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TrqM J.:DJ ..... ,. 
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Ata da 2278 Sessão, em 1 o de novembro de 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49"Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

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

Affonso Camargo _ Alufzio Bezerra _ Chagas Rodrigues _ 
Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares_ Epitácio Cafeteira _ Garibaldi 
Alves Ftlho _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Jarbas 
Passarinho _ Josê Paulo Biso! _ Magno Bacelar _ Mansueto de 
Lavor_ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Nabor Júnior_ Ney 
Maranhão _ Pedro Teixeira _ Ronaldo Aragão_ _ V almir 
Campelo. · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos-ti'ossos ffãb3.Ih0s. 

O SR. PRESIDE_NTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.096, DE !993 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos termos do art. 13 do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, fuinha 
ausência dos trabalhos desta Casa. no dia 29 do corrente mês. 
quando estarei proferindo palestra sobre a Revisão Consti~ 
tuição do "III Encontro Nacional dos Órgãos da Terra'', em 
Florianópolis. 

Sala das Sessões, J• de novembro de 1993. -Senador 
Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação 
do requerimentO fíca adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que ser~lido pelo Sr. l" 
Secretário, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.097, DE 1993 

Com fulcro no art. 13, parágrafo 1~ do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro seja concedida licença relativa 
aos dias 1". 4, 5~-7, 11, 21 e 22 de outubro, períOdo em que 
estive ausente dOs ti'~balhos desta Casa, para proferir palestras 
em municípios do Estado de Rondônia e cumprir progra~ 
mações pertinentes à Comissão Parlamentar_ Mista de Inqué
rito relativa ao Programa Nacional de Desestatização. 

Sala das Sessões, P de novembro de 1993. --Senador 
Amir Laodo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação 
do requerimento fiCa adiada por falta de quQ_rum_.__ _ 

A Presidência recebeu o Ofício n'73/93; do Presidente 
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, de 22 de 
outubro último, encaminhando relatório sobre a renegociação 
da dí~ida da República da Guiné-BissaU pãráO- Brasil.__ _ 

A Comissão d~ ~ssuntos Eco~õmic~;>s_; p~ra_ç9nbes;~men~ _ 
to. 

É o seguinte o ofício reçebido. 
Ofício/COMACE n' 73/SEPLAN-PR 

Brasilia, 22 de outubro de 1993. 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Em conformidade com as diretrizes do Comitê de A valia

ção de Créditos ao Exterior - COMA CE. o. GoVeri10 bTaSi
leiro participa, 'no chamado "Clube de Paris". das reuniões 
multilaterais de renegociação das dívidas dos países do Leste 
Europeu e africanos não lusófonos de que é credor. As renego~ 
ciações das dívidas dos países latino-americanos e africanos 
lusófonos são realizadas bilateralmente. 

2. Neste contexto, delegação brasileira, composta de re
presentantes dos órgã_os membros do Comitê de t\,v;;tJiação 
de Créditos ao Exterior -COMA CE, partiCipoU de reuri-ião
bilateral de renegociação d& dívida da República da Guiné
Bissau para com o Brasil, no '\lalor consolidado de US$15..2 
milhões, realizada na cidade de Bissau, no período de 20 
a 24 de setembro. 

3. Durante as negociações-foram acordados os seguintes 
termos para reestruturação da dívida: 

a) prazo de reestruturação de 15 anos. sendo 3 anos de 
carêOcia e -12 anos para repagámento de princiPal; -

b) taxa de juros: LIBOR (semestral) acrescida do spread 
de 1% a.a.; 

c) taxa de juros de mora: taxa de juros acrescida de 1% 
a.a.; 

d), dívida afetada: principal e juros vencidos e vincendos 
e juros de mora; e 

e) opção de pagamento com títulos da díVída externa 
brasileira. 

4. Irifórmo a V. Ex~ que a delegação brasileira incluiu 
nos Acordo e Contrato cláUsula que condiciona a implemen
tação dos mesmos à aprovação por essa Casa, conforme pre
ceito Constitucional e a Resolução do Senado Federal n? 50, 
de 1993. 

5. A propósito, os documentos relativos à negociação 
e as informações requeridas no Artigo 9~ da mencionada Reso
lução se-rao-encaminhados em breve. 

Respeitosamente, -Raul Belens Jungmann Pinto, Presi
dente do Comitê de Avaliação de Créditos- ao Exterior -
COMACEISEPLAN-PR. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência recebeu~ dos Governos dos Estados do Espírito Santo 
e de Minas Gerais, os Ofícios n's S/131 e S/132, de 1993 
(n~s 1.418 e 549/93, na origem), solicitando, nos terrp.os da 
Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
Para que possam contratar operações de crédito, para os fins 
que especificam.- _ _ _ _ __ _ 
- - -As ffiatêrías sérão desp"achadàs à Comissão de_, Assuntos 

Económicos. onde aguardarão a complementação dos docu-
mentos necessários ã sua instrUÇão. · -· -··· 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu da Prefeitura ~unicipal de Bela Vista de Mi
nas, Minas Gerais, o Ofício n• S/133, de 1993 (n• 324/93, 
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na origem). solicitando, noS terffios da Resolução no 36~ de 
1992. do Senado Federal. autorização para que possa contratar_ 
operação de crédito, para os fins que especifiCa. -- --

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos ... onde aguardará a complementação dos documentos 
necessários à sua iristrução. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 362, 
de 25 de outubro de 1993, que altera as Leis n<:>s 8.031. de 
12 de abril de 1990. 8.117, de i' de março de 1991, e 8.249, 
de 24 de outubro de 1991, e dá Outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do§ 5" do art. 2•• da Resolução n' I, de 1989-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéría: 

Titulares 

1. Ronan Tito 
2. Amir Lando 

3. Bello Parga 

4. Jarbas Passarinho 

5. Mário Covas 

6. Pedro- Teixeira 

7. Valmir Campelo 

Titulares 

1. Luiz Viana Neto 
2. Félix Mendonça 

3. Nelson Proença 

4. Francisco Dornel1es 

5. José Aníbal 

6. Jones Santos Neves 

7. Álvaro Ribeiro 

SENADORES 

PMDB 

PFL .. 

