorpecentes. -

Art. 2" Constituirão receita do FUNCAB, além dos 
previstos nesta lei, os recursDs- de outras origens, inclusive 
de recursos ou financiamentos externos c internos, e os oriun
dos de participação na aprccns.ão de bens móveis e imóveis· 
utilizados no tráfico de drogas, conforme dispuser a lei. 

.... ·-·A:~;:. 5;. r·o~ ~~~-~~~~~ ·rl·~· FU~iCAB~--;;·ã~~d~;~i;ad~~·=·-·-· 
I -aos programas de formação profissional sobre educa

ção, prevenção, tratamento, recuperação, repressão, cóó.trole 
e fisCalização de uso de tráfico de drogas; 

11 -aos programas de educação técnicQ~científica pre
ventiva sobre o uso de drogas; 
. III- aos programas de esclarecimento ao público, íricluí-
do campanhas educativas e de ~ção comunitária; 

ANEXO 

CARGOS 

SECRETÁRIO 

DIRETOR 

-CHEFE DE D:IVISAO 

CHEFE DE GABINETE 

ASSESSOR DE SECRETÁRIO 

ASSESSOR DE DIRETOR 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Em votação 
as emendas. 

Sobre a mesa, requerimento que Seta lido pelo Sr. 1·~ 
Secretário. -- - ---- -

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 902, DE I993 

Nos termos do art. 311, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a: Emenda n" 6 ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 149, de 1993, a fim de ser votada antes da 
de n'' 3-CCL 

Sala das Sessões, 15-9-93 - Senador Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da Emenda 
n<:> 6. 

IV- às organizações que desenvolvem atividades especí
ficas de tratamento e recuperação de usuários; 

V -ao reaparelhamento e custeio das atividades de fisca
lização, .controle e repressão ao u-so e- tráfico ilícitos de drogas 
e produtos controlados; 

VI- ao pagamento das cotas de participação a que o 
Brasil esteja obrigado como membro de organismos interna
cionais ou regionais que se dediqUem às questões de d"i·ogas; 

VII -aos custos de sua própria gestão. 

Parágrafo único. Quarenta por cento dos recursos do 
FUNCAB, havidos por sentença judicial relacionada à represM 
são ao tráfico ilícito de drogas, serão _destinados à Polícia 
Federal e a convênios com a Polícia Estadual responsável 
pela investigação que deu origem à decretação do procedi
mento. Vinte por cento ·para sua gestão e quarenta por cento 
para a prevenção." 

Art. 12. Esta lei entra em vigcir na data de sua publi
cação. 

CÓDIGO QUANTIDADE 

DAS 101.5 1 

DAS 101.0 2 

DAS 101 .. 2 2 
.. 

DAS 101.4 1 

DAS 102.2 1 

DAS 102.1 2 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . _ _ _ _ _ _ 
Aprovada. 
Aprovada a emenda, fica prejudicada a Emenda O'·' 

3-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa.-se 
à votação em globo das Emendas de n~s 1,2,4,5,7 e 8, de 
parecer favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senador.es que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo 

a redação final das emendas, que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário. 
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É lido o seguinte: 

(DA COMISSÃO DIRETORA) 
Parecer n" 306, de 1993 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 149, de 1993 (n~ 3. 713, de 1993, 
na Casa de origem). 

,;.provado a 15-9-93. 
A Câmara dos Deputados. 
A Comissão Diretora apreSenta a redação final das Emen

das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 142_, __ çle 1993 
(n' 3.713, de 1993, na Casa de origem), que cria a Secretaria 
Nacional de Entorpecentes e dá outras providências. -

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de setembro de 1993. 
- Júlio Campos, Presidente- Carlos Patrocínio, Relator -
Lucfdio Portella - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N• 306, DE 1993 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 149, de 1993 (n' 3.713/93, na Casa 
de origem). 

Cria a Secretariã Nacional de Entorpecentes e dá 
outras providências. 

Emenda n~ 1 
(Corresponde à Emenda n'' 6, de Plenário) 

Dê-se ao art. 2n a seguinte rcdação: 

"Art. 2~> Compete à Secretaria Nacional de Entor
pecentes s_upervisiOnar, 3ó::iriip3-ilhar e fiscalizar a execu
ção das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Entorpecentes." 

Emenda n~ 3 
(Corresponde à Emenda n~ 7, de Plenário) 

Dê-se ao art. 49 a seguinteredaÇão: 

"Art. 4:' Sem prejuízo da subordinação. adminis
trativa aos MiniStérios de cuja estrutura façam parte, 
ficam integrados na s1ipei'visão técnica da Secretaria Na
cional de Entorpecentes, no que tange às atividades de 
prevenção, fiscalização e repressão ao oso- indevido de 
produtos e substãncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou [>SfqiiiCá~ disciplinadas pelo Conse
lho Federal de Entorpecentes, os seguintes órgãos: 

Emenda n" 2 
(Corresponde à Emenda n" 4-CCJ) 

Suprima-se o art. 3" do Projeto, renumerando-se os _de
mais. 

a) os de vigilância e de assistência à saúde_,"d~Míni_s~ério 
da Saúde; 

b) o de fiscalização da Secretaria daRe_ceita Fe.deral__do 
Ministério da Fazenda; 

c) o de assistência social do Ministério do Bem-Estar 
Social; 

d) o Conselho Federal de Educação; 
e) órgãos que venham a ser criados com COI)lpetência 

prevista no caput deste artigo." 

Emenda n'-' 4 

(Corresponde à Emenda n'' 8, de Plenário) 

Dê-se ao art. 5"' a seguinte redação: 

"Art. 59 Incumbe à Secretaria Nacional de Entor
'Pecentes promover a integração ao _Sistema Nacional de 

Prevenção, Fiscalização e Repressão- de Entorpecentes 
dos órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Muní
cipios que exerçam atividades concernentes à prevenção, 
fiscalização e repressão do uso e tráfico ilícitos de entor
pecentes e substânc~~s que determinem dependência físi
ca ou psíquica." 

Emenda n~ 5 
(Corresponde à Emenda n9 5-CCJ) 

Dê-Se ao art. 11 a seguinte redação: 

•• Art. 11. . ................................................. . 
Art. l'' Fica- instituldo, no àmbito do Ministério 

da Justiça, o Funçlo de Prevenção, Recuperação e de 
Combate ao Abuso de Drogas- FUNCAB, a ser gerido 
pela Secretaria Nacional de Entorpecentes, cujos recur
sos deverão ter o seu plano de aplicação e projeto_s sub
metidos à apreciaçãO prévia do Conselho Federal de En
torpecentes. 

Emenda n96 
(Corresponde à Emenda n•' 1-CCJ) 

Dê-se ao art. 11 a seguinte a re?ação: 
"Art. I I. .. ................................................ . 

Art. 2ç Constituírão recursos do FUNCAB: __ 
I -dotações específicas estabelecidas no orçamento da 

União; 
II- doações de organismos ou entidades nacionais, Ül

ternackmais ou estnin-geiras, bem Como de pessoas físicaS ou 
jurídicas nacionais oiJ-éstrailgeiras; 

III- recursos provenientes da alienação dos bens de que 
trata o art.- 49 desta Lei; 

IV- recursos provenientes de emolumentos e multas, 
arrecadados no controle e fiscalização de drogas e medica
melltos controlados, bem como de produtos químicos utiliza
dOs rió fabdco e translôr.mação de drogas de abuso; 

V- recurso de outras origens, inclusive os provenientes 
de financiamentos ex~rnos e internOs. 

Parágrafo único. Os saklos verificados no final de cada 
exercício serão automaticamente transferidos para o exercício 
seguinte, a crédito do FUNCAB. 

" 
Emenda no 7 

-(Corrésponde à Emenda n° 2-C:CJ) 

- Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11. ............................................... - .. 

o o o o o' o o o.;++ •• o o o ••• +++ • o o H+•_+ +o o+++ oo·o. o~-·-·:--·., o o-~ o o o o o ••+ O o O O • o+ o +o .• 

Art. 5• ....... , ..................... _._ ............................... _ 
Parágrafo único. Quareri.ta por cento dOs reCurSos_ do 

FUNCAB de que trata o item III do art. 2• desta lei serão 
destinados à Polícia Federal e a convêncios com a pOlícia 
estadual r~sponsável pela investigação que deu ori'gem à decre
tação do procedimento." 
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O SR. PRESIDENTE (ChagasRoilrigues)- Em discus-
são a redação finaL 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -ltem2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•' 105, DE 1992 

(Em rcgimC de urgêncía, noS fefinos _do art. 336, c, 
do RegimentO InternO) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 105, de 1992, de iniciativa da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito destinada a examinar irregu
laridades na administração do FGTS do Trabalhador, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Garibaldi Alves Filho, em substituição ã Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável ao Projeto e â. Emenda 
n" 6; apresentando as Emendas n~s 19 a 25~ e contrário 
às Emendas n"s I a 5 c 7 a 18. 

A discussão da matéria fOi enCeiTada na sessão ordinária 
do dia 14 do corrente. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas, em 
turno único. · 

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

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votação 
em globo das_Emendas n'·' 6 e n<~s 19 a 25, de parecer favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · · 
Aprovadas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR .. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPRCSC. Pela ordem,) -
Sr. Presidente, favo_rávcl ao projeto é a Emenda n" 6- estou 
rememorando a ementa da nossa Ordem do Dia---'-, apresen
tando as Emendas n\'s 19 a 25, ou sejá, o Relator é favorável 
e assume as emendas. São _de autoria do próprio Relator, 
então, e, obyiamente, é favorável. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho -,-Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN. Para 
esclarecer.)- Senador Esperidião Arriiri, no caso, acolhemos 
a Emenda n·' 6 e apresentamos emendas do Relator, de núme-
ros19a25. -- ----- --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Ródriguev -A matéria 
está esclarecida. · _ _ 

Votação em globo das Emendas de n·•s 1 a 5 e de n\'S 
7 a 18, de parecer contrário. 

Em votação. 
Os Srs. _Senadores que forem Contrários âs emendas, de 

acordo com o parecer, queiram permanecer seritados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
.A matéria vai à Comissão J?iretora para a re.dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
r:'e~a. parecer .da Comissão Diretora oferecendo a reriação 
fmal que será hdo pelo Sr. 1\' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 307, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 105, 
de 1992 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Lei do Senado n·• 105, de 1992, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço ·e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de setembro de 1993. 
- Humberto Lucena Presidente - Júlio Campos, Relator 
-·Carlos Patrocínio- LucídiO POI-teUa- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER W 307, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei do SenadO n~ 105, 
de 1992. 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
ServiçO e dá outras providências. 

o_ CongressO Nacional de:creta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1<' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, iiislitü.ído pela Lei n'' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, passa a reger-se por esta Lei. 

Art. 2~- O FGTS é constituído pelos saldos das contas 
yinculadas a que se refere esta Lei e_ Ol!troS -t~çursos a ele 
incoivorãdos, devendo ser apliçados com atualização mone
tária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obri
gações. 

§ r~ Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos 
termos do caput deste artigo: 

a) quaisquer montantes obtidos com a aplicação tlas dis
ponibilidades financeiras do FGTS, indUSive os resultados 
auferidos ·no pe-ríodo compreendido entre o fecolhiinento da 
contribuição pelo empregador e seu depósito na conta vincu
lada do trabalhador, bem como no período entre a liberação 
de recursos para desembolso e seu efetivo reCebimento pelo 
tomador do empréstimo; 

b) dotações orçamentárias específicas; 
c) resultados das operações de crédito com recursos do 

FGTS; 
d) multas, correçã_Q mone_tár_ia e juros moratórias_ devi~ 

dos; 
e) demais receitas patrimoniais- e financeiras. 
§ 2" As contas vinc-uladas em nome dos trabalhadores 

são absolutamente impenhoráveis. 
Art. 3~ O MinistériO do Bem~ Estar Sócia(, o Ministério 

do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, o Conselh_o Curador 
do FGTS e demais entidades que atuem no âmbito do FGTS 
serão responsáveis pelo fiel Clfmprimento e observância. dos 
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critérios estabelecidos nesta Lei, sua regulamentação e nas 
resoluções aprovadas pelo Conselho Curado!. 

CAPÍTULO II 
Do Conselho Curador 

Art. 4" O FGTs--será regido segurl.do normas e dire
trizes estabelecidas por um-conselho Curador, integrado por 
quatro representantes da categoria dos trabalhadores e quatro 
representantes da categoria dos empregadores, além de um 
representante de cada uma das seguintes, entidades: Minis
tério do Trabalho. Ministério da Fazenda, Ministério do Bem
Estar Socíal, Caixa Económica Federal c Banco Central do 
Brasil. 

§ 1 '' A Presidência do Conselho Curador, anualmente 
renovada, será rotativa entre as representações do Governo, 
dos trabalhadores e dos empregadores, na forma prevista em 
seu Regimento Interno. .. _ . 

§ 2<.> Os órgãos oficiais far-se-ão representar1 no caso 
dos Ministérios, pelos Ministros de Estado e, no caso de Caixa 
Económica Federal, por seu Presidente, na qualidade de mem
bros titulares, cabendo-lhes indicar seus respectivos suplentes 
ao Presidente da Repúblíca, que os nomeará. -

§ 3<.>- Os- representantes_dos trabalhadores e dos empre
gadores e seus respectivos suplentes, que poderão ser recondu
zidos uma única vez, serão indicados ao Presidente da Repú
blica, com antec_edência mínima de três meses dO términO 
de cada mandato: 

I- pelas centrais sindicais e confederações_ naciónais das 
categorias profissionais, no caso dOS- trabalhadores; 

II- pelas confederações nacionais das categorias econô
micas, bem assim outras entidades representativas- do empre
sariado, no caso dos empregadores. 

§ 4o O Presidente da República nomeará, para um man
dato de dois anos, os membros do Conselho Curador que 
escolher, dentre'os indicados na forma do parágrafo anterior, 
e que tenham sido aprovados previamente pelo Senado Fede-
ral após afgüíção pública. __ ____ -

§ 5" O-Conselho CuradOr definirá anualmente as datas, 
horários e locais em que deverão ser realizadas suas reuniões 
ordinárias, que terão periodicidade bimestral, cabendo à Se
cretaria Executiva, de que trata o _§ 15, encaminhar a cada 
membro titular e suplente e pauta e o material pertinente, 
na forma e com a antecedência estabelecidas no Regimento 
Interno do colegiado. 

§ 6~ Havendo necessidade, qualquer membro titular 
poderá convocar ·re-união extraordinária, na forma em qlie 
vier a ser regulamentada pelo ConSelho Curador. 

§ 79 O caricelamento de reunião ordinária ou -extrãor
jínária já convocada s6 poderá ocorrer êom expressa anuêhd3. 
::Je pelo menos sete dos membros titulares. 

§ s~ Na ausência do Presidente_ do Conselho Curador 
:tu reunião ordinária ou extraordinária, a Presidência- s-erá 
:xercida por um dos membros titulares, escolhido pelos conse
heiros presentes, preferencialmente entre os representantes 
:la bancada a que pertença o Presidente. 

§ 99 As decisões do_ Conselho serão tomadas com apre_
;ença de, no mínimo, sete de seus membros, tendo o Presi
-~ente voto de qualidade. 

§ 10. As despesas porventura exigidas para o compare
·imento às reuníões do Conselho constituirão ónus das respec
ivas entidades representadas. 

§ 11. Os representantes titulares dos trabalhadores e 
los empregadores que não comparecerem a três re.uniões con:-

secutivas ou a cinco intercaladas, .salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado nos termos regimentais, perderão 
seu mandato, assumindo seu suplente pelo prazo restante. 

§ 12. O representante governament_~l que não compa
recer, ou _riffo se fizer representar por seu suplente, a três 
rêuniõés c·onsecutivas ou a cinco-intercaladaS, salvo motivo 
de força maior devidamente comprovado nos termos regímen~ 
tais, estárâ sujeito às sanções pievis1as na Lei n'' 8.429~ de· 
2 de junho de 1992. 
--- § 13. As ausências ao trabalho dos representantes dos 
trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das ativida
des desse órgão, serão abonadas, computando-se como jorna
da efetivamente trabalhada para todos o~ fins e efeitos legais. 

§ 14. Aos membros do Conselho Curador, enquãnto 
representantes dos trabalhadores. efetivos e suplentes, é asse
gurada a estabilidade n.o emprego, da nomeação até um ano 
após o término do mandato de representação, somente poden
do ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente 
comprovada através de processo judicial. 

§. 1.5_. Competirá ao Ministério do Trabalho proporcio
nar ao Conselho Curador os meios necessários ao exercício 
de sua competência. para õ que contará com uma Secretaria 
Executiva do Conselho Curador do FGT-S. 

§ 16. O Ministério do Trabalho poderá requisitar servi
dores.da Administra_ção_Fed_eral direta, autárquica e funda
cional para o desempenho de atividades técnicas no âmbito 
da Secretaria Executiva do Conselho Curador. 

Art. 5° Ao Conselho Curador do FGTS compete: 
I- estabelecer as diretrizes e os programas de alocação 

de todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios 
definidos nesta Lei, em conso.nância com a política nacional 
de desenvolvimento urbano e as políticas setoria~s de habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabele
cidas pelo Governo Federal; 

II_- acompanhar e avaliar a gestão económica e finan
ceira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desem
penho dos programas aprovados; 

III- apreciar e aprovar os prOgramas anUais e pluria
nuais do FGTS; 

IV- apreciar e aprovar as campanhas institucionais no 
âmbito do FGTS; 

V- pronunciar-se sobre as contas do FGTS~ antes do 
seu encaminhamento ao :rribunal de Contas da União para 
os fins legais; 

VI- adotar as providências cabfveis para a correçáo, 
suspensão ·da eficácia ou dédaração da nulidade_ de a tos, que 
estejam em desacordo com o disposto nesta Lei e nos demais 
iJ:Istrumentos normativos dela decorrentes, praticados pelo Mi
nistério do Bem-Estar Social, pela Caixa Económica Federal, 
pelos órgãos e entidades responsáveis pela fiscalização dos 
recolhimentos e pela inscrição e cobrança _judicial dos débitos 
para com o J:"G~S. beni como por outros agentes credenciados; 

Vil- determinar às autoridades competentes a adoção 
.de providências necessárias ao cumprimento desta Lei e de
mais instrumentos normativos dela _decorrentes, que não ha
jam sido implementadas oportunamente, fixando prazo para 
o seu_ atendimento; 

VIII -oficiar ao Ministério Público., nos casos em que 
a inobservância desta Lei e demais instrumentos normativos 
dela decorrentes implique a instauração çle ação penal pública 
ou ação civil pública; 
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IX- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regu
lamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua compe
tência; 

X- fixa-r as rmrmas e valores de remuneração do agente 
operador, dos agentes promotores, dos agentes finanCeiroS·, -
inclusive os estabcl~dmentos bancários que prestem serviços 
de arrecadação e p3gaménto dó-FGTS, e, quando for o caso, 
das demais entidades que prestem serviços ao Fu~do_; 

XI- fixar os critérios e condições para parcelamento 
de débitos para com o FGTS, decorrentes_ de. atrasos nos 
recolhimentos de contribuições e no pagamento das prestações 
de empréstimos concedidos com recursos do Fundo; 

XII - fjXar· criterios para o exercício da fiscalização· ·e 
avaliar periodicamente os resultados da ação fiscal; 

XlÍI -definir cohdições, observada _a legislação aplicá
vel, para a ampliação e aperfeiçoáriletlto -do controle sobre 
os recolhimentos e· as aplicações do FGTS, por parte dOs 
trabalhadores e su,as êntidades representativas; 

XIV -definir periodicamente, para o agente gestõf:a 
ordem de prioridades a ser dada aos critérios constantes d_o 
art. 11 desta Lei, a ser utilizada na eleição dos projetes objeto
de operações de crédito com recursos ~o FGTS; 

XV- definir periodicamente, para o agente operador, 
a ordem de prioridades a ser dada aos critérioS 'cOnstantes 
do art. 11 desta Lei, a ser utilizada na elã.boração do plano 
de desembolsos de que úata ·6-ãi'C 8"~ XII, desta Lei; 

XVI- aprovar o plano de desimbolsos de que trata o 
art. s~, inciso XII, desta Lei; . -

XVÚ- estabelecer crítériôS -pata credenciamento, bem 
como as atribuíções dos agentes financeiro~. inclusive a Caixa 
Económica Federal, agentes promotOres e ·outras entidades 
que atuem no âmbito do FGTS; _ · 

XVIII- apreciar e aprovar a:s inetas, propostas pelo Mi
nistério do Bem-Estar Social, a serem alcançadas, com recur
sos do FGTS, nos programas de habitação popular, sanea
mento básico e infra-estrutura ú..tbana; 

XIX--definir, pat'ã C)S'casosern que esta Lei eXige atuali
zação monetária, o índice a ser utilizado, quando este não 
tenha sido especificado; 

XX- definir a tarifa a ser cobrada ao titu~ar ou empre
gador por emissão de extrato avul~O da conta vinculada do 
trabalhador. 

XXI- decidir se é devido ou não, total ou parcialmente, 
nos termos do parágrafo único deSte- ã.rtígd~· -o- pagamento 
à Caixa Econômica Federal dos valores correspondentes a 
cada um dos itens qi.le compõem a sUa tarifa e· rem~neração; 

XXII- aprovar o manual de informações básicas do 
Fundo de Garantia do Tempo· de Serviço, instituído pela Lei 
n• 8.406, de 9 de janeiro de 1992; 

XXIII- divulgar, no DiáriO Oficial da União, todas as 
decisões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do 
FGTS e os respectivos pareceres em1tídos. 

XXIV -aprovar seu regimento interno; 
XXV- representar o Fundo de Garantia do Tef!lpo de 

Serviço em juizo. 
Parágrafo único. As tarifas e i~'munerações fixadas pelo 

Conselho Curador deverão, na medida do possíVel, ser estabe
lecidas de forma discriminada, fiCando o pagamento do mon
tante atribuído a deterniinado itettl condicionado à compro
vação da efetiva e adequada prestaÇão daquele serviço. 

CAPÍTULO lii 
Do Gestor da Aplicação e. do Agente Operador do FGTS 

Art. 6' A gestão da aplicação do FGTSserâ efetuada 
pelo Ministério do Bem-Estar Social, cabendo à Caixa Econô
mica Federal o papel de agente operador. 

Parágrafo único. O Miriístério do Bem-Estar Social e 
a Caíxa Econômica Federal deverão dar pleno cumprimento 
aos programas anuais aprovados pelo Conselho Curaqor, sen
do que eventua_is alterações somente poderão ser processadas 
mediante prévia anuênçia daquele colegiado: 

SEÇÃOI 
Do Gestor da Aplicação do FGTS 

Art. 7" Ao Ministério do Bem-Estar Social, na quali
dade de gestor da aplicação do FGTS, compete: 

I- praticar todos os a tos necessários à gestão da aplica
ção do Fundo, de acorçlo com a·s direti'iies-e-ptôgratnas estabe
lecidos pelo Conselho Curado-r; 

Il_-elaborar e subm_etr;::r ao Conselho Curador, até 30 
de setembro de cada ano, os orç·a:meri.tos anuaiS e :planos plu
rianuais cJ.e aplicação dos recursos- pa:ra os exercícios sübse
qüentes, discriminando, pôr Unidade da Federação, os benefi
ciáríos e as -condições financeiras dos planos e programas~ 

III- eleger as operações, os- projetas e. as. suplemen
tações a serem financiadOs com- recursos do FGTS, dentre 
os recomendados pela CEF, com base nos critérios -estabele
cidos nesta Lei e nas resoluções do Conselho Curador; 

IV -acompanhar a·exiCUçaó-dos programas de habita
ção popular, saneamento bá!'iCO __ e infra-estrutura !-ltbana, de
correntes de aplicação de recursos do FGTS, iili.ple'mentados 
pela CEF; -

V -submeter à apreciação do Conselho CUrador, até 
30-de abr_il de cada ano; as contas do FGTS _do ·exercício 
anterior; _ _ 

VI -subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos 
necessários ao desempenho das furições deste colegiado, nas 

·~· ãreas de desenvolvimentO u-rbano. habitação popular"; sanea
mento básico e infra-estruttira.ui'bana; 

VII- propor ao Conselho Curador aS· metas a serem 
alcançadas, com recursos 42 FGTS-; rios-progiàmãs~de habita
ção popular, saneamento báSiCo e -ihfra~estrutura urbana. 

SEÇÃO II 
Do Agente Operador do FGTS 

Arl 89 À Caixa Ecónõrhica Federal, na qualidade de 
agente operador, compete: · 

I- manter centralizados os recursos do FGTS em contas 
próprias, manter e controlar as contas vinculadas unificadas 
por titular e emitir birriesttalmente ou, a qualquer tempo, 
por solicitação do titular, os extra tos individuais correspon
dentes às contas v:inculadas, enviando-os ao-domicflio bancário 
ou ao endereço indicado pelo titular; 

II- emitir, a qualquer tempo, por solicitação do emprc 
gador e mediante o pagamento de tarifa, extratos individuais 
correspondente? às contas vinculadas dos seus empregados; 

III- part.icipar da rede arrecadadora e pagadora do 
FGTS; 

IV- credenciar os agentes financeiros, inclusive os que 
participarão da red~ arrecadadora e pagadora, agentes promc 
tores e outras entidades que atuem rio âmbito do FGTS, segur. 
do diretrize:!l e critérios emaniidos do Conselho Curador; 
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V- expedir a tos normativos_ referentes aos procedimen
tos administrativo-operacionais a ~erem observados pelos 
agentes financeiroS, inclusive pela rede arrccadãdora e paga
dora, bem como outras entidad~_s in!egrantes do sistema do 
FGTs~-de acordo coin as- diretrizes emanadas do Conselho 
Curador e ouvido, quando for o caso~ o_ Banco Central do 
Brasil; · 

VI ......:. expedir a tos normativos referentes aos procedimen
tos administrativo-operacionais a serem-Observ3âo~ pelos em
pregadores e trabalhadores, no âmbito do FGTS, de acordo 
com as diretrizcs emanadas do Conselho Curador e ouvidos 
o Ministério do Trabalho e o Conselho Gestor do Cadastro 
Nacional do Trabalhador; 

VII- defín"ir os procedimentos o·pcraCionals necessários 
à contratação e execução dos projetes no âmbi~o dps progra
mas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura 
urbana, a serem financiados com recursos do FGTS, ouvido 
o Conselho Curador; 

VIIJ -elaborar as análises de víabilidade e de adequação 
jurídica, econômico-financCiia e-téCnicà dOS piojCtõS-de habi
tação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico 
a serem financiados com recursos do FGTS; -

IX- responder pelo risco de crédito referente às opera
ções de empréstimos que recomendar à aprovação pelo agente 
gesto-r-das aplicações, apartando os valores emprestados no 
mesmo prazo e condições estabelecidos para o tomador dos 
recursos, sendo admitido seguro especial para este fim, a crité
rio do Conselho Curador; 

X- inlplementar os atas emanados do Minisfédo do 
Bem-Esta~ SOci~l relati_vos à aloc;:ação e-aplicação 'doS recurSos 
do FGTS, de âcordo com as diretrizes establecidas pelo COnse
lho Curador. ~ · 

XI -acOmpanhar a execução- físico-finahC:eira das obr~s. 
zelando pela correta aplicação dos recursos do FGTS; 

XII -submeter, bimestralmente, à aprovação do Conse
lho Curador o plano, para o trimestre segUinte, de desembolso 
dos recursos relativos a operações de crédito contratada~ e 
em andamento, com definição da ordem de prioridades de 
atendimento e dos valores respectivos; -

XIII_- manter expressas, nos cem tratos de empréstimos, 
as condições de desembolso das parcelas, inclusive quanto 
a data e fator de atualização, em caso de atraso, conforme 
diretrizes do Conselho Curador; - --- · 

XIV- informar aos diretamente interessados os motivos 
d& eventuaiS paralisações_ na tramitação ou de rejeição dos 
pedidos de empréstimos, de acordo com as diretrizes do Con-
selho Curador; . 

XV- publicar periodicamente, no Diário Ofh;i~l da 
União, os parâmetros regionais de custos de obras de habi~a
ção, saneamento e infra-eStrutUra explicitarido a metodologia 
de coleta dos preços; _ --

XVI- publicar periodicamente, no Diário Oficial da 
União, o montante- de recursos disponíveis para contratação, 
por Unidade da Federação e por área de aplicação; 

XVII- publicar periodicamente, no Diário Oficial da 
União, os extratos dos contratos de empréstimos celebrados 
com recursos do FGTS, de acordo com "as diietrizes estabele-
cidas pelo Conselho Curador; _, - _-

XVIII - elaborar balancetes mensais, balanços anuais e 
relatórios gereilCi3iiiieferentes aos recursos do FGTS, encami- · 
nhado-os ao agente gestor e ao Conselho Curador, no prazo 
e condiçÕ_e§õ por estes fixados; 

XIX- fornecer, até 31 de julho de cada ano, ao agente 
gestor, os elementos necessários à élab6iação do orçamento 
anual do FGTS; · _ _ 

XX-:-:- emitir Certificado de -Reg_ulariPade do FGTS. 

· CAPÍTULO IY. 
Das Aplicações dos Recursos do FGTS 

Art. 99 Os recursos de que trata o art. 2"serão aplicados 
em operações de crédito ·e na constitUição e manutenção de 
um Fundo de Liquidez para o atendil:neh~o çle gastos eventuais 
não previstos. 

Parágrafo único. O Fundo de Liquidez deve ter remune
ra~â"o 'niinima, indU.Siv~ jurOs. idêntica à atribuída aos depó
sit~~ das cadernetas de _poupança·. 

--·- _ Art. 10. As operações de crédito com recursos do 
:FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econó
mica Federal. enquanto agente financeiro, e pelas entidades 
por ela credenciadas para esse fim, exclusivamente segundo 
dirctri~es e_ critérios técnicos fixados pelo Conselho Curador, 
~bs~~_vfi.d~s os seguintes requisitos: ' 

I -;__garantia real;. _ 
II- atualização monetária igual-a das contas vinculadas; 
III- taxa de juroS média míniriui., por ·projeto, de três 

por cento ao ano; 
IV- prazo máximo de vinte e cinco anos; 
V- obrigação de contrapartida dos contratantes de fi

na:nctahlentos' rios jnvestíirientos a serem r~alizados; 
-- VI -análise de impactos ambient.ais~ quando for o caso. 

· § ~ 9 A rentabilidade média das_ pperações de crédito 
. de"Verá Ser _suficiente .à remuneração das Contas vinculadas 

e à cobertuia de todos çS demais custos admjristrativo~ e opera-
cionais incorridos peiõ FGTS. · _ · 

§ 29 As operações de crédito com recursos do FGTS 
deverão ser realizadasnas áreas de habitação, saneamento 
básico e infra-estrutur';:t .. Urbana. 

§ 3-':- O programa de aplicações deverá destinar, O(! míni
mo, sessenta por cento_para investimentOS eJ,ll habitação Po-
pular. . -. . . . 

§ 4' A distribuição , por Unidade da Federação, do 
montante de desembolsos anuais previstos deve _ser estabe
lecida pelo Conselho Curador. com base eni critérios técnicOs 
qu:e levem em consideração as demandas por hahitação, sanea
mento básico e infra-estiutura urbana. bem assim outros indi
cadores ecnnômico-firtafiteiros e sociais. o 

§ 59 Só pode ser~ êontratada operação de crédito com 
pessoa jurídica de dire.i~-o público que ofere_ça, com·o garantia 
adicional, vinculação de receita. 

§ 6? Quando o agente promotor for pessoa jurídica de 
direito público ou entidade da administraÇão indfreta de qual
quer esfera de gqverno, a solicitação de crédito deverá ser 
precedida de licitação para realização da obra, devidamente 
comprovada pela anexação de documentação contendo, no 
mínimo. o projeto básico, o edital de licitação e a ata de 
julgamento das propos~a's. 

Art. _11. As contr~tações e os desembolsos referentes 
a projetas de financiairiento com recursos do FGTS devem 
ser priorizados de acordo com as seguintes critérios, além 
de outros definidos pelp Conselho Curador: 

I- preferência aos _tomadores de empréstimos que te
nham sistemática e pOritualmente honrado suas obrigações 
para com o FGTS, inclus~ve no que se refere ao regular retorno 
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de prestações de empréstimos lastreadÕr_es em recursos do 
Fuildo; -

II -preferência, dehtre ns que já tenham obtido finan
ciamentos lastreadores em recursos do FGTS, àqueles que 
tenham corretamente cUmprido as melas fiscais e de atendi
mento às populações beneficiárias, éstipuladas nos projetes; 

111- preferência, em cada área, aos projetes que propi
ciarem maior geração de empregos por unidades monetária 
investida; 

IV- preferência, dentre os que parcelaram seus débitos 
junto ao FGTS, àqueles que optaram por menores prazos· 
do que o máximo permitido para aquela situação, tendo efe
tuado pontualmente os pagamentos· das parcelas; 

V- preferência aos projetas que-, atendidos os requisitos 
e- condições estipulados nesta Lef, tenham sido analisados, 
aprovados c priorizados por conselhos estaduais permanentes 
especialmente criados para este fim, compostos pariamente 
por representantes governamentaiS, dos trabalhadores e dos 
empregadores; - -- · 

VI- preferência:, nO caso de desembolsos, ao atendi-
mento de obras já iniciadas. -

Parágrafo único. O MlniSté"iiO -do Trabalho fornecerá 
ao agente gestor _os parâmetros téc~iCós'P~ara ã-aferição do 
diSposto no inciso III deste arti_g9. 

CAPÍTULO IV 
Dos Depósitos e do Direito ao FG TS 

art. 12. Os ~mpregadores, ainda que entidades filantró
picas, ficam obrigados_ a depositar, até o dia sete -de cada 
mês, na conta vinculada de cada tra}J_a,lhador, a iin:Qortâhda 
correspondente a oíto por cento- da r~m11neração a:Cste' pàga 
ou devida no mês anterior, incluídas ria remuneração as parce
las de que tratam os arts. 457 .e 45_8_ da CLT e a gratificação 
de Natal a que se refere a Lei n• 4.090, de 13 de julho de 
1962, com as modificações da Lein' 4. 749, de 12 de agosto 
~19~. . . 

§ 1., Entende-se por empregadOr a_ pessoa física ou a 
··pessoa jurídica de direito privado oü de direito público, da 

administração pública direta, indireta ou fundá.éib-ilal·de qual
quer dos Poderes:, da União, dos E~~dos, do Dis'tritO Federal 
e dos MunicíPioS, que admitir trabfllhaãores a seu;,sérVíço, 
bem assim aquele que, regido por legislação especial encOn
tra-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador 
de mão-de-obra, independenterneb.té da responsabilidade soli
dária e/ou subsidiária a que eventUalmente yenha obrigar-se. 

§ 2., Considerar:se trabalhado_r toda a pessoa física <iue 
prestar serviços a ernpreg3.dor, a locador ou tomador de mão
de-obra, excluídos os eventuais, os autonômos e os servidores 
públicos civis e militares sujeHOS a'rê:~im_ejurídico ptóprio. 

§ 3~ Os trabalhadoreS doméstiCoS -poderão- ter acesso 
ao regime do FGTS, na forma que-Vier a Sef pre~~sta- em 
lei. ~- -

§ 4~ O recolhimento em atraso-da importância mencio
nada no caput sujeitará o empre_gador ao pagamento de atuali
zação monetária diária, a partir da data em que era devido 
até a data do efetivo pagamento, iricidindo ainda, sobre o 
valor atualizado, juros de· mora de--Um por cento ao mês e 
multa de vinte por cento. -- -- --

§ 5" se- o débito for p"ago até·o último dia do mês do 
seu vencimento, a multa prevista ·n'eSte artigo~ será reduzida 
para dez por cento. -

§ 6° O agente operador, com base nas diretrizes do 
Conselho Gestor Cadastro Nacional do Trabalhador, estabe-

lecerá modelos operacionais que assegurem a perfeita identifi
--cação do titular da conta c do empregador. 

Art. 13. O n""ão recolhimento do FGTS no prazo de 
sessenta dias, a contar da data em que é devido, equipara-se 
a apropriação indébita, caracterizando o empregador como 
depositário infiel, sujeito às combinações legais. 

Art. 14. Para os fins previstos nesta Lei, as effipresas 
_sujeitas-ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar 
·seus diretores não empregados aos dem_ais trabalhadores sujei
tos ao regime do FGTS. 

Parágrafo- único. Considera-se diretor aquele que exer
ça cargo de administração previsto erillei, estatuto ou contrato 
social, independente da denominaçãq,do ca~go. 

Art. 15. Os.dePósitoS feitos na rede arrecadora crederi
ciada, relativos ao FGTS, serão transferidos à Caixa Econô
míca Federal no primeito dia útil subseqüente à data em que 
tenham sido efetuados passando a integrar o_ saldo da conta 
vinculada do trabalhador a partir do dia dez do mês de sua 
ocorrência, quando efetuados no prazO regulamentar. 
_ Parágrafo único. O depósito realizado fora do prazo 

será contabilizado no saldo no dia dez subseq_üente, após atua
lização monetária e capitalização de juros. 

Art. 16~ Os depósitos efetuadÕs nas contas vinculadas 
serão corrigidos monetariament~ com base nos parâmentros 
fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança 
e capitalizarão juros três por cento ao ano. 

§ 19 A atualização monetária e a capitali~ação de juros 
correrão à conta do F~.mdo e o respe~tivo crédito s~rá efctuado 
na conta vinculada, no dia dez_ de cad.a mês, com base no 
sáldo existente no _dia dez do ·mês anterior ou no primeiro 
dia 'útil subseqüente_, caso .o dia dez sejà feriado bancário, 
dedtizl.Q.os- o-s- saques ocorrido no período. 

§ 29 Para as contas vinculadas dos trabalhadores optan
tes existerltes ã data de 22 de setembro de 1971, a capitalização 
dos juros dos depósitos continUará a ser feítâ ·na _seguinte 
progressão, salvo no caso de m!!dança de empresa, quando 
a capitalizaÇão dos jtiros -passafá a ser "feita" à taxa de três 
por cento ao ano: 

I -três por cento, durante os dois primeiros anos de 
permanência na mesma empresa; _ 
_ , ._.II- quatro por cento. do terceiro ao quinto ano de per
manência na mesma empresa; 

III- cinco por cento, do sexto ao décimo ano de perma
nência na mesma empresa; 

IV- seis por cento, a partir do décimo primeiro ano 
de permanência na mesma empresa. 

§ 39 O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Go
verno Federal. podendo ser in$tituíçlo" ségl!ro especial para 
esse fiin_.- - - . . - ' 

Art. 17 POs estabeleçirn,entos bancári_o_s que já tenham 
sido depOsitários de contas vinculadas do FG TS passam, a 
partir da publicação desta Lei,_ à condição de.agentes recebe
dores e pagadores do Fundo, mediante iecebúnento_de tarifa, 
atendido o disposto nos art. s~. X e XVII, e art. 8~. ~V. 
desta Lei. 

Art. 18. Fica ressalvado o direito adquiridO dos traba
lhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego, nos 
termos do Capítulo V do Título IV da CLT. 

§ 1' O tempo de serviço do trabalhador não optante 
do FGTS, anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de recisão 
sem justa causa pelo empregador ou extinção da empresa 
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por falecimento dÔ empregador individual, ou ainda por extin
ção da empresa sem. a ocorrênciã -de motivo de força maior, 
reger-se-á, conforme o caso, pelos dispositivoS constantes dos 
arts. 477, 478, 485 e 497 da CLT. · 

§ 2" O tempo de serviço anterior à atual COnstítuição 
poderá ser transacionado entre empregador e empregado, res
peitado o limite mínimo de sessenta por cento da indenização 
prevista. -

§ 3~. É facultado ao empregador desobrigar-se da res
ponsabilidade da indenização relativa ao tempo de serviço 
anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalha
dor, até o último dia útil do mês previsto em lei para o paga
mento de salário, o valor correspondente à indenização, apli~ 
cando-se ao depósito, no que couber, todas as disposições 
desta Lei. 

§ 4~ Os trabalhadores poderão a qualquer niOmeiito Op
tar pelo FGTS com efeito retroativo a ]9 de janeiro de 1967 
ou à data de sua admissão, quãrtdo posterior àquela, ãplican~ 
do~se a suas contas vinculadas, no que couber, o __ disposto 
no art. 16, § 2', desta Lei. 

CAPÍTULO V 
Das obrigações dos empregadores 

Art. 19. Os emprcg_adores·ficairi Obrigados a: . 
I- comunicar mensalrilente, a cada trabalhador, o valor 

recolhido a sua conta vinculada no FGTS; --
II -afixar, em quadro de aviso situado em iocal livre 

e fácil acesso no . .estabelecimento, comprovante _do recolhi~ 
menta do depósito efetuado em cada conta vinculada, no 
primeiro dia útil subseqüente a sua efetivação; ----

III -permitir; aó -úilbalhador, ao -conselho Curador e 
aos sindicatos das categorias profissionais- ã- que- peitenç8.m 
os trabalhadores da empresa, independentemente de_ instru
mento de procuração, o acesso aos cômprovantes de recolhi
mento dos depósitos efetuados nas contas vinculadas e demais 
documentos complementares indispensáveis à averiguação do 
correto recolhimento; 

IV- comprovar, -n·o momento da homologaç~o d~ t_:êSci~ 
são do contrato de trabalho, o efetivo rec_olhimento das impor~ 
tâncias a que se refere o art. 12, relativa a todo o período 
de vigência- do contrat() de_trl:lbalho, valendo, para·~ _tanto,_ 
cópia de extra to discrim1Iihdó fóril.icído pefa Caixa Económica 
Federal ou outro documento aprovado pelo Conselho Cura~ 
dor; --- -

V- repassar imediatamente o extrato das contas vincu
ladas, re_cebido da Caixa -EConómica Federal,- aos trabalha
dores que tenham optado pelo seu encaminhamento ao ende-
reço da empresa; · 

VI -anotar, na Carteira de Trabalho e PrevidênCia Sá
cial, o número da conta vinculada do trabalhador no FGTS-. 

CAPÍTULO VI 
Da Rescisão ou Extinção do Contrato de Trabãlho 

Art. 20, Dcorrendo recisão ·cto contrato de tiati"atho, 
por parte do empregador, ficará este obrigado a pagar direta
mente ao empregado os valores relativos aos depósitos refe
rentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior que 
ainda não houver sido recolhido, sem prejuCzo das. cominações 
legais. 

§ I• Na hipótese de despedida pelo empregador sem 
justa causa:, pagará este diretamente ao trabalhador impor
tância igual a quarenta por cento ·cto montante, atualizado 

mon(ú3riamente e acresCido dos respectivos juros, de todos 
os depósitos realizados na conta vinculada durante a vig~~cia 
do contrato de trabalho, somados aos v_alores devidos mas 
não recolhidOs, independentemente _de_tj;:rem sido efetuados 
Ou não saques na corita Vinétilada. -- -

§ 2" quando ocorrer despedida por culpa recípro~_5'U 
força maior: reconhecida pela Justiça dO Trabalho, o percen
tual de que trata o § 1" será de vinte por cento. 

§ 39 Para os meses que o empregador não apresentar 
os.:corripiOvarites rnencíónados nO art. 19, IV, utilizar-se-á 
como base de_ cálculo para efeito da aplicação dos percentuais 
de que trataffi-õS parágrafos anteriores o eqüivalente a oito 
por cento da última remuneração devida, multiplicado_ pelo 
número_ Qe:sses _messes. _ _ _ _ -_ _ -

§ 49-- -As importâncias de que trata est~ artigo dev_erão 
constarâo recibo de quitaÇão de rescisão do contrato de tra~a~ 
lho, observado o disposto no art. 477 da CLT. e eximirão 
o empregador exclusívarilente quanto aos valores díscrimi
nados. 

- Art. 21. No Caso de extinção elo contrato de trabalho 
prevista no art. 18 desta Lei, serão observados os seguintes 
critérios: - . -

-I:.._ haVerldo indenhação a ser paga 1 o empregadOr, ·me
diante comprovação-do pagamento daquela, poderá sacar o 
saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada 
do 'trabalhador; 

II -não havendo indenização a ser paga; ou decorrido 
o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte 
do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor 

- -a saldo da- respectiva-conta.individualizada, mediante compro~ 
yaçã.o_ ~~ra~te o órgão_'~·Ol)lpetente do Ministério do Trabalho. 

CAPITULO VIT .. 
Dos Saques 

Art. 22. O trabalhador poderá sacar recursos de sua 
conta vinculada no FGTS nas seguintes situações; -

I -despedida se~ justa causa, inclusive a indireta, de 
culpa recíproca· e de força maior; 

II- extinção total da empresa, fechamentO de quaisquer 
de s_eus estabel~cimentos,: filiais ou agências,. supressão de 
parte de suas atividades, ou ainda falecimento _do empregador 
individual sempre que qualquer dessas _ocorrências implique 
rescisão de contrato de .trabalho, comprovada por declaração 
escrita da empresa, suprid~, quando for o caso. por decisão 
judicial transitada em julgado; 

III -aposentadoria concedida pela Previdência Social; 
IV -falecimentQ do trabalhador, sendo o saldo pago; 
a) a seus dependentes, para esse fim.habilitados perante 

a Previdência Social, segundo o critério adotado para a conces
são de pensões por morte; ou, 

b) na falta de dependentes que atendam ao disposto na 
alínea anterior, aos sucessores preVistos na lei civil, indicados_ 
em alvará judicial, _expedido a requerimento do interessado, 
independentemente de inventário ou arrolamento; 

V- pagamento _d_e parte das prestações decorrentes de 
financiamento habitacionalcon~dido no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitação, desde que; 

a) o mutuário conte com o mfnimo de três anos de traba~. 
lho sob_ 9 regime_ do Fd_Ts, na mesma empresa ou em empresãs 
diferentes; _ 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mfnimo, durante 
o prazo de doze meses: -

-~ 

-"' 

.. •' 
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c) o valor do abatimento atinja~ no máximo, Oitenta pór 
cento do montante da prestação; __ .. · -

VI -liquidação 01.1 amortizaçãO- _ex,tr_aordinái1a dO s"aldo 
devedor de financiamento imobiliário,-observadas ·as condi
ções estabelecidas pcl~ ConSelho Curador, dentre elas a de 
que -o fmanciamento seja: co-ne6dido no â:~bito do Sistema 
Financeiro de Habitaç~o e haja interstfciO rriínimo·· de dois 
anos para cada movimentação; · 

VIl -pagamento total ou parcial do preço da aquisição 
de moradia própria, observadas as_ seguintes condições: 

a) o mutuário deverá con_tar com o mínimo de três anos 
de trabalho sob o regime do FGTS, na ffies~a empresa ou 
empresas diferentes; _ _ _ _ _ --_- -- -

b) seja a operação financiada pelo SíStema Fitlanceiro 
de Habitação ou, se realizada fora de~te, _preencha os requi
sitos estabeleci4os pelo Conselho Curador; 

VIII -quando a contª' v!nculada perma~~c~r, três anos 
ini'nterruptos, a contar de 14 de maio de 1990, sem Crédito 
de depósitos relativos a cOntratos de trabalho que vigoravam 
na data de sua _deti_vação; - -

IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o 
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n~ 6.019, de 
3 de janeiro de 1974; 

X- suspensão total do trabalho avuls~ por período igual 
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do 
sindicato representativo da categoria profissionãl. 

§ 19 A regulamentação das situações previstas no.s inci
sos I e II assegurará que a retirada a que faz_ jus o_ trabalhador 
corresponda aos depósitos efetuados ·na sua conta vinçulada 
durante o período de vigência do contrato. de trabalho objeto 
da rescisão, atua,lizados monetariamente e açrescido de jurOs, 
·deduzidos os saques. -

§ 29 A regulamentação da situflção previstá ·no inciso 
X assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador corres
ponda aos depósitos efetuados na sua conta vinculada em 
função do exercício do trabalho avulso, atualizados mon~ta
riamente e acrescidos de juros, deduzidos os saques. 

§ 39 O Conselho Curador djsciplirulfáo dispoSto no inci
so V, visando a beneficiar oS trabalhadores de_ baixa renda 
e a presenrar o e_GUilíbrio financéiro OQ FG'J'S. __ . -

4~ Na aquisição de moradia c_om_ recursos-depositados 
em sua conta vinculada no FGTS,-o· trabalhado.r terá que 
satisfazer as seguintes condições: __ · 

I~ não ser proprietário neiil promitente comprador de 
outro imóvel; e 

II -não haver utiliz~do recursOs de sua cOnta vinCulada 
para outro imóvel, cuja aquisição ou contratação" de firiancia
mento te_nha ocorrido há men9s de cinco anos·. ·_ . 

§ 5• O imóvel objeto de utilização do FGTS somente 
poderá ser objeto de outra transa.çâo com recurS()S do Fundo, 
na forma que viera ser regulamentada pelo ConselhO Curador. 

§ 6" Os saques devreão ser efetivados no prazo- a ser 
estabelecido no regulamento desta Lei, sendo devida, em caso 
de atraso, atualização _monetária diária dos valores em ques-
tão. _ - - -- ------, ~ 

§ 7~?s servidores públicos federais, eStaduais, municipais 
e do Distrito Federal que tenham sido detentores de empregOs 
públicos transformados em cargos, por" força da adoção de 
regime jurídico próprio, poderão sacar u·saldõ de sua conta 
vinculada, nas condiÇ{)es e de acordo. com o cronogr"<mla pro
postos pelo agente operador-e aprovados pelo Conselhõ~Cura
dor. ' 

CAPÍTULO VIII 
Da Incorporação de Saldos de Contas 
Vinculadas ao Patrimônio do Fundo 

Art. 23. O saldo ca conta não individualizada e da conta 
vinculada sem depósito há mais- de cincO anos será-inCorporado 
ao património do FGTS, resguardado o direito do beneficiário 
de, mediante requerimento e comprovação da titularidade 
da conta s~~r, ~ qualquer tempo, o montante incorporado, 
atualizado monetariàritente e acrescido dos respectivo juros. 
, -- Parágrafo único. A Caixa Ec.onômica Federal publicará 

_ fJ..9 _Diário Oficial da União e afixar~á ero suas àgências, com 
ante_C_edência iriíiJ.ima de Seis meses, a rela"çã9 cCm~- õs dados 
de identificilçáo disponíveis das contas c depósitos que serão 
incorporados nos termos 4o caput , cujos saldos sejam supe
riores a trinta por cento do salári9 mínimo. 

CAPÍTULO IX 
Da FiscalizaçãO e Da Cobrança dos Dél:litos 

Art. 24. A fiscalízação do disposto no art. .12, no art. 
13, no art. 19, II, e no art. 20, caput, desta Lei, será exercida, 
de forma articulada..e complementar, pelo Ministério do Tra
balho e pelo Ministério da Previdência Social, cpm base em 
planos anuais de ação fiscal, elabor.açlos. conjuntamente. 

§ 1~ Caberá exclusivamente ao Mínistério·do Trabalho 
a fiscalização do disposto no ari. Í9,1, lll, IV,.V e VI, e 
no art. 20, §§ 1 ~, 2o e 39 , desta Lei. 

§ 2" Constit~em_infrações para efeito desta Lei: 
I- não depositar mensalmente o percentual referente 

ao FGTS; _ . . 
II- omitir as informaçOes sobre a conta yíncQlada do 

. trabalhador; 
III v- apresentar as inforniaçc;J~s. ao Cad_astro. Nacional 

do-Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros 
ou omissões; - · · 

IV- deixar de computar, para efeito de cálc1,1lo dos de
_pósitos do FGTS, parcela componente da remuneração; 

· _-·· -V- deixar de efetuar os d~pósitos e os acréscimos legais, 
após' notíficado pela fisçalização. · 

VI -descumprir o disposto no art. 1~.: i a-VI, desta 
Lei. · · ·- · -

§ 3: Pela infraÇãO do disposto no § 29 deste artigo, o 
infrator estãrá sujeito às seguiiltes multas por· trabalhador 
prejudicado: - - · 

a) de cinco mil cruzeiros reais a cem mil cruzeiros reais, 
at1,1aliza,dos monetariamente a contar de 19 d~ julho de 1992 
com base_nos-pai-ãriü~tros fíxãdos· par ah.ialização dos saldos 
dos depósitos de poupança, no caSó dos incisos II, III e VI; 

a} de vinte mil cruzeiros reaís a um milhão de cruzeiros 
reais, atuàlizadQs mone.tar~al}iente a contar de 1~.de julho 
de 1992 com base nos parâmetros ftxados para atualização 
dos Saldos dos depósitos de poupança, no caso çlos inc;ísos 
I, IV e V. 

§- 49 Nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil, re
sistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como 
na reincidência, a multa especificadã no tJarágrafo anterior 
será duplicada, sem prejuízo das demais cominações legais. 

§ s~ Os valores das multas, quando não recolhidas no 
prazo legal, serão atualizados monetariamente até a data de 
seu efeitvo pagamento. 

§ & O processo de fiscalização, de autuação e de impo
sição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VIl da 
CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 
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§ 7~ Quando julgado procedente o recurso interposto 
na forma do Título VII da CLT, os depósitos efetuados para 
garantia de instância serão restituídos com os valores atuali
zad_os na forma da lei. 

§ 8" A Caixa Econôrnka Federar deverá prestai- ao .Mi
nistério do Trabalho e ao Ministério- da- PrevidênCia Social 
as informações necess-árias à físCalização. - · 

§ 9"' Na hipótese-de um empregador apresentar, em um 
mês, aviSo prévio a cinqüenta ou mais trabalhadores, o Minis
tério do _Trabalho fica obrigado, mediante requerírheilto do 
sindicato da categoria profissional a que p~rt~n~am os _traba
lhadores, a efetuar, em cinco dias: úteis·, uma: -(iScalização _ex
traordináda no local. 

§ 10. efetuada a fiscãlização 09$ termos do parágrafo 
precedente, a·órgão-fiscalizador fornecerá ao sindicato que 
requereu a fiscalização, um laudo sobre a regularidade ou 
não dos recolhimentos do empregador para o FGTs-,- devendo 
o sindicato lev.á-lo imediatamente ao conheci~eqto dos traba
lhadores interessados. 

Art. 25. No caso de fraude ou simulação cbtn vistas 
a possibilitar o saque dos recursos depositados na conta vincu
lada do trabalhador no FGTS, nas situações previstas no árt. 
22, I e II, desta Lei, fica o empregador ob~ig~do a ~ecolhcr 
ao Fundo o montante sacado, atualizado monetariamente até 
o dia do efetivo recolhimento. · 

Paiágrafo único. O empregador IJ)Cncionado n?_ Caput 
estará sujeito ainda, sem prejuízo das demais cominações le
gais, ao pagamento de multa, _a favor do FGTS, no valor 
correspondente a quarenta por cento do montante, at~_alizado 
monetariamente e acrescido dos respectivos juros-, de· todos 
os depósitos por ele realizados na conta vinculada do traba-
lhador ou devidos, mas não recolhidos. -

Art. 26. O Ministério -do Tiab'alho deverá encaminhar 
ao Conselho Curador, com a periodicídade clue ·es~f::_estabe
lecer, relatório que possibilite uma adequada e completa ava
liação da ação fiscalizadora. 

Art. 27. Compete ãO órgão que proceder à fiscalização, 
além dos procedimCntos previstos no_ Título VII da CL T. fazer 
o levantamento dos débitos porventura exi~tehtes e)ornecer 
à Caixa Económica Federal os elementos necessáriOs à instau
ração de processo de cobrança judicia~ .. , 

Art. 28. Sem prejuízO do disposto no art. 29, a Caixa 
Económica Federal, de posse dos elementos fornecidos na 
forma do artigo anterior, deverá proceder à cobrança judicial 
dos débitos levantados. 

Parágrafo único. A CaiXa I;:Coii6ffiica Fe.deral deverá 
informar ao"s trabalhadores interessados, dirctamente ou atra
vés do sindicato da categoria, da propositura da ação. · 

Art. 29. Poderá o próprio trabalhador, seus dependen-
. tese sucessores, ou ainda o sindicato a que estiver vinculado, 

na qualidade de substituto processual da categoria profissional 
e sem necessidade de instrumento procuratório, acionar dire.,._ 
tamente a empresa por intermédio da Justiça do Tra.balho, 
para compeli-la a efetuar o depósito das importânda~(élevidas 
nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. O Consefho Curadqr ê a Caixa Econó
mica Federal deverão ser notificadoS da prOpositura da recla-
mação. 

Art. 30. É competente a Justiça do Trabalho para jul
gar os dissídioS entre os trabalhadores c os empregado:es 
decorrentes da aplicação desta Lei, mesmo quando a Catxa 

fºnómica Federal fígurar coino lítisconsorte. 

Parágrafo único. Na reclamatórias trabalhistas que ob
jetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou 
que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de 
fazer, o juiz determinará que a empresasuc':lmbente proceda 
ao recolhimento imediato das importânciãs devidas a tal título. 

Art. 31. Consti"tuem-se ciéditos privilegiados, em Cfi:SO 

de falência ou fechamento da--empresa, os recolhimentos de 
que trata o art. 12 desta Lei. 

CAPÍTULO X 
Do Certificado de Regularidade 

Art: 32. A apresentação 'do' Certifícado de Regulari
dade do FGTS, com validade estabelecida pelo Conselho Cu
rador e fornecido pela Caixa Económica Federal, é obrigatória 
nas seguintes situações; · _ · 

a) habilitação e 'licitação prolnovíd-a por órgão da Admi
nistração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta ou 
fundacional ou por entidade controlada dircta ou indireta
mente pela União, Estado e Município; · 

b) obtenção, por parte da União, Estados_ e Municípios, 
ou. por órgãos da Administração Federal, Estadual e Muni
cipàl, direta, indireta ou fundacional, ou indiretamente pela 
União, Estados ou Municípios, de empréstimos ou financia
mentos junto a quaisquer· entidades financeiras ofíciais; 

c) obtenção de favores creditícios, insençõcs, subsídios, 
auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros 
benefícios concedidos por órgão da Administração Federal, 
Estadual e Municipal', salvo quando destinados a saldar débi
tos· para ·com o FGTS; 

d) tr~nsferênc!~ -de domicilio para o exterior; 
· e) registro ou arquivamento, nos órgãos c_oinpetentes, 

de alteração ou distrato de contrato social, de esta~uto, ou 
de qualquer documento que implique_modificação na estrutura 
jurídica do empregador ou na sua e~tiriçã6. . . . . 

. CAPÍTULO XI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 33. Por )descumprimento ou inobservância de 
·quais·quer das obrigaÇões que lhe compete como agente arr~ca
dador e pagador, a Caixa Económica Federal ou a ag~nte 
financeiro por ela credenciado fica sujeito ão pagamento de 
multa equivalente a dez_ por cento do valor da operação, sem. 
prejuízo das demais cominações legais. 

-Art. 34. Por descumprimento ou inobservância de 
quaisquer das Obrigações que lhe compete como agente opera
dor, a Caixa Económica Federal fica sujeita, sme prejuízo 
das demais cominações- legais, ao pagamento de multa, a ser 
fixada pelo Conselho Curador, variável de cem mil cruzeiros 
reais, atualizados monetariamente a contar de 1'·' de julho 
de 1992. 

Art. 35, São is,erttos de tributos federais os a tos e opera
ções necessários à aplicação desta Lei, praticados pela Caixa 
Económica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes 
ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos 
bancários. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às 
importâncias devidas, nos termos desta Lei, aos trabalhadores 
e seus dependentes ou sucessores. 

Art. 36. Os depósítos em conta vinculada, efetuados 
nos termos desta Lei, constituirão despesas dedutívcis do lucro 
operadonal dos emPregadores e as importâncias levantadas 
a seu favor implicarão receita tributável. 
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Art. 37~ Fica reduzida para um e meio porcento a con
tribuição prevista pelas empresas ao Serviço Social do Comér
cio e ao Serviço Social da Indústria e dispensadas estas entida~ 
des da subscrição compulsória a que a alude o art. 21 di:l 
Lei no 4-380, de 21 de agosto de 1964. 

Art. 38. O Conselho Cur:idor du FGTS que se encontre 
instaladQ na data da publicação desta Lei, manterá sua compo
sição até o final do mandato na data da publicação desta 
Lei manterá sua composição até o final do mandato dos seus 
membros representantes da sociedade civil, estando sujeifó, 
entretanto. ao disposto nesta Lei, quanto à alternância da 
presidência, aos procedimentos a serem adotados relaciqnados 
a suas re1,1niões e_às sanções impostas aos qUe não compare-
ceram às reuniões. · 

Art. 39. Ü~ bancO- cfúe', ·até a ellti-ada em vigor -desta 
Lei, não houver transferido para a Caixa Económica Federal 
o cadastro de contas vinculadas que mantenha, estará sujeito, 
sem prejuízo das demais sanções constantes do art. 24 da 
Lei n' 8.036: -- - ·· --

I- ao pagamentO de multa corresporidente a -um por 
cento do saldo das contas vjncul3:çl~s_ por cadã mês de atraso 
na centralização das contas mi CEF, à contar da data da publi-
cação d~sta Lei;~ · 

II- àsmesmas.obdgações atribuídas à CEF, com rela_çã9 
às contas vinculadas que permanecer administrando. 

Art. 40. Verificando-se ~udança de emprego, a conta 
vinculada. manti4~. até então por banco depositário que não 
haja centraliza_do (}S contas yins:uladas que administra, será 
transferida para a Caixa Econôrnica Federãl. · 

Art. 41. A Cai?(a Económica Federal-deverá proceder 
à cobrança judicial dps débitos levantados antes_ da vigência 
desta Lei. 

Art. 42. Q agente operador dev_eiá submeter ao Conse
lho Curador, no prazo de trinta dias, a contar da publicação 
desta Lei, a proposta a que se refere o § 7~ do art. 22, a 
qual deve ser apreciada e aprovada por aquele colegiado em 
sessenta dias. · 

Art. 43. O Poder Executivo exp-cdirá· o -Regulamento 
desta Lei no prazo de sessenta_ dias a contar da data de sua 
promulgação. · 

Art. 44. Esta Lei ~ntra em vigç~ na data de su.a publica
ção, revogada a Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e as 
demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus
são a rcdação final. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex.• 

O SR. EDUARDO SUPL1CY (PT - SP- Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria de manifestar, em nome do Partido dos Trabalha
dores, que este projeto nasceu de uma discussão aprofundada, 
havida na Comissão Parlamentar de h:tquérito que examinou 
as diversas irregularidades na admiriíSl:tação do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço do trabalhador. Teve essa CPI, 
presidida pelo Senador Gan'baldi Alves Filho, a oportunidade 
de ouvir as mais diversas instâncias, inclusive a representação 
dos trabalhadores. 

Avalio que está presidindo o -esp'ífito deste projeto a 
participação das diversas entidades representativas dos empre-

gados e do:s empregadores, com uma experiência acumulada 
mJJ.itO importante. 

Este projeto eStá sendo votado no Senado Federal ao 
tempo em que, há poucos dias, o Ministro do Trabalho propôs 
a extinção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, suge
rindo o debate sobre _esse terna para a revisão constitucional. 

Independentemente da forma como ocorrerá a revisão 
constitucional - se uma revisão constitucional de fato ou 
simplesmente atrãvés da apresentaÇão de emenda~. a serem 
vOtadas em dois escrutínios por ambas as .Casas- _trata-se~ 
aqui, de uma modificação de grande importância. · 

Ao aprovar este projeto no Senado fed-úal, estamos ain
da dando a oportunidade à Câmara dos Deputados de debater 
sobre aquilo que foi o resultado desse_ euriquecedor trabalho 
que contou com a participação à oitiva dos diversos segmentos 
interessados em aprimorar c corrigir os graves desvios havidos 
na administração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Continua 
em discussão a redação final. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Lemb-raria 
aos nobres Colegas que estamos discutindo a redação final 
e, rigorosamente, só se poderia discutir sobre ela. Mas conce
do a palavra a V. Ex• 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores - apenas para salientar que, no momento em que 
é aprovada a redação final, quero corroborar ;lS _palavras do 
Senador Eduardo Suplicy, dizendo que esse trabalho feito 
pela CP! do FGTS irá agora para a Câmara dos Deputados, 
em forma de projeto de lei, onde já existem outros projetos 
sobre a matéria. 

Esse projeto irá se apensar aos sessenta e· tr_ês ptojetos 
eXistentes, tendo em vista o esforço dos Senadores e Depu
tados para balizar essa discussão ·na Câmara dos Deputados, 
no momento cm que ela se toma muito viva com- a participação 
do Ministro do Trabalho, que propõe até mesmo •f extinção 
do FGTS. 

sr. Presidente, entendemos que, no ·momento atual, ruim 
com o FGTS, pior sem: ele. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não haven
do mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada 
a discussão. 

Em votação a redação finaL 
OS sr·s. Senadores qu~ a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A mat~ria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termõs dO 3.rt. 336, "c", do 
· Regimento Interno) 

Votaçã_9, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

68, de 1993, de iniciati vâ da Comissão Diretora, q u:e estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvime:i:J.to de Recursos Hu
manos do senado Federal e dá outras _providências, tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, pelo Relator, 
Senador Francisco: Rollcmberg, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 6 do corrente. 

Passa-se- à votação do projeto, em turno único. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem 
revisão do oradqr.) - Parece:me, Sf. Presidente:, que foi 
formulado, pelo eminénte se_nactor Josaphat Marinho, um 
requerimento solicitando diligência em relação a essa matéria. 
E eu gostaria de ind_agar de V. Ex~ se ·essa-diligência já foi 
cumprida. E mais:-penso-qt.re-a votação dessa-matéria estaria 
sujeita ao cumprímento dessa diligência. 

Nessa matéria, parece~me ser da maioi ini.poitârícia·à· 
dilig~ncia, por se referir à estimativa de despesãs que seriam 
realizadas com a criação desse órgão. 

O SR. PRESIDENTE (Ch~ga~ Rodrlgues) .:.._Nobre Sena
dor Odacir Soares, a informaÇão que tenhO e que posso dar 
a V. Exa é que ãs lideranças teriam chegado a um entendimento 
depois do exame desse projeto de resolução. _E _a mim não 
cons_ta que o nobre Senador Josaphat Marinho tenha enviado, 
e que esteja sobre a mesa, qualquer pedido de diligência. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Tem a pala-
vraV.Ex~ --- · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo dizer que 
não fonnalizei requerimento, mas, dest~ _tribuna, quando a 
matéria foi posta em discussão, indaguei qual era o volume 
de despesas correspondente ao projeto. _ . 

Parece-me que isso dispensa diligência, pois é elementar 
que matéria dessa natureza_ não seja posta à nossa discussão, 
sem o conhecimento da despe~a respectiva. --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Eir tem 
razão. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. PreSiâerité, peço a palavra 
pe~ ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala-
vra o nobre Senador. ~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão- do orador.) -Sr. Presidente, V. Exa tem 
a informação? Se V. Ex~ vai dar a informação, nãO preCiSo 
falar agora. -- --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrjgues}-Tenho aqui 
uma informação que acaba de me ser apresentada pela Asses
soria. Peço aos nob~es_ Senadores que a o_uçam. Depois, se 
houver ainda alguma dúvida ... A não ser qué V. Ex' queira 
se pronunciar antes, nobre Sena4or JLitahy_Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ::.._-Sr. Presidente, na 
sessão referida pelo senador Jos_aphat Marinho, também le
vantei uma questão de ordem. Indaguei -aa·-ne~essidade de 
se criarem essas funções gratificadas no Senã.do. Isso não signi~ 

fica qualquer dúvida quanto à necessidade de se criar um 
quadro para o CEDESEN, pela importância que o esse órgão 
tem nos trabalhos do Senado FederaL 

Fui procurado, por determinação do Presidente Hum~ 
berto Lucena, pela Diretora da Subsecretaria de Adminis
tiàçãb de Pessoal. a Dra. Paula, que me explicou por que 
não restringir, não retirar do quadro aquelas funções gratifi
cadas que passariam para o CEDESEN. 

Pessoalmente, tenho uma posição que é conhecida no 
senado, de redução drástica das funções gratificadas no nosso 
qUadro, mas reconheço que há uma preocupação-de se mant~
rem essas funções gratificadas, que estão sendo ampliadaS, 
já atingindo 80% do número de funcionários do Senado Fe_d'e
ral. Mas é uma realidade, e funcionar aqui, só com funÇão -
gratificada. 

Por essa razão, quero apenas transmitir uma informação, 
porque também tive o cuidado de buscá-la. A informação 
qu-e recebi é de que a despesa seria aCrescida de (!.rn_milh~o 
e· quinhentos mil cruzeiros reais me-nsais. __ 

Portanto, se essa informação corresponde àquela que V. 
Ex• tem em mãos, quero dizer que foi a que recebi e que 
transmito ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Quero co
municar aos Srs. S_enadores que, em face do enteridimento 
ocorrido entre os líderes, e também levando em conta que 
não tinha conhecimento dessa infOrmação, somente por isso 
não procedi à leitura anteS; mas vou, agora, proceder à leitura 
do documento, em seu inteiro teor: 

"A Presidência informa, em atendimento à solici
-taçãó do oo_b_xe Senador Josaphat_M~rinho, que o custo 
agregado, em I• de setembro de 1993, em decorrência 
do que prevê o Projeto de Resolução n' 68, de 1993, 
que "'estabelece a estrutura do Centro de Desenvol
vimento de Recursos Bumanos do Senadó Federal e 
dá outras providências", após devolução das funções 
ora emprestadas de outros órgãos, extinção do Serviço 
de Seleção e Aperfeiçoamento da Subse-cretaria de 
Administração de Pessoal e transformação de suas fun~ 
ções para o CEDESEN, é de CR$ 1.502:797 ;97 (um 
milhão, quinhentos e dois mil, sete.centos e noventa 
e sete _Cruzeiros reais e noventa e sete cen1avos). Após 
os cuidadosos e~tudos na área admúlistrativa da Casa, 
a estrutura proposta peli ComissãO Diretora, DeSte pró
jeto, propiciará ao-CEDESEN as necess~a~ çondições 
para o exercício da competência fixad3. pela ResolUç-ãO 
n" 124, de 1987, a um custo de pessoal de mero 0,2% 
da folha de pagarnetlioS." · 

Eram esses os esclarecimentos que competia à Me-
sa dar. 

•· .. O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, não desejo 
embaraçar a votação da matéria, mas,-de qualquer maneira: 
uma vez que pedi a palavra para falar desse projeto, quero 
lamentar que essas informações que V. Ex~ está trazendo à 
Casa, neste momento, em decoriêncb do requerimento for
mulado pelo Senador Josaphat Marinho, não tivessem. sido 
comunicadas aos Senadores, uma vez que só as estamos rece-
bendo depois que as solicitei. · · -

_Essas inform~ções -~e~e~_am, a meu ver, para transpa
rência desta votaçao, ter stdo encaminhadas a todos os Senado
res, uma vez que o __ próprio documento _que V. Ex• acaba 
de ler faz referência ao requerimento do Senador Josaphat 
Marinho. 
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Gostaria de pedir a V. Ex• quC, a pai"tir deste episódio, 
estabelecêssemos uma tramitação maiS t:raiJsparente, nãô so
mente das matérias que aqui estão sendo submetidas à nossa 
votação, como também das informações. 

Pelo que pude observar, essa informação chegou às mãos 
de V. Ex·. pela assessoria, depois que questionei a votaç_ão 
do projeto, quando, a_meu_ ver, na forma do próprio docu
mento que acaba de ser lido por V. Ex", a Mesa sabia que 
o requerimento havia sid_o formulado. 

Então, gostaria de pedir a V. Ex\ para que estab_e_le
cêssemos aqui um rito de votação transparente, sobre o qual 
nada pudesse ser levantado por quem quer que seja ou pela 
própria imprensa. Desejaria que episódios de_ssa_natluez.anão_. 
mais se repetissem aqui nó Senado Federal, uril.a vez que 
votarfamos uma matéria sem termos conhecimento da infor
mação solicitada pelo Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex', em 
parte, tem razão. -

Ficam as palavras de V. Ex• para que, cm outras oportuni
dades, na fase da discussão, matérias dessa natureza_ possam 
também ser levadas ao conhecimento dos Srs. Sei13dor_es. 

O SR. ODACIR SOARES,..., Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Sr~-Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala· 
vra o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE .. 
Para encaminhar a votação. Sem_revisão do orador.)-. Sr. 
Presidente, ao que se verifica, estamos diante da criação do 
Centro de DeSenVolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Federal. Órgãos ~~sse tipo já exiStem eni -todO-OServiço públi
co e até nos bancos. como o Banco do B_ra_sil, Banco do 
Nordeste. Estamos chegando até com um e<:rto atraso. 

O equívoco, evidentemente, ocorreu por conta de o Pro
jeto. de Lei não estar deYidam~::nte instruído com os dados 
que só agora se acrescem à justificativa do pi:"ojê"fo. Portanto, 
pós- parecer, que, em plenário, foi"eitlitído pelo Senador 
Francisco Rollemberg. _ _ 

Quando o Senador Josaphat Marinho questí6i16u a maté
ria, S. Ex• não se posicionou, eviden.temente, contra à criação 
de nada, mas estranhou, assim como o· Senador Odacir Soares, 
que um projeto dessa monta não se fize_sse acompanhar da 
respectiva despesa e do devido provimento orçamentário, co-
mo é mister acontecer. · 

É só isso" ó que eStá eqUivOcado. até o presente momento, 
e que gradativamente está sendo suprido com a palavra da 
própria Presidência e com ·os -esclarecimentos sempre muito 
bons e cm hora certa do Senador Jutahy Magalhães, que 
se afeiçoou por toda essa temática desde que passou pela 
1~ Secretaria desta Casa. Aqui, S. Ex• questiOnou muitas coi
sas, fez algumas, tentou faZer outras, mas não lhe foi possível. 

No mérito, creio que é muito intere-ssante a criação pro-· 
movida por esse projeto de lei para que se estabeleça no 
Senado o Centro de Desenvólvimento de Recursos Humanos. 
Isso é indiscutivelmente válido. 

Apenas penso que, dando continuidade ao raciocínio dos 
Senadores_Josaphat Marinho e Odacir Soares, ·seria interes
sante não votarmos essa matéria até que esses dados fossem 
inseridos no próprio processado, e o Relator tem a palavra 
saneadora para se pronunciar sobre esse aspecto, que escapou 
do parecer emitido em plenário. 

A matéria está em regirhe de urgênCia; pelo que sei. 
-TOdavia, seria interessante- não sei se o Senador Francisco 

Rollemberg está presente -_que S. _EX"- fizesse a apreciação 
da matéria para efeito processual - e somente para efeito 
processual- ou que V. Ex\ Sr. Presidente, designasse um 
ou_tro relator -de Plenário a fim de apreciar essas informações 
e dar parecer sobre essa etapa do processado para que o 
mesmo não fique defeituoso. 

Inclusive, Sr. Presidente, temos um azar: tudo que se 
faz nesta Casa é "trem da alegria". Este pode ser o "trem 
da alegria" que vai ser denunciado amanhã como tendo par
tido hoje, quase às 18h, do Plenário_ do Senado FederaL Há 
uma má vontade incont_estável para com o Poder Legislativo; 
uma: rttã vontade que tem ocorrido em várias e várias ocasiões. 
Então, é conveniente que não fiquem brechas regulamentares 
neste assunto para que possamos examinar este acréscimo, 
esta justificativa com a palavra de um parecerista, novamente, 
sobre a natureza de que V. Ex• e o Senador J utahy Magalhães 
falaram. 

Faço esse pronunciamento a título de sugestão, Sr. Presi-_ 
dente, para que não se diga, amanhã, que, atropeladamente, 
o Senado Federal criou esse Centro de Treinamento. Sabemos 
que esta é uma propositura da própria Mesa Diretora que 
estudpu_esse projeto no âmbito de sua com_p_~tência._ Eptre
tanto, não fa~tará quem atribua que, tresloucadamente, isso 
aconteceu no Plenário do Senado Federal. -

Por isso é bom suprir toda e qualquer defiCiência de ordem 
processual e legislativa, atentos todos à advertência feita pelos 
Sena~ores Josaphat Marinho e Odacir SoareS. 

E a sugestão que faço, Sr. Presidente, para que haja 
um parecer sobre essa informação. 

O.SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre &ena· 
dor, esta matéria, pelo que consta da Ordem do Dia, já- está 
com a sua discussão_ encerrada,_ Estaríamos agora em fase 
de votação. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Não foi votado 
ainda o projeto, Sr. President~J 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Houve dis· 
C~lSSãO do projetO, discussão_qUe ]á foi enceriada. PasSamos, 
portanto, à votação do projeto, em turno único. 

As informações lidas, foram prestadas pela Diretora da 
Secretaria de Administrativa:; Dr" Pa-UJ:l Cunha canto de Mi
randa. Esse montante e o percentual de 0,2% da folha de 
pagamento - como sabe o nobre Senador - não têm e nem 
oferecem nenhum aspecto jurídico. Mas os nobres Senadores 
presentes poderão, na forma regimental, se assim entenderem, 
não aprOVar o projeto, pedir a verificação de votação. Não 
havendo número, a matéria voltaria oportunamente à votação. 

As inform~ções prestadas pelã Df'i Paula Cunha Canto 
de Miranda, Dirétora da Secretaria Administrativa, são de 
ordem técnica, não têm nenhum aspecto jurídico, não ofere-
cem nenhuma discussão, ape-nas esclarecem. - -

Nobres Senadores, se V. Ex~s entenderem que a matéria 
não deva ser aprovada nesta sessão, poderão, usando de recur
so regime~tal, pedir Verificação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a paravra 
para encamiºhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es)- Tem a pala-
vra o nobre Senador Eduardo Suplicy. -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, com 
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o .mesmo sentido de prudência colocado pelo Senador Cid 
Saboia de Carvalho .• r_cquciro o adiamento da votação dessa 
matéria para que possa o Senado Fectef-al melhor refletir sobre 
as conseqüências da criação desse Cer.tro de Recursos Huma
nos, do ponto de vista ecooômico-financeiro, par-a o orça
mento desta_Casa, visto que essas informações complemen
tares, pela primeira vez, foram dadas ao conhecimento dos 
Srs. Senadores. 

Obviamente, a PreÕcupa"çãÚ êoril ·o des~nvolvimcnto de 
recursos humanos do Senado é lTIUÍ_to imn_ortante. Entretanto. 
no momento em que o Governo brasileiro-·tem dificuldades 
orçamentárias c está preocupado cm equilibrar, de um lado, 
a receita, e, de outro lado~ a Qçspesa. seria: iffipoftante que 
o Senado, ao tomar uma decisão que repercutir:fOã su_a folha 
de pagamento, ainda que de 0,2%. esteja m)Jito consciente 
do impacto que causará o acréscimo de_ d_espcsas no valor_ 
CR$1 ,5 milhão. Que contribu_lçãõ estará __ dando o Sen<,I4_o Fe
deral, ao mesmo tempo que procura se fortalecer para o me
lhor exercício de nossas atividades, para que o Estado brasi-
leiro se equílibrt! econômico c financ_eirainente?_ _ 

Assim, Sr. Presidente, seç!lndando as prudentes palavras 
do senador Cid Saboia 4e Carvalho, requeiro o adiamento 
da votação desse ftertt_. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O adiamen
to não tem base no Regimento, mas o 'que V. EX-.- Objctiva, 
como já antecipei, pode ser obtido. A votação pOde ser adiada. 
desde que algum dos nobres Senadores peça verificação de 
votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr;· Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala-
vra o Senador Jutahy Magalhães. - - · ' · ' --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSOB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre!,idente, penso que 
deveríamos meditar um pouco sobre essa questão, porque 
não podemos impedir que -seja Cria.do o qúridro do Cedesen. 
Todos nós. que conhecemos a estrutura _desta Casa1 sa~emos 
da impo-rtância que o Ccdesen tem para Os nossos trabalhos. 
Entendo que não é o caso d_e rejeitar esse projeto. 

Se realmente quisermos tomar uma posição a respeitO 
das funções gratificadas, poderemos apresentar um projeto 
de resolução dímiriuíndo as funções gratificadas do Senado. 
Assim, não iremos aumenta-r as despcsis, mas reduzi-las. 

Para isso, é preciSo que haja consenso dos Srs. Senadores. 
Infelizmente o entendimento é contrário, é no sentido de 
sempre criar mais funções gratíficadas. ----- -- -- -

Não podemos impedir que o Cedesen tçnha condições 
de funcionar. Por essa ra~ão, teJPos de meditar. _Será que 
vamos· dar o exemplo agora com_ o Ced_eseri, i~pedindo a 
criação desse quadro. ou vamos permitir ã. criação do quadro 
e assumir a responsabilidade de apresentar novo projeto de 
resolução modif\cando ~ estrutura do quadro, re_~uzi~do o 
número de funções gratificadas? · 

A decisão não é tão ~mplista. Não poderriOs fazer com 
que o Cedesen seja prejudicado. 

O Sr. Odacir Soares ---:- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador Od~r Soares. 

O SR. ODACJR SOARES (PFL- RO. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. em 

rápidas palavras, quero dizer a V. Ex·' o seguinte: o que nã~ 
queremos - e isso ficou muito claro nas considerações aqut 
expendidas por mim, pelo Senador Cid Sahoia de Carvalho 
e pelo Senador Josaphat Marinho -é que esse projeto seja 
aprovado, como muito bem frisou o Senador Cid Saboia de 
Carvalho, ao apagar das luzes, numa sessão praticamente sem 
quorum. 

Todos somos a favor da criação desse órgão e desejamos 
que ele funcione plenamente, prestando Servfço ao Senado 
Federal. A não aprovação dessa matéria. agora. de qualquer 
maneira, não significa que sejamos contra a criação desse 
órgão. Penso que é de bom alvitre c oportuno não votarmos 
essa m_atéria agorã, con_Sidetando _exat~mente todas as ques
tões aqui levantadas. O fató de ã matéría não sef votada 
hoje não significa que não possa ser votada amanhã _oU depois. 
__ Q PFL, pela minha liderança~ é a_ favo~ d!l criação desse 
órgão, nlã.s é contra .a aprovação dessa matéria nesta sessão. 
num finai de tarde, sem a presença maíoria dos Srs. Senadores. 

São essas as con_siderações que gostaria de cxpcnder. 

O SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
espera que V. Ex~ requeira a verificação de votaÇão na forma 

- regimental. A Presidência cumprirá rigorosamente o Regi-
mento. - - -

Passa-se à votação do Projeto. em_turno único. 
Os Srs. Senadores que ó aprovam queiram permanecer 

--sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. ODACJR SOARES- Sr. Presidente. peço verifi
cação de votação, com o apoiamento dos Srs. Senadores Cid 
Saboia de Carvalho, :Eduardo Supiicy e Josaphat Marinho.· 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:__Sendo evi' . 
dente a falta de quorum para a votação, deixam de ser aprecia- -
dos os itens em .fase Qe votação. 

São os seguintes os itens -cuja votação fica adiada;__ 

.-, ; -4-

PROJETO OE LEI DA GÂMARA 

W 125, OE 1991- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Iõ.terno) 

·- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n•60189 -Complementar. 
na Casa de orígCfn). que 'disciplina os limites das despesas 
corri. o funcionalismo público, na forma do art. 169 da Consti
tuição Federal. tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, em sub~tittiição à CoR 
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Mcira Fi
lho~ faVorável aO Projeto e à Emenda n-:> 1, de Plenário. (De
pendendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante 
a Comissão.) -

-5-

PROJETO OE LEI OA CÂMARA N• 90, OE 1993 

Votação, em turno únic9, do Projeto de Lei da Câmar_á~ 
n' 90, de 1993 (n' 1.319191 na Casa de origem), que denomina
"Wilson Rosado de Sá" a Avenida de Contorno (12,5 km), 
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trecho da BR-304, no Município de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n" 213, de 1993, da Comissão 
-de Educação. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO.N'' 85, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei d9 Sel)ado 
n" 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo Campos, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá 
outras providências. tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: 
Senador Cid Saboia_de Carvalho, em subsütuição à COmissão 
de Assuntos Sociais. 

-8-
REQUERIMENTO N• 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ __ 944, de 
1992, do Senador Almir Gabriel, soliCitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclus_ão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 294, de I 991, de 
autoria do Senador Francisco Rolle_mbe.rg, que estabelece nor
mas para o transporte coletivo de trabalhadores rurais e da 
construção civil. 

-9..,. 

REQUERIMENTO "i' 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerinie-ntO no:> 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais- do Senado F~d.end, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, 
na Academia Brasileira de Letras, no Rio -de Janeiro, no 
dia 2 de junho de 1993, durante as exéquias do jornalista 
Carlos Castcllo_Branco. J.n, 

-lO

REQUERIMENTO N• 549, DE 1993 _ 

Votação, cm turno único, do Re.querimento n~ 549, de 
1993, do Senador Lourival Baptista, solicitarido, nos termos 
regimentais, a tran.scrição, nos Anais do S_e_nado Federal. _da 
matéria intitulada Mestre Miguel, de autoria de Virgílio Motta 
Leal Júnior, publicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição 
de 2 de junho de 1993. 

-11-

REQUERIMENTO N• 559, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento nn 559, de 
1993, do Senador Cid Saboia de Carvalho, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do artigo Castelo, Martins e Sobral Pinto, publicado no 
jornal O Povo, de Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. -

-12-

REQUERIMENTO N• 593, DE 1993 

Votação, em turno !)nico, do Requerimenlo--n~ 593, de 
1993, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Sl$0-ado Federal, do 
artigo Castelo, Martins e Sobral Pinto, de autoria do ex-Pi:'esi-

dente da Câmara dos Deputados e membro da Comissão Exe
cutiva do PMDB. Paes de Andrade, publicado no jornal Tri
buna da Imprensa. 

~ 13-

REQUERIMENTO N• 840, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 840, de 
1993, do Senador_ Francisco Rollemberg, soliCitando, nos ter
mos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado no 80, de 1993, com os Projetes de Lei do Senado 
nco: 97 e 106, de _1993, por tratarem de matérias que versam 
sobre o mesmo assunto. 

-14-

REQUERIMENTO N• 842, DE 1993 

_Votação, em turno único, do_Requerimento n" 842, de 
1993, do_Senador Jarbas Passarinho, solicita-ndo, nos termos 
regimentais, que- sobre o Projeto de Lei .da Câmara n" 102, 

_ de 1993, que altera dispositivo dos Decretos-leis nos 1.001 
e 1.002, de 2Í de outubro de 1969, Código Penal Militar 
e de Processo Penal Militar, respectivamente. além da Comis
são constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a 
Comissão de Relações Exteriores e Defe~a.Nadonal_ 

- 15-~ 

REQUERIMENTO N• 865, DE 1993 

VotaÇ3õ, em turnO único, do Requúimcilto no 865, de 
1993, do Senador Magno Bacelar. solicitando, nos termos. 
regimentais, a tratnítação conjunta do Projeto de Lei do Sena
do no 409, de 1991, com o Projeto de Lei da Câmara n' 152, 
de 1992, por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo 
assúri.to. -- -- --.-~----~---- -· 

-16-

REQUERIMENTO N• 869, DE 1993 
h ( 

. .VotÇtção,_em turno único, do Requerimento n" 869, de 
1993, do Senador Francis"co Rollemberg, solicitando, nos ter-

--mos regimentais, a retirada_ do Projeto de Lei do Senado 
no 104, dé 1993, de sua autoria, que dispõe sobre o ensino 
das modalidades esportivas de lutas e disciplina sua prática 
em clubes, academias e. estabelecimentqs congéneres. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 17: 

Discussão, em turno único, ·da Redação Final ( ofe
reCida peta CorriisSão Diretora em seu Parecer nn 294, 
de 1993), do Projeto de Lei do Senado n" 192, de 1991 
(n' 2.654192, na Câmara dos Depútados), de autoria 
do Senador Divaldo Suruagy, _q_t!e altera dispositíVos 
da Lei n' 5.869; de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo CiviL -- -· - · -

Em discussão a redação_ final, em turno únícõ. (Pausã.) 
N8o havendo quem peça a pala-Vra, encerro a disCussão. 
Encerrada a disCussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada defiriifiVamente apiOvada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à sanção. 

É-a segUinte a -Redação Final. aprov-ada: 
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Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 192, 
de 1991 (n~ 2.654, de 1992, na Câmara dos Deputados). 

Altera dispositivos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Congresso-Nacional decreta: _ 
Art. I' Os arts. 222, 223;·224, 230,.'238, 239, 241 e 

412 da Lei n• 5.869, de 1_1 de janeiro de 1973 -Código 
de_Proces.so Cjvil, passam a vigorar.com_a segulhte iedação: 

"'Art. 222. A citação sel-á feita pelo correio, para qual~ 
quer comarca do País, exceto: - -

a) nas ações de estado; 
b) quando for ré pessoa incapaz; 
c) quando for ré pessoa de direito público; 
d) nos processos de ex~çução; 
e) quando o réu residir em local nãO ateitdldo pela entre~ 

ga domiciliar_ de correspondência; 
O quando o autor a requerer de outra forma. 
Art. 223. Deferida a citação pelo correió, o escrivão 

ou chefe da secretaria remet~rá ao c_itando cõ_pi3.S da petição 
inicial e do despacho do juiz, expressan:i_erite_cQnsignada em 
seu inteiro teor a advertêQ.cia a que se refere -o ad. 285, segun
da parte, comunicando, ainda, o prazo para a reSpOsta e o 
juízo_e cartório, com o respectivo endereço. 

Parágrafo único. A carta será registrada para entrega 
ao citando, exigindo-lhe o_ carteiro, ao fazer a entrega, que 
assine ó recibo. S~_ndo o _réu pessoa jurídica, será válida a 
entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de adminis
tração. 

Art. 224. Far-s_e-á a citação por meio de Oficial de justi~ 
ça nos casos_ ressalvados no art. 222, ou qúando frustrada 
a citação pelo correio. · 

·····~Art-:23õ~·-·N~~-~~~~~~~--~~ifg~-~~~d~·~a~ii~;;~~~i~ 
ção, e nas que se situem na mesma regiãõ metropolitaO.a. 
o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em 
qualquer delas. 

Art. 238. Não-dispOndo a lei de outrO rüõdo, as intima~ 
ções serão feitas àS parte-s, aos seus representantes legais e 
aos advogados pelo correio ou, se presentes_ em cartório, dire~ 
tamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Art. 239. Far-se-á a intim~ção por meio de oficial de 
justiça quando frustrada a realização pelo correíá~ 

Parágrafo únic-o. A certidão de intima_ção deve conter: 
I - ............. _ .. ___ ., ....... ,., ........ ~-. ~ ..... ·.:_..., .......... . 
II- ..... ~ ............. -.... -- .. ·---...... _.,. ... ~~-·-·· .. · 
III - a nota de cliente ou certidão de que o intiinádo 

não a após. 
·····-··········~·--·.·····-"0"'······--··-····-······"···~-~-~--···-··-· 

Art. 241. Começa a cOrrer() prã.z9: 

I- quando a_ cítação ou intimação fót pelo correio, da 
data de juntada aos autos do aviso de recebimento; 

II- quando a citação ou intimação for por of!.cial de 
justiça, da data de_juntada_aos auto~ do nt'!ndato c~m(>f1d0;

III- quando hou_ver vários réu~, da data de juntada aos 
autos do último aVisO de ·recebinierifo ou rriandato citatóriO 
cumprido; -- -- · 

IV- quando o ato se realizar em cumpriin_eritO de carta 
de ordem, precatória ou rogatória, da data de sUa-funtada 
aos autos_ devidamente ~mprida; - - -

V- quando a citação for edital, finda a dilatação assina~ 
da pelo juiz. 
............................. ~-- -· ~-. ·-·· .... _ ....... ·-· ... ._ ...... -· .... ·.~.· ,-.··~- .. . 

Art. 412. . . ········.······-···-~······.·.··,·-·-,--•·· ··-·--c-....,.·· __ 
§ 3~ A intimação poderá ser feita pelo correio_, sob reg1ç 

tro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha 
tiver residência certa." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor 30 (trinta)_ di~s após 
a data de sua publicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O item_ 7 
da Ordem do Dia de.ixa de ser apreciado em virtude da falta 
de quorum. -

É o seguinte o item cuja votação fica adiada. 

Votação, em tur.no único, do Projeto de Lei do Senado 
n(>-172, de 1992-Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do dis
posto no § 2~ do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n" 194, de 1993, da ComiSsão de 
Assuntos Económicos. 

-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, ã apreciação de Requerimento n'-' 898/93, 
lido no Expediente, de autoria do ·nobre Senador Teotônio 
Vilela Filho. 

- Solicito ao nobre-Senador Cid Sabóia d~ Çarvalho o pare
cer da Comissão de Relações Exterio_res e D~fesa Na5=ional: 

O SR. CIDSABOIA DE CARVALHO (PMDB-_ CE. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senador Teotôni9 Vilela Filho, através de 
instrumento hábil, solicita, nos termos do art. 40, a, do Reg~
mento Interno da Casa, que seja considerado como missão 

, autorizada o período de 19 a 7 de agosto do corrente exercício, 
quando teve de deü::ar o País, a fim de participar do programa 
de visitas do programa de visitas profissiOnais a Washington, 
numa promoção do governo norte-americano, por intermédio 
do seu serviço de divulgação, conforme os documentos que 
junta, instruindo o processo. 
-- --NaO há Uenhum obstáculo de ordem legal nem regimental 

ao atendimento do pedido, de tal sorte que o parecer_ é favorá
vel, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer 
é_fªvorável. 

A votação da matéria fica adiada por falta d~ quorum. 

_ ,_ ._ O ~r_. Odacir Soares - Sr. Preside~te, peço a palavra 
para uma bre.ve·-comUnicaçãõ. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala· 
vra-o Senador Odacir Soares, na forma regiment_al. 

O SR. OD.ACIR SOARES (PFL-RO. Para.umá breve 
comunicação. Sem r_e:visão -ao orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Governo F~deral vai pagar,_ ainda essa_ semana, 
os 6% de contribuição social cobrados a mais de 485 mil 
servidores públicos federais, durante 17 meses, entre t991 
e 1992. 

-Cada servidor vai receber. em média, o valor equivalente 
·a um salário-base do mês de agosto._ Na última ~egunda-feira, 
a Secretaria de Administração Federal distribuiu para os ót
gãos as folhas de pagamento dos 6%, que foram impressas 
pelo SE RPR O na semana passada. 

A elevação da contribuição do Plano ds Se_guiida:de Social 
dos Servid,ores de 6% para 12% foi julgada inconstit.uciQilal 
pelo: SuJ?remo Tribunal Federal no ano passado. De ~rdo 

"" 



8744 Quinta~feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de I993 

com o STF. a União não pode aumentar alíquotas de impostos 
sem a prévia aprovação do Congresso NacionaL 

O MinistrowChefe da Secretaria de Administração Fedew 
ral, General Romildo Canhim, empcnhouwse pessoalmente 
para convencer a área c:conômica do Governo a liberar os 
CR$ 16,92 bilhões necessários Para a devolução dos 6% reco-
lhidos ilegalmente. _ 

Queria. em face dessa decisão do GOiie-mo Federal, cumw 
prirnentar o MinistrowChcfc da Secretaria da AdminiStraçãO 
Federal e o próprio Presidente Itamar Franco pela sensata 
e oportuna decisão, fazendo jus_tiça a essas centenas e milhares 
de servidores públicos federais. Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Wilson Martins. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a imprensa noticiou que, -após o Sr. Paulo César 
Cavalcanti Farias ter fugido do Brasil, prOcuradO QU:e- eStava, 
uma vez que sua prisão preventiva foi decretada pela Justiça. 
ele, através do Sr. André Gomes Me na, seu preposto, 3dcjuiriu 
em Miami um imóvel no valor de 50 milhões de cruzeiros 
reais, um automóvel Porsche no valor de 10 milhõt.::s de cruzeiw 
ros reais,_ além de um escritório "ito luxuoso edifício comercial 
North Tower. Há ainda a indicação de que ele tenha abeno 
no Citibank uma conta, que teria como procurador o "fantas~ 
ma" John Burnett -fantasma no sentido de que se conven
cionem norninar pessoas -ãs vezes existentes-, as-vezes-incxis~ 
tentes, que, em verdade, são prepostos do Sr. Paulo César 
Farias. 

Essa informação foi divulgada pelo Superintendente da 
Polícia Federal no Rio c Diretor da Interpol no Brasil, Delcw 
gado Édson Oliveira. · - _ · 

O Sr. Odacir Soares - Pcrmitc~me V. Ex• uma bn::ve 
íriterrupçâo? 

O SR. EDUARDO SUPLICY .~Pois não, Senador Odacir 
Soares. _ - -""'o 

O Sr. Qdacir Soares- Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
interrompi o seu discurso, pois tenho uma importante-_comuniw 
cação a fazer à Presidência do Senado e ao País. O Supremo 
Tribunal_ Federal, em reunião que acaba de realizar, julgou 
inconstitucional o IPMF. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a informação, 
que realmente é relevante. _ _ _ 

Senhor Presidente, prosseguindo em meu raçiocínio, exisw 
te a evidência de que o Sr. Paulo César Cavalcanti Farias 
conseguiu reunir extraordinária fortuna não apenas no Brasil, 
mas também no exterior, fortuna essa proveniente de ativida
des ilícitas, consideradas como decorrentes de crimes. Tais 
atividades foram objeto dç averiguação por parte da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que analisou as suas ações bem 
como as do ex-Presidente Fernando Collor de Mello. 