PPR 

Suplent~ 

1. Mansueto de Lavor 
Ruy Bacelar 

Giillherme Palmeira 

Louremberg Nunes Rocha 
PSDB 

PP 

PTB 

DEPUTADOS 

Bloco 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PL 

PSB 

Jutahy Magalhães 

6. Meira Flihp 

Luiz Alberto Oliveira 

Suplentes 

I. Paes Landim 
2. Osório Adriano 

'·'-
Gonzaga Motta 

4. Roberto Campos 

5. Moroni Torgan 

6. Getúlio Neiva 

7. Roberto Franca 

De acordo com a Resolução o" 1. de 1989~CN, fica estabe~ 
tecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 01/11- Designação da Comissão Mista; 
Dia 03/11--iiiStalação da Comiss-ão Mista; 
Até 30/10- Prazo para recebimento de ~mendas. prazo 

para a comissão m"íSla eniitir o -parecer sob i" e a admissibilidade; 
Até 09/11 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 24/11- Prazo no Congresso Nacio1_1_~1. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'"'- O ·senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n"? 363, 
de 27 de outubro de 1993, que define condições para aquisição 
e remoção de alimentos básicos destinados à população flage~ 
!ada pela seca, e autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça~-
mento_da Seguridade Social.da União, em favor do Ministério
da Integração Regional e do Ministério do Exército., crédito 

extraordinário no valor de Cr$ 5.470.000.000.00 (cinco bi
lhões, quatrocentos e setenta mil~õe~ de cruzeiro~ reais). 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
do § 5' do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

Ganbaldi Alves Filho 
Cid Sabóia de· Carvalho 

Álvaro Pacheco 

Beni V eras 

Lucídio PorteUa 

José Paulo Biso! 

Eduardo Suplicy 

PMDB 

PFL 

·psDB 

PPR 

PSB 

PT 

DEPUTADOS 
Titulares 

Jorge Khoury 
Osvaldo Coelho 

AJuízio Alves 

Djenal Gonçalves 

João Faustino 

Bloco 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PCdoB 

Suplentes 

Mansuero de Lavor 
Divaldo Suruagy 

Bello Parga 

Teotónio Vilela Filho 

Epitácio Cafeteira 

Suplentes 

Roberto TorreS 
Cito Nogueira 

Murilo Rezende 

Aécio de Borba 

Luiz Pontes 

Renildo Calheiros Edson Menezes da Silva 
PPS 

Flávio DerZi Osvaldo Reis 

De acordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 01/11 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 03/11 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 02/11- Prazo para reCebimento-de emendas. Prazo 

para a Comissáo Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

- Até 12/11 -Prazo final da Comissão Mista; 
A~.ê 27/11- Prazo no CotigresSoNacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência lembra ao Plenário que_ comparecerá ao Senado, no 
próximo dia 4, às 14h30min, S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, atendendo à convocaçá.o feita 
por meio do Requerimento n' 890/93, do Senador Eduardo 
Suplicy. . 

As inscrições para interpelações ao Sr. Ministro estão 
abertas a partir de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores 
inscritos_. -

Concedp a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -:-··~W-!'ronuncia 9 _ 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr_. Presidente_. 
Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, sábado último, 
publicou o editorial principal com o título "Manobra Inútil". 
que faz critiCas a este Senador e ao Senado __ Federa!. razão 
pela qual encaminhei. no mesmo dia 30 de.outubro passado, 
a seguinte carta ao Sr. Dl"retor Aluíz_io Maranhão. Díretor 
de Redação de O Estado de S. Paulo: 

""Prezado Sr. Diretor; __ _ 
O editorial "Manobra Imltil". de 30 <!e 9u(uprQdeJ993. 

deixa de considerar o principal argumento em que se baseou 
o recurso aprovado ·por quatorze votos a um. na Corriissãó 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senad.o, em _caráte_r 
terminativo. sobre a forma de votação nas sessões do Con
gresso Nacional que examinarão as propostas de revisão da 
Constítuição. ~ · -

O § 4''. inciso I.. da Co_nsJit_uiçâO __ afifffia-~<}t.ü:-·-·nãO será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 
a forma federativa de Estado". Como _o Seo:ido_é justamente 
a Casa onde e_stão representados os Estados e o Distrito Fede
ral. cada um por três Senadores. não podem os Senadores 
serem impedidos de representar os Estados da Federação com 
o peso dos votos que o povo lhes conferiu. Isto nada tem 
a ver com interesSes corporativos. 

Esta argumentação encontra forte respaldo nos pareceres 
de eminentes juristas. destacando-se o exposto na ·n Carta 
aos Brasileiros, do Professor Gofredo da Silva Telle_s_ JúnJQr 
e as exposições dos Senadores de maior saber jurídico, como 
Josaphat Marinho, José Paulo Bis_ol, bem como do Relator 
Wilson Martins. O referido editorial também não levou em 
conta a manobra do Deputado Nelson Jobim~ à época da 
Cohstitulnte,-Conf6sSada por ele próprio, em palestra qúe fez 
em junho de 1992 na Ordem dos Advoga<!o> do Brasil. O 
Deputado Nelson_ Jobim explicou então como acrescentou 
as palavras ·•em sessão unicameral". sem que os Senadores 
se dessem conta, "quando caminhávamos para o plenário para 
votar o texto, após o acordo das lideranças" .lss_o foi_salientado 
pelo ex-Ministro da Justiça, Saulo Ramos, em artjgQ publicado 
em O Estado de S. Paulo em 27/10/93. 

Sou a favor de melhorar a Constituição, mas considero_ 
uma irrespo"nsabili dade fazê·lo a toque de caixa, passando 
por cima até das cláusulas irremovíveis. 

Atenciosamente, 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy." 

Muitas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o jornal 
O Estado de S. Paulo tem feito ed.itoriais com crítiças~_e:s~e 
Senador ou ao Senado, as quais considero têm contribuído 
muito para o aperfeiçoa:ni.ento- do nosso procedimento. É im
portantíssimo que os órgãos de imprensa estejain, continua:-
mente, livres para analisar as ações_ d_os___ parlamentares, e eu 
tenho feito sempre questão de ler todos os_ editoriais de O 
Estado de S. Paulo. 

Mas gostaria de ressaltar que, neste caso específiCo, en
tendo que a vontade do corpo editorial desse jornal de defen
der a Revisão ConstituciOnal a tQdo qJ.sloJe_y_Qp_.:_Q a I!.I11ª posi
ção que não encontra respaldo no fundamento jurídico, s.egun
do análise, não propriamente minha. porque não sou uma 
pessoa com a formação jtiTfdica profunda corno as que já 
citci, assíni. corno õs-própOos-membroS aa-Dtdem dos Advo
gados do Brasil, que têm defendido igual posição. 

Penso que, .desta vez, o entusiasmo de O Estado de S. 
Paulo em defender a tese pró-ReviSã-ó o ~-aís -fáPTdo possível 

l~vo!!~O a _u~"a p~?içªqum t~I!!2.SS>ntra_~it9~H~ para ~s_t~~~iç_ões 
daquele que é Um dos mais _importantes jornais brasileirOs~ 
Por que digo isto? Porque sempre O Estado de S. Paulo fez 
questão de defender o Estado de São _Paulo, no sentido da 

-unidade da Federação. E, desta vez. isso de~xou de acontecer. 
O Estadão não está defendendo adequadamente, com o res
paldo jurídico, a unidade da Fe_<;leração São Paulo. 