Ora, será que o ex-Presidente Fernando Affonso Collor 
de !Yiello, juntamente com Paulo César Cavalcanti Farias e 
outros, teriam enviado grande quantia de recursos para o 
exterior? Teriam os mesmos acum-ulado extraordinária fortu
na, hoje objeto de movimentação em instituições-"fiilanceítas 
nos Estados Unidos da América, nos chamados paraísos fi~~;_cais 
e em outros lugares? 

O que aconteceu com relação a casos_ semelhantes de 
Chefes de Estado de outros países? Póde o governo desses 

outros países, como no caso das FiLipinas e do Haiti, -obter 
a colaboração_dQ gove:rno_dos Estados Unidos_ da América. 
O Departamento de Justiça daquele país - o equivalente 
ao nosso Ministério da Justiça- recolheu _informações preciw 
sas. realizando investigação pormenorizada que veio a desvenw 
dar as fortunas de pessoas como os ex-ditadores Ferdinand 
Marcos e Baby Doe, respectivamente das Filipinas e do Haiti. 

·senhor Presidente, em razão de tais evidências, enC"ami~ 
nhef 8õ._tXrir' Si< MinistrO da-Justiça Ofício n" 163/93, datado 
de hoje, 15 de setembro de 1993, nos seguintes termci"s:-

"Considerando a nece_ssidade do_cumpleto esclarew 
cimento da atuaçáo dos Senhores Fernando Affonso 
Collor de M:ei!O e -Paulo César Farias e o esqU-ema 
por eles montado; 

Considerando as diversas notícias veiculadas na 
imprensa sobre transaçõcs financeiras e comerciais dos 
Senhores Fernando Affonso Collor de Mello, Paulo 
César. farias e sc_us cúmplices que estariam sendo reali
zadas no estado americano da Flórida; 

Venho requerer desse MinistériO as -prÓvidências 
çabívei~ no serl.tído de que, à luz dos acordos bilaterais 
existentes, seja sOlicitado ao Governo dos Estados Uniw 
dos da América que determine aos órgãos competentes 
a investigação dos negócios financeiros e comerciaiS 
patrocinados pelos referidos senhores e seus prepostos 
em território americano. Cabe Iem~rar que ações seme
lhantes já foram realizadas por aquele governo, corno 
no caso dos ditadores das Filipinas, Ferdinand Marcos, 
e do Haiti. Baby Doe, dentre outros.. _ 

Certos de sua atenção, aproveito para renovar a 
V. Ex• meus protestos de estima e conside_ração. 

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy" 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney MaranhãO. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN·PE. Pronuncia o seguin· 
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, preliminar· 
mente, desejo expressar a minha satisfação com as medidas 
tomadas pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, Ministro 
da Fazenda, relativas à abertura da "caixa prela" do Banco 
Central. 

Creio que a separação das contas do Baoco Ce_niral e 
do Tesouro Nacional será o primeiro grande passo no sentido 
de abrir as diversas "caixas pretas" existentes nas corporãções 
estatais deste país, condição sine qua non para que a sociedade 
possa avaliar e exigir as mudanças necessárias para acabar 
com o nepotismo e a malversação dos recursos públicos. 

Sabemos que, enquanto não forem desmontados .os {eu-_" 
dos corporativistas encasteladas no Estado brasileiro, não tere
mos condições-de acabar coin a inflação e multo rrieilos tornar 
o País eficiente para gerar emprego e renda em_níveis suficien
tes para satisfazer as condições básicas de nossa população. 

Portanto, foi com o piopósito -de colaborar com o Gow 
vemo do Presidente ltarnar_Franço que liderei a criação de 
uma CPI para apurar os reais números das contas públicas, 
a fim de que a.Nação venha a tomar conhecimento, em detaw 
lhes, do desperdício do dinheiro público. 

O requerimento de criação da CPI das Contas Públicas 
obteve_ o maior número de_ Signatários da história do Senado 
Federal de todos os tempOs. Sessenta e sete Senadores dese~ 
jam ver os reais números das contas públicas. 
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O requerimento em apreço foi entregue à Mesa do Senado 
Federal, e estamos aguardando a instalação dessa tão esperada 
CPL 

Esta era a satisfação que entendia merecer os meus Pares 
que subscreveram o requerimento e .que estão me cobrando 
o desdobramento e a instalação_ da CPI das Contas Públicas, 
visto que o Congresso Nacional está à mercê de informações 
truncadas e desatualizadas. 

A propósito, no dia 18 de março de 1993, nos termos 
do art. 216, inciso IV, do Regimento Interno do Seu_ado Fede
ral, através do Requerimento n~ 257, solicitei ãs_ P_residências 
da Caixa Econômica e do Banco do Brasil as seguintes infor
mações: 

1 - Nos últimos 180 (çento c oitenta) dias, o Estado 
de Pernambuco, os Municípios pernambucanos, as estatais 
e empresas particulares pernambucanas que prestam serviços 
ao Governo Federal receberam verbas e/ou pagamentos? No
minar. Data de recebimento e quantias. 

2. Nome dos municípios, estatais _c empresas p-articulares 
que prestam serviço ao Governo Federal e dele receberam 
verbas e/ou pagamento do Tesouro Nacional, no Estado de 
Pernambuco. 

3. Cópia das certidões negativas do INSS e FGTS desses 
entes públicos que receheram as verbas federais ou paga
mentos. 

4. ESses entes públicos ou empresas têm apresentado~ 
de noventa em noventa dias, Certidão de Regularidade de 
seus pagamentos ao INSS e ao FGTS'? -

5. Gentileza enviár~nos cópias das Certidõ_e_s de Regula
ridade que tanto o INSS, corno o FGTS fornecem às empresas 
particulares, com data e o _mês quando foram apresentadas 
à Caixa Ecooômica Federal, Banco do Brasil e Governo Fede
ral, vinculadas com as verbas recebidas. 

Para surpresa minha, no dia 3 de agosto do cõrrente 
ano, recebi o A VlSO 4B4/MF, assinado pelo Eminente Sena
dor e Ministrá da Fazenda, Fernando Heniíqtie-Cardoso, en
caminhando ao _Senado Federal infõrffi~ções Qai"ciais sobre 
os quesitos constante~ do Requerimento de InformaçõeS -n9 
257, de 1993, de minha autoria. ''' ·• 

O desapontamento deste Senador por Pe-in3ffiDUco se 
deu por duas razões principais: 

A primeira delas diz respeito ao pouco caso- que a tecno
burocracia do Executivo faz do Senàdo Federal, pois, além 
de não mandar as informações dentro do prazo constitucional, 
constata-se que não está havendo seriedade na observância 
de normas legais relativas à exigência dos atestados de adim
p!ência para com o INSS, FINSOCIAL, FGTS, para conces
sões de créditos públicos pela Caixa Econômica-·Feâeral e 
Banco do Brasil, visto que alguns entes públicos não estão 
em dia com o pagamento do dinheiro dos trabalhadores e 
estão recebendo crédito público irregularmente. 

A segunda refere-se ao descumprimento do § 2P do art. 
50 da Constituição-Federal,_ que reza: 

"Art. 50 ~·····.•·•··,····~~·-•·•,.·-·•••····•A•.····.·······~·-···. 
-~····§·-2;·=·Ã~--M~~;s-d7Cã;;~~·d~s be-p~tad~~--~ 
do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informação aos M_inistr9s de Estado, importando 
crime de responsabilidade a recusa, ou o rião-aten
dimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas." 

Como se pode observar os burocratas do E_x_~cutivo faz;ern 
letra morta do dispositivo constituciOnal que obriga o envio, 

dentro de trinta dias, das inJormaçõe~ solicitadas pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estando sujei
tOs -âs penas por crime de responsabilidade. 

Sabemos que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
Senador da República, não concordaria com tal descaso pelo 
poder político, que tem como uma-de suas funções mais no~_ 
bres;cxatarile"Otc a fiscalização dos atos.d.9. ~oder Executivo." 

Por isso, não cOnformado com tal procedimento, vou' 
reiter'ar o pedido de informações constante do Requerimento 
ri" -257~ de -1993, dando aos responsáveis pelas respostas os 
trinta- dias que a ConstituiÇão Federal estabelece.._ 

Estamos absolutamente conyencidos de que Os núineros 
das VContas públicas e outros dados fornçcidos pela tecnobu
rocrãda do Executivo" estão sob su~eita, haja vista que os 
númerqs das dívidas dos- Estados, divulgadas pela imprensa 

• por informação cfo -Executivo, apresentam gigantescas dife
renças. 

É preciso, portanto, que o Senado Federal exercite a 
sua competência constitucional e cobre dos responsáveis o 
respeito que lhe é devido. . _ 

Adianto que há_ necessidade, tamb~m, de o Senádo"Fede
ral apurar as denúncias-de falsificação das Cel-tfdOcs d-e_ adim
plência para com o INSS e FGTS. 

As-sim, Sr. Presidente, reapresento â Mesa o Requeri
mento de Informações, a fim de que esta Casa receba as 
informações necessárias ao exercício d~s_ttas funções fiscaliza
doras, bem como encaminharei outro Requerimento- de Infor
n:láÇõe-~;- ao Sr. Ministro da Previdência Social, para saber se 
os -dados fornec"idos pela Caixa Econômica Federal batem 
com os números daquele Ministério._ 

Encaminho à Mesa o respectivo requerimento de infor
mações. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY MA
RANHÃO EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO N• , DE 1993 

Nos tenTios do art. 216, IV, do Regimento Interno, re
qUeiro ao Ministério da Fazenda para que, junto à Presidência 
da Caixa Económica Federal e/ou Banco do Brasil S/ A, pres
tem as seguin_tes informações e documentos: 

1. Nos últimos 180 (cento e oit_enta) dias, o Estado de 
Pernambuco, os Municípios pernambucanos, as estatais e em
presas particulares pemambucanas que prestam serviço ao 
Governo Federal recÇ!-beram verbas e/ou pa_gamentos? Nomi
nar. Data dos recebimentos e quantias. 

2. Nomes dos. Municípios, estatais e empresas particu
lares que prestaram serviço ao Governo Federal e dele recebe
ram verbas e/ou pagamentos do Tesouro Nacional, no Estado 
de Pernambuco. 

3. Cópia das certidões negativás do INSS e FGTS, de~ses 
entes públicos_ que receberam as_ verbas fe_derais ou- paga-
mentos. -

4. Esses entes públicos ou empresas têm apresentado. 
de noventa em noventa dias, certidão de regularidade de seus 
pagamentos ao !NSS e ao FGTS? 

5. Gentileza enviar-nos cópias da certidões de regula-
ridade _que tanto o INSS, como o FGTS fornecem às empresas_ 
particulares, com a data e o mês quando foram apresentadas 
à Caixa Económica Federal, Banco do Brasil e o Governo 
Federal. vinculadas com as verbas recebidas. 
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Justificação 

Como é do conhecimento_ geral e, especialmente do Sena
do Federal. como Senador, eu fui o autor-do Projeto de Reso
lução n'' 66/89, que veio transformar-se na Resolução n'' 58/89 
que, pioneiramente, tornou obrigatória a apresentação de cer
tidões negativas do INSS e FGTS, para qualquer transação 
financeira corri o setõr públicO. -- _ . . 

O meu objctivo. ·endosSadO por esta Câmara Alta do 
Parlamento Nacional, foi de preservar o minguado dinheiro 
do trabalhador c contribuir para sanear as finanças da previ-
dência social. ., _ __ _ _ _ __ 

Ocorre q~C, não obstante esta obrigatoâedade legal, fui. 
informado de 4uc está _ocorrcndo_uma avalanche de falsifiça.: 
ções dessas certidões, em quase todo o_BI:asil. 

Como Senador pernambucano quero ver como andam 
as coisas na minha casa. Posteriormente, partirei para fiscalízai 
os demais estados e municípios. 

Creio que estarei prestando, com este ·requerime_nto de 
informações. um relevante serviço ao Governo·,_aos trabalha
dores e ao Mínistério da Previdência, especialmente, aos apo
sentados e contribuintes da previdência social, que devem 
se interessar pelo assunto. 

Finalmente, quero acrescentar que esta é, também uma 
preocupação do Senado .Federal, porquanto, a ele, como imR 
posição constitucional, cabe, privativamente, dispor sobre dí
vida púb~ica e fiscalizar_. com mais cuidado, os atos Qo poder 
público relativos a essa _atribuição privativa. - Senador Ney 
Maranhão, Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. · -

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores, de_ram 
entrada em meu gabinete, em datas aproximadas, duas publiR 
cações, cujo conteúdo merec-e o devido registro não apenas 
pela importância, mas também pela afinidade dos temas nelas 
versados. 

Refiro-me à publicação do Fundo daS Nações Unidas 
para a Infância- "UNICEF em AÇÃO", e ao "Relatório 
das Realizações do MEC". a nós ericãmlnhado pelo chefe 
da Assessoria de Comunicação SociaLdo MEC, Sr. Geraldo 
Lúcio de Mel\o. 

A primeira publicaçãO citada ocupa-s-e do Programa de 
Cooperação estabelecido entre o UNICEE e o Governo brasi
leiro para o período de 1990/1995. Nele são definidas cinco 
linhas básicas de ação destinadas a dar cumprimento às metas 
do Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado em 
Nova Iorque, em 1990, quando 159 chdes de Estado e repre
sentantes de Governos, entre os quais o Presidente do Brasil, 
se comprometeram a garantir a sobrevivência, a proteção e 
o desenvolvimento das crianças do mundo inteiro, 3;té o ano 
2000. 

A segunda publicação, embora apresentada aos leitores 
como um relatório sucinto das atividades do MEC, no primeiro 
semestre deste ano, não esconde, quer na sua apresentação, 
quer no tratamento jornal(stico dado às informações, o intuito 
de reabilitar a imagem desgastada do MEC. substituindoRa 
por outra de órgão-operoso e renovado, cujos feitos prínCipais 
podem ser assim resumidoS: verbas em dia; investimentos 
voltam; planos retomados; desafio da qualidade total. 

Dir-se-ia que, Tia primeira publicação, o UNICEF tenta 
sacudir a consciêncía nacional com a descrição severa e dramá-

tica de alguns índices referentes à situação- marginalizada em 
que vivem grandes contingentes de crianças brasileiras. 

Do lado do MEC, a publicação aponta a administração 
atual adotando providências aparentemente decisivas parare
verter de vez esse quadro de abando_no e incúria, que tanto 
denigre a imagem do Brasil e que tanto concorre para que 
se enraíze a descrença na capacidade do Estado brasileiro 
de resolver os problemas básicos de bem-estar de sua popula~ 
ção. É, portanto, salutar que se faça o confronto das versõ_e_s 
propaladas pelas duas publicações em apreço. 

Afirma. textualmente "UNICEF em·Ação" que o exter
mínio de meninos e meninas de rua já levou o Brasil às man
chetes dos principais jornais do mundo. Haveria, todavia, 
um outro tipo de devastação que mata muito mais crianças 
e nãd ocupa lugar de destaque na mídia mundial. A afirmativa 
é corroborada com dados do próprio IBGE, indicando que 
330 rri.il crianças brasileiras, menores de um ano, morreram 
em 1985 vítimas da carência de alimentação adequada e de 
cuidados de higiene e saúde. 

Neste campo. seria interessante que dispuséssemos, tam
bém, de relatórios do Ministério da Saúde e dos demais órgãos 
aos quais incumbem os cuidados com a saúde, a higiene e 
o saneamento básico dos núcleo_s populacionais do País. Entre
tanto, para os fins comparativos deste pronunciamento, vamos 
cingirRnos ao comentário de um trecho do Relatódó do MEC, 
que se ocupa das realizações da Fundação de Assistência ao 
Estudante. Esta, segundo a publicação já referida, acaba de 
dar o segundo passo no sentido da implantação de seu Progra~ 
ma de Descentralização da Alimentação Escolar, ao repassar 
em junho deste ano. 600 bilhões de cruzeiros para a compra 
de géneros alimentíciOS, através do convênio com_ as prefei
turas· das caPítais de todo o País: O primeiro passo já fora 
dado, no início do ano, com a destinação de 2.9 trilhões de 
cruzeiros aos Estados. 

Adhmta o relatório que a mUilicipaliúlção da alimentação 
escolar deve terminar em janeiro _de 9~. quando o programa 
será estendido _a todos os municípios brasileiros. 

Aduz, ainda, o Relatório do MEC que, com o repasse 
direto às prefeituras dos recurso·s para à compra de alimentOs 
no próprio município ou na região, ter-se-á como conseqüên
cia o aumento de renda, de emprego e da produção local, 
além de oferecer a_o_s estgdfintes um cardápio essencialmente 
regionaL 

Acredito, Sr. Presidente, que o Programa de DescentraR 
lização da Alimentação Escolar acarretará esses e outros efei
tos benéficos. Não posso me furtar, todavia, à admissão de 
que_, ante as reiteradas nQtícias yeiculadas p~la imprensa refeR 
rentes a ocorrências, em passado recente, de corrupção envol
v_endo altos funcipnários da FAE quando da efetívaç_ão d~ 
compras tão vultOsas, a melhor conseqüência desse programa 
descentralizador será a_de colocar sob a atenta vigilância d~s 
comunidades regionais os recursos destinados à alimentação 
escolar, mesmo pOrque, fracionados por cerca de 4.974 muni-· 
cípios brasileiros, tais recursos, assim como as_ operações de 
compra de alimentos_ a que eles se destinam, terão bastante 
reduzido o seu_ fascínio sobre a .cupidez de funcionários in'escru-:
pulosos e destituídos de dignidade no trato do bem públi"co. 

Mas, Sr. Presidente, retorno-aO -cOnfronto entre os- ínfor· 
mes de_ "UNICEF em Ação" e os relatos da _assessoria de 
imprensa do MEC. Afirma o órgão de UNICEF no Brasil 
que quatro milhões de_crianças brasileiras em 'idade escolar 
iniciaram a década de 90 sem ter acesso a_ u,má sala de aula. 
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Dezoito milhões de brasileiros com mais d~ 15 anos são analfa
betos. 

Tais infoimações, ilCi-eSCCnta 6- Wgão·.-yãnão assustam 
por estarem incluídas na rotina do País, daí por que~ como 
membro do Pacto pela Infância, o UNICEFapóia a campanha 
nacional - Educação, Direito de Todos -para reavivar na 
consciência das pessoas a gravidade da situação educacional 
do País e motivá-las a agir, qualquer que seja sua capacidade 
de influencia e ação. _ 

O apoio aludido será concretizado mediante as seguintes 
ações: filmetes de tevê e spots de rádio vão mo-strar a impor
tância do ensino fundamental para todas as c_rianças brasi
leiras; prefeitos e secretários de educação dos 4. 9_7~ municípios 
brasileiros vão receber um vídeo de 13 minutos, que relata 
os problemas básicos da Educação no País c apresenta slnti.!Sl! 
de algumas experiências bem sucedidas nesta área; treze publi
cações estão sendo editadas com o relato de 13 destas expe
riências realizadas cm municípiOS brasileiros de recursos tão 
parcos quanto os da maioria das cidades brasileiras. 

Vejamos, agora, o que o MEC tem a apresentar neste 
campo, tomando como referência o relatório já" citado. O 
Ministério da Educação já entregou ao País um Plano de 
Ação para Universalização, com qualidade, da Educação Bási
ca e Erradicação do Ana_lfabetismo. Para cone,r_etizaçãO dessas 
metas, o Ministério estabeleceu um sistema estreito Q.e parce-
ria com os governos estaduais e municipais. 

Para tanto, o MEC tem antecipado o repasse de parte 
da cota estadual do Salário- Educação aos Estados e informado 
a estimativa da verba futura, a fim de facilitar as ações preven
tivas, para que, em 1994, nenhuma criança fique sem escola. 

No início de 1993, o MEC repassou 2 trilhões de cruzeiros 
emergenciais para atender ao clamor de mais vagas na escola 
pública. Dez trilhões de cruzeiros serão investidos pelo Go
verno Federal na capacitação de professores. Vinte por cento 
dos recursos dQ FNDE serão destinados, como prêmio, aos 
Estados e Municípios que mais investirem cm educação, espe
cialmente na valorização do magistério._ 

Foi elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos, 
criado para reestruturar a educação no Brasil. O principal 
objetivo do plano é aprovar 80% dos alunos em cada nível 
de ensino, após dez anos, quando, hoje, apenas 20% são 
aprovados no primeiro grau; sendo que somente ~.5% o são, 
sem repetência. 

Elaborado pelo MEC, está em implantação, desde março, 
o Projeto Nordeste, principal instrumento de intervenção do 
MEC numa região profundamente carente de produtividade 
nos seus sistemas pu'blicos. 

Sr-. Presidente, Srs: Senador_c;:~. com essas medidas, o 
MEC espera que já em 1994 nenhuma crianÇa fíque sem eSco
la. Coin elas~ mais uma vez, o MEC reafi(ro~ sua expectativa 
de erradicar o analfabetismo - nódoa vergonhosa do ~osso 
sistema educacionaL 

Da mesma forma é reiterada sua expectativa de debelar, 
de vez, as pragas, até aqui irrernovíveis, de nosso aparato 
escolar, consubstanciadas ne_stas_ trê$_.realidaQ_es_~_ repetência, 
evasão escolar, carências quantitativas e qualitativas da escola 
brasileira. 

Com essas _e outras medidas, acredita o MEC, por fim, 
estar fazendo a sua parte para que não caia no vazio -o-compro
misso assumido em Nova Iorque, em 1990, pelo Presidente 
brasileiro, no decorrer do Encontro Mundial de Cúpula pela 
Criança, quãndo este se comprometeu a garantir a sobrevi-

vência, a prore-ção e o desenvoivimcnto das crianças brasileiras 
até o ano 2000. 

Saudáveis, Sr. Presidente, e dignos de todo o apoio são 
esses projetes c aspirações da atual administração do Minis
tério da Educação e Desportos. lndubitáwis, por outro lado, 
é a competência e a soma de atributos que c~edenciam o 
ilustre professor Munlio de Avellar Hingel a levar a bom 
termo essa ciclópica empreitada de restaurar _a educação brasi
leira, sob o signo da qualidade totaL 

Todavia outras administrações já pretenderam o mesmo, 
sem tê-lo conseguido. Que o digam os promotores do MO
BRAL, da C ADES, do PREMEM, e de tantos outros progra
mas que não pretendiam outra coisa senãO a extirpação das 
mazelas de nosso ensino. Por conta de tão elevados propósitos, 
trilhões e trilhôes de cruzeiros já foram investidos. Não Obstan
te, todas elas persistem. Por quê? Seria interessante até que 
se procedesse a uma séria pesquisa em torno dessa indagação. 

De minha parte, estou c;_e_tlQ de que a resposta passaria 
inevitavelmente pela descontinuidade administrativa. Estou 
certo de que ela passaria, ainda, pelas barganhas políticas 
e pelo fisiologismo desenfreado que se apossou de nossa vida 
pública. responsável, ultimani.ente, -peta alta rotatividade de 
políticOs nos cargos públicos, o que, obviamente, anula qua!
qu_er esforço administrativo que tenha a veleidade de ser sério, 

- racional e persistente. 
Hoje, qualquer meUndre de governador com aspirações 

à Presidência da República é o suficiente para provocar rachas 
c prom_over reformas ministeriais indesejáveis e inoportunas, 
para um país que precisa urgentemente retomar os rumos 
perdidos de seu desenvolvimento. 

É por isso que aplaudo, porém, com reservas, os bons 
propósitos do competente Ministro Hingel. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco. 

O SR. ÁLVARO PACHEéO (PFL-PÍ. Pronunêía o se
guijlte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen'adores: 
é chegado o momento da. revisão-Coristitucional e é funda
mental que compreendamos e tenhamo1) a coragem de enfren
tar a_ necessidade de uma revisão drástica, honesta e franca 
de posiçõeS- e àe idúas que sustentaram alguns modelos de 
desenvolvimento em nossa história ma:is recente. Modelos eco
nômicos que, por _mc:lis-_e_ncientes_que possam ter sido em 
outros tempos, revelam-se agora incapaZes de alimentar qual
quer processo de crescimento. 

Por décadas, uma concepção errónea levou a_um interven
ciOnismo crescente, que transformou o Estado em um obstá
culo ao processo natural de auto-regulação da economia. O 
Governo, ainda agora, define preços, interfere na repartição 
dos mercados, estabdece até mesmo o horário de funciona
mento das empresas. 

A tendência de implantação daquilo que se chamou de 
"Estado Mínimo" está presente hoje até em pafses socialistas 
como Cuba e China, está na base da t.cansJormação por que 
passam todas as repúblicas do antigo império soviético, e 
orienta as decisões que se tomam em blocos importantes den
tro da economia mundial, como o do Mercado Com_um Euro
peu, além de inspirar e orientar o delicado processo de reunifi-
cação da Alemanha. . 

É óbvio que o aparelho estatal tem de manter.sua função 
normativa e coordenadora, pois é princípio firmado em todas 
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as constitUições democr_áticas que a lei reguladora do trabalho, 
da produção e do consumo deverá estabelecer as limitaÇÕt!S 
exigidas pelo bem público. 

Foi o liberalismo que gerou a intervenção cconó_mica nor
mativa, como defesa da democracia e da harmonia entre os 
agentes do mercado. Mas os exageros do liberalismo econó
mico acabaram por consagrar as primeira-s· leis que, nos Esta
dos Unidos. colocaram o bem comum acima do direito de 
propriedade. Dentro da ordem democrática, os princfpios e 
os valores da justiça social devem prevalecer sobre toda a 
organização cconômica. Se _a_ssim n.ão for, esta mesma ordem 
sofre.rá graves prejuízos na quaHd<láe das relaÇões enfre capftal 
e trabalho. 

Não fazemos daqui, portanto, a defesa do liberalismo 
ab~oluto na economia de um país como o nosso, que vive 
hoJe um quadro terceiro~mundista dos piores, ainda que ma~ 
quiado por algumas medidas cosméticas que mal disfarçam 
a sua verdadeira face de miséria. 

Acreditamos que não seria legítimo fazer essa defesa, 
pois isso poderia estimular aquilo que já se chamou com <llgu~ 
ma propriedade de capitalismo selvagem, e que é, na realida
de, a doença infantil de um capitalismo incipiente que nial 
começa a aprender a andar com suas próprí3.s pernas. sem 
a tutela paternalista do Estado. Esse modelo patogênico, tem 
se revelado uma tendência muito forte em nossa experiêricia 
económica, repleta de histórias bem~sucedidas_ de empresários 
que soubt::ram, matreiramente, cresc!i!r às custas do Go.verno. 

Precisamos urgentemente libcrar o Estado de suas fun~ 
ções pseudo~ernpresariais para podermos deixá~ lo em condi~ 
ções de solucionar de fo_rma_ col:npelente os· problemas de_ 
um País rico que convive com trinta milhões de cidadãos que 
passam fome, que viv"et'n cm condições abaixo dO mínimo 
que exige a dignidade humana. 

O liberalismo de que o Brasil necessita é urna condição 
para que se restaure essa dignidade entre nós, pois n_ão é 
possível falar~se cm dignidade e grandeza numa sociedade 
que se conforma em ter um contingente tão grande de cidadãos 
fora do processo de produção e consumo, abaixo do nível 
de sobrevivência. 

Quando digo que nosso País se dá ao luxo de_ permitir 
quc_trinta milhões de pessoas vivam abaixo_ da linha de pobre~ 
za, isso si"gniffca que o "BfaSil tem ·-urna verdadeira Argentina 
de miseráveis dentro de suas fronteiras. E1,1quanto i~so, o 
que comumente se discute_ são J_nt_ercs-ses_ de grupos quase 
sempre apenas preocupados com a manutenção do seu esta
tuto corporativista. 

A redução do papel do Estado na economia_ pode contri~ 
buir para a solução de um problema como o dâ fome, que 
nos envergonha a todos .. É parte da questão maior que diz 
respeito- à recupera-ção desse formidável exército de famintos 
que a maioria de nós já nem mais percebe. 

Enquanto se discute a privatiZaçao-desfa ou-daquela em
presa estatal, deixa-se de discutir, por exemplo, por q-ue moti~ 
vos ternos hoje sessenta mil trabalhadores no Brasil vivendo. 
literalmente, em regime de escravidão? Por que motivos uma 
comunidade urbana como a Favela da Rocinha, -no Rio de 
Janeiro, dispõe de uma única escola para mais de trezentos_ 
mil habitantes? Para podermos sentir melhor o que quer dizer 
essa proporção de trezentos mil habitantes para uma escola, 
lembremos que isso equivaleria a colocar à disposição de uma 
cidade corno Téresina, poi" exemplo, apenàs dqas escolas para 
os se'us mais de seiscentos mil habitantes. · 

Enquanto tais fatos entram para a rotina do_nosso cotidia~ 
no, o Estado se afunda em dívidas para poder subsidiar a 
incompetência ou a dispensabilidade de um eno_nne contin~ 
gente de empresas estatais. 

A questão da diminuiç_ão do tamanho do Estãdo na econo
mia, se, de um lado, nos autoriza a defesa de um modelo 
que o reduza a um mero "articulador dos agentes privados", 
como queria um certo .. Projeto Brasil", por outro lado não 
nos permite o luxo de colocar todo o aparelho estatal a serviço 
de grupos organizados que lutam em defesa de seus interesses. 
tentando fazer deles os interesses nacíonais. --

Precisamos redefinir os papéfs eÕüé capital e trabalho, 
criar condições para o avanço tecnológico, eliminar os óbices 
às mudanças estruturais~ pois estas são as verdadeiras funções 
de um Estado moderno, que seja capaz de fornecer compen· 
sação social aos seus cidadãos menos favorecidos, um Estado 
comprometido com os objetivos de mitigar as conseqüências 
nefastas dos desequilíbrios de renda que, mais que os desequi
líbrios de preço, são o verdadeiro retrato, a face perversa 
desta nossa nação que foí õüúOrã tida como o país dos homens 
cordiais. 

A tónica mundial, nos dias que correm. é a da rediscussão 
do papel do Estado na economia, criando~se a compensação 
social, através de suas funções, institliciorializando-se o Estado 
Mínimo, com base no princípio da solidariedade, buscando 
medidas que não estorvem o mercado, mas entendendo o 

_ lucro sob o ponto d~ vista- dos fatores só_cio~políticos. 
Neste preciso momento, conforme diVulgOU -esfa seinanã 

a Revista "Veja", os governos socialistas da França, da Espa~ 
nha e os da Suécia, Itália, Alemanha e Inglaterra põem à 
venda todas as suas ações de ricas- e poderosas empresas de 
telecomunicações, petróleo, e tetricidade, engenharia e eietró
nica. No mundo ex~socialista, como Rússia, China e todo 
o leste europeu, são os capitais estrangeiros que estão explo
rando esses chamados setores estratégicos da economia. 

No caso brasileiro a participação do Estado tem sido 
-desastrada. Até hoje o Estado continua incapaz de reduzir 
o ritmo inflacionário que vem, num crescendo desde os idos 
de 1975, com o chamado "choque do petróleo". 

_Da mesma forma, o Estado não aplicou corretivos à má 
distribuição da renda, nem adotou políticas realistas de concor~ 
rência, estabilidade e crescimento. 

Sem poupança interna, afundado numa colossal rolagern 
da dívida interna que consome mais de 50% das suas receitas. 
o Estado brasileiro não tem recursos para prosseguir nos seus 
investimentoS. 

O Estado precisa assumir, perante a sociedade.que o 
vem financiando com recursos tributários, os desastres dos 
vários "elefantes brancos" gerados ao longo dos últimos anos, 
pois já não se ~uporta mais financiar -a incornpetêndá óú o 
desperdício e o déficit das estatãis. 

A sociedade exige mais recursos para eclucação. infra:es
trutura, saúde e segurança pública. Não podemos mais convi
ver com um Estado empresário, um medíocre gestor de negó~ 
cios, um patrão incrivelmente paternalista. 

Para alguns empresários, inclusive, o Estado brasileiro 
tem Sído, de fato, um pai generoso, benevolente e pródigo, 
pois, durante anos a fio, viveram subsidiados pelo aço e pela 
nafta das estatais. Nada mais natural, portanto, que tais em~ 
presários defendam a permanência do modelo que os enri~ 
quece há tanto tempo. 

É preciso que a máquina estatal, ainda que paqu1dérmica, 
se movimente no sentido da real prestação de serviços à co~u~ 
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nidade. E para isto, é fundamental que o Estad_o :::.~desobrigue 
de funções acessórias· qué, ·coih o passar do tempo, tendem 
a se transformar em funções essenciais, desvirtuamento da 
sua função precípua c democrática. _ 

Verificarilos, ao cada-dia; um exáce_rbamento_ das dific"ul-
dades. Caímos numa ·conjUntura terceiro-mlmdista que nos 
humilha e frustra, demons_trando cabalmente que nosso mo
delo de Estado não funcionoou. Esse modelo nfio _fui óij:>az 
de gerar riquezas,_ não está sendo capaz de melhor distribuir 
a renda, tornou mais- pobre o nosso País. Conseguiu, erifim, 
fazer com que o Brasil despencasse de u_m crescimento do· 
PIB de mais de três por cento, positivos, cm 1989, para mais 
de quatro por cento, negativos, em 1992. . .. 

Esse modelo de Estado centralista e intt!rvencioriíSfã está 
sufocando o BrasiL O País precisa de recursoS parã financiar 
o seu desenvolvimento, sem demora, sem mistifiCãção, sem 
retóiiCa. · · --

São alguns mi!os, saudosistas uns, --iiltereSscirO-s. outros, 
que impedem por exemplo, a própria discussão da privatização 
da Petrobrás. Malgrado a sua atc::.tada efiCiência técnica, a 
Petrobrás precisa de reCursos para a prospecção e exploração 
de petróleo em águas profundas, e esses recursos, _que não 
são gerados por ela, devem provir dos cofres do. Governo, 
ou seja, serão desviados do atendimento à saúde, à educação 
e à segurança da população. 

A Petrobrás c0rltinu8. Susteritando o PROÁLCOOL, por 
exemplo, que lhe dá um prejuízo mensal d.a ordem de trinta 
e cinco milhões de dólares, devido à defasagem entre os custos 
operacionais e financcíros dos.se·rviços de estocagcm e redistri
buição da safra de álcool, e a reduzida remuneração na venda 
às distribuidoras. 

Esse poderia ser até·um preço a pagar pafã garintir àigum 
benefício ao povo. Mas não é o povo o beneficiário dessa 
aparente irracionalidade administratíva, e Sim a indústria auto~ 
mobilística instalada no Brasil, como são também beneficiários 
os usineiros do açúcar, doutores históricos cm conro·se bene
ficiar do Estado. 

A Petrobrás não pode continuar acumularido -prejuízos· 
e bancando sozinha a ineficiência de alguns empresários. 

Pelo que se vê é preciso repensar urgCntemerite isso 4ue 
se chamou de "nacionalismo" c que foi capaz de campanhas 
cívicas memoráveis, inas que, neste momento da vida nacio
nal, exige uma rctificação dos seus objetivos e de seus con
textos. 

A questão da privatização de símbolos como a·Peiiobrás 
está sendo reme.tida à.reyisão constitucional que se avizinha, 
e, neste sentido, é bom que se diga nem tudo na Pctrobrás 
é monopólio estatal, pois a empresa já vem atuando há algum 
tempo cm áreas que estão_ fora do privilégio do monopólio. 
. Deve ter sido corn.estc pensamento que o então Ministro 

Paulo Haddad declarou, a respeito de um "novo· "tri_Qçlclo de 
privaüz3.Ções", que seria pOsSível fazer associações de qtpitais 
em uma das pontas, tendo-se segmentos em mãos da iniciativa· 
privada, e tendo-se o principal controlado pelo Estado. 

Assim, no Caso da Eletrobrás, outro .. símbolo, dizia o 
ex-Ministro: "Mantérn~se a holding e privatiza~se a pr.odução 
e a distribuição de energia" · 

É possível aplicar-se o mesmo princípilrà·PctrObf"ãs, ad
mitindo-se talvez que determinados segmentos sejam privati
zados c outros mantidos sob controle díreto do Estado. 

É bom não esquecer também que a Petrobrás é apenas 
uma empresa, sujeíta-.a ganhos c a prCjuízos,·a-·boas e más 
administrações, com qualidades inegáveis, e graves defeito5. 

E talvez o mais grave de todos os seus defeitos tenha sido 
a sua transformação em símbolo nacional, o que, na prática, 
não a tornou mais compCtentC nem mais competitiva. 
·-· É preCisO que se repita que a Petrobrás não é um "milagre 
dviCO'', nem foi o remédio que poderia nos curar todos os 
males, como tão bem se apregoou nos tempos heróicos de 
·~o petróleo é nosso". . 

Hoje os nossos problemas continuam, até mais g-rave·s." 
O monopólio estatal não os eliminou nem os tornou menos 
dolorosos. 

Hoje, além do petróleo, também a miSéria ·é nossa, a 
fome é nossa, a recessão é noSSa, a viólên-Cia·urbana i nossa, 
porque nenhum desses males poderia jamais ser reSolvido: 
apénas com aadoÇilo da panãcéia-ri11raculosa que.se prometia' 
por trás da campanha de defesa do monopólio estatal do petró
leo, nos idos longínquos dos anos cinqüenta. 

É preciso repensar· esse conceito antigo de patriotismo 
qüe pfefc.re a"locar recursos e:sca:Ssos. em tempos de crise, 
na prospecção de petróleo para resolver~se uma questão de 
produtividade de uma empresa, e deixa à míngua os hospitais 
de todo o País. como se a Pátria fosse apenas o tt!rritório 
fechado do corporativismo militante e não a ·~mãe gentil" 
que olha por todos. cuida de" todos, responde por todos, e 
a tod.os a!ende. 

Patriótico, hoje, é ger-ar mais empregos. abrir mais escO
las, saciar a fome dos miseráveis, garantir a incolumidade 
dos cidadãos, construir estradas, promover, enfim, esta nossa 
Pátria ao patamar de respeito e consideração do qual ela 
anda tão afastada ultimamente. 

1m patriótico é manter um esquema que continua forne
cendo a nafta barata, o álcool subsidiado, o minério entregue 
a preços irrisórios,,enquanto a Pátria chora e paga.essa -conta, 
indefinidamente. E inaceitável que .se _concor~e em continuar 
pagando todas as contas geradas pela ineficiência, coriUpçã-o 

_e desperdício das nossas estatais, enquanto o País se. sufoca 
sob o peso de urna dívida interna sufocante. 

Se acr_editarm_os no futuro do nosso País, precisamos ter 
a coragem de investir num modelo que seja capaz de responder 
às nossas reais ncce.ssidades e não às necessidades salariais 
de alguns setores privilegiados. 

O povo terá motivos para alegrar-se com aquilo que lhe 
é muitas vezes apres"cntado como uma ameaça. Não existe, 
porém, ameaça piõi do que firar do povo a esperança de 
um futuro melhor e não há crime mais repugnante do 4ue 
criar no povo falsas esperanças. 

Não será mantendo-se modelos ultrapassados que garan
tiremos um futuro melhor. Não se pode construir o futuro 
continuando amarrado ao passado. 

A privatização signifíca uma reorganização democrática 
do Estado, com a adoção çla ética da participação, com finali
_dades sociais~ O modelo estatizante revelou-se fn.efícaz .. Tor
nou-se, de repentc:-tão arcaicO quãnto os pr{nC:ípfos ~que SUS
tentavam as teorias. do laissez~fa.i_re, ç sua ingénua expect~tiva 
de uma auto-regulação que ignorava a cobiça, a_m_a.lícia e 
a. ambição dos grupos econômicos no poder. 

O nacionalismo merece ser reestruturado, renovado. 
atualizado, para poder dar suporte a um novo fluxo de cresci
mento, de tal modo que possamos, quem sabe, recuperar 
ãle o orgulho que as seguidas crises nos roubaram. O naciona
lismo lógico e de bom senso deve nos permifir dar respostas 
pragmáticas às necessidades do País. 
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A democracia participativa e igualitária não pode convi
ver com um estado cartorial. Esse tipo de parasitismo é espécie 
extinta na maioria dos países civilizados do mundo. 

Exigem-se hoje do legislados os i_nstrumentos legais que 
permitam a reforma do Estado. E preciso que se dê à revisão 
constitucional a visão de futuro que a Constituinte não teve. 

O quadro desagregador do Estado está a indicar, por 
conseguinte, a cOnsolidação de uma nova política a ser consa
grada, esperamos todos, por ocasião da reforma que se apro
xima. 

Procuremos institucionalizar um Estado Mínimo no âmbi
to da economia, e um Estado Máximo. no atendimento às 
necessidades sociais do povo. -

Ao dirigbimo económico que um dia teve seu papel entre 
nós, devemos opor. vigorosamente, a abertura de mercado, 
de tal forma que toda a economia este-jã-íhlegrada às regras 
do jogo. O dirigismo económico, por onde passou, jamais 
foi além da preservação do .que já existia ·antes. E, no caso 
brasileiro, não nos interessa preservar esse .quadro perverso 
com o qual somos obrigados a conviver. 

Acreditamos na tendência mundial que aponta no sentido 
de uma economia social de mercado, um modelo político cons
ciente que una a livre iniciativa ao progreSso social, como 
vem ocorrendo na Alemanha, nas últíril"as décadas. A econo
mia social de mercado tem sido, de fato, a grande -reiulado~a 
da política económica alemã, poss.ihiliti:~.'ndo àquele País o_ão 
só bancar a absorçüo de sua metade socialista paralisada pelo 
estatismo, mas ainda reformar Q ambü.mte social, reorie_ntar 
a política orçamentária, e reabilitar o sistema de _ljvre Conco-r
rência. 

Esse rriodelo vem funcionando não como experiência mas 
como solução. Ele é uma síntese construtiva do económico 
e do social, c é capaz de indicar caminhos no sentido de 
viabilizar fórmulas práticas que permitam atraVessar a fase 
de reconstrução nacion;;tl vivida por aquele país. 

O Bra5il não pode mais investir suas expectativas em 
modelos definitivamente superados. Não pcrmitam<;ts que a 
nossa juventudr.: consagre o seu ardor, a sua boa vontade 
e a sua esperança à defesa de símbolos vazios. . 

A conjuntura -económica mundial e nossa crise interna 
não nos permitem perder tempo, nem olhar para trás. 

Na revisão constitucional que se aproxima, é preciso ter 
a coragem de ultrapassar o que já foi ultrapassado no tempo. 
Olhemos para o futuro c, investindo nele, façamos um derra
deiro esforço para construir um Brasil melhor, mais fraterno, 
mais solidário e mais rico. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSbB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. S~nadores, 
os problemas da Saúde em nosso País rriereceram a inaior 
atenção na profícua ·gestão do Ministro Jamil Haddad. Esse 
inquestionável desvelo mostra-se por inteiro nas resenhas de 
atividades do setor, demonstrando as _suas benéficas conse
qüências, no curto, médio c longo prazos. 

No entanto, a crise do setor revela-se a cada dia com 
maior dramaticidadc. Procedentemente, a AssoCiação Médica 
Brasileira - AMB, que congrega em seus quadros mais de 
130 mil profissionais de nível superior, acaba de denunciar 
que a saúde vive o pior momento de sua história, traumati-

zando. com suas contundentes e verídicas revel~_çõc~. u,ma 
so.ciedade que se mostra perplexa e indignada. 

Há de se ter em conta, porém. que a crise .na. área da 
saúde não difere muito, quanto à origem, daqu~la que assola 
a Educação, a Segurança~ os Tra_nsportes e outros setores 
igualmente importantes da vida nacional. A recessão econó
mica. aliada a uma inflação irredutível e crônica,_ comprimiU 
a atividade produtiva e a disponibilidade de rec.ursos públicos, 
inViabilizando as ações de Governo, a cresrente_ oferta de 
empregos e a multiplicação dos investiment(:~ privados. 
. O Ministério da Saúde _nem por isso esteve omísSo ou 

estático. O.bediente ao mandamento c~m~tituç_ional de_ que 
- "ã-·saúde é direito. de todos e _çieyer do Est:.;.il_o, garantido 

mediante políticas sociais e económicas que visem à re_dução 
do dsçode doença e de outros agravos e a9 aç_~s~~,univer~id:l 

-e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e ret.upéração". deu curso ao processo de descentralização 
dos serviços de saúde. . _ -·· 

Como se r~ç:orda, a Lei Maior q:;ms,ignou como de priori
tário interesse público as ações e serviços de saúde, exeCUtáVeTs 
diretamente ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica 
.de . .direito privado, atribuindo ao Poder Público a prerrogativa 
de legislar sobre o regulamento, a fiscalização e o controle 
_do setçr. Na (orma determimlda pefa ConStituinte," ins"tituiu-se 
a competência comum da União, _dos. EStados. do _Distrito 
Federal e dos Municípios para a prestação desses serviços 
e da assistência a todos os indivíduos, inclusive àqueles porta
dor_es_de_ deficiência. 
. -·Adquirind() os MunicíPios a átribul"çãO de prestadores 
desses serviços. o Governo submeteu ao exame e .Oiscus~ão 
do Conselho Nacional ele SaL.de um~ proposta de municipa
lizaç&o da assistência médica, d~ modo a viabi~iza~ o at,endi
mento efetivo e universalizado, cánstituçionalmente· prescrjto. 
Iniciava-se, assim, o processo de implantação do Sistema Uni
co de Saúde ~-sus. 

O Sistema. constituindo uma rede regional hierarquizada, 
deve ser mantido pelo orçamento da Seguridade Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
aliado a outras fontes de fina_ociamen.to, obedecendo, nos 
termos da lei, aos princípios de descentralização, com direção 
unitária em cada nfvel de governo; de cobertura int!!gral da 
assistência, embora concedendo prioridade às ações preven
tivas; e .de participação da comunidade. 

Não obstante, e a despeito da abnegação de médicos 
e auxiliares. não se vislumbra melhoria s_ignificativa do at~ndi
mento, mantendo-se a condenável exclusão de milhares. de 
usuários. Um balanço da área de S~úde revela result_ados_ 
deprimentes, aponta para o sucateamento progressivo de ins
talações e equipamentos, e indica reduzido nível de atualidade 
tecnológica, tanto da aparelhagem como dos serviço·s. 

Avalia a classe méd_ica que a Universidade, com_ s~US: 
próprios problemas, há muito não conta com .o instrurp.ental 
necessário, com a excelência d.as c4.te,dr,ç.s, com o~ meios matt!
riais para promover a adequada for:mação profissional. Para 
.9S que se diplomam, não há ampla possibilidade_de aprimorar 
~ especialização ou de desenvolver _novas pesquisas; não há 
uma política retributiva que assegure a dedicação exclusiva 
e dignifique a profissão, e~ Iflilito menos, a inieração das áreas_ 
formadoras de mão-de-obra especializada e prestadoras dos 
serviços assistenciaJs médicOs. = . _ ~ . 

Contribuem, também, para o declínio da qualidade dos 
serviços e do atendimento a acelerad~ .desatívaç;io de estabele-
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cimentos hospitalares que edificaram o alto conc_eito da rede 
pública de assistência médica. Nas que se mantêm cm ativida
de, e enquanto cresce a demanda de pacientçs, há incom
patível redução do número _de leitos e total desm.Qtivação 
dos recursos humanos. 

Desassistidos pelos hospitais e ambulatóriOs públicos, _e _ 
sem amparo nos estabelecimentos filantrópicos, igualmente 
em crise, aos doentes resta a OpÇão da empresa conveniada. 
Por indesejável acréscimo, um Sistema que luta com tão imen
sas dificuldades ainda é vítiina predilcta dos Jra_u_dadore_s_, en
castoados sobretudo na rede privada de assistênCia nlédiCã, 
ondc_é_ usual o atendimento seletivo, a prática do faturamcnto 
irregular, a cobrança de serviços que não foram prestados. 

A sociedade deve c_star advertida para a ação desses gru
pos, c daqueles que defendem as ambições de banco_s e de 
seguradoras, interessados na privatização dos_serviços de saú
de._ Esse sistema, nos, Estados Unidos da América, é respon
sável pela existência de 30 por cento de crianças sem vacinação 
integral. A assistência depende dos recursos que tem o indiví
duo para comprá-la, e os seguros, de modo geral, não satisfa
zem à necessidade de tr:atamentos prolongados e dispendiosos. 