Se o fizesSe -teria- que ColiS:iderar que ·os Se-nadores s-ão 
rep_r~~nt_~~~es_ do -~~ad<?_._ elei_tos __ p~_r~_ c~_f!lE_Ij_~a _f~!lção de 
(je~e~d~r •. r~sp_ectiv_amente, cada UJ?-ida~e da Fe_deração. NãO 
se trata, pois, dt.: interesse corporativo, trata-se, Sim, de defen
der aquilo que a própria Constituição outorgou pelo voto 
pop~lar a cada um dos Senhores Senadores. 

M~itq _Q~rigado._ - - ·---~- _ ---·-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simori. (Pausa) Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Valrnir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito 
se tem discutido ultimamente sohre a conveniência de ahrir 
o mercado brasileiro aos produtos importados, diminuinâo 
as tarifas ou en-caigos incídentes sobre os mesmos. 

Pessoalmente, considero .dã maior importância posSibi
litar o acesso_do:; brasileiros a bens que não sejam produzidos 
no País, ou produzidos em quantidade insuficiente-párá·.a::ren:
der. â .demanda, ou aqueles tipos de hens que. mesmo tendo 
sido protegidos com uma reserva de mercado por um longo 
período,. não tiveram por parte de seus produtores_ os aperfei
çoamentos possíveis, porque exigiam inVeStimentos-aos -quais 
os empresários não se viãm estimulados devido_à situação 
de mercado cattvo.·-

A produç~o de bens de qualidade inferior leva a situações 
desconfortáveis, como o aumento do contrabando ou a convi
vência com produtos_da baixa qualidade ou de_ padrões de 
acabamento inferiores, além de provocar insatisfação no mer-
Ga.d.o. coosumido_r. __ _ 

_O Brasil acordou_ para a necessidade de aperfeiçoamento , 
tecnológico em função de novas qualificações exigídas pelo 

_mercado há pouco tempo, quando passaram a ser discutidos 
intensivamente concejtos que, em outros países, já estão InCor
porados há muitos anos. Com grande esperança, vimos difun
dir-se_ o Pr'ogram.:o Brasileiro de Qualidade e Produtividade, 
envolvendo os setores mais importantes do empresariado e 
os próprios órgãos da adminisfração -pública. 

O problema é que não se chega a um desenvolvimento 
efetivo e consistcnt~ -de tecnologias empregadas sem investi
mentos significativos nas ativi~ades de pesquisa. Só dessa ma
neira conseguir-se-ão avanços _e soluções nacionais para os 
prod-utos comercializados -internamentê ou destinados ao mer~" 
cada externo. 

Ocorre que _os inveStírnentos em pesquisa: no Brasil si
tuam~se nos níveis mais baixos entre os países voltados para 
as ã"tiVidades industriais, ficando, nos _ú•l_timos anos, em torno 
de 0,5% do Plll, enquanto que nos países ind_ustrializados 
esses valores atingem entre 2,3_ e 2.,9% do PlB. E importante 
frisar ainda, Sr. Presidente, que as empresas privadas no Brasil 
respondem por apenas 11% dos gastos com pesquisa, enquan· 

to que nos países desenvolvidos essa participação situa-se entre 
30%, na Itália, e 70%. no Japão. 

Quer dizer que, no Brasil, predomina a pesquisa realizada 
no .. âmbito .. interno daS· unive_rsi.dades, _sem qualquer possibi
lidade de aplicação, a curto prazo. dos resultado~ alcançados. 
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É necessário investir pesado na forJ!lação de técnicos e profis
sionaiS de nívt:: superior, principalmente na área de ciência 
aplicada à produção. 

Uma grande difiCuldade encontrada é <}Ue a área de pes
quisa no Brasil cçmtirÍua dedicando-se predominante_mente 
à pesquisa pun:;, cm detrimento da pesquisa aplicada, e en~e_r~_ 
gando no Governo um eterno provedor. E preciso -incutir 
nos responsáveis pda área de produção a idéia de "desenvo_l
vimento auto-sustentável''. Qualquer processo auto-susten
tável é alimentado pelos seus próprios resultados. Como o 
Governo destína recurSos a fundo perdido~ os resultados não 
se traduzem em qualquer ganho financeiro. E as indústrias, 
de um modo geral. continuam a importar tecnologia. alimen
tando o fluxo d_c divisas para o exterior. tão contrário às 
nossas necessidades. 

O objetivo do Governo· é fazer c9m que as empresas 
aumentem a sua particiJ:iaÇão nos investürientos realizados 
no desenvolvim1.':iltO de ~ecnologias e em pesquisa científiC? 
para 50%. estimuladas pelos incentivos fiSCàis concedidos, 
através de abatimentos no Imposto de Renda e no Imposto 
sobre Produtos Industrializados. N,o ano passado, a dotação 
orçamentária pü.ra Ciência e Têtnologia er·a de 800 milhões 
de dólares, mas acabaram sendo liberados apenas 400 mlJhões .. 
A situação só não é PJOf ·porque· outros ministérios tam_bém 
aplicam no se to r, como os da Aeronáutica (IT A, CTA), Agri
cultura (EMBRAPA) e Minas e Energia (DNPM). 

De qualquer forma, a int_egração das empresas com as 
instituições oficia:s ou estatais de pesquisa é uma meta difícil, 
mas que tem ocorrido em alguns casos, como_ no Estado de 
Santa Catarina. Geralmente, as grandes empresas possuem 
seus próprios laboratórios ou Centros de Pesquisa e Desenvol
vimento, e concentram as pesquisas em itens a serem aprovei
tados no aperfeiçoamento dos seus próprios produtos. 

No Estado de Santa Catarina. na época eiii que era GOYeT
nador o nosso Colega Espéridião Amin. foi criada a CERTI 
- Fundação Centro Regional de Tecnologia e Informática 
-, integrada por 62 pesquisadores, e que sozinha faturou 
I ,7 inilhão de dólares em assessoria e- fornecimento de softwa
re. cursos e protótipos pãra -uso -industriaL Essa instituição, 
que ocupa um prédio de três andares no_ campus da Univer
sidade Federal de Florianópolis- UFSC -=. abnga labora
tóriOs muito bem equ-ipados e constitui-se _e~ f:_entto de exce
lência para empresas como Autolatina. Bamerindus, Hering, 
ltautec. Mercede::.-3enz. Metal Leve e Pirelli, _que_integram 
seu conselho de curadores e se beneficiam de sUas atividades. 
o-que- a elevOU o.- css_e-n-ível foi justamente a falta de precon
ceito em trabalhar com a iniciativa priv8da e uma a_gi!idade 
muito grande na trans-posição da ciência em tecnologia. O 
prédio de 3 mil e 200 metros quadrados que- abriga á instituição 
foi construfdo com seus próprios recursos~ HOje ela conta 
com divisões para a prestação de serviços especfficos e promo
veu. só no primeirO semestre deste ano, dez cursos de tecno-
logia aplicada. __ . 