O Relatório .. Investindo em_Saúde: indicadores de desen
volvimento mundiais-", do Banco Mundial- BIRD- defende 
a garantia do crescimento econômico, ao mesmo tempo em 
que adve_rte para as desastrosas conse_qüências do processo 
recessivo, mormente para a área da saúde. Há lO anos, exem
plifica, a desaceleração_ da atividade econ_ômica,_na_ América 
Latina, pode ser responsabilizada pela ocorrência de 12 mil 
óbitos adicionais à-s CslatíSticãs-âe mortalidade infantil. 

Esse documento, avaliando a situação da_S_a_úde cm 152 
países, no acode 1990, constata que, na América Latina, 
antigas enfermidades corno o sarampo, o tétano c a coqueluche 
seguem matando 2 milhões de crianças, a cada ano. A fuber
culose faz 2 milhõt::s de vítimas entre adultos: e 400 rrill mulhe- -
rcs morrem de complicações relacionadas â gravidez ·e ao 
parto. As projeçõcs indicam, por outro lado, que a AIDS 
poderá matar 2 milhões de pessoas, já na passage-m do século. 

Observa o do.cumento do Banco Mundial que os países 
mais pobres poderiam alcançar melhores resultados, mesmo 
com pequenos orçamentos, se se dispuse.ssem a investir as 
suas verbas de forma eficiente. Os níveis de mortalidade, 
entre crianças das nações cm processo de ctes..covoÍvimento, 
mostram-se, em razão de doenças facilmente evitáveis, dez 
vezes maiores do que aqueles apresentados pelo restrito grupo -
dos desenvolvidos. 

) Professa _o BIRD que a ''qualidade da saúde é muito 
mais importante que o volume dos recursos." Aqui despen- _ 
demos aproximadamente 20 bilhões de dólares, a cada ano, 
com o setor_Saúde. A Suécia, com o mesmo gasto, apresenta 
uma taxa de mortalidade infantil de 8 mortes por 1.000 crianças 
nascidas vivas, enquanto em nosso País esse indícador aponta 
a relação de 69 por mil. 

O Brasil investe cm Saúde 132 dólares per capita a cada 
ano, ou 4,2 por cento do PNB, assim obs~rvando a média 
de outras nações em desenvolvimento. Contudo 1 a taxa brasi
leira de mortalidade infantil, até 5 anos de idade, é 7 vezes 
superior à da Coréia e o dobro da do Mêxico. 

Deduz o RelatóriO quC- entre-20 a_ 40 por cento dos equipa
mentos dos hospitais públicos, avaliados em quase 3 bilhões 
de dólares, não funcionam. Somos, também, recordistas mun
diais de operações cesarianas~ praticadas em 31 por cento 
dos partos, a um custo, usualmente desnecessário, de 60 mi

.lhões de dólares por ano. À conta do desperdício, não conse-

guimos eliminar as doenças infecto-contagiosas típicas do sub
desenvolvimento, nem oferecer tratamento adequado às doen
ças comuns aos países industrializados. 

A seu turno, o Tribunal de Contas da União investiga 
o desvio de_ recursoS_do SUS, repassados aos hospitais, assim 
CÕ:mo os casos de ilegal retenção, pelas Secretarias Estaduais, 
das parcelas liberadas. Foi constatada a cobrança, em dobro, 
de procedimento médico unitário, e pelo menos em uma dessas 
repartições está sendo apurada a compra de produtos farma
cêutico::, e de materiais hospitalares, a preços superfaturados. 

Ao mesmo tempo, o SUS ressente-se de urna firme polí
tica de amparo aos deficientes-~ aos idosos, de uma efici.entc 
estrutura de desenvolvimento, produção e distribuição de m,e
dicamentos, e de um_ controle oficial mais rígido dos alimentos 
~de O_\_ltros produtos que podem provocar doençaS. Por imper
doável desmazelo, não há rigoroso controle do sangue, permi
tindo que se propaguem, via transfusão, doenças como a 
AIOS, Chagas, sífilis, malátia c hepatite. 

A Associação Médica Brasileira - AMB, por su:.t_ vez, 
ao divulgar_ o seu ··Diagnóstico da assistência à saúde no Bra
sil". considerou que_ as péssimas condições de atendimento 
da grande maioria dos hospitais "'já configuram uma violação 
dos direitos humanos". As corisU.ltas são difíceis, há escassez 
de medicamentoS, a-S UTI estão em muitos 'casos desativãdas, 
·a higiene das instâlações é·quase nula. 

A despeito de a Organização Mundial da Saúde prescre
ver o número mínimo de 3 leitos hospitalares para cada milhar 
de habitantes, a rede pública não oferece sequer um leito 
por mil às íntt::rnações. Desde 1980, a disponibilidade dos 
estabelecimentos públicos vem declinando acentuadamente, 
pois naquele ano a oferta era de 1,03 leitos por mil habitantes, 
caindo, 10 anos depois, para 0,87 por cento. 

_Levantamentos efetuados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica- IBGE confirmam essa opinião. O 
número de estabelecimentos .de Saúde quase dobrou entre 
1980 e 1990, passando de 18,8 mil para 35,7 mil. Do total, 
23,8-mil são do setor público e 11,8 mil pertencem à iniciativa 
privada. A disponibilidade de leitos no setor público, porém, 
teve crescimento bastante reduzido, passando de 122 mil para 
124 mil, enquanto no setor privado saltava de 386 mil para 
408 mil. 

No começo desta década, a rede hospitalar contava com 
6.532 hospitais, sendo 1.377 públicos e 5.155 particulares. 
A disponibilidade de apenas 532 mil_lcitos para internação, 
para uma população de 146 milhões de habitantes, configura, 
no estudo do IBGE, uma precária oferta de assistê_~cia hospi
talar, ainda mais se for considerada que a maioria dos leitos 
pertence à rede privada, distante, portanto, da população 
empobrecida. 

Segundo a pesquisa do IBGE, os hospitais da rede privada 
concentram-se no eixo Rio -São Paulo, com 32 pór cento 
dos estabelecimentos e uma população de 36,3 milhões de 
pessoas. Na nossa Região, o Nordeste, contud_o, funcionam 
23 por cento dos estabelecimentos particulares de saúde, para 
-0 atendimento de 34,8 milhões de habitantes. 

No que se refere â evolução do número de consultas 
médicas. a pesquisa conclui que, entre 1985 e 1987, havia 
equânime distribuição dos atendimentos das_ redes pública e 
privada dc_assistência. A partir de 1988, observou-se o predo
mínio do se to r público, com 1,31 consulta médica por habitan
tes,_ contra 1,06 do setor privado. No ano seguinte, a relação 
era de 1,10 consulta médica por habitantes para o setor público 
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c 0,95 para o particular. Em 1990, d~ 1.14 para o púhlico 
e de 1,01 para o particular. 

Finalmente. destaca o IBGE que o desequilíbrio regional 
aparece nítido nesses números, porquanto no Sudeste anota
ram-se 1,40 consulta~ médicas por habitantes, realizadas pelo 
setor público, contra 1,5 do setor privado. e no Nordeste 
0,72 consultas por habitantes foram ministradas pela rede pú
blica, contra apenas 0,55 no setor privado. 

Conclui o estudo que o caminho das dotações para o 
setor é tortuoso. As contribuições de empre·gados e de empre-
gadores, que constituem a principal fonte de recursos da Segu
ridade Social, "sofre urna evasão cstim_ada em m~is de 40 
por cento"'. Deve-se acrescentar, aí, o·débjto acumu1a_do da 
União, que suhtraiu dos cofres prcvidenciários a soma de 
12;2 bilhõ~s de dólares. entre 1986 e 1990. 

De fato, a inclusão das despesas com a assistência à saúde 
no Orçamento da PrevidCncia gerou inú_j)leras distorções. De
vendo arrecadar as contribuições para promover a manuten
ção dos benefícios, passou a gastar 50 por cento da an'ecadação 
em despesas hospitalares, a par disso ensejando a prática de 
fraudes no faturamento c na própria assistência dos doentes. 

Com o advento da Le~ n" 8.689, de 19~~-' exting_~iu:-se 
o INAMPS. transferlildO~S_C ás suas· funções, competências, 
atividades ~ atribuições para a Secretaria de Assistência à 
Saúde- SAS, Secretarias Estaduais c Municipais de Saúde, 
e determinando-se, após o inventário dos bens da Autarquia, 
a efetiva municipalização do Sistema. 

Assim, as dotações o_rç·amentárias foram repassadas do 
antigo Instituto para o Fundo Nacional de Saúde -:- FNS, 
ao qual incumbe agora o repasse de recursos para o custeio 
dos serviços nos Estados, no DistritO Fedefal e n:os Municípios, 
deferindo a lei, conseqüentemente, a absorção dos quadros 
de profissionais médicos e paramédiCos. 

Até aqui, conforme depõe o Secretário .de_Assistência 
à Saúde, Dr. Carlos Mosc_oni, "a s_aúde brasileira est<i na 
Unidade de Tratamento Intensivo". O motivo_ prinCipal rela
ciona-se à falta de repasses de recurso_s federai_s, "com data 
certa c sem atraso". Hospitais, ambulatórios e postos de saúde 
estão sendo desativados, pois recebem 45 dias depois do venci
mento da quota, sem qualquer correção, quando n_ão ficam
um trimestre inteiro sem nada receber. 

A crise na Saúde, para o Secretário, exíge·a consolidaçãO 
do SUS, transferindo-se para a comunidade o poder, a decisão 
e os recursos imprescindíveis à prestação do amparo assisten
cial médico. Deve-se municipalizar os serviços, dispor das 
verbas existentes na SegUridade Social e criar novas fontes 
de recursos, promovendo-se o imédiato pagameritO das dívidas 
do Sistema. 

Ante esse retrato, que se não pretende completo, a IX 
Conferência NaCional de Saúde registrou, na cor:tclusão dos 
seus trabalhos, a necessidade de manutenção do tex~o const~t!J.
cional, na parte referente à Segurillade-·sodàl, uma vez-que 
proliferam as ame_a_ças a essa ext_raordinári"a conquista do povo 
brasileiro, entre as quais ·as teses privativistas dos serviços 
públicos de SaúQe e ele alteraçõc_s_ na PistribJ.!ição. já formu
lada, dos recursos. 

A Conferência reafirma a posição de defesa intransigente 
do SUS, sanando-se as omissões da Lei n' 8,080, de 1990, 
exercendo-se os mecanismos de controle da operacionaliza
ção, através dos ConselhOs, c promovendo-se de forma auto
mática o repasse dos recursos devidos aos municípiOs~. 

Devem ser corrigidas as distorções detectadas no processo 
de implantação do SUS, mormente quanto à descentralização 
das antiga::;. atividades do INAMPS, da CEME e do Fundo 
Nacional de Saúde- FNS. quanto à indébita-cobrança com
plementar do atendimento e quanto à superação dos entraves 
à universalização_ do acesso ao Sistema. 

Os profissiónã.is médicos, reunidos na Confcrênci"a, apon
taram para a necessidade de ampliar e especificar as fontes 
de receitas do SUS, de consolidar as competências do FNS, 
e de que sejam adotados mecanismos mais ágeis de transfe
rência de recursos, eliminando-se as fórmulas de negociação 
entre a União. Esta49s, Distrito Federal e Municípios, por
quanto identific3dO-res dedescabida relação de _compra e ven-
da de serviços. - - -- - -

Quanto aos recursos humanos, definiram a necessidade 
de implemenfação _de uma política nacional específica paiã. -
o SUS; de if!.1plantação do regiro~ jurídico únicO nos três níveis 
de_ governo; de adotar currículos de- formação e capacitação; 
de_ estimular a interiorização dos profissioriais do setor; de 
estabelecer mecanismos que propiciem a contínua avaliação 

- do desempenho desses servidores~ de formação de equipes 
multiprofissionais, e de realização de Conferéncia Nacional 
destinãda apenas às -questões de recursos humanos. 

Com vistas à democratização do setor, e para viabilizar 
-o Sistema, -deve ser exercido o controle social sobre as ativida
des relacionadas -à yualidade de vida da populaÇão, mediante 
o fortalecimento dos Conselhos c Conferências de Saúde, 
conStituídas paritariamente e com poder delibe.r;:ativo, como 
fóruns de debate e decisão sobre as políticas e ações de saúde, 
em todos os seus níveis. 

Aconselha-se, com _esse objetivo, a criação e fortaleci
mento de plenárias de saúde; o apoiamento das ações do 
Ministério Públiço; a cria_ção de Conselhos Gestores nas unida
des prestadoras de serviços; a garantia de transparêrlcia nas 
adminishações e o acesso à informação, com a criação do 
Sistema Nacional de Informações em SaúCfe. · · 

A CoOterêTicia quer que se efetive a tfansferêncíã dà
gestão e dos respectivos recursos, pois eritende que o Governo 
Federal, e as administraÇõeS estaduais e _municipais, Vêm des
respeitando a Constituiçã-o e as leis específicas, inviabilizando 
a operacronalidade dos mecanismos da descentralização e mu
nicipalização do Sistema Único de_ Saúde. 

O conceito de munkipalizaçao não se restringe, contUdo, 
à mera transferência dos serviços e unidades de saúde à respon
sabilidade das prefeituras. Além do repasse direto dos recur
sos, pressupõe gerência municipal efetiva e controle social 
do funcionamento ao Sistema, transformando-o num instru
mento de democratização do setor. 

No interesse da de_scentralização e da municipalização, 
propõe-se que o prqcesso responda às diversidades regionais, 
assegurando ao município a viabilidade operacional da gestão, 
e, em cada nível de Governo, o comando unificado que atenda 
~às autonomias. 

Deve-se garantir a implementação de consórcios intermu
nicipais de saúde, subordinada, no entanto, à_aprovação dos 
conselhos municipais; a Criação, nas cidades. das vigilâncias 
epidemiológica, sanitária, do meio ambiente e dos loC41,is de
trabalho, respeitados os padrões e regulamentos previstos para 
o País, definindo-se políticas, planejamento e métodos de 
execução das atividades .de saneamento, nomeadas as fontes 
fiitanceiras e respeitadas as diferenças regionais. 

Para a IX ConferênCia Nacional de Saúde, está reservado 
relevante papel aos Conselhos Municipais. Além de outras 
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atribuições, deve ~er de sua competência o controle sobre 
os estabelecimentos c_onveniados ou contratados para a execu
ção complementar das_ tarefas do SUS.., no_ ca_sQ_de_ esgotamento 
da rede pública. 

Tendo-se como cena a d~stinação de percentual dos orça
mentos da União, dos Estados e dos Municípios para a área
da Saúde, não se contando os recursos do Orçamento da 
Seguridade Social, inçumbiria_ aos respectivos conselhos o 
acompanhamento da execução orÇame-ntária, aténdcndo-se. 
aliás, à Lei n" 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do SUS. - -

Nessa direção, o Conselho Nacional dos Secretários da 
Saúde recomenda o emprego de pelo menos 10 por cento 
do Orçamento Fiscal na área. já que o nosso País, nela inves
tindo apenas 60 dólares per capita, contra 2 mil dos Estados 
Unidos, 2 mil e 500 do Canadá e 600 da Argentina, é, em 
todo o mundo,_o que menos despende com_ o _setor. _ 

Aplicam-se aqui menos de 3 por cento_ do PJB, de 450 
milhões de dólares, enquanto os Estados Unidos empregam 
12 por cento de 4 trilhões,, e a França e o Canadá investem 
8 por cento de_ suas rendas_na,cionais. A saúde consumiu 19,8 
bilhões de dólares no Brasil e 690 bilhões nos Estados Unidos, 
que tem um PIB 13 vezes maior qu·e o- nosso. Lá, porém, 
o setor é 34 vezes m~j_o_r do que o do nosso País, embora 
a população americana, de 258 milhõe:) de pessoas, não alcan
ce, nem mesmo, o dobro dos nossos 145 milhões de habitantes. 

Srs. Senadores, o Conselho Nacional de SecrCtários Mu
nicipais de Saúde- CONASEMS deflagrou, em agosto últi
mo. o Movimento Nacional em Defesa d~Saúde, com o fim 
de conscientizar a população para a necessidade de sé r preSer
vado o Sistema Unico de Saúde, na, reyjsão constitucional 
que se aproxima. 

Defendendo_ a manutenção d9_tcxto vigente cm nossa 
Lei Maior, e na legislação complementar pertinente, o Conse
lho entende que as atuais normas são ideais para o País. O 
SUS, tiQo .como a melhor opção para a reforma sanitária 
que a Nação exige, pode atender, com a ampla participação 
da sociedade, às exigências de d!!SC_entralização dos serviços 
de saúde, tal como constitucionalmente prescritas. 

Na apropriada afirmação de Armando Raggio, Vice-Pre~ 
sidente do Conselho Nacional de Secretários Nacjonais de 
Saúde, "o SUS é .ainda um sonho que Çá_ os prim"ciros passos 
em direção à c_oncre.tude", No e_l)tanto, os inimigos do Sistema 
aguardam com revelada e incontida ansied~de o ~x_ato instante 
de impedir o se_u êxito. 

"O que querem rever?", indaga o autor, também Secre
tário Municipal de Saúde da capital paranaense. ''O direito 
de todo brasileiro, de se ver assistido na dor c na doença 
por um Sistema que enaltece a_ Saúde como Pem social intrín
seco à qualidade de vída? A forma democrática de funciona
mento desse mesmo Sistema, que conv_oca a coletividade para 
ativa participação nos instrumentos ~e_gestão e fiscalizaÇ-ão 
dos serviços? O que desejam, na verdade, é a manutenção 
das ultrapassadas estru_turas que os favoreçam, é obstruir o 
esforço para elimiilaçãO das contradições que marcaram o 
setor, é tolher a caminb--ªda de :tJI11 avançado processo de justiça 
social." 

Portanto, a revisão constituciõnal, particularmente no 
que se refere à Saúde, exige de todos nós a máxima atenção 
e redobrado zelo, posto que, de fato, se aglutinam as forças 
interessadas cm c.xpungir, da sábia letra da Carta, os princípios 
e garantias do SUS, negando à sociedade os incontávejs bene
fícios que essa segura experiência promete ã população. 

o_Çvemos resguardar a Constituição. mantendo, expan
dindo e aperfeiçoando os serviços públicos de saúde, __ preser
vando o equihbrio da participação da rede privada, sobretudo, 
a de estabelecimentos filantrópicos. Com o nosso· tom um em- -
penho, o SUS há de sobrepujar a oposição que lhe movein 

--Os ·setores retrógrados, as oligarquias pregoeiras da falsa mo
de_rnidade, as defensor-as in~e~síveis da espoliação que, há 
tantos anos. lhes assegura o espúrio sustento e a criminosa 
prásperidadC. -

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Coocedo 
a palavra ao nobre~ Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' _e Srs. Senado~ 
rcs, a representação do AmazOn?J.S nesta Casa compartilha 
a apreensão que se apossa de muitos indigenistãS. e ecologistas, 
de várias partes do País e do mundo, diantt.! da ameaça de_ 
extinção dos ianomãmis. Define-se como fatalidade o desapa
recimento das comunidades que formam esse grupamentO in-
dígena. · - · 

Na década de 1970, estimava-se em_ mais de Vriúe mH 
os índios que habitavam a parte brasileira da regiao iáiloiriâmi. 
Em 1988, de acordo com levantamento realizado pela FUNAI, 
aquele número estava reduzido a 9.910 pessoas. Acreditam 
est1.1diosos do assunto que, no corrente ano, os ianomâmis 
nãg passem de 6.000 cri.aturas. - -- -

Se fizermos us() _do_ bom senso, poderemos conter essa 
marcha para a extinção de um gí-upame'ntó fndíge_n_ã: q"ue des
perta a imaginação e o interesse d~ instittiiçõ~s nãClóTiãTSe 
estrangeiras, em luta pela preservação do meio ambiente. 

Antes de apresentar a sugestão que tenho em mente, 
para salvar o que resta das aldeias- ianomâmis, pcrinifam-me 
os Srs. Senadores que desenvolva algumas considerações para
lelas. 

Não creio que seja correto o tratamentO que se ve_m dando 
à questãO das terras ocupadas pdos ianomâmis nos estados 
do Amazonas e de Roraima. 

Releva salientar um áspecto prlinaciat" da questão. A re
serva demarcada_ da área atribuída a esse grupamento indíge
na, que se estende por 9,4 milhões de hectares, estabelece 
unidade territorial com a reserva vanezuelana. oferecida aos 
mesmos índios-, a qual ocupa, no país vizinho, nada menos 
de 8,2 milhões de hectarçs. -- - --

Tenho elri" Vista o romantismo que alimenta üs chamados 
partidos verdes no Hemisfério Norte. Os representantes des
ses paitidos, ein- assC:in5léias legislativas de vários países e 
em organizações internacionais, idealizam a criação de um 
mundo especial para o que resta das populações indígenas 
no continente americano: -

Ainda não se sabe se porta-vozes desses movirÍJ.entos, 
animados do desejo de preservação da natureza, estão vislum
brando no território comum ianomâmi o nascimento de uma 
república de índio~. Em épocas passadas, estabeleceu-se no 
túritório das Missões do rio Uruguai o que hoje sentimen
talmente se descreve como a "República Comunista Gua
rani''. 

A literatura e o cinema p"rojetam as aglomerações indíge
nas daquele rio como a realização de sonhos, que ainda hoje 
povoam as mentes de apaixonados pela vida humana em comu~ 
nhão com a natureza. 

Como todos sabemos, as Missões eram espanholas, o 
que significa qüe ainda não eram _brasileiras. as_:áreas onde 
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elas floresciam sob a admirável administração-dos jesuítas. Estamos lidando com uma extensão territorial Sl,lperior, 
Destacava-se, entre estes, o célebre Padre Anton Sepp, o em seu conjunto, à dos estados de Aragoas (27,7 mil km~). 
genial educador de grupos indígenas, cuja organização deixou Rio de Janeiro (44,2 mil km~) e Sergipe (22 mil km~}. 
o testemunho de sua grandeza nas COnstruções abandonadas Trata-se de um território exorbitante para a· população 
das Missões famosas. ianomâmi. hoje estimada em apenas seis mil índios. 

Devemos ao heroísmo de grupos de patriotas gaúchos Proponho, Srs. Senadores, que seja radicalmente alterada 
a integração das terras a leste do Uruguai no território riogran- a política adotada em relação a essa área. Se continuarem 
dense. entregues a si mesmos, os ianomâmis, que oCupam terras 

Não seria estranhável se o papel do Padre Sepp viesse brasileiras, desaparecerão antes do advento do ano 2000. 
a ser modernamente desempenhado por institliiçõt!s interna- Relembro, a propósito, o destino sombrio dos caiapós, 
cionais dedicadas à_ defesa de sobreviventes das populações no Sul do Pará. Administradas pelos índios, as reservas de 
pré-colombianas. Nessa hipótese o BraSH poderia ver-se envol- madeiras nobres existentes na área estão sendQ _devastadas 
vido num grave problema de fronteiras-. Pois, no caso da rescr- numa escala assustadora. De pouco adiantam as medidas to-
va ianomâmi, os "vei"des" preconizam a conservação da uni- madas à distância, em Brasília, parã. coibir ·a devastação da 
dadc territorial nos 17 m_ilhões de hectare~ onde _víve_n1. como mata nativa. - -
nômades uns poucos milhares de índios. Dentro de 3igum temp<?. os dois inil caiaPós, -qw~-formam 

Desde 1991 o Governo federal reconhe~ o direito dos essa população, não terão meios de manter a frota de veículos 
ianomâmis a uma área de 9,4 m_ilhüe:s de hectares de terras automotores, inclusive aviões, adquiridos com o produto da 
contínuas nos estados de Roraima e Amazonas. Talvez por venda de suas reservas_ madeireiras. Depois de esgotadas essas 
influência das campanhas de defesa do meio ambiente, que reservas, os índios perderão sua identidade, pois estão conde-
abrangem a proteção das comunidades indígenas, a VenezUela nados a se diluírem entre os grupos de trabalhadores agrícolas 
demarcou para os ianomâmis 8,3 milhões de hectares na fron- da região. Se emigrarem para as cidades, sua extinção será 
teira com o Brasíl. Passaram, assim, \!S~CS grupamentos indígc- ainda mais aceferada. 
nas a dispor de 17,7 milhões de hectares em teuitório con- - Algumas instituições nacionais e· estrangeiras, como a 
tínuo. Fundação Mata Virgem, ligada à Rainforest Foundation. estão 

Nesse trecho da fronteira, não há linha divTS:óría. A Repú- cônscias de que a devastação que os índios permitem em suas 
hlica lanomàmi subtrai aos dois pafse~ riCas parcelas de terras, terras, para converter a floresta cm dinheiro, cava o túmulo 
onde dormem recursos minerais de valor inestimável. das tribos. 

A reserva ianomâini já influi· sobre decisões do Governo É um caminho diferente que suponho ser justo e neces-
brasileiro. Acha-se paralizadu _o grande projeto da rodovia sário propor para salvai os ianoriiâniis. Preconizo a -adoção 
denuminada Perimetral_ Nort_e~ BR~210, cuja construção pro~ de providências que, se aplicadas corretamente, evitarão que 
grediu de 1973 a 197_6. _A paralisação da obra r_esultou do desapareçam comunidades indígenas do extremo Norte, que 
argumento de que a estrada penetrava na parte meridional ainda mantêm razoável grau de pureza pré-colombiana. 
da área indígena. - Descrevo a sugestão que tenho a 3:presentar: 

A cassiterita, abundante na região, atraiu garimpeiros 1) mediante _convênio com os governos de Roraima e 
para ·a Serra dos Surucucus, em meados dos anos 70, quando Amazonas, 0 Governo federal administrará a exploração de 
se fez tentativa de exploração desse mineral. Em 1980, houve recursos naturais na área ianumâmi atualmente demarcada. 
outra penetração de garimpeiros que atingiram-o Alto Urari- 2) Por meio de aUtorização ou concessão: será púffiitida 
coera, em busca de ouro. Posteriormente, novos grupos de a extração madeireira e mineral na superfície ou no subsolo, 
trabalhadores procuraram ativar a mineração aurífera nos rios em lotes delimitados segundo as potencialidades de cada- área. 
U raricá e Ericó, onde havia aldeias ian-om_âmis. -Em 1989, 3) Do produto da arrecadação tributária sobre a produção 
chegava a alguns milhares o número de garimpeiros na região de madeiraS ou minérioS, metade se destinará à m.anutenção 
central da grande área supostamente ocupada pelas mesmas dos ianomâmis numa área aproxima_da de SOO mil hectares 
comunidades nômades. (500.000ha). 

Corno é sabido, urna decisão judicial de 1970 tentou for~ 4) Amparada em decreto presidencial, a FUNAI ficará 
çar, inutilmente, a retira~a dos garimpeiros da reserva que autorizada a criar um departamento especial para dar plena. 
a Fundação Nacional do Indio havia definido como perten- assistência aos ianomàmis. 
cente ao grupamento indígena. 5) Para atingir o objetivo essencial de assegurar a preser-

Obedecendo à palavra de ordem de preservação das tribos \!ação dessa tribo, a FUNAI manterá ambulatórios e hospitais, 
de índios existentes na região fronteiriça com a Venezuela, escolas e centros desportivos, assim como oficinas para treina~ 
a FUNAI, de decisão adotada em 1985, reservou 9.419.108 mente dos índios em diferentes profissões, que lhes garantam 
hectares ao grupamento ianomâmi. Eni 15 de novembro de a sobrevivência futura. Fará parte desse objetivd imunizar 
1991, um decreto da Presídência da República oficializou a os índios contra moléstias transmissíveis em contatos com ga-
demarcação desses 9.319.108 hectares. - rimpeiros e madeireirOs que penetram na área da reserva 

Recorda-se que a Terra Indígena Ianomâmi ocupa- uma ianomâmi. 
quarta parte do território de Roraima, reduzindo de muito 6) a Funai poderá recorrer a instituições internacionais, 
as possibilidades de desenvolvimento da m-ineração nesse esta- como a UNESCO, tendo em Vista o recrutamento de médicos 
do setentrional. Isso quer dizer que, da superfície de e dentistas que se-disponham a Sair de seus países para: presta-
230.104km~ de Roraima, 56.145km~ estão reservados às comu- rem assistência aos ianomãmis. -
nidades ianomâmis. Somando-se a essa parcela os 38 mil km~ 7) O Governo federal poderá receber doações de gover-
do território do Estado do Amazonas, _atribuídos ao mesmo' nos estrangeiros e organizações internacionais que queiram 
grupamento, verifica-se que os ianornâi:iiis a~põem de mais contribuir para a manutenção e expansão demográfica dos 
de 94 mil km 2 nos dois estados do Norte. - . _ índios em processo de:_aculturaç~ç. 
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8) A cxperi&ncia acumulada na região ianomãfni. assim 
administrada, poderá ser reproduzida em outras reservas indí
genas nacionais. 

Viajantes brasileiros, que -tênt-vTsítado a parte venezue
lana fronteiriça, obs~.:rvam que é perfeitamente posSivel conci
liar a defesa do meio ambiente com a exploração de recursos 
naturais. Na cidade venezuelana de Santa Elena de Uiarén, 
existe uma reserva de cerca de 25 mil hectares, deslinada 
aos índios taorepangs. 

As autoridades venezuelanas oferecem aOs índios habita
ções higiêníCaS, preocupando-se em manter condições adequa
das para escolarizar a população nativa. Numa ârea de mais 
de 100km de extensão, desenvolvem-se as atividades minera~ 
doras na vizinhança da reserva. A exploração de ouro e dia~ 
mantes gera os recursos que permitem o crescimento da pópu~ 
lação indígena. 

Quando autorizam a exploração mineral numa detcrmí~ 
nada área, as autoridades locais exigem que os responsáveis 
pelo garimpo promovam a recuperação dos terrenos, tapando 
buracos e plantando árvores no local. 

É possível, portanto, t::xplorar o solo e o subsolo sem 
causar prejuízo irremediável à natureza. Vcrifica~se. da minha 
exposição, Srs. Senadores, qu-e não concordo com as normas 
que o Governo da União estabeleceu para a rcserya ia_no:mâmi._ 
E visível a marcha desses índios para o desaparecimento. En.~_ 
tregues à própria soi"tc, acham~se eles diante __ da tcnebros~ 
alternativa da extinção. 

Acredita a FUNAI que o melhor para as autoridades 
ianomâmis será a conservação do seu_ estilo de vida nômade, 
quando o nomadismo está na raiz de seu extermínio. 

Atualmente, muitos ecologistas do exterior_ acham qué 
não basta dar 9 milhões de hectares a seis mil índTõS para 
que eles tenham garantida a sobrevivência~ 

Somente uma política que siga as dirctrizes que apontei 
poderá salvar essa gente c acumular experiência para a salva
ção de outros indígenas dispersos por nosso território._ 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador _pedro Teixeira. - ' 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente~ Sr~~ e Srs. Senadores, faço_ 
desta tribuna meu veículo de resposta à missiva que o- nobre 
líder do PDT, Deputado Luiz Salomão, me enviou rece~te:
mente, na volta da missão que, acompanhado de mais três 
deputados federais e quatro senadores, ensejou às principais 
bolsas de valores e de mercadorias norte~americanas. 

O brilhante relatóriO -produzido pelo ilustre Parlamentar 
toca em diversos aspectos que julgo oportunos e pertinentes 
ao âmago das necessárias reformas econôrrlicas Oo- bojo da 
iminente Revisão ConstitucionaL Afinal, somente o fato do 
Brasil ser encarado como o terceiro pafs de maior risco ao 
capital estrangeiro, superado nesta infeliz classifiCação apenas 
pelo combalido Iraque e pela caótica Rússia, justificaria o 
fato da capitalização de nossas empresas no mercado ser, 
em relação ao PIB, absolutamente inexpressiva, mesmo quan~ 
do comparada a países emergentes, tais como os "tigre_~ asiáti~ 
cos" e nossos vizinhos latino-americanos- Argentina, Chile 
e México. _ 

Em conseqüência, e também devido a uma série de injus~ 
tiças e iniquidades a seguir enumeradas,_ temos_ o mercado 
mais desprezado, quiçá desvalorizado do planeta, onde nossos 
indicadores bursáteis de preço sobre lucro e valor patrim~nial 

correspondem à 8,3 e 70%, respectivamente, em aposição 
às médias mundiais de 35 e 270%. 

A so_ciedade brasileira ente_nde as bolsaS de valoi"es ~ 
e pór extensão as- de mercadorias - comO urh pano verde
institucionalizado, onde os pequenos nunca têm vez, sendo 
inex()ravelmente presas fáceis aos dentes afiados dos tUbarões. 
Um dOs principais elementOs desta nefasta contracultura çapi
talista advém do fato de que-Os empresários; protegidós-pela 
atuallei da:::. SA, fazcin de seus acionistas minoritárioS credores 

. de um título apropriadamente alcun-hado d~ modo sui gener~s 
por udebênture perpetua de renda incerta e" variável" segundo 
Ariosvaldo de Mattos Filho, ex~Presidentc da Comissão de 
Valores Mobiliários. 

Este título corresPoiide à ação preferencfal, não tem direi
to a voto, tampouco ao recesso ein caso 9_'i! fusQe~~ dsóe~. 
incorporações c mudança do objeto social, sendo negaceado, 
inclusive, o pagamento mínimo de dividendos monetariamen
te corrigidos. Contudo, estas ações -podem, no Brasil, ser 
emitidas até o limite de dois terços do capital social, transfor
mando a vontade da minoria, os verdadeiros donos da empresa 
detentores_do outro terço correspondente às açõcs ordináriÇts, 
na verdade absoluta, num exemplo clarO e antidemocrático 
do direito leonino. Ora, assim sendo, como competir pela 
poupança das massas e esperar que cá, como nos países desen
volvidos, tenhamos as "velhinhas e os órfãos" _comprando 
ações- verdadeiro motor da produção- ao invés de ficarem 
torcendo pela inflação ao final do mês, ônus pernicioso da 
cultura usuráriÇt que pérpetua a improdutiva ciranda finan
ceira? 

;No tocante às Bolsas de Mercadorias -Câmbio, produtos 
_agropecuários e minerais- o que se obse_rva é que ao mesmo 
tempo em que temos um dos maiores volumes mundiais em 
con.tra_to_s_negoci~rdos nos mercados çle futuros e opções de 
ouro, dólar e ações, somos ridiculamente incipientes na seara 
da negociação bursátil interna da nossa safra e_ dos nossos 
minerais básicos industriais, ficarido totalmente dependentes 

-dos PfeçoS pactuadOs no exterior. D~Stà maneira, só os gran-
des produtores e mineradores podem bem administrar as enor~ 
mes taXas de risco envolvidas nestas atividades, por operarem 
através d_as tradings multinacionais nos pregões alienígenas. 
O pequeno produtor ou garimpeiro tem que se Conformar 
com a política de preços mínimos ditada pelo governo, e todos 
nós sabemos o que- acontece quando o governo se põe a inter
mediar preços. É como jogar gasolin~ na fogueira da cor~ 
rupçãot 

A falta absoluta de liquidez noS mercados çle_ futuro c 
opções dos produtos agrícolas e minerais deve~se, ao mesmo 
tempo, a fatores estruturais e burocráticos. A questão estru
tural reside na hiperinflação crõnica que vivemos há uma gera

, ção e que impede tomadas de posição de longo prazo num 
país que, apenas nos últimoS sete anos, trocou três vezes de 
moeda e cortou um bilhão de zeros!! A burocracia e total 
falta de credibilidade no governo faz com que os investidores 
se abstenham de opCrar em mercados -lastreados por moeda 
podre e inconversível- atualmente chamada de cruzeiro real 
- ; ainda mais quando o objeto de negociação também é 
perecível- caso dos produtos agrícolas, especialmente aque
les armazenados na CONAB. 

Si". Presidente, Srs. Senadores, em um eventual mOdelo 
de privatizaÇão mista que colocasse lado a lado as empresas 
estatais !! privadas nas áreas atualmente monopolizadas pelo 
Estado, por força da atual Constituição, em se modificando 
o critério de representação societária,acabando~se com o odio-
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so tratamento_ dado às ações preferenciais, que de preferencial 
só tem o risco, em se acabando com essa hipocrisia de mercado 
negro de câmbio, teriamos naturalmente o socrguimento das 
Bolsas de Valon::s_c de Mercadorias, s_us_teota.d_o pela poupança 
popular- inclusive de: dólares repatriados e de investidores 
estrangeiros, pois está provado que o Capital não tem fron
teiras. 

Neste cenário progressista antevê-se O fOrtalecimento de 
alguns pólos regionais, dadas ~uas características geoeconô
micas. Assim sendo. São Paulo concentraria os mercados de 
ações, ouro, câmbio c produtos agrícolas, o Rio de Janeiro 
ficando t_ambt:!m com as ações, ouro çâ_mbio e o_ petróleo, 
e Brasnia rornar-se-á um pólo negociador de contratos referen
ciados em tarifas de cletricidade e telecomunicações, bem 
como de pedras preciosas c scmipit!ciOSãS~-além de produtos 
agropccuários c minerais. - -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Prt.!sidcnte, Sr·~ e Srs. Senadores, na semana 
passada estivemos nesta tribuna pedindo ao Presidente Itamar 
Franco que demiií~C o Presidente da Funai, Sr. Cláudio Ro
mero. 

Esse cidadão transformou um fato ocorrido cm outro 
país num escândalo de repercussão mundial, tentando dene
grir, como de fato o fez, juntamente com outras autoridades 
do Governo. a imag"em do Brasil junto à comunidade interna
cionaL 

Muito acertadamente agiu o Presidente Itamar Franco 
ao demitir o Presidente da Funai. Este= gesto do Presidente 
fará com que as autoridades ligadas à questão indígena sejam 
mais cautelosas c até mais patrióticaS na-condução dessa po
lítica. 

Sr. Prcsídf.!ntc, Srs. Senadores, aproveito a oportunidade 
para solicitar a transciição n-os "Ana1s dO Senado Federal do 
editorial de primeira página do jornal O Globo de hoje. com 
o título ''A favor da má vontade''. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOÃO 
FRANÇA EM SEU DISCURSO: 

A FAVOR DA MÁ VONTADE 

Quando surgiram as primeiras notícias d_g_ um massacre 
de índios ianomâmis,o Governo correu para- pisar em falso: 
mandou para a floresta o Ministro da Justiça. 

O nível do emissário era uma quase confirmação oficial 
das piores notícias: pelo menos em tese. o Ministro Maurício 
Corrêa não se abalaria de Brasnia para conferir vagos boatos. 

Por outro lado, o ministro entende tanto de costumes 
indígenas e perícia criminal quanto um ianomâmi adolescente 
entende de mandados de injunção. O enviado foi, viu, exami
nou panelas furadas com ar compungido c voltou como partira: 
nas asas da mais densa ignorância. -

E assim o Brasil inteiro foi levado a jogar cinzas sobre 
a cabl!ça por uma tragédia que não lhe pertencia. E do mundo 
inteiro choveram recriminações. Ao contrário Po que talvez 
s.e esperasse em Brasília, o açodamento cm conFirmar e perfi· 
lhar a chacina não conquistou para as autoridades brasileiras 
qualquer dose de boa vontade internacional. 

Ao apãreccr a verdade, a atitude adversária da imprensa 
e das entidades politicamente corretas na Europa e nos Esta
dos Unidos não se desfez: uns preferiram ignorar as novas 
informações, outros usaram a diferença entre os dois_cenários 
(73 mortos no Brasil versus-menos de 20 mortos na Venezuela) 
apenas como prova de que não se pode confiar mesmo em 
coisa alguma do que dizem os brasileiros. 

Aos olhos deles, progredimos de chacinadores a chacina
dores mentirosos. É evidente a existência de uma atitude pre
concebida por parte de jornalistas, diplomatas e lobistas es
trangeiros. 

Na verdade, evidente há tanto tempo que é desanimador 
o entusiasmo com que autoridades brasileiras ingenuamente 
trabalham a favor da má vontade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Na presente 
sessão. terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n'' 75, de 1993, de iniciativa da Comissão 
Dirctora, que altera a estrutura da Subs<:!cretaria de DiVul
gação, e dá outras providências. 

O Projeto não receb_eu emendas e será despachado à 
Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dê-riCía -lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional 
está convocado para urna sessão ~.reafiiar·s€: hoje. às 19 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a- tr<ltai, ã Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30miri. 
as matérias remanescentes da pauta de hoje e mais a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68-, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece a 
estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 163, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, alínea "c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 163, de 1993 (n° 4.101/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre operações de crédito 
externo contratadas pelo extinto Banco Nacional da Habitação. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 125, DE 1991 -COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do àrt. 172, I, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, c,le 1991 -Complementar (n° 60/89- Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina ·os limites deis despesas com o 
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funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal, tendo 

- Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, favorável ao Projeto e à Emenda n° 1, de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante a 
Comissão). 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 90, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
90, de 1993 (n~ 1.319/91 na Casa de origem), que denomina 
"Wilson Rosado de Sá" a Avenida "Cle Contorno (12,5 km), trecho 
çla BR-304, no Município de Mossará, Estado do Rio Grande do 
Norte, tendo 

Parecer favorável, sob n° 213 de 1993, da Comissão 
- q~ducação. 

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 85, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo Campos, que dispõe · 
sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá outras 
providências, tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociais. 
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 172, DE 1992- COMPLEMENTAR 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
172, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto 
no§ r do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

7 
REQUERIMENTO N° 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 944, de 
1992, do Senador Almir . Gabriel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 294, de 1991, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas para o 
transporte coletivo de trabalhadores rurais e da construção civil. 

8 
REQUERIMENTO N° 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 545, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das 
palavras proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, na 
Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 2 de 
junho de 1993, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castello 
Branco. 
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9 
REQUERIMENTO No 549, DE 1993 

Setembro de 1993 

Votação, em .turno único, do Requerimento n° 549, de 
1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais ào Senado Federal, da 
matéria intitulada MeSJre Miguel, --de autoria _de Vifgílio Motta 
Leal Júnior, publicada no JornaLA Tarde, da Bahia, edição de 2 de 
junho de 1993. 

10 
REQUERIMENTO No 559, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 559, de 
1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Castelo, Martins e Sobral Pinto", publicado no Jornal O Povo, 
de Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. 

11 
REQUERIMENTO No 593, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 593, de 
1993, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos 
regimentais, a tran~crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Castelo, Martins e Sobral Pinto, de autoria do ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados e membro da Comissão Executiva do 
PMDB, Paes de Andrade, publicado no Jornal Tribuna da 
Imprensa. 
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REQUERIMENTO No 839, DE 1993 

Quinta-feira 16 8761 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 839, de 
1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos termos 
regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 
1992, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n° 
131, de 1992, e o Projeto de Lei do Senado n° 344, de 1991, além 
da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Econômicos. 

13 
REQUERIMENTO No 840, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 840, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos 
regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 
80, de 1993, com os Projetos de Lei do Senado n°s 97 e 106, de 
1993, por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto. 

14 
REQUERIMENTO No 842, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 842, de 
1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 
1993, que altera dispositivo dos Decretos-leis n°s 1.001 e 1.002, 
de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar e de Processo 
Penal Militar, respectivamente, além da Comissão constante do 

. despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 



8762 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

15 
REQUERIMENTO N° 865, DE 1993 

Setembro de 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 865, de 
1993, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos 
regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 
409, de 1991, com o Projeto de Lei da Câmara n° 152, de 1992, 

. ' 
por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 

16 
REQUERIMENTO N° 869, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 869, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos 
regimentais, a retirada do Projeto dê Lei do Senado n° 104, de 
1993, de sua autoria, que dispõe sobre o ensino das modalidades 
esportivas de lutas e disciplina sua prática em clubes, academias 
e estabelecimentos congêneres. 

17 
A 

PROJETO DE LEIDA-CAMARA N° 2, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 2, de 1992 (n° 318/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
contrato de franquia empresarial (franchisinlf) e dá outras · 
providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 88 e 281, de 1993, da Comissão: 
- de Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto, com· 

emendas que apresenta de n°s 1 a 7-CAE. 
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18 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n° 321, de 1991, de autoria do 
Senador Garibaldi Alves Filho, que altera o art. 2° da Lei n° 8.028, 
de 12 de abril de 1990. 

O SR. PRESIOENTÉ (C&agas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(LeL'anta-se a sessão às 18h27min.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SE

NADOR RUY BACELAR, NA SESSÃO DE02-'M3, 
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM 
INCORREÇÃO NO DCN II, DE 3-9-93. 

decifração deSse enigma Significa a salvação para mais de dois 
milhões de habitantes da região sul da Bahia, para nos limitar-
mos ao meu EstadO. --

É: o caso, po·r exemp-lo, da contaminação das roças de 
caca:u pela vassou-ra-de-bruxa, que há dois anos não atingia 
se_qu_~r 5% das plantas e que hoje já afeta mais de 40% delas; 
Qu, para permanecer no campo da fitossanidade. o caso da 
podridão-parda, doença controlável, mas que hoje infesta as 

0 SR. RUY BACELAR (PMDB-'BA. Pronuncíã 0 seguin: plantações porque o produtor baiano de cacau não tem recor-
te discurso.)..;_ Sr. Presidente, Srj{. e Srs. Senadores, a crise sos financeiros para banca~ o cotltrole dessa praga .. - -
do cacau no Brasil vem se desenrolando no decorrer desses A decifração do enígma pode reverter a tendência de 
últimos anos como se fora unla D.ovela de péssimo -gOsto que queda nos índices de produtividade, que parecem repetir com 
se repetisse perversamente, sem deixar antever _alguma pers~ o cacau brasileiro a mesma história da borracha no século 
pectiva de final feliz. Uma novela que se· arrasta ano após passado, que, depois de ser a redenção da região amazônica, 
ano _sem se preocupar com- á·mon6tona rotina de repetição foi aniquilada pela competição organizada e _inteligente dos 
dos mesmos quadros·, dos mesmo_s per~on~ge_n~! dos mesmos produtores da Malásia. 
infõrtúnios. · O cacau brasileiro corre o risco_ de _ser aniquilado pela 

competência e pela racionalidade dos produtores de outras 
Nesse script, os vilões continuam incólumes, os bandidos regiões, em outros pafses produtores, inclusive a mesma Malá-

continuam vencendo e o cacauicultorcõntinua sendo o!lfande· sia, cujas taxas de prOdutividade representam mais do que 
perdedor, a única vítima de uma trama malvada que vem 0 dobro das taxas nacionais. 
sendo caprichosamente construída desde quando, ainda nos Mas não há por que nos e_spantarmos com tais fatos, 
anos 70, começaram a despencar os preços d_o cacau no me r- quando sabemos, por exemplo, que são muito poucas as fazen-
cado internacional. das de cacau, pelo menos no sul da Bahia, que se preocuparam 

A Bahia, respondendo ainda hoje por 95% da produção em_ implantar um moderno sistema de gerência. __ ----=- _ 

nacional, sofre mais agudamente os efeitos dessa crise crónica Nada d_isso deveria nos surpre_ender, pois sabenlÇls taro-
que há tanto tempo nos afeta. Uma crise que·apr~s-enta aspec- bém que existe urna correlação direta entre a crise do cacau 
tos econôrnicos-, tecnológicos e culturais ein iritrii:li::ado nó de e aquilo que poderíamos chamar ''a crise da CEPLAC". Se 
casualidade que confunde a correlação de causa e efeito e a questão é complexa, sua solução não pPde ser improvisada, 
dificulta o diagnóstic_o da situação. Fica difícil, Sr. Presidente, exige a intervenção de especialistas. A solução depende de 
saber o que é causa e o que é efeito. . __ uma ação coordenada e eficiente, montada a partir de progra-

Escasseiam os recursos por causa- da queda dos preços mas_ efe:tivost_ eficientes e eficazes. S~ a _solução exige uma 
in,ernacionais, ou a queUa nos preços internacionais foi o alta dose de competência téCniCã, por qtie se permitiu que 
que provocou a escassez dos recursos financeiros? a. CEPLAÇ fosse r~duzida à situação em que se encontra 

O mercado internaciOnal vem se retraindo a cada dia. hoje? 
Talvez as restrições vividas no mercado internacional tenham A CEPLAC _é par~e substantiva em qualquer esquema 
levado à diminuição" do fluxo de recursos financeiros. de SOI!J.ção çio problema da cacauicultura nacional, pois é a 

O nosso cacau vem perdendo o seu poder de competi~ orgª-ni~ação que detêm a competência técnica e as informações 
tividadc nos mercados internacionais. Talvez os iecursosfinan- que a fazem cilpaz dC-, comprovadamente, decifrar o que para 
ceiros tenham sido reduzidos devido à qualidade medíocre muitos de _nós continua a ser um verdadeiro enigma. Se a 
do produto. Talvez o produto tenha stdo sucateado por conta CEPLAC é paTte da solução, por que nos permititnos a insen~ 
do descaso quanto às exigências de melhoria nos tratos cUitU:~ sat'ez de colocá-la como parte--do problema? A CEPLAC, 
rais. Talvez a escassez de recursos financeiros tenha impedido que antes respondia por uma parcela muito grande das expec~ 
o acesso do produtor brasileiro à modernização. Talvez, tal- tativas de solução da questão da cacauicultura brasileira, hoje 
vez, talvez e sempre talvez. Talvez tudo isso atê seja verdade sobrevive como uma mera sombra do que foi outrora. 
ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto e talvez, de novo, Nesse sentido, faça-se justiça à sanha destruidora e desa-
isso explique a permanência do problema, a sua resistência gregadora dos últimos_ governos. Eles_ desestabilizaram a CE-
a tan!os_governos e programas. PLAC. 