Isso serve ·eomo ilustração. piOVail-do que este País pode 
chegar a uma colocaçáo·muito melhOr no contexLO mundial. 
se pelo menos não forem colocados obstáculos ao desenvol
vimento de atividades científicas e de pesquisa a partir de 
iniciativas independentes, porque, mesmo· com a pobreza 9e 
recursos destinados à área científica; a criativídade -em alguns 
setores demonstra que muita coisa pode ser feita sem esperar 
pelo amparo das instituições oficíãls; ú3Zendo resultados im
portantíssimos para o futuro deste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a título de exemplo, gosta
ria, ainda, de fazer uma breve exposição sobre experiências 
que vêm sendo realizadas com grande sucesso, resultando 
rio aperfeiçoa:mcp.to tecnológicO de importantes produtos bra
sileiros, que, conseqüentemente, estão conseguindo impor-se 
no exigente mercado dos países mais ricos e ditos desenvol
vidos. competindo com produtos do considerado Primeiro 
Mundo e ocup;;mdo espaços- que nem s·e ímagiriava pudessem 
vir a ser ocupados por prod~to~ brasileiros._ 

Em primeiro lugar, quero falar da EMBRAER, que vem 
denionstrando a competência de seus técnicos e o grau de 
desenvolvimento t.::.cnológico a que chegou. colocando no exi
gente met:cado internacional produtos desenvoh·iPos no País. 
E saibam V. Lx?5 que iiãO se· trata de nenhuin -favor. Ela 
chega enfrentando a conCOtrêhcia de tradicioriáis- fabricantes 
de proÇutos análogos. solidamente instalados nesse mercado, _ 
com produtos voltados para transport_e, defesa ou treinamen
to. 

Assim é _qUe tomamos conhecimento. por ffieio do boletim 
informativo intitulado EMBRAER Notícias, das mais recen
tes conquistas da empresa! 'E:l_e _en_umeramos rapidamente: 

I ---Encomenda de 80 àviões modelo EMB-312F, deno
minado T1:1ca~9 França, especialmente desenvolvido para o 
treinamento de pilotos da Força Aérea Francesa. Já foram 
entregues du3s unidades. 

2- A famflia do vitoriOso. modelo EMB-312. Tucano~ 
avião-turboélice para treinamento militar. que já Veri:âeu 650 
unidades para 14 forças aéreas em todo o mun-do, ganhou 
sua mais nova versão, o EMB-312H ou Tucano Super. como 
vem sendo chamado. com a incorporação de significativos 
avanços mecânicos e estruturais, e contando. agora. com siste
ma de navegaç.do via satélite, sistemas de alerta_ de tráfego 
e proteção contra co;tisão, além de inCorporar geração de oxi
gênio a boido. Pode-se dize:r_que o que já era bom ficou 
a"inda melhor. 

3 - No ramo de av_iões _de transporte. foi lançado o 
EMB-120QC, Uma versão conVersível do conhecido modelo 
Brasília. Trata-se- de um aviãO de 30 passageiroS. maS que 
pode ser convertido rapídamente para transportar 3,5 tonela
das de carga cu malas postais. Para isso, conta com uma 
proteção especial no assoalho e nas laterais, assim como redes 
de contenção para evitar que os volumes se movimentem du-

-- rante o vôo. Pode-se salientar que _é uma. aerçmav~ -da maior 
importância para tornar-mais econômicos e rentáveis os vôos 
regionais. 

4-- Para o transporte de passageiros em escala comercial. 
a EMBRAER está desenvolvendo um jato para 50 passa· 
geiros, o EMB-145, que deverá custar cerca de 13 milhões 
de dólares e para o qual se prevê um desempenho e custo 
operacional cOmparáveiS a"os dos mais modernos j_atos atual
mente em ope-ração no mercado. Com vistas à execução desse 
projeto. a EMBRAER assinou acordos associativos com im
portantes empresas internacionais, para o desenvolvimento. 
fabricação e fornecimento de componentes. 

5 - Para a construção de aviões leves. a EMBRAER 
conta com uma subsidiária em Botucatu, no Estado de São 
Paulo, a Indústria Aeronáutica Neiva. Essa unidade conseguiu 
um .ilí-Vel muito a:to de nacionalização de_ seus produtos. O 
desafio foi importante e a Neiva soube superá-lo. mantendo 
a produção dos modelos monomorores Ipanema (EMB 202). 
Minuano (EMB 720) e do bimotor Cuesta (EMB 810). 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores. a -üldústria 
brasileira vem demonstrando que pode ser colocada lado a 
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lado com as mdhvr~s do mundo, apesar da crise e das dificul
dades setoriais que tanto mal fizeram à economia brasileira 
nos últimos anos. A própria EMB RAER começa agora a 
emergir de um período de grandes dificuldades, amplamente 
divulgadas pela imprensa. 

Outro exemplo que merece ser citado é o de uma empresa 
que se instalou no Brasil há perto de quarenta anos, muito 
conhecída no setor automotivo. mas que, no Brasil, vem de
senvolvendo um trabalho admirável com veículos de trans
porte. ou seja, caminhões e ônibus. 

No primeiro semestre de 1993, o novo ·chassi de ônibus 
OH-1635 e os motores da sérié-BR-460. dã- Mei-Cêdis~se-nz · 
do Brasil, rcccb..::ram a certificação que lhes permite serem 
comercializados no mercado europeu. 

Para que isso ocorresse~ técnicos alemães estiveram, no 
último més de junho. no Centro de -DeseriVolvimento-Teéno
lógico da Mcrc..:.dl::s-Benz do Brasil. em São Bernardo do Cam
po. SP. e acompanharam os testes dos produtos mencionados. 

Esses testes envolvem também os itens de segurança e 
conforto dos veículos, e um dos grandes .<wanços comprOV?_dos 
foi o da adequação do motor às normas-européias de controle 
de emissões estabelecidas na EURO I, a regulamentação em 
vigor na Comur.idadc Ecoilôrnica Européia (CEE).-Nem--é
preciso dizer que essa empresa está adiantada em relação 
ao que estabeku.:. a legislação brasileira. Os produtos__citados 
serão comercializados na Europa. mais especificiffierite.: Are
manha, França, Espanha e Portugal. 

Mas a Mercedes-Benz do Brasil. Sr. Presidente, não 
busca apenas ü fabricação de veículos com a mais avançada 
tecnologia. Ela também faz questão de investir na preservação 
do meio ambiente c. para isso. vem trabalhando, em conjunto 
com a Universidade Federal do Pará, no conceito de -veículo 
Verde", que prevê a utilização de matérias-primas naturais 
em vários componentes dos veículos. em substituição a subs
tâncias não-recidávcis, reduzindo os impactos ambientais. 