E esse o intrincado nó de causalidade, e é esse o enigma Sem _a extensão rural e sem a tecnologia, a agropecuária 
que resiste à nossa capacidade de solucionar a queStão. A adequada à cacauicultura brasileira retornou ao patamar de 
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400 quilos por hectare -o mesmo dos tempos em que não 
h~via a C~P~AC. Co_nseguiuMse retroceder ao tempo em que 
nao se havta Implantando entre nós a experiériciã de se agrupa
rem no mesmo órgão a pesquisa e a extensão, voltadas para 
o mesmo produto. Uma experiência que elevaria essa mesma 
produção alguns anos depois para 750 de amêndoas por hecta
re, chegando a fazer do Brasil o maior produtor mundial 
de cacau. 

A irresponsabilidade d~ adm-iiliStraç§es anteriores, au· 
mentada pela "modernidade coito rida", conseguiu levar o ca· 
cau brasileiro ao retrocesso, pelo esfacelamentõ da CEPLAC 
e pelo desmonte de uma experiência que se mostrara vitoriosa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 4 de junho último 
estiveram reunidos em Ilhéus. na Bahia, os secretários de 
Agricultura dos Estados de São Paulo, EspíritO Santo, Acre. 
Maranhão, Mato _Grosso, P~rá, Rqridônia e, n3turalme-Tite~ 
Bahia. Nesse fórum nacional foram discutidas alternativas de 
solução para o problema do cacau no- B-ritsil e sfnalizadas 
,algumas rotas de encaminhamento da solução. É bom lembraf 
que, naquel~ oportunidade, O S~c~et'árfq=-~_t\g_r_ic_Ult~ra do 
Estado de Sao Paulo era o ex-Mmrstro José Antonio Barros 
Munhoz, por sinal, O coordeõ-ador do evento. -

Foi essa a maneira que_ os técnicos da CEPLAC encon
traram para comemorar, neste ano; o -Dia ·Internacional do 
Cacau. Foi um modo inteligente d<i homenagear os' prodUtores 
de cacau no Brasil, que es(>eiam, há anos, p-oder festejar 
o fim de tantos e tão graves problemas. 

Quero me associar às esperanças qué pressentimos na 
formulação de suas propostas e reforÇar, desta tribuna, o nosso 
apoio às reivindicaÇões dos senhores secretários-da Agricul
tura. Cremos que os 10 pontos ali elencados terão graride 
chance de promover a recuperação da cacauiçultura brasileífa, 
e neste sentido quero fazer eco ~ §uas Q!Opostas e trazê-las 
a este plenário, pois são, de fato, iS-prOpostas pelas· quais 
os produtores esperam há anos. -

A primeira proposta diz respeito à repactuação de- todas 
as ?ívid~s de custeio e investimento dos pr~~utores- e coope
:atlY_as JUnto à rede bancária. É preciso, --com urgência, rea
JUstar prazos e custos, de modo a viabilizar o pagamento 
dessas dívidas, tornando-as_ compatíveís com a ·rentabilidade 
dayrópria cultura. Suge-ré-~Se~ ainda, que o ressarcimento seja 
fetto com base na equivalência-produto. 

Em segundo lugar, propõe-se a suspensão da cQbrança 
da Taxa Referencial "frente à comprovada incapacidade dos 
cacauicultores em pagar tal encargo". No mesmo sentido, 
pede-se a redução da carga tributária iricidente sobre o cacair 

. em amêndoas e o semi-industfíalizado. De fato, essa_ t~ibu
tação onera os custos do cacau brasileiro em mais de 22% 
do valor de venda para o exterior, o que reduz em--nniito 
sua capacidade competitiVa junto àqueles me_rcaçlos. 

Pede-_se ainda apoio fmanceirO ao FUNOECAU-(funcÍ-o 
Baiano de Defesa da Cacauicultura) uma experiência 4ue, 
inclusive, merece ser levada a outros EstadOS, no sentido de 
aprimorar-lhe a capacidade de atendimento ao produtor. prfri~ -
cipalmente no que se refere ao combate à vaSsoura-de-bruxa. 

Por outro lado, para reduzir a extrem~ dependêncià. em 
que se encontra a economia do sul da Bahia frente à cacaui
cultura e à pecuária bovina, que ocupam hoje mais de 90% 
das áreas disponíveis, sugere-se a diversificação agroindustrial 
das atividades económicas da região. Essa é uma antiga reivin
dicação que merece de todos nós o mais irrestrito apoio. 

Um outro ponto, da maior importância-~ diz respeito ao 
.combate à vassoura-de-bruxa, pela criação de uma linha espe-

cial de crédito destinada ao cústeio das práticas de combate 
àquela praga. · 
-- Além disso, pede-se o maior empenho no sentido de 

ampliar-se o mercado externo, abrindo as portas do produto 
nacion.al para sua entrada em países do Leste Eu~opeu ou 
na Chma ou mesmo nos países do MERCOSUL. E preciso 
que se façam acordos setoriais; ·como os que estão sendo feito 
para o café. 

· -O_Sr. Josaphat Marinho-Permíte-me V. E~ um aparte? 

O SR- RUY BACELAR -Com toda satisfação. 

O Sr. Josaphat Marinho- NÓbre Senador Ruy _Bacelar, 
V. Ex• traça um quadro dramático da situªção do cacau e 
aponta as soluções que têm sido sugeridas. Não há o que 
acrescentar ao que V. Exa está dizendo. Resta apenas dizer 
que já é hora de o Governo Federal associar-se ao Governo 
do Estado e às associações que tratam do problema da lavoura 
cacaueira, para uma solução definitiva do problema. As solu-

- ções de emergência já não bastam, tais os_ sofrinie-ntõs -por 
que passam, há anos, os lavradores de cacau. V. Ex" faz muito 
bem no que reclama, mas é preciso que se reclame um~ solução 
definitiva. 

O SR- RUY BACELAR - Junto o seu aparte ao meti 
pronunciamento, nobre Senador Josaphat Marinho. 

. V. Ex• tem toda razão: é preciso juntar- forças. Chego 
a dtzer que o problema da terra, da agricultura, nãq é um 
problema somente dos agricultores, dos cacauicultores, do 
Governo Federal, do Governo Estadu3.1, prefeituras ou: ~sso-= 
ciações, é um problema da própria nação brasHeira. Não tenho 
dúvidas de_que quando resolvermos o problema da agricultura, 
da pecuária, solucionaremos todos os problemas que têm cau
sado tanto mal a este País. 

· Agradeço o aparte de V. Ex' 
Dar:do continuidade, Sr. Presidente, e~já para termina·r, 

- quero d1zer que o aumento do mercado externo não pOde 
ignorar as enormes possibilidades de ampliação do mercado 
interno. Para tanto, é sugerido o estímulo à implantação de 
micro indústrias para produção de chocolate~ além _da inclusão 
do produto em cestas básicas e em programas do tipo merenda 
escolar. Ao mesmo tempo é importante empreender estudos 
para promover o melhor aproveitamento dos derivados do 
cacau, notadamente da polpa. 

Um outro aspecto destacado pelos Senhores Secretários 
da Agricultura presentes àquele evento foi o do estímulo qUe 
deve ser dado à organização dos produtores. Para tanto , 
fOi sugerida a criação de uma linha de crédito para o sanea
mento fi~anceiro. d.as cooperativas e, de modo especial, para 
o soergmmento da IT AISA. 

- Finalmente, os participantes do Fórum propõem a revita
lização da CEPLAC, elencando, inclusive, os programas prio
ritários a serem desenvolvidos: Aurrle"nto da Produtividade 
do Cacau, Melhoria da Promoção d3 -Qualiaade_ do c.ãcau 
Brasileiro, Controle e Prevenção da Vassoura-de-bruxa, "Ver
tiCãlização da Produção de Cacau e Aumento do Consutno 
do Cacau. 

Para íssb, é preciso que, fifialmente, se redefina o status 
jurídico da CEPLAC, seja na forma de fundação ou mesmo 
de empresa pública ou autarquia. de modo a torná-la mais 
ágil e mais forte no atendimento às necessidades do produtor, 
e menos dependente das idiossincrasias das autoridades de 
plantão. -
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É preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. ainda aumentar 
o orçamento da CEPLAC e aperfeiçoar o seu modelo de 
estrutura organizacional, revigorá~la. enfim. como um meio 
para solucionar dcfinitív-amente os problemas criados com a 
desatenção que se deu no Brasil à cultura do cacau. Ou se 
reativa a CEPLAC ou se faz. conforme prop<le o Movimento 
de Organização Sindicais. Empresariais, Produtores c Traba~ 
lhadores Rurais em Defesa di Econorriia C.ãcã.-UeTra:-a nego
ciação política entre Governo e produtores no sentido de reser
var os bens da CEPLAC em garantia do~ d~bitos d3 cacaui
cultura com as insfítuiÇões de créditos. principalmente com 
os bancos oficiais. Será unla forma de compensação de parte 
dos prejuízos sofridos pelos produtores de cacau. 

Esperamos que no futuro não estej_amo:::. aquí,- como já_ 
estivemos eril tantas outras oportunidades. claffiando p-elas 
mesmas medidas c lamentando o mesmo descaso que vimos 
testemunhando no decurso dos últimos anos. 

Era o qu_e tinha a dizer, Sr: Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)_ 

A TO N• 456/93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no u_so da sua compe~ 
tência- regimental e regulamentar, cm conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComisSão Diretora nn 2. de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 1.262/93~9, resolve apo
sentar, voluntariamente, MARIA FRANCISCA PINHEIRO 
DA SILVEIRA, matrícula 1.102, Técnico de Indústria Grá
fica Legislativa, Nível II, Classe Especial. Padrão II/M2l. 
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal 
- CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea "a ... 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso III, alínea "a" e 192, incíso· II, da 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1993. -Humberto 
Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO N" 451!93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERXL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a dcJegação 
de competência que lfi.e 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"' 1.357/93~0, resolve ã.posentar, volun~ 
tariamente, ADELADIO DIAS DA SILVA, matrícula 0320, 
Técnico de Indústria Gráfica Legislativa. Nível II, Classe Es
pecial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Grá~ 
fico do Senado Federal- CEGRAF, nos teririôs do art. 40, 
inciso III, alínea "a", da Constituição da República Feâéi'ativa 
do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea '"a" 
e 192, inciso II, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1993. __,__.Humberto 
Lucena- Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

N' 458, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de_ conf_ormidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

~a Comissão Dirctôra n~ 1. dê 1973. de acordo com o. disposto 
noart. 24 § 2\',daLein"8.112,de 1990,edoAtodaCornis
S~:9 Diretora. n"1, de 1991, e tendo em .v.ista o que conSta 
do Processo n·' 017.664193-4, resolve: rescindir. a partir de 
31 de agosto de 1993, o contrato de trabalho, soh o regime 
jurídicO da Consolidação das Leis do Trahalho e o Fundo 
de Garantia por Ten1P9 âe Serviço, de Antonio Severino Cor
rea de Paula. do emprego de Assesor Técnico. do Gabinete 
d_q__Senador ~ey Maranhão. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1993. --Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE 

W 459, DE 1993 

O Preside_nte do _Sénado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pefo art. 6n , § 2~. da Resolução 
tX' 42, de 1993 e tendo em vist-a o que consta no Processo 

.n" 017.197193-7, resolve: designar EDILENICE JOVEl..INA 
LIMA PASSOS, Analista LegiSlativo, ár~ci de Processo Legis
lativo, Nível III. Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, para substituir a Diretora da Subsecretaria de Bíblio~ 
teca, FC-8, no período de 28-8-93 a 19-9-93, durante o afasta
mento da titular, em missão de estudo no exterior. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
ATA DA 22' REUNIÃO, REALIZADA EM 

26 DE AGOSTO DE 1993 

AS-dez horaS- e qui"nze ml"nUtos do dia vinte c sei-s de 
agos~o de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senadçr João Rocha, _com a presença dos Senhores Sena
dores Eduardo Suplicy, Valmir Campelo, Elcio Alvares, Dir
ceu Carneiro, Saldapha Derzi, Carlqs Patrocínio, Mansueto 
de Lavor, Almir Gabriel, Francisco Rollemberg, Álvaro Pa~ 
checo; Joao Calmon, Marluce Pinto, Beni V eras, Onofre Qui~ 
nan, Gilberto Miranda, Affonso Camargo. Pedro Simon, Es
peridião Amin, Jutahy Magalhães, Ronan Tito, Jonas Piil.hei~ 
ro, Raimundo Lira, Ruy Bacelar, Mauro Benevides, Aluízio 
Bezerra, Cid Sabóia de Carvalho. César Dias, Dario Perefra, 
José Fogaça e Albano Franco, retine-se a Comissão de Assun~ 
tos.EconômicoS. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente_declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da reunião anterior, qut: é dada por aprovada_e~ a seguir. 
informa que a reunião destina~se à apreciação dos. nomes do 
Doutor PEDRO SAMPAIO MALAN para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil e dos Doutores 
GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO e 
FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO para 
exercer os cargos de Diretor de Assuntos Internacionais e 
Diretor de Política_ Monetária do Banco Central do Brasil, 
respectivamente. Prosseg~!ndo, Sua E"-celência passa a pala~ 
vra ao Senador Carlos Patrocíriio, para que leia o seu relatório 
sobre a MSF N' 280193, "Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à consideração do Senado Federal o nome do 
Doutor Pedro Sampaio Malan, para exercer o cargo de Presi
dente do Banco Central do Brasil. ·• Terminada a leitura, usa 
da palavra o Senador Elcio Alvares, que passa a ler o relatório
oferecido pelo Senado_r Beni V eras à MSF N' 293/93, "Do 
Senhor Presidente da República, submetendo à consideração 
_<!<:l SenaC.o Fed~~al o nome do Doutor Gusq~,yo Henrique 
de Barroso Franco, para exercer o cargo de Díreto'r de Assun-_,. 
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tos Internacionais do Banco Central do Brasil." A seguir, 
o Senhor Presidente concede_ a palavra ao Senador Álvaro 
Pacheco. relator da MSF N' 294/93. "Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado- Fede-ral 
o nome do Doutor FJaO.cisco Eduâr_do de AJmeida PintO, 
para exercer o cargo de DiJ:etOr de -p-olítica Moiletária do 
Banco Central do Brasil'', para que leia o seu-relatÓrio. Uma 
vez encerrada a leitura, o Senhor PreSidente confere.a palavra 
ao Doutor Pedro Mala o, para que faça Suas _-considerações 
a respeito do cargo para o qual está sendo indicado. Ao final 
da exposição. o Senador E leio_ ~lvarcs_ usa da palavra pai-a 
uma questão de ordem e, em seguida. o Senhor Presidente 
convida os Doutores Gustavo Henrique de_ Barroso Franco 
e Francisco Eduardo _de Almeida Pintq _a -~xplanarem sobre 
suas futuras atribuições frc_nte ao BancÇ Central do Brasil. 
caso sejam aprovados. Eitcerradas ·as eXJ)oS'iÇões.- o Senhor 
~residente franqueia a palavra aos Senadores que queiram 
mterpclar os Senhores indicados. Participam os Senadores 
Eduardo Suplicy, Mansueto d_e LªY_Qr_, Gilberto Miranda, 
Onofre Quinan, Esperidião Amin, Carlos·Patrocí_nio, Beni 
V eras, Dirceu Carneiro, Ronan Tito, Albano Fi:anco, Elcio 

. Alvares, Pedro Simon, José- Fogaça e JVlarluce Pinto. Não 
havendo mais perguntas, o Senhor ?r~~idente SóJicita aos indi
cados que deixem o recinto, para que-tenha início o :procc~so 
de votação. Procedida a votação secreta, através do _sistema 
de cédulas, o Senhor Presidente designa como escrutinadores · 
os Senadores Espcridião Amin e Bení V eras. Tendo votado 
vinte Senhores Senadores1 registrarain-se vin-te votOs favorá
veis à indicação do Doutor Pedro _Sampaio Malan,_ que teve 
sua indicação aprovada por unanimidade. Se'ndq .tambÇm 
aprovadas, as indicações dos Doutore_s Gustay9 H~nrique de 
Barroso Franco e FranciscO Eduardo de Almeida Pinto, com 
dezoito_ votos favqráveis e dois votos contrários. Anunciado 
o resultado, o Senhor Presidente parabeniza os -OOUi:ofes Pe
dro Sampaio Malan, G~stavo Henrique de Barroso Franco 
e Francisco Eduardo de Alnleida Pinto, nada mais haVe:Õdo 
a tratar, encerra a reunião às quatorze horas, lavrando eu, 
Dirceu Vieira Machado. a presente Atã. que, lida e aprovad.a, 
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador João Rocha, 

Presidente. · 

ANEXO À ATA DA 22' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DE ASSUNTOS E<;ONÓMICOS,REALI
ZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1993, ÀS 10 HO
RAS, ÍNTEGRA DO ACOMPANHAMÉNTO TA
QUIGRÁFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDA
MENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESI
DENTE DA COMISSÃO, SENADOR JOÃO RO-
CHA. . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número 
regimental, declaro abertos ost~a_b_~lhos desta n~união: ---

Designamos o Senador E leio AlVares para proferir a leitu
ra do Relatório da Comissão de Assuntos Econômicos sobre 
a indicação do Sr. Pedro Sampaio Malan para exeicei O -cã:igo 
de Presidente do Banco Centrald_o ªpi_sil_- -

O SR. ELCIO ALVARES -•. 

RELATÓRIO N' , DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n" 280, de 1993 (Mensagem n' 496, de 1993, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme~ 
tendo à consideração do Senado Federal o nome do · 

Senhor Pedro Sampaio Malan pa.-a exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

Relator: Senador: Carlos Patrocínio 

O Senhor Presidente da_ República, por intermédio da 
Mensagem n" 280. de 16 de agosto de-1993, e cor:n base_ !?o 
artigo 84, inciso XIV, combinado com o artigo 52, inciso 
III, alínea d, da Constituição Federal, submete ao Se]1ado 
Federal, para prévia aprovação dos seus membros, o nome 
do Senhor Pedro Sampaio Malan, atual Diretor Executivo 
·do Brasil, Colômbia, Equador, República Dominicana, Haiti, 
F;ilipinas, Trinidad y Tohago e Surirtame_, jun~o ao Banco 
Mundial, e Consultor Especial e Negociador Chefe para As
suntos da Dívida Externa Brasileira, junto ao Ministério da 
Fazenda, para exercer o' cargo de Presidente do Banco Central 

-do Brasil 

2. O curriculum vitae do indicado encontra-se anexo ao 
processado. Dele Corts.ta que o Senhor Malan nasceu no Rio 

. de Janeiro- RJ. em 19 de fever'elro de 1943, conta cin-C}ücnta 
_anos de idade; é casado e tem doís filhos. 

3. Concluiu, o indicado, cursÕs de nível superior na Escola 
Politécnica da Pontifícia U niversida"de Católica do Rio de Ja
neiro, em 1965, e na Faculdade d,e. pconom.ia da Universidàde 
do Rio de Janeiro, em 1968, tendo obtid_o, âinda~ O grau 
de PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, Estados Unidos da América, em 1973. 

4. A nível acadêmico foi Professor de Economia da Ponti
fícia Universidade Católica âo Rio de JaneirO; n"o perfodo 
de março de 1978 a junho de 1983. e Visiting Seholar, na 

- Universidade de Cambridge e no King's College, da Ingla
terra, em 1980. 

S. Exerceu, também, o cargo de Presidente do Instituto 
de Economistas do J~.io __ de Janeiro, no período de .1977 a 
1980. 

6.Sua experiência profissional, além do cargo e função 
que presentemente exerce compreende o desempenho das 
seguintes atividades: - - -

-Pesquisador Sénior do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada- IPEA e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
do Ministério do Pl;:mejame_nto, no período de 1973 a 1983; 

- Coo"rdenador do Comitê ASsessor de Ciência Social 
do. Conselhq Nacional de Pesquisas, no período de 1981 a 
J983; .. . 

:--_Diretor da DiviSãO-de An31iSe-de Polít_icas e_ Pesquisa 
do Centro de Empresas ~~~f!_snacionais da Organizaçãó das 
Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, 
no período oe agosto de 1983 a outubro de 1986; 

- Diretor da Divisão de Análise de Políticas e Pesquisa 
do Departamento de Economia Internacional e Assuntos So
da is da Organização das Nações Unidas, em_ Nt?ya Iorqu~. 
Estados Unidos da América, no período de janeiro de 1985 
a outubro de \986; 

- Diretor Executivo do Brasil, Col9mbia, Jtepública Do
minicana, Equador, Haiti-e Filipinas, junto ao Banco Mundial, 
no período de novembro de 1986 a outubro de 1988; 

- Diretor Executivo Alterno do Brasil, Colômbia, Repú
blica Dominicana, Equador, Haiti, Filipinas, Trinidad yToba
goe Suriname,junto ao BancoMundial, no período de novem
bro de 1988 a outubro de 1990; 

- Diretor Executivo do Brasil. Equador e Suriname; junto 
ao Banco Interarrtericano de Desenvo~vimento- -BID~ nO pe-
ríodo de julho de 1.990 a outubro de 1.992. · · . ·· 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 16 8767 

7. Consta, ainda, do curriculum vitae, extensa relação 
de artigos técnicos pUblic-ados em livros ou periódicos editados 
no País ou no exterior, dos quais merecem especial referência, 
dado seu relevo no tocante à função para =a -qoal o Senhor 
Malan está sendo indicado, os seguintes tr~balh_9s: 

- "Brazil's Debt: Frorn thc Miracle to the Fund'' (escrito 
em colaboração com o economista Edmar Bacha) in A. Ste
gren (editor), Democratizing Brazil: Problems of Transition 
and C_onsolidation, Oxford Univcrsity Press, 1989. 

- "Crise de Estabilização c Retomada do Desenvol
vimento: A necessidade de uma Nova Estratégia Industrial 
para os Anos 90", in Forum Nacional, 1990; 

- '-'The Succcss _of GrOwth Policies iõ Br3zif: 1.950 · 
1980" (escrito cm colaboração com o economista Regis Bane
Ui) in S- Tcitel (editor) Towards a New Development Strategy 
for Latin Arnerica: Pathways from Hirschman Thought, The 
John Hopkins Univcrsity Prcss, 1992. 

8. Diarite do exposto, entendo que os integraittes desta 
douta Comissão disponham dos elementos informativos neces
sários e suficientes para -que possam dclíberar a respeito da 
indicação, por parte do Senhor Presidente da República, do 
nome do Senhor Pedro Sampaio Malan para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 
, Presidente 
, Relator 
É esse o relatório. 
Reservo-me o direito de, depois, formular algumas per

guntas ao Exm·' Sr. indicado. 
Muito obrigado._ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- lndícamos o'Seiia
dor E leio Alvares para a leitura do relatório do item 2, Mensa~ 
gem n" 293, de 1993, que indica ó Dr. Gustavo Henrique 
de Barroso Franco para exercer 6 cargo ·de DiretOr de Assun
tos Internacionais do Banco Central_do_ Brasil. 

O SR. ELCIO ALVARES -

RELATÓRIO N•' , DE 1993 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, 
sobre a Mensagem n~ 293, de 1993 (Mensagem n~ 518, 
de 1993, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à consideração do Se-õaáO-Federal o nome 
do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco, para 
exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central do Brasil. 

RELA TO R: Senador: Beni V eras 

O Senhor Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem no 293~ de 20 de agosto de 1993, e- com base no 
artigo 84, inciso XIV, combinado com 9 'artigo si, i:tÍciso 
III, alínea ''d"' , da Constituição Federal, submete ao Senado 
Federal, para prévia__ap-rovação dos seus membros, o_ riome 
do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco, atuafSecre
tário Adjunto de Política Económica do Ministério da Fa-Zen
da, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central do Brasil. 

2. O curriculum Vitae dO 1ndicado encontra-se em ane
xo. Dele consta que o Senhor Gustavo' H. B. Franco é brasi
leiro e·nas-ceu em 10 de abril de-1956, COntando trinta e sete 
anos de idade .. 

3. O indicado é bacharel -em Ciências EConón1ici.s pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cola-

ção de grau em junho de 1979. Obteve, ainda, os títulos de 
Mestre em Economia do_Setor Público pela Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de 1aneiro, com ·tese aprovada em 
agosto de 1982, de ~estre em Economia pela Universidade 
de Harvard, grau ~o_qf_erido em m<:!_rço de 1985, e de Ph.D 
em Economia pela Universidade de Harvard, grau conf~rido 
em junho de 1986. 

4. Lecionou as disciplinas de Teoria Macroeconõinicá, 
Seminário em Política de Estabilização, Economia Brasileira 
Contemporânea, Economia Internacional e Orientação de 
Monografia no Curso de Graduação em EConorriía da POiltí.:
fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e as disciplinaS 
de Estado e Economia: a Experiêncl.ã Histórica Brasileira 
e Economia Internacional. nos cursos de Pós~Graduação em 
Economia da mesma Universidade. Lecionou, ainda, a disci
plina de Comércio Internacional I, no Curso de Pós-Gra
duação da Escola de Pós-Graduação em Economia da Funda
ção Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. 

s:": Sua expeTiência pt6fisSlónal~ além do cargO -que Pre~
sentemente exerce, compreende o desempenho das seguintes 
atividades: _ 

-Auxiliar de Ensino e Pesquisa, iiO nepartã.meíltO de 
Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja

--iieirõ, nó períodO de julho de 1980 a novembro de 1981; 
~ Economista do Centro de Estudos MonetárioS e -de 

Economia InternaciOnal dá Fundação Get~lio: Vargas do Rio 
de Janefro, no período de novembro de 1981 a setembro de 
1982; 

'---- Research Assistant do National Bureau of Economic 
ResearCh, noperíod'c)de_ maio a outubro- de 1984;_ __ 

--:- F~llow do Center ofEuropean Studies da U niversídade 
de Ha~yard,_n9 período de maio a setembro de 1985; 

- Gradu~te Fcllow do Center for International Affairs 
da _Universidade de Harvard, no período de agosto de_ 1985 
a agosto de 1986; . ·~ 

- Professor Assistente do Departamento de Economia 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro, desde 
agosto de 1986; 

·--....:.::_Membro da Comissão Executiva dó Instituto de Rela~ 
ções Internadonais da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, desde setembro -de 1987~ 

-Coordenador do Programa de Graduação do Departa
mento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, no período de outubro de 1988 a julho de 
1991; 

- Professor Associado do Departamento de Economia 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-, desde 
outubro de 1990. 

6. Exerceu, também, atividades de consultaria junto 
a ei'np"ré"SàS, como a Aracruz Celulose e a Cia. Neturnar de 
Navegação, a órgãos públicos do Brasil, como a Secretaria 
de Assunto_s Internacionais do Ministério do Planejamento, 
e a organismos internacionais~ corria a CEPAL (COmissão 
Econômica para a América Latina - Nações Unidas). UNC
TAD (United Nations Conference on Trade and Develop
ment) e OECD (Organização para a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico). 

7. _Consta, ainda, de seu curriculum vitae, extensa rela
ção de livros e trabalhos técnicos publicados no País ou no 
e=\_terior, dos quais merecem referência especial, devido a sua 
importância para a fU.ilçâo para a -qual foi'indiCado, os se
guintes: 
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- Foreign Direct Investmcnt and Industrial Restructu
ring: Issues and Trends (em cc-autoria-com Winston· Fritsch), 
publicado pelo OECD Development Center, Paris, 1991; 

- ''Setor Externo··. em EstatísticaS HistóricaS dó Brasil, 
Volume 3 de Séries Est3físticáS--'ReT~bspectivas: séries eco-nó
micas, demográficas e sociais, IBGE, RiO-oe Jarieltó, 1987; 

- "Foreign Dircct Investment and Patterns of Ttade 
and lndustrializatio n in Developing Countries: Nótes wíth 
Reference to the Brazilian Expcrience" (em cc-autoria com 
Winston Fritscb), em G.K. Helleiner (ed.) Trade Policy, In
dustrialization and Development:-a Rcconsiçleratj9n, Oxford, 
1992; 

- HA regulação do capital estrangeiro no_ Brasil:_ análise 
da legislação e propostas de reforma", em A EconOmiã Bfasi
leira e suas Perspectivas, APEC. Rio de Janeiro~ 1991;_ -

-"Moratória, dívida e internacionalização_", _em BrasiL 
Perspectivas Internacionais, janeiro-março de 1987;_ -

- "Política comercial, de competição e de investimento 
estrangeiro", em Revista __ Brasileira_ de Comercio_ Exterior,-
dezembro de 1992. · . 

8. Diante_d_o exposto, considero qUe os -integrantes desta 
douta Comissão possam dispor dos elementos informativos
necessários e suficientes para deliberar a respeitó da indicação, 
por parte do Senhor :Presidente.da República, do nome do 
Senhor Gustavo H. B. Franco para exerCer o cargo de Diretor 
de Assuntos Internacionais do Baiico Central do Brasil. 

Sala das Sessões, -- · · 
, Presidente 
. Relator 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)""""" Pedimos ao Sena
dor Álvaro PacheCo qUe faça a leitura do relatóríc?_.-iteffi 3 
da pauta (Mensagem n" 294, de 1993, do Senhor Presidente 
da Repúhlica), que indica o nome do Dr. Francisco Eduardo 
de Almeida Pinto para exe_rcer o cargo de Diretór- de -Política 
Monetária do Banco Central do Brasil. · ·· 

O Sr. Álvaro Pacheco -
RELATÓRIO N• , DE 1993. 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n• 294, de 1993 (Mensagem n• 525, de 1993, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinto para exer~ 
cer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil, 

RELATOR: Senador Álvaro Pacheco 
O Senhor Presidente da República, poi 'i"flfeiitiédio da 

Mensagem n<? 294, de 23 de ãgosto-de 1993, e com_base no 
artigo 84, inciso XIV, _combinado com o artig0--52~ in-ciso
III, alínea "d", da Constituição Federal, submete ao Senado 
Federal, para prévia aprovação dos seus membros, o nome 
do Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinto, atual Diretor 
ExecutiVo Financeiro·· do Banco da Bahia InveStimentos S:A~ 
para exercer o carg·o de riiretor de Política~ !\1-(!netária-dó 
Banco Centr-al do Brasil. 

2. O curriculum vitae do indicado encontra-se em aoexo_ 
Dele consta que o Senhor Francisco EA. Pinto é- brasileiro, 
natural do Rio de Janeiro- RJ, e nasceu em 14 de dezembro 
de 1958, contando trinta e quatro anos de idade. 

3. O_ iiidlCãdo é graduado em Economia pela Pontifícia 
Universidade Cãtólica dó Rio de Janeiro. 

4. Sua experiência profissional, além do cargo que pre
sentemente exerce, compreende o desempenho das seguintes 
atiVidades: -

-Auxiliar de Pesquisa no Departamento de,Economia 
da Pontifícia Universidade __ Católica do Rio de Janeiro no 
período de marÇo" de 1980 a fevereiro _de 1982; 

- -Assistente de Orçam.ento e Controle do VISIUS -
Instituto Boavista de Seguridade_Social. no períodO âe março 
a dezembro de 1982; 

- Assisteitte de Pesquisa do Departamento de Economia 
da Pontifícia Universidade C~tólica Qo Rio de Janeiro, no 
período-de janeiro a maio de 1983; ' 

- Gerente do Departamento Técnico da Saga Distri
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. no período 
de junho de 1983 a abril de 1984; 

-finalmente. no Banco da Bahia Investimentos S.A.: __ _ 
-Gerente do Departamento Técnico, de maio de 1984 

a junho de 1985: . 
- Gerente do Departamento de Operações, de julho 

a dez.embro de 1985;- -- --
-Gerente Geral do Deparüurtento de Mercado Aberto, 

de janeiro de 1986 a dezembro de 1987; 
- Gerente Geral financeiro, de janeiro a dezembro 

de 1988; . 
- Diretor Adjunto Financeiro, de janeiro de 1989 a 

março de 1991. 
S, Diante do exposto, considero que os integrantes-desta 

douta Comissão possam disp9r dos elementos informativos 
necessários e suficientes para deliberar a respeito da indicação, 
por parte do Senhor Presidente da República, do nome do 
Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinlo para- ·exercer 
o_ ~rgo de D{retor de Política_ Monetária do Barico Central 
do.BrasiL . 

Sala das Sessões, ~-Pr~Sidente , Relator 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa franqueia, agora, a palavra ao Dr. Pedro Malan, 
para considerações gerais. 

O SR, PEDRO MALAN- Muito obrigado Senador João 
Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado. Agradeço a presença dos Senadores. 

t com grande honra- que- compareço a esta Comissão 
do S_en_ado Federal par~ me submeterão processo de argüição 
pública perante os ilustres Senãc_lg_res, çonfo~~e determinação 
constitucional. Acompanham-me o- Dr. Gustavo Barroso 
Franco e O Dr. Francis·co de Almeida Pinto, escolhas minhas 
para as Diretorias de Assuntos Internacionais e 4e Política 
Msmetária, çom o total respaldo do Ministro Fernando Henri
que Cardoso e a aprovação do Presidente Itamar Franco. 

MuitOs dos Srs. já me viram, aqui, nesta mesma sala, 
em outras ocasiões, discutiQdo o acoi-do da dívida externa 
com bancos comerciais e com os credores oficiais no âmbito 
do Clube de Paris. 

As questões levantadas pelos Senadores, ·em reuniões 
formais e vários encontros informais, ao longo dos últimos 
dois anos, constituíram importante fonte de reflexão, não só 
para mim como para toda a minha equipe. E é com o mesmo 
espírito que aguardamos com interesse as questões que nos 
serão apresentadas, hoje, após nossas breves introduções. 

Muito me l_lonrou o chamado, quase que diria uma convo
cação do Ministro Fernando Henrique Cardoso, para que me 

-~ntegrasse, ~inda mais, à equipe económica, não mais como 
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negociador da dívida - tarefa agora entregue a mãos mais 
competentes-. mas como Presidente do Banco Central, caso 
o meu nome encontrasse acolhida por parte do Senado Fe
deral. 

Devo confessar, desde_ o início, que é com um misto 
de preocupação e confiança que me dirijo aos Srs. nestalniro
dução. Preocupação, p-c>rque- tenho profunda consciência da 
magnitude e da gravidade dos problemas a enfrentar. E sobre 
alguns deles,_ que dizem respeito mais perto ao Banco Central, 
falarei em um momento. Confiança não apenas devido ao 
enorme gráll de afinidade no diálogo e na ação quc_caracteriza 
a atual equipe económica, aí inCluída toda a diretoria do Banco 
Central e a equipe econômica do Ministério da Fazenda, sob 
a liderança do Ministro Fernando Henrique Cardoso, mas 
principalmente uma confiança de que seremos capazes, como 
sociedade, de levantarmos à altura dos desafios do momento, 
e por uma razão simples de que não temos alternativa.- -

Há pouco mais de dois meses, o Programa de Ação Ime
diata, anunciado pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
com o total apoio do Presidente Itamar Franco, apresentou 
um diaanóstico absolutamente correto do_ desafio básico e 
prioritá~io a enfrentar:_() descala~ro adminis_trativo ~ f~na11~ 
ceiro a que permitimos ficassem relegadas nossas fmanças 
públicas, e a perda de credibilidade do Governo daí decor
rente, em um processo que levou a nossa moe_da nacional 
a um quase completo descrédito. Das três funções e por pro
priedades clássicas da moeda, reserva de valor, unidade de 
conta e meios de pagamento, o cruzeiro real perdeu quase 
completamente a primeira, é_cada vez n].enos utilizad?-· na 
prática-. como unidade de conta por p~rtc do setor orgamz~do 
da economia, e mantém-se como me1o de pagamento d~v1do 
a restrições à utilização legal de outras moedas no Pais. 

A inflação, no Brasil, hoje, é em larga m3fgem deiiv~d? 
do desequilíbrio financeiro' dó setor público consolidado e 
da falta de confiança na moeda e nos títulos pú_blicos, ~gravada 
pela aplicação de sucessivos choques. interferência no" sistema 
de contratos, mudança de indexadores e ameaça de calotes 
e confiscos. A recuperação de uma credibilidade perdida, há·" 
muito, não é um processo simples nem rápido. Exige a cora
gem da perseverança, da persistência c da negociação política, 
em particular, na busca da austeridade fiscal, sem a qual não 
teremos condições de restaurar a credibilidade da moeda. 
Mas paciência, perseverança e_ persistência não são, de forma 
alguma, sinônimos de paraliSia decisória. Tem-os um nõrte, 
um sentido de propósito, um sentido compartilhado de dire
çOO, um plano de vóo que não é cego, mas que tem escalas, 
que se, definitivame-nte, excluem choques, surpresa de fim 
de semana, confiscos e congelamentos, incluem uma escala 
chaves definidas como progressos síghTflcativQs na dii"cção 
apontada com clareza no Programa de Ação Imediata, anun
ciada em 14 de junho deste ano, ·e que vem sendo perseguida, 
com determinação, pela equipe económica. -

Conhecemos os limites do possível, mas sabemos, .tam
bém, que o nome do jogo hoje é trabalhar com o_ Co_ngress9 
Nacional para tornar possível, amanhã, aquilo que parece 
difícil ou impossível hoje. _ -

Permitam-me entrar no tema específico do Banco-central 
e de seu papel como instituição chave no Brasil, como em 
qualquer economia moderna. 

Devo notar o progreSso realizado ao longo dos últi!flOS 
anos no sentido de reduzir a confusão institucional entre polí
tica monetária e política fiscal, aumentar a transparência no 

relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central 
c de criar instrumentos mais confiáveis de controle e avaliação 
da execução financeira do Governo. Acabou-se com o orça
mento monetário, foi extinta a conta movimento que ligava. 
umbilicalmentc, o Banco .Central ao Banco do Brasil, foram 
retiradas do Banco Central de fomento e a Constituição de 
1988 proibiu formalmente o financiamento do Tesouro Nacio
nal. 

O trabalho de conferir maior transparência ao relaciona
mento do Banco Central com o TesOuro vetn sendo desen
volvido por um grupo de trabalho do qual participam técnicos 
das duas instituições, além do professor Edmar Sacha. e os 
seus resultados serão apresentados brevemente. QuerO regís· 
trar, aqui, que se trata de UJI} trabal~o desenvolvido durante 
a-gestão e com total respaldo do Dr. Paulo César Ximenes. 
a quem quero render minha h_omcnagem, dada a admiração 
profissional e o particular apreço pessoal que sempre tive 
e tenho por S .S·> 

Há claras implicações práticas deste trabalho. Quero ape
nas mo~trar uma que me é cara. 

No ano passado, quando o Tesouro emitiu os bõnus de 
juros atrasados de 89/90, negociados pelo Emb~ixa<;Jo~ Jório 
Dauster, os depósitos do MYDFA, que estavam no Barico 
Central, foram convertidos em bônus, obrigações externas 
do Banco Central, ao qual constava do lado do ativo do Banco 
Central títulos do Tesouro. 

As obrigações foram transferidas ao Tesouro que passou 
a ser responsável pela emissão e pelo serviço dos bônus. Can
celamos. naquela ocasião, um volume equivalente da carteira 
do Banco Central de títulos do Tesouro. Agorã., com a conclu
são do acordo da dívida com bancos comerciais, vamos fazer 
um processo semelhailte- em escala muito maior; cerca de 
40 bilhões de dólares do passivo do Banco Central serão trans
feridos ao Tesouro, que será responsável pela emissão de 
bónus. 

Cancelaremos o e-quivalente -a 40 bilhões de dólares do 
passivo do Banco Central, representado por títulos do Tesou
ro. É uma operação contábil, mas que tem uma implicação 
econômico-financeira da maior importáncia, na medida cm 
que estaremos substituindo uma dívida interna do Tesouro, 
cara e de curto prazo, por uma dívida externa muito mais 
barata e com um prazo- médio da ordem de 25 ~_nos.- fsso 
tcrn um significativo efeito positivo sobre g_'.:~~~o do seu ~erviço 
e sobre as finanças públicas. 

Há várias outras sugestões operacionais específicas que 
estarão resultando do trabalho deste grupo e que pretendemos 
implementar tão cedo quanto possível. Há outras que contri
buirão para a esperada mudança do regime de política mone
tária do Brasil, com a regulamentação dos artigos 192, que 
trata do sistema fmanceiro do Banco Central, e 164 que cuida 
do relacionamento entre o Tesouro e o Banco CentraL Espero 
que desta regulamentação possa resultar um Banco Central 
mais independente, com mandatos para suas diretorias e a 
necessária-continUidade de sua administração. Estou convicto 
de que isso teria um efeito positivo sobre expectativas e, por
tanto, sobfc juros de longo prazo, retomada de investimento 
e crescimento na economia brasileira, se acoplado a uma apro
priada austeridade fiscal. Este é o n_osso programa de trabalho 
para médio e longo prazo. A curto prazo, isto é, no dia-a-dia 
da condução das políticas monetária e cambial, o Banco Cen
tral desempenha e continuará desempenhando o papel chave 
no controle da liquidez real da economia, no estímulo à pou-
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pança financeira· e na preservação da atividade económica, 
apesar de toda a instabilidade asso_ciada às taxas de inflação 
hoje existentes. A atuação do mercado qUanto à tràjetôtia 
de taxas de juros c de câmbio são feitas pelo Banco Central, 
de acordo-com a política económica, conduzida pelo Minis
tério da Fazenda, levando-se em conta a situação fiscal, as 
condições de mercado, indicadores de preço de liquidez, posi
ção de reservas internacionais e cvoiuçãO das contas de balan
ço de pagamentos. Presumo que teremos muitas indagações 
sobre este ú1Hrno aspecto das operações de Bancos Centrais 
que são comuns em qualqu~! País do m_undo~. 

Sr. Presidente, antes.de ccmclujr _quero fazer uril rápido 
depoimento pessoal. Trabalhei ao longo dOs dois últimos anos 
com uma equipe constituída, entre outros, por inúmeros fun
cionários de carreira do Banco Central. Minha avaliação sobre 
a seriedade_, a_dedicação, a competência e o profissionalismo 
dos técnicos dos. bao._cos qu~ já era alto, só aumentou neste 
período. Estou convencido de que o Banco_ Central, ~qui, 
.como em qualquer País do mundo, é uma instituição que 
precisa ser respeitada e preservada _do çalor da_ d~sc;u~~ão p_olí· 
tica do momento. Quero parar por aqui, Sr. Presidente, n-ãõ 
sem antes agradecer a atenção de V. Ex~s ~m ~e ouvir até 
o momento, Os membros da nova diretoria e eu nos colocamos 
à sua inteira disposição para as perguntas qUe se fizerem neces:.. 
sárias.' Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o nobre Senador Edy.ardo _SU.plicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Avalio que seria impor· 
tante se os Se.nadores pudessem obter, caso disponível, a cópia 
do pronuncianiento, pois facilitaria a argúíçãó. ~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Mesa tomará 
providências nesse sentido. 

O Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco - Senador 
Eduardo Suplicy, sei da sua capacidade de_d~_cifr.~r hieróglifos, 
mas não crelo que V. Ex• chegaria ao -ponto de entender 
o meu manuscrito. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A presidência da 
Mesa resolverá esse impasse:. - - · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pensei que fosse um 
texto datilografado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- foi ~m rascunho, 
em que s.s~ se orientou exatame'nte pa"rlca-sua- exposição. 
A Presidência da Mesa franqueia a palavra ao Dr. Gustavo 
Henrique de Barroso Franco. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. ELCIO ALVARES -c Sr. President~, feita a exyo
sição pelo indicado, Dr. Pedro Malan, abrangendo, obvia
mente, as partes expositivas dos Drs. Francisco Eduardo de 
Almeida Pirito e do Dr. Gustavo Heilrique de Barroso Franco, 
sugiro a V. Ex• que, para facilitã.f também a ·mecânica da 
inquirição, façamos as perguntas simultaneamente. Seria me
lhor dessa maneira, ao contrário do que tem sido feitq aqui 
na Comissão, em que se faz uma pergUnta e, em seguida. 
passa-se a outros _candidatos. Assim, sugiro a V. Ex\ ouvida 
a Comissão, que as perguntas seJain sírilultâneas, evidente-

mente, sab~ndo que a orientação central é do Dr. Pedro Ma
lan. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Perfdto. XPresí· 
dência franqueia a palavra ao Dr. Gustavo Henrique de Barro
so Franco. 

O SR. GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO 
- Exm" Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
do ·senado Federal, Senador João Rocha, Exm"s Srs. Senado
res, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de iniciar 
essa minha curta intervenÇão, registrando, em primeiro lugar, 
os meus agradecimentos ao Dr. Pedro Malail, Presidente indi
cado do Banco Central do Brasil, ao Exm\' Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, Fernarido Henrique Cardoso, e ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar Fran
co, pelo convite, ·indicação e SUbmissão do meu nome a esta 
Casa. Sinto-me profundamente honrado pelo convite, mas, 
em especial, também pela oportunidade de integrar uma equi
pe formada por profissionais que, durante a vida inteira, 
aprendi a admirar e que sempre foram pródigos em bons 
exemplos a seguir. 

Minha curta experiência na Secretari~_Adjuntade Política 
Econômica do Ministério da Fazenda só fez reforçar minha 
prOfunda admiração pelo homem público, Senador_ da Repú
blica, Ministro da Fazenda, Dr. Fernando Henrique Cardoso, 
a minha admiração pelos profisSionais-e amigõs-, como O Secr~~ 
tário de Política Econômica, Dr. Winston Fritsch~ bem corno 
pelo Assessor Especial do Ministério da Fazen"da~ Edmar Sa
cha, com os quais trabalhei ombro a ombro em questões ati
nentes ao Ministério da Fazenda nesses_ últimos dois ou três 
meses. 

Como é do conhecimento_ de todos, essa equipe tem-se 
orientado pelas diretrizes do Plano de Ação Imeçii:;ata, cujo 
diagnóstico básico, já mencionado pelo Dr. Pedro Malan, 
associa a inflação à desordem finance'ira e administrativa do 

- setor público. Reiteradas vezes, o Mi!listr_s> Fern~ndo Henri
que Cardoso destaca a necessidade çl.e _que se "coloque a casa 
em ordem", slogan dessa política ecOnómica, que expressa, 
pelo lado das políticas públicas, o anseio desta Casa_ e, tenho_ 
certeza, de _toda a população no sentido de passar o País 
a limpo. 

O crescimento e.conômico em bases sustentadas e o resga
te da dívida social são objetivos inegociáveis desse Governo 
e dessa equipe. Isso passa pelo combate à inflação, como 
tem asseve{ado o Ministro, que se constitui num gigantesco 
mecanismo de transferênciã-de renda e iniqüidade social. 

A Diretoria de Assun-tos Internacionais do Banco Central 
se inscreve nessas diretrizes _majores da política econômica 
em várias ações, Jodas elas liga'cta_s. à- re_in-serção, ou aiti.da, 
reforço da inserÇão internacional da economia brasileira. É 
corihecida de V. Ex~s a tendência mundial no sentido da maior 
globalizaçãO dos merCacios,da aproXiffiação das várias econo
mias nacionais, seja no tocante ao comércio, fluxos _f!.nan
ceirOs, bem como fluxos associadó~ a-tecnologias e movimen-
tos de ativos intangíveis. _ . 

Cabe ao Banco Central papel destacado no sentido .. de 
favorecer a inserção_do Brasil nesse movimento internacional 
de globalização, resguardados, evidentemente, os interesses 
nacionais. O Banco Central e a sua Díretoria de Assuntos 
Internacionais interferem pelo menos em cinco áreas da maior 
relevância nesse contexto: apoio a negociações internaçionais 
- Mercosul, GA TI - acordos internacionais; negociações 
de dívida; assuntos assodadqs ao capital estrangeiro; assuntos 
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associados ao mercado d~_ câmbio e a ges~ão das reservas 
internacionais. 