Outro ponto que pode parecer de somenos importância 
a uma análise superficial, mas que, se houvesse urna tomada 
de consciência generalizada, teria !J,m peso significativo na 
melhoria da qualidade da vida do planeta. é o reaprovei
tamento da borra de tinta, projeto conjunto com a lndaru 
- Indústria (. Comércio. situada na cidade de Itu-SP. Só 
da Mercedes-Benz do Bras_il, são 8 toneladas de borra de 
titlta por mês, que, apâs tratãdéls, substitUem um elã.stômero 
utilizado como anti-ruído. A borra de tinta é um problema 
mundial, e o exemplo de solução encontrada deveria ser seguf- -
do. diminuindo o descarte de material tão nocivo. com pre
juízo ao meio ambiente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. ocupei-me apenas de 
duas empresas qu~ primam pela preocupação com a qualidade 
tecnológica dos seus produtos e que elevam o conceito do 
Brasil ao mais alto grau no que concerne a questões de desen
volvimento industrial. 

Sabemos q_üc existem muitas delas com a mesma preocu
pação, mas. nem haveria tempo para urna -divulgação maís 
extensa e minuciosa, além do que. tomeí POr base instru
mentos de divulgação das próprias empresas: o número- de 
setembro do informativo PRO-ECO da MúceCres-Benz-do 
Brasil e o número de agosto do boletim da EMBRAER ~<?!!cias. --- - - -- - ------ - ---

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

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodiigues) --Concede) 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronuncia·o 
seguinte discursoT) --Sr. Presiâente;·-srs.----senadores, a aten
ção da sociedade brasileira está sendo guiada, hoje. para os 
sucessivos e graves escândalos económico-financeiros que atin
gem todas as esferas da administração, com reflexos nos gru
pos empresariais que deles se beneficiaram. Com isso, o povo 
perde de vista os graves problemas que transformam seu dia-a
dia numa continua derrota ante a inflação, qüe tem no custo 
de vida o mais evidente indicador. 

O ~cidadão. qu.indo deixa a poltrona de onde assiste ao 
noti:ciário das TVs_e_quando suspende a leitura dos joioais. 
mergulha na realidade de preços absurdos e criminosamente 
majorados, sem qüalquer critério ou justificativa. Todos esta
mos de acordO quanto à ilece-ssídade da preservação da livre 
economia e do mercado regido_ por sUas próprias leis -o 

mas isso jamais pode ser confundido com omissão ou falta 
de coragem para defender o consumidor da ganância desen
freada dos exploradores. 

O informe transmitido pelo fax da Agência Estado, hoje 
de manhã, traz declarações e conc_eitos emitidos pelo Ministro 
da Fazenda, Senador Fernando Henriqu~ CátdOSO, -sobre a 
inflação, com tintas róseas e promissoras. 

Vejimos o-que diz-·s:Ex•: - · 
"O Minisfio da FaZenda prevê estabilidade ~tara 

a inflação cm novembio e dezembro e que '!_crj_s~ :Po_Ií
tica criada perõ escândalo do orçamento não deverá 
colaborai para a disparada dos preços. Cardoso expli
cOu que suas previsões baseiam-se em observações rea
lízadas pe~;;. equipe econômica e na expectativa em rela
ção ao comportamento da inflação nos- -últimos dOis 
meses do_ano. manifestada pelo mercado financeiro." 

Estas previsões, aliás, serão trazidas ao Se" nado pelo pró
prio Ministro- na pi6ximà quinta-feifa, quando ateDderá a con
vite feito peli Cãsa pai"ã. -que preste informações e esclareci
mentos sobre os rumos e alternativas da economia brasileira. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Exame petmite um aparte'? 
O SR. NAIIOR JÚNIOR- Com muito prazer. 

O Sr. 'í~iêy Maranhão- Senador Nabor Júnior, V. Ex• 
está trazendo hvjc à tarde, ao Plenário do Senado, pronuncia
mento de importância fundamental e de interesse do povo 
brasileiro: inflação, custo de vida. Senador, sabemos- não 
é de hoje. iss_o _vem de longe -V. Ex~ está trazendo -~ 
que o Dr. Getúlió"Vargas, quando quis mexer. naquela época, 
em 1954, nas multinacionais. aquelas mesmas que tentaram 
evitar a criação da PETROBRAS e da CSN. molas propul
soras do desenvolvimento e da independência económica deste 
País. caiu. E V L Ex~ veja que. de lá para cá. as coisas começa
ram. Esse gigante, esse polvo que eram as multinacionais, 
hoje, estão aoopladas aos oligopólios nacionais~ O Dr. Jãnio 
Quadros. com seis meses de governo, quis mexer naS .. forças 
ocultas". como de mesmo dizia; todavia, no meu entender. 
nãQ_teve coragem de enfrent_á-las. e caiu. Veio o regfrne mili
tar, que engordou essas· forças através. inclusive, Senador 
Nabor Júnior, das estatais, que consomem o dinheiro do povo 
brasileiro. Não me esqueço da época em que o Presidente 
Fernando Collor privatizou a USJMINAS. a estatal que dava 

:____mais lucros a este País. E o Senador Ronan Tito:·neste plená
rio, com muita propriedade. disse: esta estatal. desde que 
foi criada até S.:i vendida. deu um prejuízo ao Governo de 
Minas Gerais da ordem de 2 bilhÕes e meio de dólares. 
Isso representa- aS vantage-nS Obtidas que não eram repassadas 
para o consumidor. Quero dizer a V. Ex• que "temos que 
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pegar o tourc à unha". Toda a economia braSíleira está oligo
polizada; esses oJigopólios e as multinacionais abrangem qua
tro áreas da economia: agricultura. pecuária, indústria leve 
e_a_ pesada. Vem o-Lula e diz: vamos aumentar os salários! 
O Meneguclli fala cm aumentar salários. o Deputado Paulo 
Paim e o PT também falam em aumentar _os salários_! EJes 
dão_ aumento tranqüilamente. mas isso ê a .vitória de Pirro. 
Senador. porque eles aumentam 10 e ganham 15 e assim por 
diante. Teinos yue fazer uma reforma de base. porque. do 
contrário. não sei o que vai acontecer.- Eu me preocupo muito: 
quando viajei à China observei um paíS que tem apenas 16% 
de suas cerras agricultáveis e alimenta I bilhão e 200 milhões 
de pessoas, ísto é~ 22% da população da Terra! O nosso Nor
deste tem 12 milhões de pessoas passando fome. São essas 
as coisas que m..: preocupam. Como dizia o" grande Líder 
Chinês Mao Tse-Tung; ··Povo de_ barriga cheia não pensa 
em revolução"', Senador Nabor Júnior. seu discurso é um 
alerta sobre tudo o que está acontecendo. Temos que ter 
um médico com coragem de operar um doente que está 
à morte. porque, do contrârio. não sabemQs o que poderã 
acontecer. Parabéns. a V. Ex" 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço o oportuno aparte 
de V. Ex' qUe. co;n mti.íta satiSfação. incorpOro ao meu pro
nunciamento. 

Confesso. Si". Presidente. Srs. Senadores. minha especial 
expectativa quanto a esse depoimento. pois os pontos· anteci
Pados pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso e reproduzidos 
pelo informe da Agência Estado são bem diferentes do_que 
se pode averiguar cm uma corriqueira visitá a~ qUalQuer super
mercado nacional. Ou, pior ainda, existe a grande divergência -
entre os índices oficiais e· os aumentos absurdos pratÍcados 
pelos tubarões maior-es: os'-da indústria farmacêutica. Cito, 
mais uma vez, o importante inro-rme da Ãgência Estado. distri
buído nesta data, que, em outro tó'pico. cõnfirma: "remédio 
supera inflação ... sua íntegra é a seguil)te: 

··Remédio supera inflação. 
Os preços dos remédios continua·m-SUbli:J(fo muito 

acima da inflação e nem o setor consegue eXplicar a 
razão dos aü.mentos reais-: que deveriam. no máximo. 
repassar a variação da taxa inflacionâría. SegUndo um 
levantamento da própria ASSOciação Brasileira da In
dústria Farmacêutica (ABIFA_RMA), os remédios fica
ram 1.250.41% maís caros enti"e jarieíio e' setembro, 
enquanto o IGPM apresentou um.a variação- de 
1.013,79%. no mesmo período. 

A verdade é que existe mesmo uma ação descón-
trolada c insaciável de setores_ que se aproveitam da 
inflação inerciai e das dificuldades .institucionais para 
aumentar ainda mais seus lucros imorais e predatórios. 
Muitas agentes eConômicos faturam em cima de crises 
político-administrativas, como a preserite CPI do Orça
mento, engrossando-as com boatos_e especulações ma
liciosas, de forma a criar um caldo de cultura para 
ganhos adicionais que jamais poderiam acontecer." 

Os últimos dias de out1,1bro são o· melhor espelho do 
que ora afirmo: bastou o País tomar conhecimento da crise 
política decorrente do chamado "Escândalo do Orçamento""' 
e do reajuste salarial concedido ao funcionalismo para que 
os aproveitadores se movimentassem freneticamente, forçan
do uma alta violenta de todos os preçosq:e produtos e serviços. ~ 
Pesou para essa euforia remarcatóri3.- ã.té mesmo a entrada 
em circulação das novas cêdulas de CR$5.000,00. mais papei 

pintado prestes a ser qUeimado na fogueira i'ntlacionária brasi
leira. 

A perversidade e o abuso estão evidentes no fato de 
-que os meros 41.18% concedidos aos servidores públicos é 
apenas a metadt: da inflação do último bimestre - po-rtanto. 
além de defasados. estão previamente corroídos adicional
mente pela pc;:;istência dos ·aumentos praticados em_ todos 
os níveiS~ em especial noS produtos de consumo imediatO e 
obrigatório. 

O jornal Correio Braziliense, edição de ontem. 31 de 
outubro. denuncia que os preços _J!Q_S_Supermercados d~ Bra
sl1ia subiram mais de 70% na última semana. refletindo a 
conduta das feira:; Uvres no tocante aos gêneros alimentícios. 
O mesmo matutino denunciou que os preços dos veículos 
fabricados no País dobraram, no último ano, em valores reais. 
vinculados às cotações do dólar. 

-O pão tipo fiancês, indispensável na alimentação diária 
do br-ãsileiro. teve seu preço de varejo majorado em 1.400%. 
nos primeiros dez meses de 1993. paralelamente aos reajuStes 
similares. no mesmo período, impostos ao feijão, arroz. carne. 
frango, peixe. açúcar, óleo de ~ozinha.leite e seus derivados. 
margarina etC. As tarifas públicas também _foram puxadas 
para cima das margens verificadas no IGPM. medido eJltre 
janeiro e outubro r:ecém-findo_._ __ · 

Não adianta o otimismo que o Ministro da Faz~nda procu
ra alardear, em seus discursos e entrevistas: _se não pusermos 
paradeiro a essa situação, que emenda crise política e instabi
lidade económica, a inflação poderá passar de 40% em novem
bro e em dezembro-- Sim. porque os tubarões e criminosos 
encastelados nos agentes financeiros estão à espreita do 13'·' 
salârio dos trabalhadores. dentro do periodo natalino. Essa 
é a experiência colhida nos anõs anteriores que ninguém pode 
negar! -

Tenho pelo Mfnlstro da Fazenda o mais profundo respei
to, desde os primeiros tempos de nosso Convívio no Congresso 
Nacional. E suas palavras de ontem ganham ainda maior digni
dade, pois foram proferidas oficialffienie, em seminário-reali
zado na Escola de Administração Fazendária. aqui em Brasí
lia. perante representantes. convidados e técnicos de diversos 
órgãos públicos. 

Mas, enirC- as palavras e a realidade, ao que tudo indica, 
existe um abismo de v_oracidade, falta de esc.rúpulos e explo
raçãO da econom.13 popular, entre a boa vontade e a dignidade 
do Ministro e a ação predatória dos temarcadoreS de PreçoS. 
sem dúvida, encontramos a raiz do sério problema que atira 
as famllias brasileiras nessa penúria. seni- igual nos últimos 
tempos! 

Os enunciados teóricos estão corretos quando respeitam 
a livre concorréncia ·c a eCononlia de mercado; o erro está 
na falta de providências eficazes para proteger a cidadania 
e garantir o elementar direito de criar e alimentar os filhos. 
O Governo não deve interferir no jogo democrático da liber
dade económica, a menos _que haj~_ distorções ~.Razes -d.e agra
var os sacrifíciOS-impostos aos mais pobres: 

Não é sem t;istcza que volto à. tribuna do Senado Federal 
para exigir medidas concretas em defesa da economia popular. 
Mas a obrigação do mandato conferido pelos cidadãos acrea- . 
no_s ~exige coragem para denunciar. cobrar. exigir soluções 
para ·seu sofrimento. · 

Livre economia. sim; livre mercado, sim; livre circulação. 
_sim; mas capitalismo selvagem e exploração ·desenfreada da 
economia popular. não! 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl, (Seção II) Terça-feira 2- 10147 

Vamos aguardar a presença. neste plenário, do Ministro 
da Fazenda. cujas palavras de ontem, no Seminário ~·Ptaneja
mento Estratégico ...... abrem uma esperança de melhores dias 
para o povo brasileiro. E é essa esperança que não pode 
morrer, pois, af, teremos perdido o último imPulso para solu
cionar nossos problemas em clima de paz social e desenvol
vimento políticO. consolidando a certeza de melhores e mais 
dignos tempos para nossos filhos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra au nubtC! Senador Mansueto de Lavor. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente~ Srs._ Seo.adores, 
1vivemoS no BraSil, hoje. sob a égide do improvi~o e das conclu
:sões apressadas. Amiúde, os posicionamentos políticos espe
lham não arrazoados longamente digeridos e maturados, mas 
apenas as opiniõeS melífluas das tendênciaS-do momento vei
culadas pela mídia. Em nenhuma outra área essa condução 
das mentes, ao sabor dos ventos da propaganda, tem sido 
tão pronunciada quanto na que diz respeito às privatizaçõeS 
do Governo. 