Em cada uma dessas área_s cabe ao Banco Centqil cumprir 
suas funções precípuas. defesa da moeda _nacjona(~e forma 
mais genérica, como já mencionado; garantir os interesses 
nacionais, dadas as oportunidades e_ desafios colocac!_os_ pela 
conjuntura internacional e n(lcional. ___ _ 

Termino aqui a minha intervenção e coloco. à disposição -
de V. Exas para o processo de argüição, entendendo que o 
diálogo que aqui se instaura não se esgota nesta instância 
e que, a qualquer momento, o Banco C!!,ntral estará ma_is 
próximo desta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ,..- A Presidência 
da Mesa informa que o Dr. André Lara Rezende Cstá presente 
no plenário desta Comissão c o convida a tomar assento nas 
cadeiras_ destinadas. ao~ Srs.,arlamc~tare~. __ _ -~- _ · -

A palavra esta franqueada ao Dr. Francisco~EQuardo 
de Almeida Pintó. -- · 

O SR. FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO 
-Sr. Presidente da Comissão de Assuntos E_çonômícos· do 
Senad_o Federal, Senador João Rocha, Srs. Senador_es, a indi
cação do meu nOme pelo Excelentíssimo Se:nhor Presidente 
da República para ocupar a Diretoria de_ Política_Mone_tária 
do Banco Central do Brasil foi por mim recebida com grande 
honra. Da mesma forma, atendo com orgulho e respeito à 
convocação desta C9missão para·me submeter à argüição pú-
blica, conforme determina a ConstituiçãO. _ · 

O curso de Graduaç_ão em Economia da Pontifícia Uni
versidade Católica do Rio de Janeiro propiciou-me, além da 
abordagem teórica, indispensável ao exercício da profissão, 
a análise e discussão dos grandes dilemas ·com os quais se 
defronta a_ economia brasileira. 

Paralelamente, o ambiente acadêmico possibilitou-me um 
contato estreito, na qualidade de aluno e assistente de pesqui
sa, com uma geração de destacados professores, entre os quais, 
alguns membros da atual equipe cconômiç3, particularmente, 

. o Dr. Pedro Malan. 

Eduardo de Almeidâ Pinto, obedecendo, criteriosa e rigorosa-
mente, à lista de insêrição. · · 

OC~m a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
. O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, apenas uma 

questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
vai pedir à Secretaria da Mesa que circule novamente a lista 
de inscrição. 

~O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, Dr. Pedro 
Malan, Dr. Gustavo Hen~~ql!e ~e Barroso Franco, Dr. Fran
cisco Edua,rdo de Almeida Pinto e Dr. André Lara Rezende, 

Primeiramente, fonUuto a-queStão· ao DI<- PedrO -Malitri. 
Quando V .s~ e as autoridades econômicas apresentaram _previ
sões sobre a capacidade de pagamento do setor público, no 
ano passado, e em 1993, antes também ~m 1991, q Dr. Jório 
Dauster e as autoridades da época disseram que em 1992, 
1993, 1994 e 1995 teríamos sufiCiente superávit primárib, além 
do senhoriagem necessário_ para financiar o crescimento não 
inflacionário da economia e assim fazer frente âo" serviço da 
dívida externa. 

Por que- nizáo? Em que pese o aumento da arrecadação, 
inclU~ive pela intródução do lPMF, sendo que o Governo 
já sabia, tanta: em 1992 quanto no começo de 1993, dos com
prom!sSos,· pOf exemplo, da Previdência. Por que razão as 
previsões a·gora ·se transformaram tanto a ponto de o Governo 
prever para 1994 üm déficit primário de onze e meio _b!lhões 
de dólares, cerca de 2,5% do PIB? Como fica a capacidade 
de pagamento ou a previsão não era correta, não era realista? 
Q-uar é a verdade? Fica a impressão que quando o Governo 
quer um acôrdo com os credores, os números são uns e, qu~n
do é para apresentar a necessidade de reforl)la tri.butárj&, 
aumentar impostos e cortar gastos, os números são outros. 
Essa é a primeira pergunta. 

Sr. Presidente, posso fazer breves perguntas e quando 
-terminar o meu tempo V. Ex~ me avisará. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex• quer fazer 
todas as perguntas ou prefere formular uma e ter a resposta 
para, em seguida, formular a outra? 

O SR. EDUARD(nUPLICY -:-Prefiro por partes. 
Tendo optado a sair da universidade ou a seguir carreira 

no setor privado, não abdiquei, em momento algum, do desejo 
de um dia poder, modestamente, contribuir para a solução 

·dos nossos urgentes problemas econômicos. 
Compete à Diretoria- de Política Monetária do Banco 

Central do Brasil, no âmbito_estritamente.técnico, a operacio
nalização da política eoconômica nó qu-e·sc refere à adminis
tração das taxas de juros e dos agregados monetários. Pre
tendo prosseguir na implantação da política dõ Governo, no 
sentido de buscar o alongarriento do perfil da dívida interna 
federal, respeitadas as restrições do mercado e, simultanea
mente, a redução das taxas de juros de longo prazo~ Preservadã 
a função precípua da autoridade monetária, qual seja: ·-a de 
recuperar a credibilidade da moeda nacional. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Isso facilita, senão 
-- -fíi::ã um volume grande de perguntas o que poderá dificultar 

a resposta do inquerido. .. 

Prefiro interromper- a-minha pequena apresentação para 
permitir aos Srs. Senadores um maior tempo po~sível no sen
tido de preparar e formular as P,crguntas necessárias. 

Muito obrigado, Senador Alvaro Pacheco, pelo seu rela
tório. Muito obrigado, Srs. Senadores, pela sua atenção. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa, a partir deste mom_ent_o, es~á franqueando a palavra 
aos Srs. Senadores para a argüição ao Dr. Pedro Malan, ao 
Dr. Gustavo Henrique de Barroso Franco e ao_ Dr. Franctsco 

Concedo a palavra ao Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN -Agradeço à pergunta, Sena
dor, e à possibilidade que me dá de continuar uma discussão 
que já tínhamos algum tempo sobre o tema. 

COnsideramoS que unia inovação importante que presidiu 
a negociação da dívida, tanto por parte do Embaixador Jório 
Dauster quanto na minha gestão, foi exatamente o respaldo 
que nos deu o Senado Federai_ com a apresentação aos credores 
da questão da dívida, não como era no pã.ssado, como simples 
problema de balanço de pagamentos. Vale dizer, qual o tama
nho do superávit comercial que precisa ser gerado para que 
o País faça os seus pagamentos denominados em moeda estran
geira. A idéia de que a capacidade de pagamento de um 
País, em particular de um País_ que tem obrigações denomi
nadas em moeda estrangeira, basicamente responsabilidade 
de seu s.etor público que ele mesmo não gera divisas, tem 
uma dimensão e uma magnitUde fiscal. Sempre definimos a 
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capacidade de pagamento como resultado de uma complexa 
interação entre contas externas, usos e fontes de re_cursos 
de balanço de pagamentos e as_contas fiscais. Já tivea oportu
nidade de comentar a_qui que trabalhamos com as contas de 
usos e fontes de recursos do setorpúblico consolidado, incluída 
a Previdência, Estados, municípios-e cstataís. Qualquer discus
são sobre isso envQlv_e projeções, previsões~ - ----

0 nobre Senador, como eu, é um economista profissional. 
portanto, sabe que não se trata de uma ciência exata. As 
principais fontes de contas de usos desses recursos são_ os 
gastos totais do setor público _consolidado novamente. O G<;>~ -
vemo Federal. a P[evidência, Estados, municípios c estatais 
devem ser projetados, tentativamente, por um período que 
se prolonga por muitos anos à frente com todas as incertezas 
associadas a esse tipo de pro j cções. 

Da mesma forma, sabíamos que os componentes princi
pais desses itens s_ão_os gastos totais, os pagamentos de juros 
da dívida interna, os pagamentos de juros da dívida externa 
e a aquisição de reservas internacionais._ O finand.ame:n.tó do 
lado das fontes sã_o as receitas. totais, o aumento do endivida
mento externo_, o aumento do endividamento in_ternp_ e os 
ganhos de senhoriagem associad<?s ao imposto inflac;:iOtlárío. 
Esse sistema, por defi.Oição. -"tem que fechar. O somatório 
das duas colunas tem que ser neccssariaritente igual. E há 
formas e formas de fazer esse fechamento. Algumas que ~ão 
mais deletérias, do ponto de vista de qualquer esforço de 
estabilização e controle da inflação. 

O que é importante entender. Senador Eduardo Suplicy, · 
é que existem incertezas_associadas a essas projeções. Exist~m 
decisões de política, algumas tomadas pelo Congresso NaciO
nal e pelo Senado, que têm implicações sobre a projeção 
dessas contas. De modo que elas estão num permanente estado 
de fluxo e de revisão. Não há como apresentar uma previsão 
que foi [cita cm 1991 para o ano· de 1994 e, em qualquer 
país do mundo, essa previsão sugeriria algun~ desvios_. Nu_ 
caso do Brasil, com uma inilaç_ão da magnitude que nós temos 
e com as incertezas e volubilidades e demandas .que surgem 
a cada dia, algumas delas sem a provisão adequada p_a.ra finan
ciamento, levam à necessidade de um repensar e um recálculo 
constante dessas contas. 

De modo que, como disse aqui nesta sala o Embaixador 
Jório Dauster em 1991, e como eu tiVe oportUnidade de dizer 
várias vezes, a capacidade de pagamento de um país não é 
um conceito estático que se possa definir com clareza num 
determinado período de tempo e projetar com confian_ça ~~ra 
o futuro. Ela é, em parte, resultado de decisões de poht1ca 
e resultado de decisões tomadas não só pelo Executivo como 
também pelo Congresso c pela sociedade na tentl.}tiva de aten
der a determinadas demandas. 

Queria concluir aqui. para não me estender demais, Sr. 
Presidente. Houve mudanças significativas C:m _questões de 
demanda sobre recursos fina_ncciros do Setõr-·-publico nesse 
período. Nós temos problemas não só de flux?s com_o .de 
estoques. Há passivos contingentes ·da econollli_a brasileira 
que· estão sendo equacionados de forma que têm implicações 
também sobre a definição de capacidade de pagamento. Nós 
continuamos, contudo, confiantes de que os termos do acordo, 
tal corno negoc;iado, c que foi negociado levando em conta 
uma orande margem de manobra para essa capacidade, não 
foi po

0

r outra razão que nós nos recusamos a aceitar um acordo 
em que teríamos que-, comó a Argentina, ~léxic_o e Venezuela, 
comparecer com a totalidade das _garantias 110 momento da 
tfQca. 

Estendemos a entrega__ dessas garantias _por um _período 
de dois anos. Não foi por outra razão que, agora, recente
mente, obrigamos ou forçamos, através de uma negociação, 
os bancos a reduzirem o Volume--de garantias iniciais deman
dadas de 3,2 para 2,8 bilhões de dólares. Não foi por outra 
razão que; após consultas ao Senado Federal, exigimos dos 
bancos que estavam em 65% no bônus ao par e 18% no 
bónus com desconto que, exatamente, devido a problemas 
com nosSã. cipaddade de pagamento, ess-a distribuição teria 
que ser alterada, como foí_ e- o será, para reduzir um bônuS 
ao par de 65 para, no máximo, 40 e subir o bónus com deságio 
de 18 para, no mínimo, 3S%. -- --

Todas essas, Senador, são tentativas de no_ssa parte de 
levar em conta a capacidade de pagamento e ajustar. _no pro
cesso de negociação, o acordo da dívida. 

Espero ter respondido a sua pergunta, mas concordo in
teiramente-com V. Ex• Eu sempre lhe disse, Senador. que. 
recebo muito bem as suas perguntas porqrre elas são uma 
indicação clara da natureza fiscal e não apenas de b.alanço_s 
de pagamentos de compromissos externos da economta brasi
leira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A palavnrcontinua 
franqueada ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou lazer uma pergunta 
no sentido de procurar esclarecer o que tem sido chamado, 
até pelo Presidente da República, como "caixa preta" do 
Banco Central. O Governo. de um lado, diz que precisa de 
uma reforma fiscal devido aos desequihbrios orçamentários 
que se têm apresentado. Como ainda há poucas semanas o 
Ministro Fernando Henrique Cardoso chamou os líderes do 
Congresso Nacional- e o economista Gustavo Franco. como 
assessor do Ministro, acredito até, tenha colaborado na previ~ 
são- para apresentar para 1994 uma posição extremamente 
pessimista, segundo a qual. se não houver uma reforma tribu
tária na revisão constítuciomi.T ·estaremos com falta de capaci
dade de pagamento para fazer frente ao serviço da dívida 
externa com 2.000% de déficit primário. 

Ex•minando o demonstrativo financeiro do Tesouro, de 
janeiro a junho de 1993, verifica-se que quando retiramos 
os encargos da dívida mobiliária pagos ao _Banco Central, 
o resultado torna-se até positivo. Outro indicador está dado _ 
no boletim do Banco Central, de agosto de 1993, que demons
tra que no período de janeiro a inaio de 1993 a União. teve 
um superávit operacional de 0,6% do PIB, o que não ocorria 
desde 1990. 

Há indícios _ _de que uma importante fonte de desequi
lfbrios são os pagamentos do encargo do Tesouro ao Banco 
Central. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central registrou, 
em 1992, um lucro da ordem de 7 bilhões e 900 milhões de 
dólares. Informações prestadas pelo Departamento Financei
ro do Banco Central apontam para um lucro, no primeiro 
semestre de 1993, da ordem de 9 bilhões de dólares. 

O Banco__ Central mostra que o seu ativo é composto 
predominantemente de títulos do Tesouro Nacional: 80 bi
lhões de __ dólares aproximadamente ou 72% do ativo. Se o 
lucro é obtido pela maior remuneração do ativo em relação 
ao Passivo, a suposição é a de que a maior parte da origem 
do lucro vem do Tesouro. 

Está correta essa avaliaçã~ pa-ra a eXPlicação dos lucros 
do Barico Central? 
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Esse resultado do Banco Central - de 7,9 bilhões de 
dólares-, de 1992, foi trã.risferido, em janeiro, para o caiXa 
do TeSouro. Porém o demonstrativo da exeCução fina:Itceira 
do Tesouro mostra que durante- o seme.stre houve um r~sgate 
líquido de títulos do TesoUro multO aqU.éin dessa cifra. É 
importante citar que a Lei n•.r7 .868, de 1989, diz que o resultado 
do Banco Central só pode ser usado para o resgate de títulos 
públicos. 

Não seria uma atitude razoável resgatar os títulos da car
teira do Banco Central para reduzir oS encargos pag<?~- ou 
a pagar pelo Tesouro? . -- -

A estimativa de pagamento aprcsent_adapelo Governo 
de 13 bilhões de dólares em 1994 n~o se reduziria com esses 
resgates? 

Os lucros acumulados em 1992 e no primeiro sénestre 
de 1993 totalizam 16,9 bilhões de dólares, Se somarmos a 
transferência da dívida externa do Banco Central para o Te~ 
souro teremos aproximadamente 60 bilhões para resgatar os 
títulos do Tesouro na Carteira do Banco Central. Isso significa 
uma redução dos títulos emitidos pelo Tesouro de 60%, redu
zindo proporcionalmente as despesas financeiras do Tesouro, 
o que pode transformar o déficit operacional previsto em supe
rávit. 

Pergunto se realmente o Governo cst#. d~dq prioridade 
para a reforma fiscal em detrimento de um.a ampla reforma 
monetária. 

No que diz respeito à reforma- monetáriã,--gõSTãtia de 
perguntar à equipe e, inclusiVe, aos díretores da área exte-rna 
e -da área monetária o que o Govcm_o efetivamcnte está pen
sando como próximo passo, do ponto de vista da política 
de estabilização. -~ 

A vinda do economista André Lara Rezende para a equi
pe governamental traz, sem dúvida, à consideração d~ todos 
se o Governo eStã c6riSiderando a introdução ou_ a instituiçãO 
de um conselho de moedas, de um Currency Board. 

Trata-se de um regime monetário -_conforme assinala 
André Lara Rezcnde, em seu artig"o na revista Economia Políti~ 
ca, de outubro/novembro de 1992 - , adotado em colônias 
da Inglaterra, como a Índia, no final do século passado, até 
objeto da análíse de Kçynes, em seu pr~~eírC( livro lndian 
Currency and Finance, e de sistemas monetários adotados 
em Hong Kong, em Cingapura c nos pãísés da África, colônias 
da Inglaterra no começo do sé.culo. - - -

Teria esse- me-canismo á intenção· e a fun:ç-ão de desvalo~ 
rizar, em parte, a dívida interna, sem se tocar na dívida exter
na? Seria esse mecariismo üm·a· forma de dar maior prioridade 
aos interesseS dos credOres externos'? 

O próprio economista André Lara Rezcnde, em sua análi
se, coloca que esse Conselho de Moeda poderia eventualmente 
se constituir numa -ºãO'lisa-de.:-força._ 

Dadas as condi_çõ_e_s da economia brasileira, muito. dife
rentes de economias como-a de Hq_n_g Kong, Cingapura ou 
mesmo da Argentina, seria o caso de adoiaimos uffi Conselho 
de Moeda naqueles moldes? -·. 

O economista Gustavo Franco dedicou-se bastan_te ao 
estudo das reformas -de estabilização monetária. ~.m que medi
da o Brasil hoje estaria apresentando situação semelhante 
àquela por que passaram os países que sofreram enorme de_ses
tabilização e falta de credibilidade _nas :mas_insfituições e na. 
sua moeda? 

Poderia citar em que medida estamos vivendo uma sitUa
ção- paralela àquela que ocorreu_ após·a-Guerra de Indepen-

dência dos Estãdos Unidos, de 1776 até a reforma monetária 
de 1790, com a instituição do primeiro banco norte-america-no, 
que foi embrião do Banco Central, semelhante ao que se 
passou após a Revolução Francesa, com _divs:-rsQs países, e 
semelhante ao que se passou na Alemanha nos anos_2D, quan
do houve a introdução do ma:rco e da instítuição_dc um novo 

- banco que propiciou condições de estabilidade na economia. 
Não acredita V. s~ que, dependendo da forma como for 

ir'lffoduzido um Conselho de Moeda, poderia representar uma 
perda de autonomia, de independência para o Governo brasi
leiro realizar sua política cconõniíca interria;-cbnfOrnie; athda 
há ·poucOs dias, em palestra proferida na Universidade de 
São Paulo, o Diretor do Bundesbank, Rainer Conick, disse 
que- não r-ecomendaria algo- que pUdesse dirriinuir a pefda 
da autonomia da condução da política econômica. -

O Sr_~: Esperidi~ÇJ_Amin- Peço a palayra para uma ques
tão dç qr:dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Esperidião Amin. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Se for haver protesto, 
Sr. Presidente, posso dizer que já concluí minhas indagações. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O Senador Eduardo Supli
cy está me prejulgando. O que quero sugerir, em nome do 
Regimento, é que _seja estabelecida - como já ~conteceu 
em outras oportunidades- _uma forma. de rodíz!Q. Estab~-. 
leça~se um lim!te máximo de tempo. 

Penso que todas as perguntas são úteis; as perguntas do 
Senador Eduardo Suplicy são muito úteis, não as estou depre~ 
cjando em nada. Uma vez estabdecjdo o limite iriáximo, esgo~ 
iado esse limite, o Senador pode. voltar n_o final da fila. E 
já há antecedente: esta Comis.sãó já adotou isso. Não estou 
protestando, estou propondo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
concorda com a sugestão do Senador Espcridião Amin: vamos 
limitar o prazo de perguntas dos Senadores em cinco minutos, 
e poderá ná'Ver uma1S'egunda rodada. 

Passamos a palavra ao Dr. Pedro Malan. 

O SR." PEDRO MALAN- Muito obrigado. 
Tentarei ser o mais breve possível na resposta, para dar 

margem e tempo a outras pefguntas. 
_Sobre a questão do Banco Central, Senador Eduardo 

Suplicy, V. Ex·} tem toda a razão. Os dois principais itens 
do ativo do Banco Central _são as Rt:servas Internacionais 
do País e a Carteira de_ Títulos, representa rido ma"is de .90% 
do total, sendo a Carteira Q.e Títulos cerca de 3,5 a 4 vezes 
s~Perior ao ~ível de ReservaS l~tCrnaCioTiais. · · · 

O iesliltado operacional do Banco Central a que o senhor 
se referiu - e que é significativo porque esses títulos são 
remunerados- é, de acordo com a Lei de 1989, transferido 
au Tesouro Nacional - como não poderia deixar de ser 

.-_e tem o uso legal compulsório apenas para abater a divida 
do Tesouro. 

-- De modo que aquela sua preocupação, creio que está 
entendida. O resultado operacional é totalmente transferido 
ao Tesouro e tem como objetivO-precípuo a·redução da dívida 
:rnobiliária do Tesouro. Existe a cbamada remuneração das 
disponibilidades do Tesouro no Banco Central, em que há 
uma discussão sobre a extensão em que ela constitui apenas 
pagamento de correção monetária ao BC e é_ transferida essen
cialmente ao Tesouro. 
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Por isso é importante o que me_ncioneí anteriormente. 
Vamos, Senador~ com _esse acordo da_ dívida, red1gir sj_gnific_ªM _ 
tivamcnte a Carteira de Títulos do Tç~puro Nacional no ativo 
do Banco Central. Essa redução terá um efeito significativo, 
não sobre a totalidade da dívida .do_ Tesouro, mas sobre o 
ónus e o custo do seu serviço, na medida em que ela passará 
a ser servida pelas taxas internacionais e com um prazo de 
25 anos. É um exemplo de várias outras medidas que estamos, 
no momento, trabalhando e que scrão_anunciadas brevemen
te, relacionadas com uma maiortransparência c eficáCia na 
ação do relacionamento Banco Central e Tesouro. 

Devo dizer que a mim, pessoalmente,_não me _agrada 
a expressão •·caixa preta", porque dá a idéia de algo que 
não é passível de compreensão. Entendo que é passível de 
compreensão e o documento que estaremos tornando público 
no início de setembro - espero - poderá tirar_as dúvidas. 
ao abrir os balanços semestrais do Banco Ccntr_al com um 
grau maior de detalhe do que existe hoje; permitirá uma com~ 
preensão muito mais clara da natureza do vínculo Banco Cen
tral/Tesouro Nacional, cuja transparência é impOrtante enfa
tizar. 

C:Jm relação à sua pergunta sobre o próximo passo, refor
ma monetária c o significado da vinda do Professor André 
Lara Rczcnde para a equipe. quero fazer um comentido-muito 
rápido. As questões fundamentais que temos como sociedade 
- não só como sociedade --:- de enfrentar, em nossa--Visão, 
foram aquelas colocadas como prioritáffas -na Programa de 
Ação Imediata, anunciado em 14 de junho. Fico preocupado 
com uma percepção que está se formando em certos círculos, 
de que aquilo já está resolvido e, portanto, agora, cabe espe
cular sobre o próximo passo, assumindo que as questões funda
mentais, levantadas no Programa de Ação lmediata,_já foram 
equacionadas. Elas não o foram, Senado[. O seu equaciona
mento demandará um trabalho extremamente sério e dedica
do, não só do Governo, mas em conjunto_ com o COngreSso -
e o Senado. 

Qualquer coisa que se posscl fazer em termos de próxiffioS 
passos----:- como mencionou o senhor -.d.ependeoflindamen
talmente, de progressos significativos nas áreas mencionadas 
no Programa, inclusive avanços no programa de privatização. 

Sobre a vinda do Dr. André Lira Rezende para a equipe. 
acredito que a sua competência profissional, o seu grau de 
articulação e a sua relação de profunda interação com a equipe 
económica são características cxtrem_ame_n_te bem~vindas. 
Qualquer país do mundo estaria bem servido, tendo cm seus 
quadros pessoas corno o Dr. André Lara Rezei1de, cuja_funçã_o _ 
aqui, na verdade, foi de me substituir como negociador dã 
dívida. Ainda há muito trabalho pela frente. Estaremos em 
Washington e cm Nova Iorque na semana que vem. para 
encontros com o Tesouro americano e o Federal Reserve, 
que têm uma participação no acordo. Em Nova Iorque, vou 
apresentá-lo formalmente ao Comitê de Bancos Cr~çlores_, 
na terça-feira próximã. -

Há questões relacionadas_ com a nossa negociação no âm
bito do Clube de Paris, que estão sendo passadas agora para 
a responsabilidade do Dr. André Lara Rezende. Confesso 
que, como economista pr0fissional c que lê, como o Dr. Gusta
vo, há vários. anos, textos sobre reformas monetárias no Brasil, 
em países vizinhos, passado, presente e futuro, penso que 
o debate é bcm-vindo. Ente-ndo, contudo, que o grau de inten~ 
sidade com que essas questões hoje estão _se_ndo discutidas 
no mercado e fora é muito maior do que já foi discutido 
no âmbito do Governo. 

Acredito que o artigo do Proks~or André Lara Rezcndc 
.a que o senhor se refere foi escrito há muito tempo atrás 
.e~ como ele mesmo_ enfatizou, foi nada mais do que uma 
-contribuição ao debate de idéias, coisas que devemos estimu~ 
lar, numa economia com_o __ a no_ssa__._ 

Entendo que, depois de tantas frustrações e fracassos, 
-O Brasil não deveria perder o medo de pensar e de trocar 
-lCfCias e, pri-õ.Cipalmente, não ter essa preocupação quase exa-
gerada, como, porque alguém sugeriu, há alguns anos, um 
tenla para discussão: que O Governo está em vias de. imple~ 
mentá~lo imediatamente, apenas pOrque um economista~ que 
sugeriu algo para discussão, está desempenhando unia função 
especifica no âmbito da equipe. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Apen.as para salientar que foi 
feita há um ano. 

O SR. PEDRO MALAN - As coisas caminham muito 
rapidamente no Brasil, como o senhor sabe, Senador. Quería 

·_complementar assegurando ao ~_enador Eduardo Suplicy, aos 
demais Senadores presentes, aos jornalistas aí atrás, ao merca
do, à sociedade brasileira, que não existe nenhum, absoluta
mente nenhum irresponsável na atual equipe económica brasi~ 
leira. Vou reiterar aquilo que disse: não temos nenhuma pers
pectiva, com essa equipe não haverá congelamentos, confis
cos, calotes, do tipo que existiu no passado. 

Presumo que as preocupações com artigos desse tipo se~ 
jam indevidas, que são formas indire1as e veladas __ de realizar 
eventuais, possíveis, futuros CQnfiscos e calotes. Isso não está 
no nosso horizonte. pelo menos, em nome da atual equipe 
e_c_on_ômica, do Banco_ Ce_ntral e do Ministro_Fernaodu Henri
que Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por ordem de 
inscrição, é franqueada a palavra ao Senador Mansueto de 
Lavor. --

O SR. MANSUETO DE LAVOR _:__ Sr. Presidente, Sr. 
Vice-Presidcnte, Srs. Senadores, Srs. indicados para a Presi~ 
dência e Diretorias do_ BACEN, pelos currículos aqui apresen~ 
ta dos, te fios a certeza" de que .. uma. vei indicado_s._ para a 
Presidência c para as Diretoriãs do Banco Central_,_ :V. S1_t.erão 
toda a competência, todo o embasamento técnico e acadêmico 
para exercerem essas altíssimas funções. De antt::mão, quero, 
uma v:ez indicados. e esperamos que sejam, desejar pleno 
·êxito nessa difícil e importantíssima missão para- o País. 

O problemª- nãQ é prop_riam61).tC téCnico nern_--ªCªdêmíco, 
trata~se de questões mais políticas, as que gostaria de levantar. 

A primeira d_elas, o Dr. Pedro Malan acenou, quando 
afirmou que gostaria de_v_er o __ Banco Central mais indepen
dente. A minha primeira e sucinta pergunta: V. Ex• defende_ 
o Banco Central independente do Executivo. ou em que grau 
de dependência concebe as decisões do Banco Central perante 
-o, Sr. Ministro da Fazenda e o Poder Executivo? _ . 

Ao lado disso, da questão da independência do BanCo 
Central - não vai nenhuma malícia nesta minha pergunt~, 
mas é o que se diz - exísfe também a questão da banca 
privada. QUal seda o- peso· da influência, na sua- Concepção, 
das organizações de bancos privados, especificamente, o seu 
órgão máximo ::C: a FEBRABAN _c:_ no Banco Central? 

E, para ser sucinto, passo à segunda pergunta: A Folha: 
de S.Paulo de hoje traz um caderno especial que faz Uma 
radiografia- do setor_ financeiro e diz o seguinte: "Imunes à 
crise econômica. os bancos voltaram a crescer, desde 1992, 
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e tornaram-se o primeiro setor da econom.ia_ errcrentabili
dade". Nesse sucesso financeiro dos bancos, não há segredo 
nenhum -dizem até que a alma- do bom negóciõ é o segredo 
-,mas a situação parece tão tranqüila que os próprios dirigen
tes bancários entendem de não guardar segredo sobre isso. 
Assim é a declaração d0 Presidente do Itaú, o Se Carlos 
da Câmara Pestana, citado no próprio Caderno Especial da 
Folha de S. Paulo:'"Juros e inflação alta empurraram para 
cima os lucros dos grandes bancos em 1992". Aí vêm a decla
ração do Presidente do ltaú: ~·o Governo administrOu a dívida 
púhlica com juros reais, eXcepcionalmente altos; a margem 
fiilanccii'a, pOrtantO, foi maior.'' Na mesma linha do pronun
ciamento do Sr. Carlos da Câmara Pestana, também foi o 
do Sr. Lázaro de Melo Brandão, Presidente do BRADESCO. 
O Caderno Especi-al da Folha_ de S. Paulo traz o rank_ing de 
todas as instituições financeiras; õS bancos múltiplos de investi
mento, seguradoras, corretoras, distribuidoras, compa·nhias 
de leasing, financeiras, bancos comerciais e múltiplos e socie
dades de crédito imobiliário, que foram as úhicas·qne tiveram, 
no período de 1992 para cá, rentabilidade negativa. 

Dia-nte desse quadro, a s_egunda pergunta é a seguinte: 
Qual é, afihãl, a política de juros a ser adotada pelo Banco 
Central sob o comando dessa nova equipe. liderada por V. 
s? Com a novã equipe bastante afinada entre si,_como 
com o Ministro da Fazenda c com o Sr. Presidente da Repú
blica- todos frisaram iSso - , esperamos· que ci _Presidente 
não re_clame contra os juros altos -.o Banco Central está 
puxando-os lá para a estratosfera - , esperamos que haja 
uma sintonia entre as reclamações do Presidente e a prática 
do Banco Central, urna vez que não temos ain_~a--·urn Banco 
Central independente. _ _ · - · 

A terceira e penúltima colocação seria a seguinte: Apesar 
de termos aqui ouvido a enfática declaração do Dr. Pedro 
Malan de que não 'llai haver calote_, de que não vai haver 
pacote, observamos que hoje o dólar e_stá quase atingindo 
100 Cruzeiros Reais. Inevitável é a pergunta __ que se coloca, 
não há como fugir a ela: Vai ou não vai haver Oóliiízação 
na economia? ... t 

Quanto mais freqücntemchte o MiniStro Fer_n~ndo Henri
que Cardoso nega que vai haver dolariz:ição, ·mais motivos 
temos para acreditar que ela vai ocorrer. Não se trata de 
não confiar na palavra do Ministro, mas por causa do_ .seu 
argumento fundamentaL S. Ex~ diz que o Brasil não é a Argen
tina, onde o Ministro Cavallo só fez chancelar, por medida 
oficial, uma economia que, na prática, já estaVa dolarizada. 

Se é ess_e o argumento utilizado para não dolarizar-se 
a economia, eu direi o que todos sabemos, ou seja, a nossa 
economia dolariza-se cada dia mais. Da alfa"iatariã.- ã.ci restau
rante, a economia está se dolarizando. O que pensar sobre 
isso? -

Por último, gostaria de saber corno_ o, Banco Central se 
coloca diante do problema da inflação- essa é_l.irrta pergunta 
relacionada com a política de juros altos - que já beira, 
segundo dizem, os 35%, com a introdução do IPMF. 

Como o Banco Central poderá contribuir, por meio de 
sua política. para a reversão dessa inflação crescente? 

Muito obrigado. 

OSR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex• está fazendo 
as perguntas somente ao Dr. Pedro Malan ou gostaria que 
elasiossem respondidas por toda a equipe? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Dirijo-as à equipe. 
Não fiz perguntas, por _exemplo, específicas ã Diretorüt da 

Área Internacional, mas sobre a política de juros. Não pergun
tei sobre as reservas cani.biais~ 

- Creio cjue o· Presidente ou qualquer um dos Diretores -
pOde responder às perguntas. Fica a critério da equipe. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Agradeço muito o Senador 
por todas suas perguntas. que, sem e~ceção, considero de 
extrema ini.portância j:tara o nosso debate atual. 

Começarei resPondendo à questão da chamada indepen
dência do Banco Central. O senhor notou bem que a expressão 
s~ presta ·a· doiS tiPOS de interpretação. Uma, ã:indepCndência 
do processo políticO i!rit decisões do ExecutivO; e uma_úUtra, 
a independência dos interesses corporativos do setor finan-
ceiro privado. -

- Estou convencido de que devemos caminhar na direção 
de unia irldependência do Banco Central que assegure conti
nuidade à administração. É um danO à economia de qualquer 
paíS- do mundo essa altíssima rotatividade de presidências e 
diretorias de Banco Central. Isso causa problemas desneces~ 
sários na gestão da coisa pública, numa ârea tão sensível, 
como é a área monetária finanCeira. Dcvéria haver mandatos 
indicados pelo Senado a dirctores. 

Há vários exemplos no mundo de formas de mandatos, 
com prazos -distintOS-ao lorigó dO- tempo. o- Banco Central 
chileno, por exemplo, tem cinco Diretores. Um tem mandato 
de dois anos; oU:tro;de quatro; outro, de seis; outro, de oito 
e outro, de dez, o que assegura a rotatividade e também 
_ijfua certa permanência Há vários eXemplos. 

- Acéedito que a independência tOtal, absoluta, a ponto 
de confrontar o Executivo em queStõeS fundamentaiS de sua 

_política, nãO existe enl país nenhum do mundo, nem mesmo 
no Bundesbank, da Alemanha. Por ocasião da integração ale
mã, por exemplo, o Bundesbank tinha uma política em rf-lação 
à taxa de câmbio que deveria prevalecer entre o marco oriental 
e o marco ocidental. Ele fOi 015ilg3.âo a se curvar à decisão 
política ·do govenio, que se sobie?ôS á- opfiliãO- e a-::rn-állse 
técnica do Bundesbank. Eliminadus_esses casos mais graves, 
o banco alemão é um exemplo de unla extrema inQependêncía 
em relação ao Executivo. E a forma pela qual caminharemos 
terá que, obviamente, levar em conta o nosso próprio desen
volvimento inStitucional e político. Creio que· a direção é clara 
e noto, nesta própria Casa e no Congresso, apoio a um Banco 
Central com mais autonomia, independência e, principalmen-
te, continuidade na sua gestão. -- - --

Sobre a questão de participação de pessoas egressas do 
setor-privado, Senador. o critério fundamental- e isso caberá 
sempre ao Senado julgar -é o grau de competência profis
sional e padrões éticos de comportamento que caracterizam 
as pessoas escolhidas. 
_ Eu, por exemplo, ao escolher um ex-aluno meu, o PrO
fessor Francisco de Almeida Pinto, fiz essa escolha com abso
luta convicção de que, primeíio,- era importante ter nessa 
área um profissional com experiência de mercado. Eu não 
queria trazer para Banco Central um acadêmico, que teria 
de aprender o ofício. E, por razões pessoais, o Dr. Francisco 
Amadeu preferiu não continuar na Diretoria de Política Mone
tária. Não tenho a menor dúvida dos seus padrões de compor
tamento ético, da sua competência profissionaL-E eXistem 
pessoas, Senador, no setor privado- não todos, é bem verda-

7de - que, como ele, têm espírito público e estão dispostas 
-a atender a um chamado para servir o interesse público. 
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Acredito que o critério utilizado aqui não -pode ser de 
exclusão total e absoluta. O critério é uma avaliaçãQ cuid<~dosa 
- e as argüições são oportunidade para tal - da experiência 
e competência profissional e dos padrões éticos de compor
tamento. 

Como V. Ex~ sabe, jamaíS live qualquer vínculo com 
o setor financeiro, mas estou convencido de que serei Capaz 
de fazer um bom trabalho no Banco Central~ dada a qualidade 
do funcionalismo da Casa e da Dirctoria que estou levando 
comigo. 

O segundo ponto abordado por V. Ex~ foi o seguinte: 
Os bancos voltaram a crescer, tornaram-se o pi-imeiro setor 
da economia em terrilos de rentabilidade e a inflação alta 
e os juros excepcionalmente altos haviam contribuído para 
esse crescimento~ Não li a matéria a que V. Ex~ se refere, 
mas presumo que os dados sejam relativos à experiência do 
ano passado ou do primeiro semestre deste ano_ -c mais 
provavelmente do ano passado -em que realmente tivemos 
j1,1ros reais excepcionalmente elevados. -__ 

É importante chamar a atenção que eles_ declinaram de 
quase 30%, em termos reais, para os atuais cerca de 16_% 
ou 17%. Essa queda é significativa, e estaremos exploranao 
as possibilidades de alongamento do perfil da dívida. Há pro
blemas técnicos aqui sobre os quais. se houver interesse, o 
Sr. Francisco pode entrar em detalhes. 

A resposta à pergunta de V. Ex\ Senador: Qual é _a_ 
política de juros envolvida? Estaremos trabalhando para que 
tenhamos uma redução da taxa de juros·-cte longo prazo. E, 
no curto prazo, tentaremos uma redução- es_t_e é um ponto 
fundamental - que possa ser sustentada e percebida corno 
tal. Estou convencido de que há um equívocO nas tentativas 
de urna redução abrupta de taxas de juros de curto prazo, 
pois acabam tendo como efeito não especulação com ativos 
financeiros, mas- especulação com estoques, com bens de con
sumo popular, gargalos ~e todo __ típo no processo produtivo 
devido a estímulo por especulação de _estoques. E há uma 
responsabilidade do Banco Central, ao assegurar o funciona
mento da economia e a liquidez, não- de pcrmi!ir taxas de 
juros excessivamente_ altas, ma~ também de não procurar bai
xá-las de forma artificial a curto prazo, de forma não susten
tada, devido a todos os efeitos que isso tem sobre a economia. 

Estaremos olhando essa questão com cuidado. O funda
mental é entender que, na avaliação da política de juros, 
como eu disse anteriormente, o Banco Cel).tral. ou qualquer 
Banco Central em qualquer país do mundo, tem que levar 
em conta uma série de outras questões relacionadas a indica
dores de preços, expectativas a política dos juros, como disse 
anteriormente, 6 Banco Central, ou qualquer Banco Central 
em qualquer país do mundo, tem que levar _em conta_ uma 
série de outras questões relacionadas à indicadores de preços, 
expectativas de inflação, situação de reserVas interiütcionais 
de balanço de pagamentos, liquidez real na economia, em 
suma, a evolução da situação fiscal. 

Sobre a questão da dolarização, reitero que é verdade 
que não vai haver calote ou confisco. V. Ex~ pergunta sobre 
a dolarização. Na minha experiéncia:, Senador, dolarização 
significa coisas difCfCntes pãfa diferentes peSsoas, em diferen-
tes países c cm diferenteS niomentõs. - -~ 

Dolarização no Panamá e na Libéria é a inexistência de 
moeda nacional e o dólar circula corno meio de pagamento. 

Dolarização na Argentina é uma situação em_ que circulam 
simultaneamente o peso e o dólar. E V. Ex~ tem toda raZão: 

só possível ao MiniStro Cavallo, que conseguiu a aprovação 
__ nQ Congresso da Lei de __ Conve_rsibilidade, que estabeleceu 
a paridade fixa do peso com o dólar, porque já havia alguma 
dolarização significativa riã ·ecoftOiTiia argerltirta. O dólar já 
circulava como meio de pagamento em uma extensão que 
nunca chegou a acontecer no Brasil, cm parte porque o nosso 
sistem~.Cfilianceiro foi capaz de, com a informática moderna, 
impedir a dolarização da economia. 

Tentativas prematuras e aventureíras de fixação do Câm
bio, corno instrumento de estabilizaç.ão _no .Brasil~ estão fada
das ao fracasso imediato, dado o grau de abertura relativa~, 
mente reduzido da economia braS:ileirª ~ e;sse.~norme poder 
de inércia, çl_e legados do passado, de componentes de memó~ 
ria da inflação, associado a preços de bens e serviços que 
não são afetados pelo câmbio. De modo que uma tentativa 
aventureira de fixação do cân:tbio, .com o .;ttv~l desequilíbrio 
fiscal que ternos, e com essa memória inflaciQ!1ária. e e;s~e _ 
componente auto-regressivo, que vêm da inflação passada, 
teria efeito de muito rapidamente tornar o câmbio sobrevalo
rizado, fal:er dec_linÇtr significativamente as nossas exportá: 
ções, aumentar importações e levar a todo tipo de especulação 
financeira sobre a maxidesvalorização,_ que o Governo teria 
que fazer p~ra corrigir a sobrevalorização do câmbio. 

É nesse sentido que essa tentativa de solução de_ estabili
zaç3:0 é, por tOâOs os títulos, desaconselhável. Não sei se 
respondi a sua pergunta. 

Sobre a questão da inflação alta, obviamente é uma ques
tão preocupante, mas não deveria ser uma preocupação só 
do Governo, porque não é responsabilidade só do Governo. 
O Programa de Ação Ime_qiata anotou J:JO seu primeiro pará
grafo que, no ano de 1992_,_dos cento e setenta e poucos 
países do mundo - essa informação não consta do texto -
apenas trinta e cinco países tinham uma taxa de inflação anual 
superior a 20%; apertas hõve tinham uma taxa de inflação 
anual superior a 100%; e apenas quatro: a Rússia, â Ucrâniã, 
o Zaire, do General Mobutu, e o Brasil tinham uma taxa 
de inflação superior it" 1.000% ao ano. É possível que este 
ano esse número de quatro se reduza a dois e estaremos na 
cabeç~ da fila. 

Devo dizer aos senhores que essa situação nos enveigonha 
e nos humilha, não só_ perante o resto do mundo mas também 
-pelo menos, deveria nos envergonhar e humilhar- perante 
nós mesmos. É um equívoco irriaginar que o Banco_ Cen_tral, 
isoladamente, possa equacionar essa questão a contento ou 
que o Executivo, a equipe económica, isoladamente, possa 
equacionar essa questão a contento. Isso é urna responsa
bilidade do Governo como um todo. o Exeq.J.tivo, trabalhando 
em conjunto com o, Çóngresso, ó:nil o restante da sociedade. 
É precisO também entender que não temos alternativas para 

_estapár dessa doença que nos engolfa, porque não fazê-lo 
agora significará fazer --: rlão tenho dúvida que será feito 
em algum momento no futuro - -a um custo muíto mais 
alto, o custo de evitar esse ajuste neste -período e com conse
qüências maiores dada a gravidade com que as medidas corre
tivas terão que ser feifãs em algum momento. 

Estou estendendo-me demais, Senador, mas gostaria de 
dizer que, com o mesmo ceticismo com que encarava certas 
frases ufanistas no período mais milagroso da economia brasi
leira, quando procuravam nos apresentar como um país conde
nado ao sucesso, independentemente do que fizéssemos, enca-

. ro hoje algumas análises que parecem apresentar o Brasil 
-lamento dizer isso_como brasileiro -:-:_como um país que 
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está condenado ao fracasso, a permanecer nessa letargia que 
nos consome. Penso que tudo isso depende de nós; não de 
um indivíduo, de uma instítuição-com;o~co. de um Minis
tério ou do Executivo. A situação está_chcgandoa um ponto 
em que é preciso trabalhar junto~_Cúm -o espírito renovado. 

Não sei se isso responde a sua pergunta, mas confesso 
que compartilho totalmente com o que senti também como 
uma legítima preocupação sua, Senador. -, 

Desculpe haver-me estendido tanto. As vezes emocio
no-me falando sobre. assuntos que me comovem corno cidadão 
brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por ordem de 
inscrição, é franqueada_ a palavra ao Senador Gilberto Mi
randa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, Dr. Pedro Malan, futuros diretores: _ 

Na sua exposição, Dr. Pedro Malan, o senhor disse que 
a instifuíção precisa ser respeitada e preservada. Qu_ando o 
Presidente e o Ministro anunciaram~ indicaç_ã9_~_e s~u-_nome, 
acredito que toda esta Casa ficou mais tranqüíla, o Congresso 
Nacional ficou mais tranqüilo. Somo:. conhecedores de seU 
trabalho e do respeito que o senhor tem lá fora, pela forma 
como tem negociado a dívida externa. Em momento de crise, 
de troca de minístros, de troca d_e presidente do Banco Central. 
sua permanência foi uma tranqüilidade para o País, não queM 
brando o alinhavamento que já havia sido feito com os bancos 
credores. 

Gostaria, antes de iniciar a pergunta, de saher.sC~O S"élihor 
teve reunião com o Presidente Itamar Franco,_ que tipo de 
reunião e qual o comprórtüsso do Pr-esidente Itarriar Franco 
com relação à nova diretoria. Preg~cupa-nos o que· estamos 
vendo: uma troca sucessiva de diret_oria, de presidente, de 
miriiStro. Quando se faJfJ,.em re§peitar, em preservar a in.stituí
ção e, conseqüentemente, respeitar a moeda, em ter um Banco 
Ceri.tral forte, em ter uma dirctoria forte, é muito importante 
saber se, daqui a uma semana, um mês ou dois, o Presidente 
não vai começar com a mesma história: à caixa-preta do Banco 
Central, a taxa de juros do -sãncO'centr~i'e todos os proble
mas. Qual o compromisso do Presidente da República e do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso com o senhor e com 
a sua futura diretoria? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Agradeço ao Senador Gilberto 
Miranda as amáveis palavras. O que posso lhe dizer, Senador_, 
é que conheço o Ministrp Fernando Henrique Cardoso há 
mais de 20 anos. Convers~mos longamente sobre essa questão. 
Tive oportunidade também de estar com o Presidente Itamar 
Franco, junto com os demais membros da equipe, e trocamos 
idéias sobre a situação da econ,omia.. _ 

Acredito, Senador, que o Presidente Itamar F~anco dese- _ 
ja o mesmo que todos nós desejamos. Entendo as preocu
pações legítimas que tem o Presidente com o quotidi'!-no sofri
do de nosso_ povo, o seu desejo de que haja uma ·retomada 
do crescimento, do investimento na economia, que caminhe
mos para a estabilidade rnacroeconómica. Em termos _gerais, 
não há qualquer discordância. 

Espero que, na condução do dia-a-dia da política econó
mica, tenhamos sempre, assim como tenho com o Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, a oportunidade de explicar o 
que estamos fazendo e, como lhe disse, que o Banco Central 

possa trabalhar sem estar sujeito a essas oscilações da politica 
quotidiana. 

Devo dizer que não teria constrangimento algum, em 
qualquer momento, de_ solicitar ao Pre~idente a oportunidade 
de uma conversa para lhe explicar o que estamos fazendo 
no Banco Central, que é e_xatamente o que está fazendo o 
conjunto da equipe cconômic_a. Não sei o grau de segurança 
que posso lhe dar com esta resposta, Senador Gilberto Miran
da, mas estou confiante de que saberemos lidar co_m a questão. 

O. SR. GILBERTO MIRANDA -Considero muito im
portante a forma como o senhor deu a resposta, porque esta 
Casa, sabedora de co_mo o senhor trabalha, terá a certeza 
de que, a partir da segunda crítica do Presidente da República, 
o senhor vai pedir uma audiéncia e vai conversar sobre 9 
assunto. 

Estamos cansados d3. reação do Presidente Itamar Franco 
diante de qualquer coisa que aconteça no mercado. O Banco 
Central vai todos os dias ao mercado vender papel, comprar_ 
papf:.f, resgatar p"ãpel. Então, estamoS preocupados com qUe 
tod() dia, ou quase toda semana. veõ.ha o Presidente reclamar 
da taxa de juros, dos problemas internos do Banco Central, 
o que_ gera urna instabilidade para a diretoria, para o País 
e para todas as ínstituições.firi3nceiras. 

Fiz a pergunta para que os Senadores tiVessem a certeza 
de que o senhor teria este co~portamento de levar ao Presi
dente da República a ·sua preOcupação, porque isso gera esta
bilidade. 