As privatizações Ttão se cori:sfífuem--itúma fã.lsa questão, 
sáo assunto urgente, da maior importância, fundamental para 
se pensar aquilo que conforma o epicentro das definições 
estratégicas -que o País reclama. Referimo-nos· às decisões 
concernentes à reestruturação do Estado brasileiro~ estabele
cendo o papd que deve cumprir na so_ciedade, bem como 
meios permanentes de financiamento equilibrado dos gastos 
públicos, para lJ.ul! o Estado_ possa cumprir, com "eficiêricia: 
a função a ele destinada. Na ausêncía de tais definições. conti
nuaremos. csmgnados. a assistir a História se desenrolai" pe
rante nossos olhos. ocupando um modesto assento na última 
fila do teatro c resumindo nossa participação a inibidas mani
festações de apreço ou de desapreço-au·espetáculo, mesmo 
assim de forma discreta, para não atrapalhar a concentração 
dos atares. 

Todavia, não_:;e pode aceitar o sírirplismo e o "esquema
tismo~· que. muitas vezes, têm estado presentes no encaminha
mento da discussão ·sobre esse assunto. Não se pode. outros
sim, nessa questão estratégica para as opções de desenvol
vimento do Brasi1, ficar a reboque dos modismos intelectuais 
que se sucedem no mundo das finançaS internacionais, das 
instituições de crédito internacionais e das publicações especia
lizadas que lhe dão suporte. Não devemos fechar os olhos 
para o debate económico que se processa no mundo desenvol
vido, mas tampouco devemos esquecer nossas especificidades 
de um Pafs de população pobre, do Terceiro-Mundo. 

Devemos estar atentos para os raciocínios enganoSos, 
que, sob a aparCncia de uma verdade óbvia por si mesma, 
escondem interesses difusos e desmoronam ante uma análise 
mais pormenorizada de seu conteúdo. Exemplo-do que afirma
mos é uma entrevista concedida, há alguns meses~ à Folha 
de S. Paulo, pelo Presidente da Comis_são de" __ D-esestati_z_açãó 
do Governo. o Sr. André Franco Montoro Filho, que é uma 
expressão da rciio-vação política e dos quadros administrativOs -
do nosso País. 

Na ocasião, ü referida autoridade mencionou que, se até 
o Muro de Berlim havia caído,_ não havia mais sentido man
ter-se a Petrobrás. sob o controle da União._ E mais não juntou 
para jUstificar sua posição. 

. Ora. s.rs. S..:nadores. essa declara_ção, ·apesar da fonte 
idõnea de uma autoridade pública, é tão frágil que não merece 

maiores comcnttrios da nossa parte. Como se a queda do 
Muro de Berlim fosse uma senha para que colocássemos todo 
o patrimônio público à venda, sem maiores consideraç_ões 
acer~ das políticas industriais e o desenvolvimento do Brasil. 

E esse tipo de mistificação barata para se tratar de assun
tos complexos que queremos evitar. 

O enfoque im(!diatiSta da privatiiãção também deve ser 
afa~~ado; apesar de ~_ignificar mais uma fonte de recursos ne
cessitados pelo Governo para eqUilibrar suaS contas de"ficitá
rias. O Programa Nacional de Privatização está longe de repre
sentar uma panüc-éia para esse fim, mesmo porque tem sido 
de pouco vulto o ingresso de dinheir_o vivo nos cofres da 
União corno rcsültado da venda de empresas estatais. 

A vingar proposta do recém-empossado Presidente do 
BNDES, Econon;j:;_t_a Pérsio_ Arida, no sentido_de se genera
lizar a utilização das chamadas moedas podres na ·compra 
de estatais. o numcrârio com que poderá contar o Governo 
será ainda menor, isso sem levar em conta os empréstimos 
subsidiados peles bancos estatais aos novos proprietários des
sas empresas, prática que tem sido frequente no Programa 
Nacional" de Privatização e que. antes de contribuir para o 
equacionamento dos passivos do Governo. agravam-nos. 

Em resumo. deve-se privatizar sim, rriaS _S:einp:r-e como 
um elemento denrro do context-Q da redefinição estudada e 
debatida do p.:r.pd do EstadQ_na sociedade. nunca como re5ui
tado de uma política cega e afoita de buscar recursos a qual
quer preço~ 

O Sr. ChagaS Rodrigues- Permite-me V. EX.. um aparte. 
nobre Senador Mansueto de Lavor? 

O SR MANSUETO DE LAVOR.~ Ouço V. Ex-' com 
muita honra, Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Concordo inteiramente com 
a linha de racic.cfnio de V. Ex~. que em difererites- mom-entos 
tem demonstrado seu elevado espírito público. A Petrobrás 
merece a: nossa defesa, o nosso-apoio, hoje mais do que nunca. 

----~1:_1 gostaria apenas de mencionar um fato. Enquanto nos Esta
dos_ Unidos as distribuidoras ganham 3%, aqüi - resultado 
de erros de sucessivos governos --essas distribuidoras. que 
são as mesmas multinacionais, nobre Colega. ganham 13 ou 
14%. É por isso que querem continuar; querem até acabaf 
com a distribüidora da Petrobrás. De modo que V. EX" tem 
nosso apoio. O que se impõe é que essas dístribuidoras passem 
a ganhar no Brãsi: o que elas ganham nos Estados. Unidos 
e detnais países; e que o Governo, sempre que possível. pague 
à Petrobrás o yuc lhe é devida_. De modo que me congratulo 
com V. Ex', mas respeitamos aqueles que pensam de forma 
diferente. Uma coisa é a privatizaçãO. oUtra é- ameaçar-os 
superiores interesses do P3.is, sobretudo do ponto de vista 
estratégico. V. ·r:;.,;~ tem o nosso apoio. 