A pergunta que eu gostaria de fazer especificamente com 
relação ao Banco Central refere-se a uma matéria,_ que todos 
leram, publicada na Veja da última semana, a respeito da 
CC5. Meu questionamento está baseado nas_ .seguintes consi-. _ 
derações: 

A - A imprensa, particularmente a Revista Veja na 
última semana, vem deçiicando espaço a eventuais irregula
ridades praticadas por instituições do mercado financeiro no -
que diz respeito às contas não residentes, as famosas CC5. 

Dr. Pedro Malam, correm comentários no mercado -
e praticamente todos sabem_---:- que muitos brasileiros que 
têm dinheiro fora usam a CC5; enviam dinheiro, entra na 
Bolsa, não são taxados e voltam com esse dinheiro. Isso tem 
provocado, por parte da Veja, uma série de Perguntas para 
as quais não temos respostas,. 

B-Pelo que entendo, essas contas foram criadas o.r~gina
riamente pela Carta-CircUlar n~ 5, de 27-2-69, onde era livre 
a remessa para o exterior de valores em moeda estrangeira. 
Observando o limite de ingresso que tem ocorrido anterior
mente, os registras dessas operações eram f~itos em_ títulos 
contábeis especialmente estabelecidos_ para o caso naquela 
mesma circular de 1969. 

C_-_ Com a criação de um segmento livre de câriibio, 
instituJdo pela Resolução 1.552, de 22-12-88, Conselho~Mone
tário, na Circular 1.402, de 29-12-88; no 1.500, de 22-ó-89; 
e na 1.533, de 15-9-89, todas do Banco Central, foram os 
bancos credenciados a operar no segmento tiXas flutU.aittes, 
autorizadas a realizar operações de compra e venda de câmbio 
com instituições financeiras no exterior. 

D-A regulamentação aqui descrita foi suspe-nsa, ares
trição, a limitação dessas remessas ao exterior, ao ingresso 
anterior de divisas Origiriarlamente estipuladas pela antiga 

--Carta-Circular n~ 5, de 1969, nos casos de operações realiiãdas 
com instituições financeiras n-o exterior. 
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E- O registro dessas operações, embora inovada a liber
dade de ingresso e saída de divisas do País, passou a ser 
efetuado no mesmo título contáhil da CC5, observada a prática 
bancária então vigente, sem que nenhuma exigência adicional 
fosse determinada, quer quanto à origem dos recursos que 
tramitassem por essas contas de instituições financeiras~ qUer 
quanto à própria identificação delas próprias. 

E- Os controles analíticos de que trata o anexá à Carta
Circular n~ 5 dizem respeito à orientação dos recursos no 
que se refere a ingresso de divisas com vista a posterior repa
triação ao exterior e não quanto à otígem âOs cruzeiros deposi
tados naquela conta. 

Isso tudo considerado_ e obs_crvado esse cenário. dividi 
minha pergunta em quatro itens: 

1 - O critério para abertura de contas correiúeS de insti
tuições financeiras não residentes. no que respeita à identifi
cação do cliente e de sua qualificação, ficou a cargo dos bancos 
operadores dessas contas, observado no que se adaptasse aos 
critérios regulamentares previstos-para as contas correntes 
de residentes. Sim ou não, Sr. Presidente. futuro Presidente? 

O SR. PEDRO MALAN - V._Exa pode ler as contas? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Posso passá-las a V. 
s~ Fica mais fácil. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra 
ao Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Senador, vou ser absoluta
mente franco com V. Ex•, comQ espero ser franco com todos 
os Senadores toda vez que eu vier ao Senado. Hoje. dada 
a rapidez com que esse processo de mudança de Presidência 
do Banco Central teve lugar, não me sinto em condiçõ_es -
já vi que V. Ex• é um especialista no assunto - de responder 
detalhadamente a todas essas perguntas. 

O compromisSo que pOSsO assumir aqui é de duas orden-s: 
o primeirO é saber se essas denúncias, es&as rev-etaçõ_es feitas 
através da imprensa significam que-....::.. a CC5 é um "inStrumento 
legal, até ser revogado, ela está em vigor- algum dtsposit!vo 
da Carta-Circular do Banco Ceritfãl, os procedimentos do 
Banco Central teriam sido desrespeitados nesse proce-sso. Se 
foram, tomaremos providências. Se for o caso des.o;a análise 
indicar a necessidade de alguma alteração na Carta-Circular 
n~ 5, faremos isso; mas .......:_Como seinpre pretendemos fazer 
-de forma aberta, transparente e com base em discussões 
internas no Banco Cehtral. 

Vou ser franco com V. Ex~ Lamento, mas não me sinto 
em condições de responder com detalhes às suas perguntas 
específicas, mas assumo-o compromisso de _enviar a V. Ex~ 
- e se o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
achar que a matéria é de interesse da Comissão - respostas 
por escrito a essas perguntas, para que os Senadores possam 
ter a sua curiosidade satisfeita. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço e passo às 
suas mãos, Dr. Pedro Malan, mais umaS perguntas, que são 
~mplemento, e V .S\ tendo oportunidade, apOs assumir a 
Presidência do Banco Central, mande~nos as respostas. 

O SR. PEDRO MALAN- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João RochaY- A Presidência 
da Mesa acata a sugestão do Dr. Pedro Malan e pede a V.s~ 
que as respostas que serão encaminhadas ao Senador Gilberto 
Miranda sejam também encaminhadas a esta Comissão, para 
que os demais membros tomem conhecimento <feias. 

Por ordem de inscrição, é franqueada a palavra ao Sena
dor Onofre Quinan. 

OSR. ONOFRE QUINAN -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Dr. Gustavo Franco, Dr. Pedro Malan, parte da minha 
pergunta já foi abordada aqui pelo Senador Mansueto_ de 
Lavor, mas eu gostaria de complementá-la por considerar 
que o maior problema do Brasil, no momento, é a recessão, 
que tem imposto grandes sacrifícios ao povo brasileiro, com 
índices .de desemprego alarmantes, agrª'vando, conseq~n
temente, os problemas sociais. No meu entender, uma das 
causas é o alto custo do _dinheiro, que inibe os investim-eri.tOS 
c, conseqüentemente, a produção. 

Já verificamos que _a política de custo de dinheiro alto 
para conter. a inf1ação não teve êxito. Quais seriam as prová
veis medidas para modificar esta grave situação? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Senador 
Onofre Quinan. V. Ex~ leVanta uma- questãO fundamental 
por que passa a economia brasileira no momento. Eu não 
chamaria propriamente de recessão a situação que estamos 
vivendo hoje. Há uma certa elevação do nível de atívidade 
na economia _em comparação com anos passados, mas V. Ex~ 
tem toda razão, quando afirma ser muito abaixo do potencial 
de crescimento já demonstrado, no passado, pela economia 
brasileira. 

Não há razão para que- o Brasil não possa almejar uma 
perspectiva, a médio prazo. de voltar a crescer com condições 
de absorver esse fluxo de novas entradas no mercado do traba
lho e redução do desemprego. Esse ê o objetivo do Presidente 
Itamar Franco, do Ministro Fernando Henrique Cardoso e, 
como tal, terá que ser devidamente levado em conta pelo 
Banco CehtraL O nosso objetivo úitifno é, ria- verdade, a 
obtenção de um crescimento econômico sustentável e perce
bido como tal. 

Sobre o alto custo _do dinheiro que inibiria investimento 
e produção, as altas taxas de juros decorrem, em grande parte, 
das altas taxas de inflação que hoje prevalecem na economia 
hrãsileira. Tentativas de levar uma taxa de juros real negativa 
em unl nível macroeconõmico poderiam, de uma maneira 
enganosa e ilusória, em um primeiro momento, estimular in
vestimentos, formar estoques de todo tipo e estimular algum 

- tipo de produção. TOdavia, não seria algo sustentável a longo 
prazo, que é o que nos intéressa. 

O nosso objetivo é fazer com que a economia brasileira 
possa sair ·desta situação em que se encontra já há alguns 
anos, mas não através de um pequeno fôlego de recuperação 
que-se sustenta ap-enas por alguns meses e que não tem conti
nuidade. Estou convencido de que a questão que V. Ex~ levan
tou é de fundamental importância, angustiante para -o"-produ
tor brasileiro, médio e pequeriO em partic_ular, taitto ruial 
quanto urbano, está sempre presente em nossas discussões 
in-ternas. Depende, entretanto, a nosso juízo, de progresso 
e encaminhamento das questões levantadas no Programa de 
Ação Imediata· do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. EX' está satis
feito com a resposta, nobre Senador? 

O Sr. Onofre '<fuinan -Em parte, sim. Pessoalmente, 
não acredito que vamos combater a inflação e a recessão 
-já que para mim o mal maior é a recessão e não a inflação . 
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~-sem produção. Não há no Brasil_ ou em qualquer outra 
parte do mundo outro remédio. Pelos exemplos de outros 
países que baixaram os_impostos, reduziram o custo do dinhei· 
ro a: níveis não reais para combater esses dois __ obstácl!lO.S, 
que, no momento, são os mais difíceis para o povo brasileiro 
e para qualquer povo. 

Sei que não é tão fácil encontrar uma solução; contudo, 
devemos estar centr~dos nessas posições 24 horas por dia, 
365 dias por ano, sem o que, acredito, qualquer pOlítico será 
um fracasso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -: Çom a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Muito obrigado. 
Senador Onofre Quinan, s6-gostaria de dizer que eu não 

poderia concorda_r mf!.iS com V. Ex" Asseguro-lhe que uma 
preocupação básica c fundamental, subjacente a todas as dis
cussões da equipe cconômica, é exatamente essa _a_ que V. 
Ex~ acaba de sç_referir. Por outro lado, como V. Ex" mesmo 
asseverou- concordo inteiramente.....,. um velho ditado inglés 
diz que, "para problemas extremamente complexos e difíceis, 
existem soluções simples, e elas. freqüentemente, estão equi
vocadas.'' 

COm certeza, o ponto fundamental aprCsentado por V. 
Ex• está presente em toda a nossa discussão. Temos ~xat~
mente a mesma preocupação que V. Ex1 , quar seja. a saída 
da situação em que nos encontramos, de maneira a estim~lar 
a produção, o investimento, o Crescimento e o emprego. 

O Sr. Onofre Quinan- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por ordem de 
inscrição, concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, procu· 
rando me ater ao tempo que V. Ex• estipulou, gostaria de 
fazer um comentário a respeito da escolha, feita pelo Senhor 
Presidente da República e pelo Sr. Ministro da Fazenda, dos 
titülares do Banco Centr(lL ?residente e dtrigentes que estão 
sendo, hoje, argüidos nesta Comissão. __ · 

Tendo partidpado de todas as reuniões possíveis, com 
vista a conhecer as diligências para se chegar à negociação 
da dívida externa, não posso me furtar a fazer um comentário 
alvissareiro, em função da escolha do nome do Dr. Pedro 
Malan. 

Faço coro àqueles que aqui já falaram, cxternando a 
minha satisfação pela procura de um nome acatad_o no Sen~do 
e em todos os meios que têm acompanhado esta questão tão 
delicada, qual seja a da reinserção, pela via danCgociação 
da dívida externa, do Brasil no Sistema Financeiro Interna~ 
cional. 

Essa reinserção, que deveria ser um caminho de pro
gresso, tem nuanças de caminho de volta. Sofre sempre com 
muitos questionamentos. Tanto o seu antecessor, o Embai
xador Jório Dauster, quanto o Dr. Pedro Malan mereceram 
o respeito pela clareza com que, a tempo- intlusive preventi
vamente - nos propiciaram as informações a re__speito do 
assunto. 

As minhas questões se -:dividem,. basicamente, em duas 
partes. Primeiramente, não posso deixar de manifestar a mi
nha inquietação sempre que muda um dirigente do Bane<? 
Central do Brasil. Esta inquietação está resumida numa cons
tatação que pode ser obtida à página 16 desta eâlçã6 _:_.:não 
sei se essa edição do jornal Folha de S. Paulo é uma homena-

gero ou uma provocação: "O Sistema Financeiro mergulha 
nos lucros." Aqui há balanços_ para ninguém botar defeito. 

Na página 16, entretanto, há uma frase que me desperta 
a alergia que eu sempre tive_ um_ pouco escondida. Compa
rando o balanço dos bancos estrangeiros com os bancos nacio
nais, tem-se a seguinte frase lapidar: "Os bancos estrangeiros 
estão tendo resultados menos expressivos do que os bancos 
nacionais, porque eleS se atêm aos negócios bancáriõs tradicio
nais de financiamento da produção." 

Na coletânea de balanços, são os únicos e_spécimes que 
apiese-iltarri algum resultado líquido negativo. O Banco de 
Boston, por exemplo, não lucra com a captação de recursos 
livres; ele não tem rede para fazer essa captação e tem custos 
básicos mais ou menos fixos, diante de uma receita relativa-

. mente inelástica. 
Essa frase, penso-, produz erisipela em todos aqueles que 

desejam que o Brasil seja recondenado ao fracasso. Faz parte 
da nossa condenação ao fracasso que a atividade de financia:_ 
mento da produção seja um mau negócio até para os bancos, 
e as outras atividades sejam boas. Esta é, na essência, a nossa 
condenação ao fracasso: um país que chega ao ponto de pUnir 
o trabalho e quem o financia e premiar os outros é um país 
condenado ao fracasso. 

Cada vez que muda a direção do Banco Central, alé~ 
.da oportunidade de nos atualizarmos com as observações de 
pessoas com currículos elogiáveis, dos mais estudiosos desta 
Comissão, não muda essa condenação. 

Gostaria de ouvir de quem conhece_ o mundo se essa 
condenação pode ser revertida. A minha convicÇ-ão é ~e que 
se passa da área externa para a área que é a grande causadora 
da inflação brasileira: a forma de administrar a dívida_intern~ 
e- o fato de o grande tomador do dinheiro dos bancos, que 
têm lucro, ser o Governo. 

Indago se a situação desses títulos- que não serão pagos 
- que diariamente são injetados no mercado, que entorpece 
a economia, pode ser revertida. 

Evito sempre trazer questões regionais; todavia. se não 
trouxesse uma questão do meu Estado, estaria descumprindo 
a obrigação do meu niandato. 

Vou passar às mãos de V.s~ os números do Banco de~ 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que potencía~ -
lizou objetivaffien!e seu desempenho no que pode ser resu
mido da seguinte forma: 

Em 1989, ele repassava em r;:mpréstimos de longo prazo 
(banco de desenvolvimento n~o_ faz operação de curto prazo, 
quer dizer, não faz essas operações típicas para dar lucro) 
e respondia por 21% do repasse de recursos do BNDES para 
a economia do Sul do País, cornparando~se com os outros 
três Estados. Mato Grosso do Sul também faz parte dO -sistema 
que _era BRPE e agora está se transformando em_ B~DI. 
Hoje o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catc;t-

. rina responde por 51%. Portanto, teve um crescimento em 
relação aos demais mecanismo~_ de financiamento de investi
mentos na Região Sul de 150%, grossó mOdo. 

Quero fazer um apelo para que o futuro Presidente do 
Banco Central não se atenha a preconceitos que já estão in
crustados no Banco Central e que se materializam na determi
naçãO estranhamente irreversível de extinguir esse banco. Es
tranhamente irreversível, porque creiO que todas as coisas 
são- "reversíveis pelo bom senso. 

Não há neÜhuma- operação irregular. O Banco tem um 
desempenho primoroso, exemplar. e está dando certo. estra-
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nhamentc a tudo isso que dá certo no sistema financeiro brasiw 
leiro. Ele só não fa:l é aquilo que dá lucro, -mas está com 
seu balanço positivo, não tem nenhuma operação de curso 
irregular, pelo menos havida nesse período de expansão. 

Por isso, apelo ao futuro Presidente do Banco Central, 
para que S. Ex"'-- não-se a tenha a este preconceito perverso 
e reabra essa questão, com o tirocínio que sempre nos mos
trou, e a examine com racionalidade. Pode até manter a deci
são, desde que não se prenda a preconceitos. É uma ma~ifes
tação que, na condição de Senador por Santa Catarina, eu 
não poderia deixar de fazer nesta oportunidade, sob pena 
de cometer o grave equívoco da omissão. 

Essas as minhas duas obst:rvações. -" __ 
Que política V. s~ i~agina possa ser adotada em relaçã~ 

aos bancos cm desenvolvimento? Para não tornar uma questão' 
meramente paroquial, ainda que seja a minha paróquia -
e, como jesuíta, prezo muito a minha paróquia - , qual 
é a política a respeito de bancos de desenvolvimento? Nem 
vou falar sobre bancos estaduais. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR- PEDRO MALAN - Senador Espcridião Amin, 
sobre a segunda indagação, o único compromisso que pOsSo 
assumir é o de me informar junto aos setores competentes 
do Banco Central a respeito da situação desse banco partícular 
a que V. Ex' se referiu. 

Em princípio, compartílho com a posição geral do Banco 
Central do Brasil, no que diz respeito a bancos estaduais 
e bancos de desenvolvimento, embora esteja sempr(! __ disposto, 
após discussões internas no 8anco, a tratar desses casos, como 
este a que V. Ex• se referíu. Eu lhe agradeceria qualquer 
documentação que me puder ser encaminhada, ao mesmo 
tempo em que assumo aqui o compromisso pessoal de lhe 
enviar uma comunicação do Banco Central sobre a situação. 

A inquietação de V. Ex~, compartilhada com vários de 
nós, recai sobre essas sucessivas mudanças no Banco Central 
e, cm particular, sobre esse texto. extremamente r';!le,vante,
a que V. Ex~ se referiu, que indica- eu -não vi_ .o-texto 
- , aparentemente, que o desempenho de certos bancos é 
menos expressivo do que outros e que isso está ligado à natu
reza e ao tipo de atividade que financiam. 

Nobre Senador, sem ter lido a matéria e sem ter visto 
os números, tal como apresentados, entend_o que isso se rela
ciona a uma cultura inflacionária e exp~rfêncías de inflação 
no Brasil, que já se prolonga por décadas, além da não existê-n
cia dessa cultura inflaCionãria na cultura de outros bancos 
não totalmente aclimatados, através dC alguns _de seus execu
tivos, aqui ou nó exterior, à maneira pela qual o sistema 
fin3.nceiró se adapta, convive c permite que a eJ:onomia funcio
ne com taxas de inflação vexatórias, como essa que caractefiZa 
a economia brasileira hoje. 

Eu diria que a razão fundamental pela qual essa dispari
dade de comportamentos c resultados existe está ligada à 
inflação e à experiênda acumulad:i1. ao longo de anos de convi
vência, que presumo seja maior em bancos c instituições firian
ceirás nacionais- do que cm bancos estrangeiros, apesar destes 
também aprenderem rápido. 

TOdavia, creio ser da maior importâncí3. a revelação que 
V. Ex~ acaba de fazer. O tempo, o talento, a ehergia-de 
várias das melhores cabeças deste País que hoje confluem 
para o mercado financeiro provavelmente se dirigirão para 

outras atividades, como ocorre em qualquer outro país desen
volvido na área de produção, de comércio, de serviço. A 
inflação gera essa enorme possibilidade de arbitragem, em 
que boas cabcças financeiras sempre têm algo a ganhar. Toda
via, não é, obviamente, o estado ideal de uma per~p-CCtivã 
de longo prazo. 

Agradeço muito a pergunta. Vou ler com atenção não 
só o artigo como os balanços e os resultados dos bancos. 

Não sei _se o Dr. Francisco de Almeida Pin~q gostaria 
de fazer algum comentário sobre o assunto. 

O Sr. Francisco Eduardo de Almeida Pinto- Observa
mos, no mercado financeiro, três tipos de atuação de banCos. 
A primeira é a atuação dos bancos ditOs vãtejtStaS·, qi.ie tênl, 
na prestação de serviços, hoje em dia, infelizmente, a sua 
maior fonte de receita. Digo infelizmente, porque essa presta~ 
ção de serviço é remunerada de uma forma que implicitamente 
pressupõe a existência de inflação alta. 

A forma mais comum de remuTieração dos banCos é atra
vés dos chamados floatings bancários, ou seja, consegUíf com 
que os recursos fiquem nos bancos por um, dois ou três dias 
sem remuneração, quaisquer que-sejam esses recursos.· 

Essa é _uma deformação do nosso sistema bancário, que, 
ao invés de financiar a produção e prestar servíçôs CObrando 
por eles diretamente - apesar de eu saber que existe uma 
grande discussão sobre o nível das tarifas bancárias que, muitas 
vezes, têm um preço muito abusivo- , os-bancos acabam 
sendo beneficiados pela inflação, mais do que pelos juros 
reais propriamente ditos. Nesse caso, o chamado flo"ating é 
um benefício dos juros nominais e não -dos juros reais. Esse 
é um primeiro tipo de atuação que existe no Sistema. ---

- O outro, como o Dr. Pedro Malan comentou, é o dos 
departamentos de bancos que se beneficiam da grande oscila
ção da inflação no Brasil, não no sentido de obter os chamados 
floatings mas de se aproveitar - usando um termo Um pouCo 
agressivo - das grandes variações de preços existentes no 
Brasil. 

Há que se reconhecer que, do ponto de vista do acionista 
do banco, solicita-se aos seus funcionários, aos seus gerentes, 
à sua equipe gue, se existirem essas oportunidades, as apro-
veitem. -

Essas oportunidades tendem a cair substancialmente se 
conseguirmos caminhar no sentido da estabilização. É_ ó.bvio 
que a Bolsa, num país estável, não irá variar 7% para cima 
num dia, cair 3% no outro, ou subir 10%._ As taxas de juros 
não vão subir 1 o/o num dia, cair 2% no outro dia, subir 3% 
rio outro dia. As variações são de 0,1 o/o ao ano, que é uma 
grande _:variação. Essa atividade também tende a se reduzir 
se se caminha para a estabilização. · ' ... 

A terceira fonte de resultado é o financiamento da produ
ção. É __ óbvio que a função essencial do sistema bancário é 
o financiamento da produção, mas témOS que reconhecer -que 
o sistema bancário é um intermediário entre o poupador e 
o empresário que necessita de recursos para os seus negócios. 
O banco pode alocar os seus recursos próprios para operações 
a longo prazo, para operações de financiamento à produção, 
todavia, naquilo que excede seus recursos próprios, ele tem 
um compromisso com o seu aplicador. S_e o poupador, em 
função de toda conjuntura inflacionária e dos riscos-inereo_tes 
às aplicações 'financeiras nci Brasil, exige prazos_ curtos de 
30 dias, ou exige uma taxa de juros altos porque se s_ente 
mal remunerado, dado que aqui existem riscos_ de tablitas. 
congelamentos, confiscos, o banco que tomou esses recurs_os 
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emPrestados e tem um compromisso com esse poupador não 
pode fazer outra coisa, se nã_o quiser ser um banco irrespon
sável, do que oferecer condições semelhantes aos seus toma
dores de empréstimo. Se ele oferecer condições melhores aos 
seus tomadores de empréstimo do que oferece aos seus poupa
dores, obviamente o b_anco está fadadq ao f.raçasso, 

A minha percepção, com a experiência que tenho de 
dez anos no sistema financeiro_, é de que a solução para essa 
deformação da economia no setor bancário, desproporcio
nalmente importante dentro da estrutura de geração de renda, 
é a estabilização da economia. Enquanto não houver a estabili
zação da economia; teremos essa grave distorção. 

Peço desculpas ao Senador Esperidião Amin, a quem 
faço uma solicitaçãO. -

V. EX", em suas considerações, colocou ser do conheci
mento de todos que os títulos da dívida interna não serão_ 
pagos. Se V. Ex~ tiverem a:·oon~lderação9.e aprovar o meu 
nome para a Diretoria de Política Monetária, cu peâiria que 
fossem evitadas declarações desse tipo, prejudiciais à função 
que desempenharei. O meu trabalho, em conjunto com o 
Dr. Pedro Malan, com o Ministro da Fazenda c, em última 
instância, com o Presidente da República, é essencialmente 
dar credibilidade aos títulos da dívida interna. Procurarei 
transmitir p-ara o mercado financeiro; que deposiHi"uma gra:n-
de confiança em mim pelo fato de eu estar integrãndo a equipe, 
que o respeito à dívida interna é uma con_dição Sine qua non 
para o sucesso do programa de estabilização. Desculpe-me, 
Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Esperidião Amin. 

O SR_ESPERIDIÃO Al\IIM- Desejo, ern: priineíro lu· 
gar, dizer ao ilustre Dr. Francisco Pinto que diSpensO o seu 
conselho e o seu pedido, porque S. s~ não me entendeu. 
Eu disse, e repito, que esses títulos são colocados no mercado 
há 11 anos, com a notoriedade da inadimplência, com a_ noto
riedade da repetição do giro. Foi isso que eu quis dizer. 

Tanto -é ·assim_ ·que o Governo tem mantido, e este Go
verno aumentou o giro dos_ títulos, ou seja! ele reduziu a 
parcela que é obrigatoriamente paga. O memOrando- dt!êiücn
dimentos da gestão da Sr" Zélia estabeleciae-in _17%_a parcela 
do "a pagar". que atualmcitte é de 10%. Os títulos são coloca
dos no me(cado_ com a notoriedade, com _a_ fama de que não 
vão ser pagos. Por isso eles estão sendo abs_qrvidos pela via 
do Banco Central na sua comercialização. 

De forma que eu dispenso a sua colocação. Longe de 
~er uma admoestação, é apenas uma reflexão! mas eu a dispen
so, porque esta é a minha coQvicção. Estou estudandq esse 
assunto há 11__ anos~ isto é cancerígeno, vai con~iryuar a _ser, 
porque quem vai pegar para pãgar no vencimento tem que 
pagar a taxa de juros desse título que não vai ser_ pago no 
vencimento. E não vai ser pago seguindo regras do Banco 
Central e do Governo Federal, que estabelece mecariismo 
de rolagem de 90% do valor emitido. 

Estamos todos o_s dias aqui apreciarido. São títulos com 
a notoriedade da inadirnplência, com a marca-da inadimplên
cia. São eles que provocam no mercado o câncer da elevação 
da taxa de juros. Esta é a minha convicçãô. v.s~ tem (9do 
direito de pensar diferente, mas eu dispenso s-eu conselho 
e sua ponderação. 

O segundo ponto que desejo focalizar é a reflexão do 
Dr. Pedro Malan acerca da aComodação dos bancos nacionais 
a esse ambiente de alta inflação. Fico muito satisfeito pOrque 

o Dr. Pedro Malan vai assumir a pre-sidência do Banco Ceniral 
com essa compreensão. É fato, os bancos nacionais se adapta
ram a essa inflação, e tenho certeza que a sua inteligência 
vai remetê-lo ao passo seguinte do raciocínio. Adaptaram-se, 
e essa adaptação é tão perfeita que etes torcem para que 
o C].uadr9 __ se __ mantcnha assim. Quando eu vivo bem numa 
certa temperatura. co-mpro ar-Condicíoriado para ficar sempre 
nessa t~rnperatura. Se o meu negócio viceja com 30% de 
inflação ao mês, começo a torcer para que ela se mantenha 
nos 30%, passo a ser um agente que difiCulta qualquer expecta
tiva, qualquer política de redução desse nível_de temperatura 
do meu ambiente. 

E, finalmente, não posso, até pelo apreço pessoal que 
lhe dedico, deixar de fazer ~m comen!ário de natureza pessoal. 
Sou daqueles que entendem que a aceitação do cargo- pÕr 
pfir_te de V. S•_ é uma demo.o::;traç.4u de patriotismo. Torço 
muito pelo seu Cxito. c tomo a liberdade de fazer aqui, sem 
coiTú!ntários maiore-s, um augúrio: desejo, de coração, que 
V. s~ mantenha o aplomb, a fleuma, o bom senso que sempre 
revelou, mesmo se houver alguma recriminação do Presidente 
da República ao Banco Central. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da_ Mesa atende a urna solicitação do Dr. Pedro Malan, que 
quer falar a respeito das considerações d6 Senador Esperidião 
Amin. 

Com a palavra o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Senador, é sempre um prazer 
ouvi-lo, e, às vez.es, V. Ex~ chega a me comover, com os 
bons augúrios, em particular. Espero não decepcioná-lo. 

Com relação às questões extremamente rele.vantes que 
mencionou anteriormente, o que posso lhe assegurar, no mo
mento, é que estaremos dcdk;ando enorme atenção e reflexão 
a elas. 

Conheço o Dr: Francisco de Almeida Pinto há muitos 
anos ----:-- gostaria que ele dissesse algo - , e posso assegurar 
que em nenhum momento, estou_ seguro, passou pela sua 
cabeça ter qualquer atitude desrespeitosa com V. _Ex~ ou com 
qualquer outro Membro desta Casa._ ialvez fosse bom que 
el~ mesmo se explicasse, se ó S_r, Presidente permifii'. Mas 
quero lhe assegurar do respeito em relação à Casa __ e_a .cada 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
concede a palavra ao Dr. Francisco. 

O SR. FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO 
- É eviderite que a minha consideração não tinha nenhum 
sentido desrespeitoso. Peço desculpas pelo fato de não ter 
entendido a colocação_ de V. Ex~ co_rretamente, mas coosidçJO 
que é da minha responsabilidade, a cada momento, transmitir 
para os ouvintes que há um compromisso meu, pessoal, do 
Banco Central, de toda a equipe. irretratável, com a estabili
dade da moeda. Pretendo firmar esse compromisso e manté-lo 
a cada segundo do meu trabalhQ. _ 

Peço desculPaS pelo mal entendido. De forma alguma 
tive a intenção de emitir conselho para Senadores da Repú
blica. 

O Sr. Esperidião Amin - Sem comentário, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
õ Senador Beni V eras. 
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O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, como tenho 
um compromisso inadiável, quero passar às mãos do Dr. Pedro 
Malan algumas perguntas _que formulei, e gostaria que S.s~, 
posteriormente, me remetesse as respostas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
esclarece que a votação é nominal. Precisamos de_ todos os 
Senadores aqui presentes para votar. Não haverá votação sim
bólica. Todo Senador terá que votar. A presença de V. Ex•, 
como Relator da indicação do Dr. Pcdrq Malan, é importante, 
por isso a Mesa pede que reconsidere a sua inte.nção de_a_usen
tar-se da votação. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Gostaria, então, que os nobres 
Senadores respeitassem o tempo que V. Ex~ estabeleceu. 

O Sr. Ronan Tito- Mas agora? Quero os mesmos cinco 
minutos dos Senadores Eduardo Suplicy e Espcridião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Cone<:do a palavra 
. ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS - Sr. Presidente. faço minhas as 
palavras do Senador Esperidião Amin a respeito· da sua ·con
fiança de que o Governo tem no BanCo Central, mais uma 
vez, uma equipe de alta credibilidade, que eticamente é reco
mendada para o papel que deve desempenhar. 

Uma questão. no entanto, me chama a atenção. Nós, 
que convivemos com a população, sabemos o· quanto ela se 
ressente do aparente sucesso do sistema financeiro. A popu
lação faz sacrifícios - ainda agora discutimos uma política 
salarial para o País cm que buscamos que .a população cedesse 
um pouco, devido à luta antiinflacionária que vai ser desen
volvida-, mas sempre foi muüodifícil encararmos_a pergunta 
sobre o que se fazia com os bancos. Os bancos têm. um ~norme 
lucro. Não são mais, hoje, os grandes finarrciado.res da produ
ção. A maioria das empresas do País, hoje, já Se organizOu 
de tal maneira que pode operar com baixa taxa de financia
mento bancário, porque se se aumenta o nível P.~ recursos 
bancários, seguramente elas não conseguem operar com resul
tados. 

É uma situação conhecida, todos os que são emP-i-esários 
sabem disso. O banco, hoje, não é fundamentalmente o firtán
ciador da produção, ele tem outras atividades_, E .... P que chama 
mais a atenção: será que os bancos estão sempre corretos 
na sua atitude em relação à economia do País? 

Não vemos o Banco Central agir em relação à atitude 
que esses bancos~ eventualmente, possam tomar. SCrá que 
eles s_ão_ tão corretos, ou o Banco Central não teril s"e 4edicado 
adequadamente a verificar o desempenho desses bancos em 
relação à economia. Tenho dúvidas quanto a íss6. Imagino 
que eles deveriam ser repostos em seu papel, mas, para isso, 
seria preciso um Banco Central mais enérgico para acompa
nhar o exercício real do papel que se espera desses bancos. 

Conhecemos bancos em que o empresário é, ao mesmo 
tempo, de outro ramo e do banco. No outro ra.mo. ele fracas
sou, mas no banco ele é um tremendo sucesso. A atitude 
do banco, hoje, é uma atitude anti-social, está transferindo 
uma renda enorme do País para o setor bancário, esterilizando 
esses_recursos que poderiam ser muito melhor empregados 
se estivessem na produção, ajudando a população a sair do 
ponto em que se encontra. 

Imagino, presumo que o Banco Centf!ll tenha uma certa 
tolerância, uma certa permissividade no exame da atitude 

dos bancos em re:l_ação à econorp.ia nacional, Gostaria de ouvir 
o Dr. Pedro Malan a esse respeHo. - -

Também gostaria de perguntar sobre as informa_ç66s-que 
têm corrido, de que cessará a indexação. Imagino que seja 
uma boa cois<;~, em princípio, acabar:-se co.m ª ind,e~açã,o, por
que ela coloca a inflação num patamar bastante alto; o mês 

c já começa com 30, 32% de inflaç3o_. Num_ determinado mo
mento, essa indexação pode ter sido útil para a convivência 
com a inflação, ou até para melhorá-la, mas hoje, com certeza, 
a indexação é um dos responsáveis maiores pela inflação. 

-Acabando a indexação, como parece que vai acontecer, 
. que medidas se tom.a:riam para compensar a sua falta, pt:Jrque 

vejo que vai provocar um grande tumulto na economia a 
cessação da indexação. 

A terceira perguti.ta que- quero fazer é a segU:ihle: hOs 
Estados Unidos, hoje, encontram-se fundos de investimentos 
que prometem taxas bem maiores se o investidor se dispõe 
a correr risco no Brasil. Na_Bol_sa de Valores brasileira, hojel 
h~ um investimento muito grande de capitais estrangeiros. 
Esse capital, infelizmente, não é parti. o lançamento privado 
de ações, é para o mercado sec_undário. Isso ajuda o :Brasil 
ell) __ quê? Para que propiciar aós investidores estrangeiros a 
oportunidade de ganhar especulativamente na Bolsa de Valo
res b_rasi_leira, se esse dinheiro não chega às atividades econô
micas? E um dinheiro de motel, como diz o Senador Esperi-
dião Amin. -

Essa é uma coisa que_não entendo, realmente. A minha 
percepção não vai ao ponto de entender por que é bom para 
o País que esses recursos estejam aqui espectilando na Bolsa 
de Valores, no mercado secundário. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN -Senador, agradeço suas per· 
guntas. Sobre a questão da fiscalização e controle dos bancos 
e instituições financeiras por -parte' do -:Bao_co central. posso 
lhe assegurar que o Banco Central tem uma diretoria de fiscali
zação e atividades de controle que segue à risca regulamentos, 
normas, procedimentos, auditoria e contabilidade dos bancOs. 
Estaremos olhando com enorme atenção para essa atividade. 

Sobre a questão da indexação e de como lidar com ela, 
penso que ela, hoje, é uma forma perversa, se quisermos 
assim, de permitir o funcionamento da economia brasileira. 
Começou em meados de_ 70,~apenas como forma de permitir 
que o Governo colocasse títulos no mercado, assegurando 
a correção, porque, de outra forma, o mercado não_ tomaria 
títulos_do Governo na_s condições da _inflaçãO que pre-vakciam 
·na· época, que eram muito abaixo das que são hoje. Mas 
algo que começou apenas para a colocação de títulos do Go:_ 
vemo no mercado, para que se pudesse financiar de forma 
não inflacionária, acabou acompanhando a evolução da infla
ção, e, hoje, temos um sistema praticamente formal ou infor-
mal generalizado de indexação da economia_. __ _ 

Os bc:letins do Banco Central registram 12 tipos-de ind~~ 
x-adores dtferf':ntes na economia; contratos os mais diferentes 
estão relacionados a diferentes indexadores. Estamos hessa 
situação peculiar de _que talvez o Brasil seja o único País 
do m.undo que tem que proteger a sua própria economia, 
a sociedade, contra a moeda que ele mesmo emite. É uma 
situação realmente peculiar. 

Nu_rna Situação_de instabilidade, de expectativa de infla
ção alta como es~a, não se pode deixar de lado totalmente 
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algum tipo de indexação. As dificuld;;,des_que existem hoje 
são que a pletora, a miríade de (ndices, de UFT_Rs, de IGPs, 
de TRs, todos eles acusando variações que podem parecer, 
no período de um ano, não muito dif~rentcs, mas ·qu_e são 
significativos· para decisões do dia-a-dia de agentes, são uma 
enorme fonte de instabilidade para a economia. 

Acho que teremos que discutir de forma ampla com a 
sociedade formas de ter referências um-pouco me_n9s inefiCa
zes do que a que temos hojl! em funcionamento ria etoflomia 
brasileira. 

Não é apenas legado do passado a innaÇão bnisiléira: 
Ela tem um componente, ~sa memória que vem da iildexação, 
que transmite para hoje a inflação realizada no período ante
rior.- Irias -tãinbém tem l.iti(tomponcntc de expe-ctativas para 
o futuro extremamente elevado. O drama da inflação brasi
leira hoje é que ela tem um componente de inércía, o legado 
do passado, e um componente de expectativas de futuro, refor
çadas por todo tipo de sinais que o mercado capta. Essa é 
a combinação que teremos de enfrentar. 

Sobre a última pergunta, sobre o ingresso de ·recursos 
Via conta de capital, esse é um fenômeno -generalizado hoje 
no mundo, não só no Brasil ou na América Latina. Todos 
nós vimos o quase colapso do sistema de taxas__ de câmbio 
européias, exatamentc devido à rapidez c à magnitude desses 
fluxos de capital apostando contra val_prizaçõcs âu desvalo
rizações respectivas de determinadas moedas, ou explorando 
pequenas variações de diferenciais "de taxas de ju~ÇlS. Isso. 
faz parte do mundo hoje. Estima-se- que em determinados 
dias podemos ter cerca de um trilhão _de dPlares circ!J.lando 
no mercado financeiro internacióôal, soh várias denomina
ções. 

Esses ingressos de re_cursos têm sido um problema discu
tido nas dirctorias executivas do Banco _Mundial, do Fundo 
Monetário Internacional, e também suas implicaçõe~ macroe
conórnicas, em termos de pressões para apredaÇãõ-do câmbio, 
efeitos sobre taxas de juros. ___ _ 

O que possO lhe dizer é que o risco dÜ- Brasil, cOmo 
de qualquer país, está sempre presente ness~fS considerações. 
Isso explica porque diferentes países têm taxas difercn"ciadas 
de ingressos desses_ rec::_ursos, que é algo exatamcntc ligado 
ao risco de emprestar para aquele país. 

O que queria lhe dizer, Senador, é que estaremos olhando 
issó com a maior atenção e. na verdade, o Banco Central 
já vem tomando medidas nessa direção; o- praZO rhfni.filo de 
permanência desses recursos, que era de dois anos, passou 
·para dois anos e meio, e agora é de três anos; houve ;}Iteração 
no prazo, para considerações de Imposto de _Renda, e na 
semana passada uma dirctoria do Banco Central aprovou uma 
decisão, ad referendqm do Conselho Monetário, restringindo 
o acesso desses recursos aos fundos de commodities. 

Os bancos centrais, em qualquer país do mundo, prestam 
enorme atenção às implicações macroeconômicas deSseS influ
xos, via conta de capital, e isso faz p"artC da ativ_idade econó
mica de um banco. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -:-Tem a palavra 
o Dr. Francisco Eduardo de Almeida Pinto. 

O SR. FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO 
- Sr. Presidente, gostaria de complementar a explanação 
do Dr.- Pedro Malan. Em relação à sua preocupação Com 
o mercado primário de ações~ há que se considerar que a 
existência de um mercado primário forte é função de um 
mercado secundário forte. -

_Não é ver_cl_~de que apenas os investidores estrangeiros 
sejam respons~veis por um mercado secundârio forte, mas 
eles são peça importante dentro dessa concepção de um mer
cado secundário forte. 

. _ Ao lado das pessoas físicas braSileiras, das empresas, dOS 
investidores adicionais, fundaç_ões. etc., os i_nvestidores estran_
geiros são uma parte importante, o que possibilita que urna 
futura emissão primária de ações das empresas brasileiras seja 
maiS ócm recebida. Acho que há um vfriculo nesse sentído 
entre o mercado secundário, a presença dos investidores es
ttãn:geitos no mercado secundário e o crescimento do mercado 
primário de emissão de açõcs. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A palavra, por 
ordem de inscrição, é franqueada ao Senador Dirceu Carneiro. 

OSR- DIRCEU CARNEIRO- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, eminentes autoridades indicadas para o Banco Central, 
quero fazer uma indagªçâo bem ohjetiva, que diz respeito 
ao fecha!nento de agências hancárias. Particularmente me refi
ro às do Banco do Brasil, às centenas de agências, em pequenas 
cidades brasileiras, que, muitas, tinham prédio para funciona
mento, casas para gerentes e outras infra-estruturas que hoje 
estão sendo depredadas, por razões óbvias. 

- Por outro lado, o que estamos percebendo em algumas 
regiões, é que há um deslocamento de pessoas, que vão às 
agências mais próximas, às vezes a trinta, quarenta, cinqüenta 
quilômetros ou mais de distância, e que dependem, evidente
mente, de negócios junto ao Banco do Brasil- empresas, 
agricultores e diversas atividades dessa ár~a~ PQr outro lado, 
já fazem compras nesses locais onde as agências permanecem, 
alguns se deslocando para essas cidades onde as agências conti- _ 
nuam abertas, e tenho perCehido que o fechamento das agên
cias acaba favorecendo um proces..;;o migratório extremamente 
grave que o nosso País tem, pois já teni. 72% da sua população· 
em apenas 3,5% do ~eu território, que é a área urbana, as 
cidades brasileiras. 

Estão sendo avaliados o custo-ht.!nefício e as conseqüên
cias disso? 

Gostaria de ouvir umÇl reflexão das autoridades que estão 
sendo indicadas para o Banco Central sobr_e este assunto; 
já ·que ele está no Banc::o Central, neste momento, para ser __ _ 
decidido; se, realmente, essa lógica cconômico-finarrceira se 
sobrepõe-a outros aspectos de natureza social que, do ponto 
de vista financeiro, não são tão ponderáveis, mas do ponto 
de vista social são absolutamente importantes para a distri
buição da população -na geografia brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Senador, não tenho dúvida 
da importância das implicações da questão que V. Ex~ levan
toul nas suas dimensões sociais e pessoais, para as famfiias 
envolvidas. 

Confesso que não estoU informado sobre a situação de 
agências particulares de_ instituições fínariceiras oficiais, mas 
acho - vou adiantar a percepção que tenho - que é boa 
prática bancária, em princípio, embora a decisão deva caber 
à direção de cada instituição- isso não se aplfca~ por exemplo, 
ao Banco Central, mas à direção de instituições financeiras 
oficiais-, a identificação de agências que representam défi
cits, resultados operacionais extremamente negativos, _e uma 
a:n~_Iise econômic:o-fmanceira talvez pudesse recomendar um 
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equacionamento da questão na forma de uma conc~_n_tração 
com a agência mais próxima que fosse mais eficiente. 

Existe uma experiênCia, já demonstrada, de que o vólume 
de negócios passível de ser realizado por determinadas agên
cias de algumas regiões do País talvez não justifique, do ponto 
de vista estritamente econômico-financeiro, ·a-- sua ·preSença-
naquele local. _ __ 

Entendo que essa é u_ma questão a ser discutida çaso 
a caso, e cabe. em última análise, a responsabilidade final 
à direção da instituição oficial envolvida. _ _ .. 

Não sei se é ao Banco Central, como insti.tuição com 
responsabilidades específicas, que cabe fazer uma análise so
cial das implicações dos_ fechamentos potenciais de determi
nadas agências deficitárias. _ _ _ . 

Não sei se respondo à pergurita de V. Ex', mas Quero 
dizer que compartilho da sua preocupação e estarei discutindo 
esse assunto com os fu_ncionários do Banco Central que tratam 
mais diretamente dele. Se V. Ex' quiSer, prbcurare'i fazer 
com que um deles entre em conta to para continuar trocando 
idéias sobre o tema. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, abdico 
de us.ar a palavra e_entrcgo ao Dr. Pedro .Malan as minhas 
perguntas, C!!>pcrando receber as respostas por escrito. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Assumo o compromisso de 
entregar, por escrito, as respostas às questões do Senador 
Carlos Patrocínio, e peço a ele desculpas, poiS deveria ter 
agradecido, quando da minha primeira intervenção, o_e_Iogioso 
parecer com que apresentou o meu nome perante o S_enado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Senador Ronan Tito. --

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, acabo de ser 
advertido de que poderei falar somente dois minutos. Pergun
to se são dois minutos do Senador Eduãrdo _Suplicy oU do 
Senador Espe-ridião Amin? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A advertência 
não partiu da Presidência da Mesa. V. Ex• pode fazer urna 
média ponderada. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, não [arei lauda
ções ao candidato a Presidente do Banco CCriúal~ ciáQ por(J_"Ue 
não o admire _e não conheça as sua:1 qualidades,_ mas porque 
não poderei exceder aquilo que já foi dito e endosso todas 
as laudações feitas anwríormente. Vamos, então, às pergun
tas. 

Senhor candidato a presidente do Banco Central, indica
do pelo Presidente da República, a que atribui V. s~ a alta 
rotatividade no Banco Central nos últimos tempos? 

Conjuntamente, tenho outra pergunta a fazer: por que 
desta vez, já quC é tradição oúvir o Presidente do Banco 
Central em separado, resolvemos ouvir todos?. Por_ dúzia é 
mais barato? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
explicará a V. Ex" 

O SR. RONAN TITO - Não termin<:\ a pergunta, Sr. 
Presidente. Ou é porque o Exm" Sr. PedrO Malan gostaria 

de_, ele sim, respcuider a todas as perguntas e quanto a isso 
preservar os ·seus companheiros da Diretoria do Banco Cen
tral. 

V.S• sabe- é urna pergunta- que nós temos no Con
gresso Nacioilal um projeto de lei que tornaria o Banco CentraL 
-autônomo, e o a:Utor-desse -projeto foi o então Senador Itamar 
Franco? E o Presidente I.tamar Frarço_edít9»:~/,ec,t?n.tçpt~nte, 
urna medida provisória sem consultar, sem ouvir o Presidente 
do Banco Central, e a medida provisória era sobre moeda. 

-Eu pergunto, quem está certo? O Senador. Itamar franco 
ou o Presidente Itamar Franco? -- -

Outro dia estávamos num debate, em São Paulo, quando 
um empresário me perguntou como_ eu via a presença do 
ilustre Professor André Lara Resende na equipe econô_míca 
do Governo, se já era prenúncio de um novo plano cruzado. 
e eu não soube responder. Gostaria que V .s• me forneçesse 
_munição, porque amanhã tenho que voltar para um novo 
debate, e se fizerem a mesma pergunta, eu preciso saber res
ponder. V.S~ disse, e disse-o bem, que a inflação que aí está 
nos envergonha. Ma"iS do que nos envergonha, ela não é um 
mal, ela é uma desgraça, ela é uma desgraça que penaliza 
principalmente os que não têm defesa . .Os mais penalizados, 
sem dúvida nenhuma, são os desempregados. Quem vai inves
tir num país com uma inflação de 33% ao mês? Depois vêm 
os assalariados, depois vem uma série de o_utros segmentos 
da sociedade__como produtores rurais etc. Sabemos também 
que a inflação tem seus só_cios e tem os sócios privilegiados. 
Eu tinha como sócio privilegiado da inflação, até há pouco 
tempo, os monopólios. os bancos, as empresas oligopolizadas, 
ma_s agor~ c!_escobri um sócio majoritário e ostensivo, o Depu
tado Paulo Pairo e todos que o seguem. Porque todos nós 
sabemos que _salário não é inflacionário, mas tudo __ que se 
adiciona à base monetária, numa inflação de 33o/O- -ao .. mês, 
provoca inflação, seja o que Seja. Pelo menos_eu nunca vi, 
na minha vida, até hoje, nos poucos documentos que li ou 
na história rece-nte do mundo, alguem que propusesse conter 
inflação, d_istribuir riquezas e se tornar_ popular. Não conheço. 
Às vezes, é o momento também de nós &clar(\rmqs is~o!_l;xiste 
uma fórmula mágica, nós que já apresentamos tantas fórmulas 
mágicas, mais uma fórmula mágica: vamos coibit a inflação, 
ser populares e, ao mesmo_ tempo, aumentar a massa salarial, 
diminuir as diferenças entre os salários? Se __ v.s~ tiver essa 
fórmula, por favor. eu suplico que nos conceda, porque nin
guém aqui é sádico e ninguém quer ver trabalhador ganhando 
mal. Se às ve~cs votamos um projeto desse é por pensar que 
esse pode ser um f_ato_r__e;ontra ,esse_ projeto, isso pod-e sei' 
um fator de contenção da inflação. V.S• disse, num determi
nado momento, que envergonha o BrasiL essa inflação, enver~ 
gonha-nos a todos, mas penaliza muitos. Nós, aqui no Con
gresso, também tentamos algumas medidas, nos esforçamos. 

Veja v.s~ a que pónto nós chegamos. Chegamos a instalar 
uma CPI da evasão fiscal porque muitos economistas dizem 
que o déficit público não é a razão total da inflação, mas 
é a sua matriz principal. Com isso, fizemos uma CPI da evasão 
fiscal e o tolo do Presidente, _que foí Vice-Presidente da Fede
ração das Indústrias do seu Estado, saiu brigando com todas 
as Federações das Indústrias, Federações do Comércio, dizen
do que tinham que pagar imposto, que sonegação é crime, 
etc. É claro que esse trabalho foi em muito ajudado pela 
diretoria da Receita, pela secretaria da Receita. E nós.tínha
mos uma ambição grande: aumentar 15% a arrecadação. Che
gamos a aumentar em 22% a arrecadação. O Governo, ato 
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contínuo, aumentou a folha de salários em mais ou menos 
25% para este ano _e já nos ameaça com um (!Umento de 
45%, na sua previsão, para o pagamento de funciOilárioS nO 
ano que vem. 

Eu pergunto a V .$8
: adianta esse esforço de a-rrecadaí

rnais e passar isso para os salários? Essa é a pergunta que 
eu faço, porque V.s~ dividiu conosco a responsabilidade do 
combate à inflãção. Nós não fugíriloS ~essa_respc;msa~ili~ade. 
Queremos assumir essa responsabilidade. E o Congresso Na
cional, ainda há pouco, numa atitude muito -poucO popular, 
rejeitou, por uma maioria absoluta, numa a_titude que eu diria 
antipopular - as eleiÇões -não estã_o tão longe assim - , 
nós enfrentamos as câineras de televisão que estavam ·aqui 
ansiosas para noticia"r, e numa ampla maioria Câm-a:ra e Sena
do derrubar1;l.m aquilo que nós entendíamos que era um pro
jeto que iria aumentar, ainóa mai_s, a_ inflação. Mas todos 
com a consciência de que isso era impopular, porque já havia 
sido feita toda uma propaganda de que era a coisa mais justa, 
mais correta e mais séria.- do mundo nós reajustarmos os salá
rios, recompor as perdas salariais. Não sei por que, no -dia 
da votação, me ocorreu uma frase de um notório revolucio
nário que dizia o seguinte: "Me dê_ um po-uco de inflação 
e eu derrubo qualquer governo". O nome dele _era _Lenine. 
Aí eu passei a--entender um pouco a postura. 

Agora, por fim, uma outra pergun-ra.-que ·eu quero fazer 
a V .s~-mas que não explicaSse com aquela linguagem cifrada 
que poucos entenderão, e este inculto Parlamentar i-tão enten
derá jamais. Como _o Banco Central aufere lucros tã9 grandes? 
E na medida cm que ele aufere esses lucros_ tão grandes, 
quem paga? 

São c:ssas as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -.,.~ C()m a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Senador. 
É sempre um prazer ouvir a sua eloqüêõcia, a pertíhência 
de suas perguntas. 

Eu vou tentar seguir a ordem cm que elas foram formu-
~~ .. . . 

A primeira é delicada, Senador. A que _atribuiria cu a 
alta rotatividade das presidências _e diretorias do (fãlha -na 
gravação) sido melhor se não tivesse sido assim? 

Acredito que é preciso uma certa continuidade, a perma
nência das diretorias. No entanto, atribuo a dificuldades de 
instabilidades, de coalisões políticas, falta de base parlamentar 
sólida por parte de governos, coisas que todos nós, aliás, 
que os senhores, muito melhor que eu, sabem explicar. Eu 
atribuo à instabiljdadç, à precariedade do nosso sistema de 
representação político-partidária. Mas não pretendo me esten
der muito mais sobre isso. 

Sobre a sua segunda questão: Por que nós viemos aqui 
juntos, hoje, eu e os Drs. Gustavo Franco e Fra~cisco de 
Almeida Pinto? Eu devo dizer que foi uma demanda talyez 
equivocada, Senador, de minha parte. Eu achei que seria 
interessante que o Senado pudesse te_r uma idéia d~_ que nós 
constituiremos uma· equipe, c aqui cu quero incluir os outros 
diretores, já confirmados, da Diret_oria do Banco Central, 
funcionários de carreira -do Banco .. Estar.emos trabalhal)do 
em equipe. Eu lamento se às vezes falo mais do que devia 
ou mais longamente do que devia, mas também, tanto que 
eu me lembre, não houve, até agora, a não ser uma eXceção, 
perguntas muito especificamente dirigidas seja ao Dr. Gustavo 

Fra~co, seja ao Dr. Francísco ae Almeida Pinto, e eles vieram 
aqui para isso: Talvez eu devesse ter falado meno~.e çanalizado 
-ou dirigido algumas das perguntas para eles. O meu o.bjetivo, 
eu posso lhe assegurar aqui, Senador, com firme convicçãO, 
não_era, de forma-alguma, tentar vir aqui e responder pergun
tas por eles. Os Srs. Senadores que ainda nãó falaram, se 
quiserem, a partir de agora, dirigir perguntas específicas ao 
Dr. Gustavo Franco ou ao Dr. Francisco de Almeida PintO, 
verão qUe são pessoas extremamente competentes e prepa
radas para o cargo. O meu objetivo não era colocá-los sob 
um manto protetor, não é o meu estilo nem minha capacidade. 
Devo dizer aqui, Senador, para não me estender demais, que 
eu aprendi, ao longo da vida, que nós aprendemos- mUito 
com nossos-professores, aprendemos também com nossos co~ 
legas contemporâneos e aprendemos, mais ainda, com nossos 
ex-alunos. lsso acontece comigo, hoje, nas minhas conversas 
com o Gustavo e o Francisco. Hoje, aprendo mais com eles, 
quero crer, do que eles aprendem comigo, e é bom que assim 
o seja. 

-Quanto a sua pergunta a respeito do projeto do então 
Senador ltamar Franco sobre autonomia do Banco Central 
e_-à-recente medida provisória, presUfno que V. Ex·~ se réferc 
à medida que retirou os três zeros da nossa velha moeda 
e crioU- o Cruzeiro Real. 

Não está clara para mim a extenSão em que o Xime-nes 
não tivesse acompanhado o processo e tivesse sido, total
mente, surpreendido com a medida. Ela já era conhecida, 
Eu não saberia lht! dizer isso, Senador. 

Devo dizer, também, que não tive oportunidade- estão 
na minha mesa --de ler, ainda, os vários projetas, alguns 
estão nesta Casa, sobre a autonomia e independência do Ban
co Central. Confesso que não conheço detalhes do projeto 
tal como apresentado pelo então Senador ]tamar Franco sobre 
autonomia do Banco Central. Mas prometo lê-lo com o maior 
cuidado e atenção. _ 

Sobre a presença do Dr. André Lara Resende na equipe, 
como negociador chefe da dívida e, óbvio, como interlocutor 
nosso sobre a situação da economia. V. Ex~ disse~me que 

-pergunta lhe foi formulada em São Paulo, há pouco tempo 
atrás, se a presença do Professor André Lara era ~m prenúncio 
-uso suas palavras, Senador- de um novo Plano Cruzado. 
E V. Ex~ pergunta-me como responder essa pergunta caso 
ela lhe s_eja posta novamente na sua próxima visita. Sugiro 
que V. Ex~ diga: não, absolutamente não é prenú_ncio do 
novo plano cruzado. __ _ 

Bom, sobre essa inflação que eu disse que nos envergonha 
e humilha - não poderia concordar mais com V. Ex~ -
, ela é também uma desgraça, e os mais desgraçadqs por 
ela são lamentavelmente aqueles que têm menos condições 
dela se proteger, são aqueles que não têm acesso aos fu_ndões, 
às moedas remuneradas e essas_proteçô~s que ~_riamos, via 
sistema financeirO, ·e têm que carregar no bolso essa nota 
que perde quase 1/3 do seu valor a cada mês. 

Isso é um imposto iníquo por todos os títulos e que nos 
devia deixar humilhados e envergonhados de ter uma situação 
como essa. 

Tem ·razão, também, V. Ex~ quando diz que se a inflaç;lo 
fosse algo negativO para todos, absolutamente todos, já tería
mos acabado com ela há algum tempo. V. Ex" tem razão. 

Houve alguns segmentos o~ instituições na ·sociedade bra
sileira que foram Capazes ·de se proteger contra a perda de 
poder aquisitivo derivado da inflação; assim como, levando 
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em cont3. essa miríadG.. múltipla d~ indexadores, índices de 
toda a ordem, obtém ganhos significativos com arbitrage_~s. 
inclusive há um mercado futuro que procura apostar sobre 
futuros índices de inflação e as apostas que são feitas onde 
há grandes perdas, mas também grandes ganhos. 

De modo que, acho que há uma questão básica que trans
cende um pouco o âmbito da ação do Banco Central, mas 
há uma questão básica para a discussão no Congresso e na 
sociedade. __ _ 

Quanto às dificuldades de, no mesmo momento 1 pronlf:-
ter leite e mel, ou seja, a recuperação do crescimento, _do 
investimento, controle da inflação, distribUição de renda e 
riqueza, a experiência histórica mostra_ que existem trocas 
entre essas questões. O segredo das experiéncias- bem suce
didas foi exatamente a dos países que foram capazes de ter 
uma certa seqüência em que essas-questõeiipuderam ser equa
cionadas ao longo do tempo. 

Eu diria a V. Ex" que a democracia é um componente 
insubstituível para que esse processo possa ter lugar. As de
mandas existem lá, corno V. Ex-' mesmo notou;._às vezes, 
demandas legítimas, mas apresent.ada.s sem q. ualquer pr.eoc·u·· 
pação com a aritmética e as suas condiçõe~_do seu finan.çia
mento - e em economia tudo são vaSQS:_ int~rliga,ç!.9s que 
têm implicações para vários outros setores. Ma:i __ entendo que 
a democracia é fundamental, porque permite que essas deman
das se explicitem, elas tém que ser explicitadas. Foi assim 
em países industrializados em que as_conquistas sociais chega
ram a ter lugar porque se expressaram através do processo 
democrático. 

Essa é a razão pela qual estou profundamente convencido 
de que capitalismo e a democracia precisam caminhar juntos, 
porque é a única maneira possível de se colocar preocupações 
de eqüidade e justiça na busca pela eficiência, ao mesmo 
tempo que se coloca preocupações com eficiência na busca 
de eqüidade e justiça. - -

A única maneira de fazer essa compatibilização é através 
de um processo democrático que permite que essas várias 
demandas se expressem. Há esperança - e aí eu concordo 
inteíramcnte com V. Ex~ - de que essas demandas possam 
se expressar com uma identificação clara de corno e quais 
são os mecanismos que permitiriam atendê-las, e náO apenas 
como reivindicações, como se rccursqs pudessem surgir do 
nada através de um decreto presidencial. 

Assim como não se pode fixar por decreto taxa de juro 
real, não se pode fixar por decreto taxa de câm_l;;)jo re_al, não 
se pode fixar por decreto salário real ou tarifas públicas reais; 
pode-se fixar, apenas, por um período curto de tempo todos 
esses valores cm termos nominais, o que vai resultar como 
real vai depender do funcionamento da economia sobre a 
qual não se tem um controle total. 

Da mesma forma, determinados tiPos de demandas con
cedidas com o uso da caneta podem se ver depois na expe
riência real do funcion-amento da economia, tendo um efeito 
até oposto àquilo que era a boa intenção inicial de quem 
assinou a medida porque os recursos têm que vir de algum 
lugar. O Governo não gera recursos através de "saco sem 
fundo" e, sim, via emissão ou via colocação ct'e d)viP:a_s. qüe 
está gerando problemas macroeconômicos. 

Peço perdão por ter me estendido demais. No entanto, 
gostaria de fazer só um último comentário sobre como o Banco 
Central- vou usar a expressão de V. Ex~- "aufere lucros 
tão grandes". 

-Nós chamamos_ não de Ivcro_s, mas de xes_ultados opera
cionais do hanco e estes vêm basicamente de duas fontes. 
-Cotno eu disse, os dois grandes ati vos q'? Banco Cclitral são: 
os títulos que têm em carteira e as reservas interna.çion~is. 
Existe_ uma rem_uncração_s_obre.a re~_çrv_a ç exis~e1,1_1p_a .r~mune
raçáo sohrc a carteira" de títulos. É basicamente do Tesouro 
Nacional. 
- De forma que, é natural que -uma vez que o resUltado 
op~racion~l do Banco, Central é __ deriv~do .da remu_n_~~ação. 
que o Tesouro lhe paga Pelos títulos-que estão no atíVo do 
banco que esse __ rcsultado seja, cqmo é~ to_talrnent~_ t_raQsferido 
ao Teso~ro NaciOnal para o fim de abatimento da dívida. 
Entendo que esse é um Procedirilcnio recomendável e deve
mo_s_ assegurar a sua continuidade. OsJucros não vêm de (ltivi-
dades financeiras ... __ - . _ __ - _ _ __ _ 

Felizmente, Senador, terminamos_~ há [.!lgurn tempo atrás, 
com _urna ativídad_e que é importante, por todos os motivos, 
mas que não é típica em Banco Central em país nenhum 
do mundo: er_a uma diretoria d~ cr_é_Qj_to agrícola. Er:n nenhum 

__ país do mundo, o Banco Central tem uma atividade de fomen
to direto. Isso é_ função de outras_insti!J.dç-ões_Jiilaitcelra~ Çe 
desenvolvimento. 
- oe modo que, o Ban-cO. Central Oão tem um Juc.ro.:clue 
derivado de urna operação ativa outra que não a sua carteira 
de títulos e de reservas internacionais. 

De modo que, os_ re_sultaslos -:-_não_ os çhamp de lucros 
e, sim de resultados -.podem parecer altos. mas, eles são 
resultados da magnitud~ a cartcira de_títulos do ativo ,Qo B~n_co 
O:!J.tral.; é ex~tarii.eritc6sa caitei_r;;cc}l!e_ vamoS redu~i-r: agOra 
com a transferêflcia para o Tesouio de ·párte das obrigações 
do banco, as obrigações externas e o montante equivalente 
do ativo que tambi!m será cancelado com a transferência para 
o Tesouro. 

Desculpem-me por eu ter estendido demais, mas espero 
ter respondido às perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra continua 
franqueada ao SenadOr Ronan Tito: 

Ó SR. RONAN TITO - Gostaria de agradecer ao Pro
f~ssor Pedro Malan, porque respondeu a todas perguntas que 
fiZ. 

Agora, quero fazer urna declaração ao Presidente da Co
missão e ao Líder do Governo que aqui está. Estou disposto 
a aprovar os próximos nomes de Presidentes e diretores que 
vierem, sem nenhum desapreço ao Dr. Malan, porque não 
pode também significar desapreço ao Dr. Paulo Ximenes apro
var-se o nom_e do Dr. Pedro Malan; como também não pode 
significar nenhum desapreço ao Dr. Loyola. ter-se aprovado 
o nome do Dr. Paulo Ximenes; assim como ·não significou 
também nenhum desapreço ao Dr. GroW ter-se aprovado o 
nome do Dr. Loyola. 

No meu entendimento, são todos homens sérios, compe.: 
tentes e que, na :medida da sua capacidade,_ tentaram dar 
de si o melhor. E tenho certeza que o Professor Pedro Malan 
não fará menos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Albano Franco, como penúltimo inscrito. 

O SR. ALBANO FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Dr. Pe9ro ·MalaÍl, a sua conduta, à súa competênCia e 
a sua habilidade o credenciaram não só para receber o apoia: 
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menta desta Casa, ·mas também para a receptividade que o 
seu nome obteve na sociedade brasileira. 

Tive a oportunidade de acompanhar o seu trãbãlhà~ não 
só como Professor e Economista da PUC. mas também a 
sua presença ativa e efetiva- ein váriOS organismos'intérna
cionais e, ultimamente, nas negociações da dívidã- externa. 
Realmente, V. s~ tem multas qualidades. 

Quero também louvar e parabenizá-lo pela equipe que 
está formando para o Banco Central; equipe jovem, capaz 
e que, mais do que isso, dará realmente um entru.sa~ento 
e integração, condições indispensáveis para o bom desem-
penho do Banco Central. _ _ 

Dr. Pedro _Malan, pessoalmente, não teria mais nada a 
dizer, tendo em vista que V. S' praticamente esgotou, através 
das respostas dadas aos meus companheiros, todas perguntas 
e questões,_ desde a questão do Bã.nco Central independente, 
a questão da inflação, da parte ii1tàn3.cioilal; âa pOlítica mone-
tária, etc. _ _ _ 

Entretanto, aproveito o ensejo para pedir que V. s~ dis
corra, rapidamente, em um minuto -e meio- a -dois, sobre a 
questão do acúmulo de reservas observadas _neste último áno. 
Gostaria que V. s~ discorresse sobre o lactO positfvo e o nega
tivo desse acúmulo de reservas que oco_neu, nesse: último 
ano, em nosso País. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_- Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. · · 

O SR. PEDRO MALAN - O Senado Federal determi· 
nou, através de resolução, o nível mínimo de reservas interna-
cionais que estamos obrigados a manter. -

Em relação ao número de meses e-de importaÇões, deter
minados naquela Resolução, isso significa, hoje, um nível 
mínimo de reservas da ordem de 8,5 bilhões de dólares: 

Já me foi fCitã a· ·s-eguirile·pergunta: por que, se o nível 
mínimo de reservas determinado pelo Senado é 8.5 bilhões, 
o Brasil mais de 20 bilhões d~ dólares de reserva? 

Estou convencido de que a razão pela qual podemos atra
vessar esse período de turbulências, de instabilidades políticas, 
de alta rotatividade, como Q Senador Rona_n_ Tito fez referên
cia, assim como- vários outros Senadores, no Ministério· da 
Economia e n:a.s Presidências e Diretorias do Banco Central, 
evitando ataques especulativos contra a moeda na_cional, teln 
muito a ver com o fato de que temos um nível de reservas 
internacionais, que é percebido pelos especuladores poten
ciais, como um motivo que não justifica uma aposta especu
lat~va contra a moeda nacional. Elas tém um valor significativo 
nesse sentido. · 

Senador Albano Franco, se tivéssemos um nivel de reser:. 
vas, não digo de 8,5, mas pocie ser até unl poucO <icinla disso, 
10, 12 bilhões de dólares, é muito provável que em algumas 
dessas crises e _instabilidades_ por que passamos já tivéssemos 
enfrentado algum tipo de tentativa de apostas de que o Go
verno seria obrigado a fazer uni.a i"ápida CCfrreção -no câmbio. 

Conhecemos a nossa própria experiência:; o ano de 1983 
é um bom exemplo. O GoveJhO foi_ obrigado a ratificar uma 
expectativa de mercado que uma rnaxidesvalorízação teria 
lugar devido a um ataque especulativo. 

De modo que, é possível discutir se o nível atual é o 
ideal, se é ótimo ou não. Mas estou convencido de que nã~_ 
se trata de um nível excessivamente elevado, dados a quadra 
de incertezas e o fato de que parte dessas reservas· nãO São,
em verdade, angariadas como reservas de outrQS países via 

geração de supirávit na balança comercial - embora esse 
seja um componente importante- mas via ingressos de capital 
superiOres às saídas, portanto, tem um componente de rescr
v-ãs emprestadas, ou seja, tem um componente mais volátil 
do que reservas que se acumulam via geração de superávit 
comerciais. 

De modo que elas têm um certo Cllsto de aquisição -
V. Ex~ tem razão - na medida em que o Governo para 
adquirir essas reservas precisa emitir ou esterilizá-l~s ~alo
cando títulos no mercado. A questão que se coloca é se esse 
custo se justifica. à luz da proteção, que o nível de reservas 
vem dando à estabilidade da política cambial brasileira, da 
qual depende fundamentalmente o comportamento de nossas 
exportações, importações e a continuidade de um projeto de 
longo prazo que é de abertura lenta, gradual, mais segura 
da economia brasileira a fluxos de bens e serviços interna
cionais. 

Não sei se respondi a sua pergunta. 

O SR. ALBANO FRANCO- Perfeitamente. Muito obri· 
gado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra é fran· 
_queada ao Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, eminentes 
Senadores: 

'Desejo apenas fazer um registro, e q_u~ro fazê-lo de ma
neira a homenagear um comportamento de vida pública que 
merece ser ressaltado nesta oportunidade. 

A vinda do Dr. Pedro Malan, hojeJ para ser sabatinado 
juntamente com os Drs. Francisco Piilto e Gustavo FrancO, 
não é para nós uma novidade, complementa-se o ci_clo de 
relacionamento entre o eminente futuro Presidente do Banco 
Central com o Senado, relacionamento este que tem sido 
altamente produtivo e gratificante pata o País. 

Quero assinalar que o Senador Ronan Tito, cuja lideran
ça. nesta Comissão é indiscutível, tem sempre proporcionado 
a tOdos integrantes da Comissão de Assuntos- Econômicos 
a oportunidade de debater assun-io!i_da ITtais- ãlta relevância; 
e a presença do Dr. Pedro Malan sempre foi marcante pelos 
seus conhecimentos dos grandes problemas econômicos do 
País e, sobretudo, pelo magnífico espírito púhlico que tein 

--demonstrado nessas oportunidades. 
CdliVü"co- a presença do Senador Ronan TitO, recordan

do--me de uma reunião- memorável realizada no Itamaraty, 
onde estavam presentes vários membros desta Comissão, num 
momento em que o Senador Fernando Henrique Cardoso 
aínda não era o titular da Pasta da Fazenda. Lembro-me de 
.~ma expressão do Dr. Pedro Malan que trago perante os 
Srs. Senadores: "Considerava,_ corno negociador da nossa çiívi
.da externa, fundamental a presença do Senado dandO cob~r
tura a todos a tos cometidos pelo Governo ao nível externo". 
Esse é o espíritO dO Dr. Pedro Malan. Eu o conheço. E _tenho 
tido de parte dele, nesses contatos realizados, principalmente 
por iniciativa do Senador Ronan Tito, uma impressão mag
nífica. 

E gostaria, neste momento, fazendo da minha voz -
até certo ponto acústica do pronunciamento do senador Espe
ridião Amin -,de reiterar publicamente ao Dr. Pedro Malan, 
neste instante, uma palavra de admiração. Não pelo fato dele 
estar assumindo á Presidência do Banco Centra!, que consi

. 'dero um ato de patriotismo, no momento em cjue estamos 
vivendo na economia. Mas, neste instante, reiterar, em nome 
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de todos os Senadores que com ele têm convivido, a certeza 
de que esse relacionamento profícuo, que foi mantido até 
agora, terá continuidade na Presidência do Banco Central. 
Iremos ter um diálogo permanente com o Banco Central c, 
até _ondt.! puder, o Congresso dará cobertura a uma política 
económica, que não pertence a partidos, mas pertence a todos 
os brasileiros. 

O Dr. Pedro Malan terá, de nossa parte, um gesto de 
solidariedade e de colaboração, porque--a su-a-missão. neste 
momento, volto a repetir. não é adstrita ao Governo, adstrita 
aos interesses partidários, mas, acima de tudo, é uma missão 
que interessa a tOdo povo brasileiro. 

Era o que eu desejava_ dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN -Senador Elcio Alvares. de
pois dessa sua intervenção, não posso dizer mais nada a não 
ser expressar minha cm_oção cm ouvi-lo c o meu desejo -
tenho certeza, é também de toda a minha equipe -de não 
desapont<Ho no exercício das nossas funções . 

Quanto ao relacionamento com o Senado, asseguro-lhe, 
é nossa intenção continuà"r-c aprofuriâar o mesmo tipo de 
relacionamento que vimos mantendo ao longo dos últimos 
anos. Conto com V. Ex' c com os demais Senadores aqui 
presentes. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-- Concedo a palavra 
ao Senitdor Pedro Simon. -

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. ereio que 
está acontecendo o que imaginávamos com a presença muito 
especial do Professor Pedro Malan. 

O Senador Ronan Tito fala dos_ seus _ante_cessores. E cu 
diria que, talvez, V~ S\ Dr. Pedro Malan, devesse ter vindo 
aqui desde o início. Sei que_esse era o pensamento e a vontade 
do próprio Presidente da República. Se dependesse do Presi
dente da República. já no início do seu Governo, o Presidente 
do Banco Central seria o Dr. Pedro Malan. No entanto. o 
Presidente Itamar acreditava, naquela oportunidade, que Dr. 
Pedro Malan estava desempenhando uma missão importan
tíssima da qual nào poderia se afastar. Até por que com a 
mudança de Governo, com a mudança de Presidente, era 
importante a manutenção de S. Ex• como negociador da dí
vida. 

Então, se o Dr. Pedro Malan demorou para chegar aqui, 
foram as circunstâncias. É importante que s_c __ saliente __ que 
a idéia, que a sugestão, que a lembrança do seu nome existia 
desde o início do Governo Itamar Franco. Desde o inído, 
ele era o homem que a ár_ca econômica e o próprio Presidente 
entendiam que deveria ocupar o cargo de presidente do Banco 
Central. 

Creio que o Dr. Pedro Malan c a sua eq~ipe vêm ri um 
momento muito importante. Não há dúvida que imaginamos 
que o Dr. Pedro Malan, com a sua profundidade, por aquilo 
que- justiça seja feita ao Dr. Ximencs- já está em arida
mente, vai fazer essa abertura, ess.e_esclarecimento. Não va
mos aqui falar em caixa preta, ou coisa que o valha, mas 
o Dr. Pedro Malan já começou a _esclarecer esse relaciona
mento do Banco Central com o Tesouro Nacional. Parece-me 
que uma das partes que a imprensa tem noticiado como se 

fora uma notícia dt.! rotina - parece-me que não é -. é 
essa a que o Dr. Pedro _Malan se referiu como sendo o ll).ais 
importante cm toda a sua manifestação nesta Casa: falam 
algUns que seria _algo em torno de 40 bill1õe.s de títúlos do 
TesoUro no Banco Central, pagarido algo que não precisava, 
contribuindo para essa polêmica toda. Talvez isso que V. 
Ex" expôs seja o início de uma nova realidade, a nível de 
juros, de Banco Central c a nível do contexto em que estamos 
vivendo. 

-- Por Ísso, Sr. Pedro Malan, acreditamos que, no meio 
de todas_essas interrogações -_tenho m_uito carinho pelo Dr. 
Francisco Gros. pelo Dr. Gus_tavo Loyola, pelo Dr. Paulo 
César Ximenes -, V. Ex·' é" o homem certo np lugar certo. 
Tenho certeza de que, no seu lugar, o Sr. André Lara Resende, 
com a sua competência-. Com o seu -gabaritO, com a sua expe
riência, haverá de levar adiante o trabalho de V. Ex" 

Vivemos. todavia, uma expectativa; ainda há uma interro· 
gação. Este Congresso recém votOu, depositando um Voto 
de confiança cm Fernando Henrique Cardoso e em sua equipe, 
uma lei salarial --diz bem o Senador Ronan Tit<Y -, com 
um desgaste perante a opinião pública, mas com uma maciça 
maioria. Afirma-se, entretanto, que algo continua, não será 
apenas aquela lei sala ri :ii. Este_ País já votou uma ínfinidã.de 
de leis salariais: boas, ruins, por democracia-, por decretos-leis, 
nas juntas militares, concedendo 100%. arrocho salarial; e 
não resolveram. Esperamos, portanto, com o projeto do Go
verno, o Ministro Fernando Henrique Cardoso. V. Ex' e toda 
a sua equipe, como o Sr. André Lara Resende em Washington, 
que algo seja feito. A inflação está em torno dos 30%, há 
abusos exagerados. Primeiro, afirmava-se que os juros são 
alto"s - 30% - por culpa do Governo, que rola os s_eus 
títulos da ordem de US$40 bilhões. Quando assumiu o Dr. 

-Itamar Franco, o Governo rolava a 30% e hoje parece que 
rola a 17%, enquanto nós aqui, o povão, continuamos rolando 
a 30 ou 40%. Alguma resposta tem que ser dada nesse contex
to. Necessário se faz a presença do Banco Central com iode· 
pendência, autoridade c credibilidade. Toda-via, também te
mos que_ obter, a nível do Presidente do Banco Central, da 
sua equipe, a nível do Ministro da Fazenda, do Governo, 
do Presidente Itamar, uma resposta a isso tudo. Temos uma 
responsabilidade com o que tem acontecido. Demos __ um voto 
de confiança ao projeto do Ministro da Fazenda; este Con
gresso está dando ess_e v_oto no projeto do Governo, mas 
reivindicamos uma resposta; e_essa resposta é acerca do que 
fazer para que essa inOação não aumente da maneira corno 
tem aumentado. 

O Presidente da República está fazendo um chamamento, 
que é a Agenda Brasil, de que participam ele próprio, os 
Ministros da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e do 

- -Comércio, da Previdência, do Trabalho, os Presidentes da 
Câmara e do Scnado,líderes empresariais e dos trabalhadores, 
para discutir; tiveram uma reunião hoje -e pedi desculpas 
a V. Ex\ pois chegu_ei um pouco atrasado, porque participava 
da abertura dessa reunião_- e querem, exatamente, debater 
essas questões: guerra à inflação, salário não causa aumento 
de inflação. Algo tem que ser feito, inclusive em tarifas públi
cas, cuja elevaçáo é_ questionada pelo Presidente da República 
-vamos fazer justiÇa ao Dr. Itamar Franco. Por que aumen~ 
tam tanto? lsso·é .o que estamos buscando, e essa é a responsa
bilidade de um governo de transição, como o Governo do 
Presidente Itamar Franco. __ _ __ ~ __ _ _ 

É com muita alegria, c9m profunda emoção, que me 
vejo aqui, neste momento, por acreditar que, pelo que pensa 
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o Ministro Fernando Henrique Cardoso. pelo que pensa o 
Presidente da República, pelo que pensa este Senado, no 
seu conjunto - e tenho certeza que o Senador Ronan Tito 
vai concordar --agora a equipe engrenou e terá condições 
de avançar em busca de algo_ realmente concreto. V. Ex·<, 
ao lado do Ministro Fernando Henrique Cardoso: e _da sua 
equipe, nos responderá esses questioname_ntQs. A inflação 
aumenta e as pessoas estão- aí. Dizia-se q·ue o aumento de 
salário seria de 100%, mas _(oi de 60%; teve um redutor e, 
no entanto, os preços aumentaram de uma maneira indistinta. 
Por qué? Alguns fatos precisam ser averiguados, como a exis
tência ou não_ de grupos de fornecedores dpS ·gra-nde-s super
mercados, oligopólios que estabelecem os preços. É preciso 
coragem para enfrentar essa situação e iriformar ao traba
lhador que o aumento dele não será superior a "X"". É o 
caso de se estabelecer um redutor também. 

Tenho a convicção de que V. Ex•, por quem nutro cari
nho, respeito c admiração, para as grandes teses que. junta
mente com a_ sua equipe, levará para o Banco Central, terá 
a solidariedade total de todo_ o Senado e dQCqngreSso Nacio
nal. 

Meus cumprimento a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR- PEDRO MALAN - Senador, depois de uma 
intervenção com tal elo_qü~ncia, que me comoveu ·profunda
mente, não tentarei aqui estender-me longamente na expo
sição sobre custos_ futluos de ação. O que tenho á ·cOlocar 
aqui, com um misto de humildade c confiança •. é-~ expectativa 
-minha e da equipe que me auxilia, do Ministro Fernan-do 
Henrique Cardoso - de_ não desapontar' a V. Ex~, aos mem
bros desta Comissão de Assuntos EconómicOs, ao S_enado 
e à sociedade brasileira.-PrOmctô qu~ estãieiDÜs levando pro
fundamente em conta, nas _nossas discussões internas, todos 
os comentários aqui ouvidoS. Agi-adeço, ·maís uma V_ez, sensi
bilizado, a expressão de apoio de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidéncia 
da Mesa encerra a lista_ de inscritos.na primc_ii'a-fódada, como 
falou o Senador Ronan Tito. Para a segunda--rodada, temos 
o Senador Eduardo Suplicy. _ · 

A Presidência da Mesa limita- rigóíôsamente·a 2 _fninutos 
a argüição ao Dr. PedrO Malan, ao Dr. GuStavo--Franco e 
ao Dr. Francisco Pinto; pelo Senador Eduardo Suplicy e todOs 
os Srs. Senadores que também desejarem fazer uso da palavra. 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Dr. Gus.t.a\'9 Franco, 
terá causado alguma reação no Govéfhõ a sua-'-ptóPosição 
de extinção de mini~téjlos, com9 o da Integração Regional 
e do Bem-Estar Social? · 

Como será possível, na s~a avaliaçãO, conlp"atibilizaJ.<Sí
multaneamcnte, a queda da inflação, a retomada do cresci-
mento e a erradicação da miséria? . __ _ 

Em lugar desses roinistériós, que.procedime.rifo ser_iã._ádo
tado? 

Embora a propoSta cfo c-corlOffilsta André Lara Rezende 
tenha sido publicada no ano passado e escrita,_ há 2 ftpOS, 
é algo para ser refi_etido e disçutido. J;:Jn especial, dada a 
sua especialização cm programas de estabilização, eu gostaria 
de ouvir a sua análise. Como ele próprio diz, não se trata 
de um pacote surpresa, é algo para ser discutido _com o Con
g~ ·c;o e .com a sociedade. 

Outros economistas têm apresentado proposições no-sen
tido de se criar instituições· que venham a ser responsáveis 
pela emissão de uma nova moeda. Na sua opinião, deve o 
Governo considerar seriamente a proposta do Conselho da 
MOeda? Se isso ocorrer, deve o lastro da moeda ser apenas 
em moeda estrangeira ou haveria alguma alternativa? Deve 
o mesmo- ú~r a forma de uma fundação privada, instituída 
por lei. com independência em relação ao Poder Público? 
E-que independência teria em relação a_ qualquer forte grupo 
priVado? Será possível imaginar uma nova instituição criada 
sob a égide do interesse público. mas que mantenha a sua 
independência em relação ao Executivo e aos grupos privados? 

V. S• vem de uma instituição privada, o Banco de lnvesti
mentos da Bahia. Será até natural que, eventualmente, possa 
ocorrer algum conflito ético - isso foi imaginado ãté pelo 
então Senador Itamar Franco, hoje Presidente da República, 
que avaliou que os diretores do Banco Central não deveriam 
vir de instituições privadas, 

Mas, como é que V. s~ imagina _que possa ocorrer uma 
situação corúo ·essa? Penso que em urna equipe com pessoas 
que, sobretudo. vieram de uma caminho de independência, 
v~--s~ estará, inclusive, mais resguardado? 

Essas são as minhas perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex• dirigiu 
as perguntas ao Dr. Pedro Malan, ao Dr. Francisco Pinto 
e ao Dr. Gustavo Franco? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a palavra 
ao Dr. Gustavo Franco. 

O SR. GUSTAVO FRANCO- Senador Suplicy, em 
prirneíio lugar, gostaria delhe agradecer a pergunta. E uma 
oportunidade excelente para esclarecer estes dois assuntos 
controversos: a extinção de ministérios e o cuirency board. 

Em primeiro lugar, sobre ministérios, longe de_ mim ter 
uma proposta de extinção de ministériOs. O que, na verdade, 
talvez tenba saído na imprensa foi alguma divagação minha 
e d~ outros integrantes da equipe no sentido de atender an
SeiOs, por exemplo~ bem descritos pelo nobre Se_nador Pedro 
S}mon,_de que alguma solução drástica, importante seja enca·
minhada no sentido de solucionar nossa crise fiscal a crise 
hoje çtue assola o. Estado Brasileiro, que é o cent~o foCal 
das nossas dificuldades econôm"icas.-

Temos navegado, na equipe económica, em algumà trans
ce!l?ência ao nível de idéias. Entendo que devemos nos per
mttlr pensar grande, em termos_ ambicioSoS, para: termOS um 
país melhor. 

Entendemos que para nos prepararmos para a revisão 
constitucional. e o processo orçamentário deste ano - e o 
País se encontra numa encruzilhada- devemos ter propostas 
ambiciosas. 

·se issootomará a forina de extinção de ministérios ou 
a criação de outros, reorganização administrativa, eu- diria 
que nós deveremos ter idéias, elas ainda estão em estágio 

- embrionário, elas devem ser trabalhadas, elas respondem às 
preocupaÇões que~ tenho certeza, também são as suas. 

Na sua· própria pi"óposta da renda mínima, identifico urna 
preocupação muito grande contra o mau uso dos mecanismos 
de tranSferéricias voluntárias da União para os Estados e Muni
cípios, mas eu diria a V. Ex~ que essa é uma preocupação 
nossa sobre a qual tencionamos trabalhar. 
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Com relaÇão à proposta do Dr. André Lara Resende, 
currency hoard, gostaria de ressaltar o seguinte: durante mui
tos anos fui um acadêmico e trabalhei nesse assunto de várias 
formas. A minha própria formação na Universidade de Har
ward. teve como ponto culminante Uma tese -de doutorado 
que trata de processos hiperinflacionários cm outros países, 
em particular, pafses europeus na década de 20. 

Desde então, trabalhei, quase que diretamente, com o 
processo de estabilização na Bolívia e me envolvi, de algumas 
maneiras, no processo argentino: Tenho uma certa experiên
cia, como· acadêmico, nesse ramo. 

Como acadêmico, seinpre tlve uma imeriSa-l1berdade de 
discutir, considerar e medir diferentes aspectos no detalhe 
de propostas tais como a do Dr. André c muitas Outras. que 
assisti ou que tive a- oportunidade de estudar, que ocorreram 
em diferentes países, cm diferentes cirCunstândãS-.-- --

Talvez a lição mais importante que eu tive a oportunidade 
de estudar tenha a sido a de que cada país tem uma história 
bastante diferente, tanto no tocante à natureza do seu proble
ma; quanto no tocante à natureza da paralisia decisória que 
sempre acompanha os processos de inflação alta e, principal
mente, no tocante ao tipo de solução que c_ada sociedade 
encaminha na solução dos seus problemas e no ato firial da 
estabilização. 

Acho que na proposta do Dr. André existe um elemento 
fundamental, e da nossa parte existe consenso: a estabilização 
brasileira passa pela existência de uma moeda confiável, de 
uma moeda sólida. A moeda não ter de ser vista corno um 
mero agregado monetário; a mOeda, que o Banco Central 
tem a obrigação de defender, é U!ll~ eXpressão da _identidade 
nacional, ela é um signo da NaçãO. E _6_ Banco Centfal tem 
um papel importante no sentido de preservar essa identidade 
e o valor dessa moeda. 

No entanto, a moeda também é urna promessa de paga
mento do Governo, da Nação; é uma divida do Estado para 
com a Nação. 

A maior parte das moedas do mundo traz escrito nas 
cédulas, mas suas próprias moedas., que é uma promessa de 
pagamento. Ela deve guardar poder de compra de --~-m mo
mento para o outro, e essa é a promcssã-que o cidadão deve 
cobrar do seu Governo, do seu Banco Central. -

Sabemos que a qualidade da moeda reflete a qualidade 
da gestão financeira e fisc-al da União, da Nação. Hoje, temos 
consciência de que a qualidade da gestão fiscal das nossas 
contas públicas não é muito boa. Como o Dr. Pedro Malan 
assinalou, temos essa posição vergonhosa no-hankíng das prin
cipais inflações do mundo. 

Nossas contas públicas, nosso déficit não está à altura 
da grandeza, da pujança económica da Economia real deste 
País. O trabalho que temos diante de nós é da maior impor
tância no sentido de que precisamos construir instituições mo
netárias e fiscais que permitam que, num regime democrático~--
possamos ter uma gestão fiscal de qualidade e, a partir daí, 
urna moeda confiável, da qual nos possamos orgulhar. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra 
ao Dr. Francisco Pinto. 

O SR. FRANCISCO PINTO- Nobre Senac;!Qt, Q objeto 
da pergunta de V. Ex" já foi, de certa forma, abordado pelo 
Dr. Pedro Malan. No entanto, nunca é demais frisar a minha 
opinião e a opinião do Dr. Pedro Malan, indiretamente, sobre 
um assunto que pode ser considerado delicadQ~ 

Entendei que o convite que o Dr. Pedro Malan formu
lou-me s.in~liza uma percepçáõ- prõpfia de que é importante 
para a administração do Banco Central _que o Diretor de Polí
tica Monetária tenha uma experiência no ramo acumulada 
ao longo, no ffieu caso. de 10 anos de trabalho. É evidente. 
que o atestado de competência profissional só vaí ser confir
mado no exercício d_a função; e mais do que isso: o atestado 
de comportamento ético também. 

Supõe-se que o Dr. P_edro Malan checou de_ diversas for
mas a imagem que eu imagino ter junto ao mercado financeiro, 
mais e_specificamentc junto ao Dr. Pc_dro Malan e _a toda_ equi
pe económica da qual farei parte se for aprovado pelo Senado 
Federal. 

Entendo que há sempre esse risco, ·ao óptar-se por uma 
pessoa oriunda do setor privado. Espero, se os Srs. Senador_es 
-me aprovareni; prOvar que é possível uma pessoa do setor 
privado esquecer os seus laços anteriores e dedicar-se integral
mente à sua função pública. 

_-Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas para concluir, 
eu gostaria de informar, até porque a votação é secret<~, que 
votarei favoravelmente aos três nomes indicados. Quçro dizer 
que aprendi, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, muito 
Com o Dr. Pedro Malan. Creio que foi em 1972, na Univer
sidade de Bercklcy, que conheci o Dr. Pedro Malam. Estive 
presente em seus_ debates. acompanhei seus artigos, muitos 
dos quais eram de crítica à forma como se conduziam os 
negóciOs--e a-política no Brasil. 

Coloco o Dr. Pedro Malan entre os intelectuais que, desde 
jovem, procurou colocar-se em favor da democracia no Bras_il, 
em favor de cDnsegu·irmos outro caminho que não fosse o 
de tantas injustiças. Aprendi a respeitá-lo. Houve momentos, 
como na questão da negociação da dívida externa, em que 
tivemos pontos de vista diversos, mas considero que os tr~s 
economistas ora designados para a direção do Banco Central 
tiveram preparo condizentes com o que se poderia esperar 
de pessoas que, com independência, irão agir pelo interesse 
público. 

-O SR. JOSt FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ofdem. - -- -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra. 
pela ordem, ao nobre_ Senador JQsé Fogaça. 

O SR. JOSt FOGAÇA- Sr. Presidente. antes das consi· 
derações finais, eu gostaria de registrar que, embora não tendo 
tido oportunidade de ouvir inteiramente, no. dia de hoje, as 
palavras do Dr. Pedro Sampaio Malan, sou conhecedor do 
seu trabalho e acompanhei. como Relator da Dívida Externa, 

-o seu trabalho como negociador da dívida. 
Como aqui estou para expressar o meu voto favorável, 

--quero apenas, da forma mais sucinta possível, dizer ao Dr. 
Pedro Malan: por favor, aja com independência e defenda 
a moeda! 

Era só isso, Sr. Presidente. 
A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, peço a 

pal~vra, pela_ ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra, 
pela ordem, à nobre Senadora Marluce Pinto. - -

A SRA. MARLUCE PINTO- Sr. Presidente, já no final 
dos trabalhos dest(! reuni?o_, quero dar um testemunho: em 
julho próximo passado, estive com o Governador do meu 
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EstadÕ no BancÕ Mundial- infelizmente_:_õ Dr. Pedro Malan 
estava uma outra missão, creio quC em Paris- Únde $Ó ouvi
mos elogios à pessoa do Dr. Pedro Sampaio Malan. Não elo
gios apenas porque estavam conversando com dois brasileiros, 
mas elogios t.::mbasados em dados ba:::.tantc fundamentados 
em relação à competência e à credibilidade que o Dr. Pedro 
Malan goza no exterior. 

Para nós, que enfrentamos, no Brasil,_ esse momento tão 
crítico não só na área econôrnica, mas em outras, é de interesse 
particular nosso o fato de termos na Pr:esidência do Banco 
Central uma pessoa da envergadura do Dr. Pedro Malan. 
Esse não é um elogio demagógico; muito pelo contrário, é 
a certeza de que, doravante, teremos na parte eCoifôfõica 
do nosso País resultados bastante positivos. Se com a presença 
da equipe coordenada pelo Economista Pedro Malan n~o vier 
a dar certo, não haverá outro brasileiro que possa ocupar 
essa Pasta, a fim de corrigir as situações difíceis do nosso 
País. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra 
ao Dr. __ Pedro Sampaio Malan. -

O SR. PEDRO SAMPAIO MALAN - Agradeço muito 
as palavras que. sensibilizado, acabei de ouvir. Agradeço mui
to a expressão "curta", mas o Senador José Fogaç~ sabe o 
profundo significado das curtas palavras que pronunciou. Que
ro crer que sejam compartilhadas por vários outros Senado_res. 

Senador João Rocha, eu não havia preparado uma ob::;t;!r
vação final. Acho que já falamos o bastante. Eu havia pedido 
apenas trinta segundos, dado o adiantado da hora, para fazer 
duas observações, além de concluir rapidamente: 

A primeira é: recebi- não vejo aqui, na saia, o Senador 
Ney Maranhão - , por escrito, do Senador Ney Maranhão 
cerca de dezessetc perguntas. Quero- assegurar a S. Ex·' ou 
aos seus assessores aqui presentes que as respostas lhe serão 
encaminhadas, por escrito, tal corno as recebi. 

Gostaria de fazer um comentário muito rápido também 
para agradecer as amáveis palavras do Senador Eduardo Supli
cy. Sobre a dupla menção que S. Ex• fez na sua primeira 
e, agora, na sua segunda intervenção ao significado da pre
sença do Dr. André Lara Re_zcnde, comO negociador da dívi
da, cu queria só dizer algo muito rapidamente. Conheço An~ 
dré há muitos c muitos anos. Na minha opinião e na opinião 
de um número muito çon_siderávcl de economistas brasileiro~_ 

de qualquer persuasão política, é uma das mais imaginativãs 
e brilhantes cabeças de economistas que este País já produziu. 
O André é uma máquirla de produzir idéias- e é bom que 
assim o seja. Lamento profundamente que uma pessoa com 
essa capacidade de produzir idéias. de participar de discussões, 
de levantar questões para discuSsões, tenha carimbado na testa 
a implicação de um particular artigo que escreveu- as primei
ras versões, Senador, começaram a circular muito antes -
dentre dezenas de outros que escreveu sobre temas relacio
nados à inflação, à estaóilizaçãó, macroeconômicos, no Brasil 
e em outros países. · -

Se pudesse fazer um apelo especial a quem não o conhece, 
-=-eu diria que trate de conhecê-lo, e verá que é uma pessoa 

que, com rótulo fácil, não se define. Porque, na verdade, 
não é uma pessoa com uma-idéia fixa na cabeça como, por 
vezes, aparece numa ide-ntificação do Dr. Ail:-dré. 

Perdão por falar demais. Prometi tririta se---cgundos apenas 
ao Senador João Rocha. · 

Agradeço, sinceramente e sensibilizado, em nome do Dr. 
Gustavo e do Dr. Francisco Pinto, os comentários positivos 
reCebidos. Isso aumenta ainda mais o -peso que eu já sentia 
nos ombros quando entrei nesta sala, hoje, pela manhã. _ 

O que posso prometer é um esforço sério, dedicado, com 
perseverança. persistência; para não decepcioná-los no exer
ciciQ da Presidência do Banco Central. 

Muito obrigado por tudo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
agradece a presença do Dr. Pedro Malan, do Dr. Gustavo 
Franco e do Dr. Fran_cisco Pinto; e convida para que se deslo
quem à sala ao lado para aguardarem a votação e o seu resul
tado. 

Em votação. 
(Procede-se à chamada dos Srs. Senadores) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
vai proclamar o resultado: Dr. Pedro Malan, 20 votos; Dr. 
Francisco Pinto, 18 votos; Dr. Gustavo Francó, 18 votos. 

A Presidência agradece a presença de todos os Srs. Sena
dores e convida os Drs. Pedro Malan, Gustavo Franco e Fran
cisco Eduardo Pinto para tomarem conhecimento do resultado 
da apuração. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se q reunião_ ~s_l 4h.) 