O SR. MA~SUETQ DE LAVOR- Agradeço o aparte 
de V. EX" eu gostaria de lembrar que essa pressão para a 
privatização da Petrobrás, longe de_ corresponder aos inte
resses nacionais; corresporide aos interesses das sete,inrtãs 
que V. Ex· citou, das grandes companhias que estão perdendo 
terreno nas grandes fontes produtoras-. nas grandes regiões 
e nos países-produtores de petróieo. Esses países. além de 
terem todas as suas fontes, as suas refinarias-estatizadas, agora 
querem entrar também no campo da distribuição do petróleo. 
acreditando qü.c o .. filé mignon" não é sequer a pesquisa 
e a exploração do petróleo, mas sim a distribuição. E como 
essas c_ompanhias estão perdendo terreno no que toca à explo
ração~ ou fontes. ou jazidas de petróleo em outras partes 
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do mundo, qul!rem. pelo menos. reservas de petróleo brasi
leiro. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores. hoje nãO v_o_u tratar espe
cificamente dessa questão que considero praticamente descar
tada, e espero qü~ jamais seja colocada à discussão na Revisão 
Constitucional. que é a privatização da Petrobrás. Tratarei 
de outra empresa pública de grande importância e que toca 
também a V. Ex", porque atinge o Piauí, através: da Usina 
de Boa Esper.:ui.;a, além da Usina de São Francisco. 

Quero, neste pronunciamento, referir-me à proposta que 
foi feita recentemente sobre a privati?ação Chesf. e contra 
ela me posicionar pelas i"azões que seguem aqui, neste mo
mento. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. :EX" um ~parte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -E com prazer que 
ouço V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- Meu caro Colega. hoje V. Ex• 
traz à discussão uma matéria que diz respeito aqueles que 
realmente querem o bem deste País e que não aceitam patru
lhamento. Est'-5 i:êm que tomar uma poSição firme. como 
V. Ex~ está fazendo e como fez o nobre Senador Chagas 
Rodrigues em SC.ü. .1parte. Senador Mansueto de Lavor, sou 
um entusiasta da privatização e da cornpeüfividade, porquanto 
venho trabalha;;do há seis anos no-~sentido de trazer bons 
parceiros da Ásia, principalmente de Formosa e da República 
Popular da Chiiia, para o nosso· Nordeste~ particularmente 
para o Estado de Pernambuco. Mas. V. Ex~ tem toda a razão 
quanto à Petrobrás. No meu entendimento. temos de enxu
gá-la. mas. nunca pdvátlzá-la. Por quê? .A Petrobrás dá-nos 
provas. Senador Mansueto de Lavor. da alta tecnologia que 
desenvolveu em uma área aonde os países do primeiro mundo 
estão recebendo as nossas lições: a da prospecção de petróleo 
nas plataformas submarinas. Temos de ter cautela com relação 
a esse problema da energia. O nosso_ cobertor está curto. 
sabemos disso. Vamos destinar mais recursos -_tamPém para 
novas empresa6. ii OVos investimentos na área de hidrelétricas. 
cuja tecnologia é muito avançada. As nossas usinas servem 
de exemplo para as usinas estrangeiras. como_ pude constatar 
na última vez em que estiVe na República Popular da China. 
Os técnicos brasikiros é que estão sendo chamados a opinar 
na construção de urna grande hidrelétrica Então. dentro dessa 
linha. Senador Mansueto de Lavor. estou com V. Ex• e parabe
nizo-o~ Teínos. sim. de Privatizar; agora. com cuidado. como 
dizemos no Nordeste, para não darmos uma topada e quebrar
mos a venta. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado. Se
nador Ney Mai·aii.hão. Quero deixar bem claro qüe no que 
diz respeito à energia elétrica já llão há moncpólio, ao contrá
rio do que ocorre com PetrobráS na pesqliísa e eXtração do 
petróleo. 

Ninguém está negãnc!o a instalação de usinas hidroelé
tricas por companhias privadas. Mas aquela companhia esta
tal. construída com muito sacrüício, com altos investimentos 
do povo brasileiro, é uma grãnde lição de idealismo. de. amor 
a esta Pátria, dada por Getúlio Vargas_. por Apolónio Salles 
e por todos os nordestinos e brasileiros que acreditam que 
a saída para o Pafs é a diminuição do fosso entre as regiões 
pobres e as mais aquinhoadas deste País. A Chesf é tudo 
isso. Esta Companhia deve continuar como uma empresa esta
tal. É nesse sentido_ a linha do meu pronunciamento. 

Criada em 1945 e efetivamente implantada em 1948. a 
Chesf figurou entre as grandes empresas estatais organizadas 

pelo gênio naci~nalísta e empreendedor de Getúlio Vargas. 
empresas que construíram a infra~estrutura necessária à indus
trialização do Puis, que então se consolidava. O interesse 
de Vargas foi secundado pelo Presidente Outra. em cujo go
verno se instalC.i.i. a nova empresa. No caso da Chesf. ao esforço 
da industrialização somava-se a aspiração nordestina. de longa 
data. no s_entido do aproveitamento do potencial hidroelétrico 
do Velho Chico ..--o rio Sào Francisco -em especial da 
Cachoeira de f'<a-ulo Afonso. que segundo o poeta. estava 
rouco de gritar pela iniciativa pública para o desenvolvimento 
do País. 

A primeira iniciativa nesse sen"tido coube ao legendário 
Delmiro Gouv-.:iü. que. em 1913. mandou construír uma pe~ 
quena usina hidrelétrica para fornecer energia a uma fábrica 
de linhas e uma vila operária - a vila operária da própria 
fábrica. Após o naufrágio desse empreendimento. causado 
pela morte dt: s~u idealizador. em 1917- uma epopéia que 
demonstra inclusive a_i_ncursão do capital estrangeiro para 
afogar as iniciati;.·.:.s nacionalistas como a de Delmiro Gouveia 
-o sonho do desenvolvimento nordestino encontrou. duas 
décadas maís tarde. um canal de expressão na tenacidade 
de um pernambucano ilustre •. que idealizou a criação da Chesf: 
o dinâmico ministro da agricultura de Getúlio Vargas. Apolô~ 
nio SaUes. 

Preocupado ~m estreitar O desequihbrio econômico e~is~ 
tente entre o Nordeste e o Sul. Apolõnio Salles soube conven
cer _o Presidente Vargas da oportunidade de que se gerasse 
energia elétrica no Nordeste. para que a economia_ estagnada 
da região se pi.idcssc industrializar e para que a agricultura 
se modernizasse por meio da irrigação. Decorrido quase meio 
século da pregação de Apolónio Salles, os fatos demonstram 
que ele estava certo~ lndústrias estabeleceram-se no Nordeste 
graças ã energia da Chesf. e. às margens do São_ Francisco. 
onde anteriormente se praticava uma agricultura tosca de sub
sistência, hoje plrrmam-se frutas e hortigranjeiro s de altíssima 
qualidade. que engordam nossas receitas na pauta de expor~ 
tação. 

Atl.l.almente, a empresa -_que começou suas atividades. 
construindo e depois operando as usinas hidrelétricas de Paulo 
Afonso, Sobradinho. Boa Esperan·ça. Itaparica e. recente
mente em construção. Xingó -distribui energia eJétrica para 
oito estados nordestinos e administra quatorze usinas hidrelé
tricas e duas ter:i"I1Velétricas. que, por sua vez. somam uma 
capacidade de geração de 7.7 mil megawatts. O sistema de 
transmissão da Chcsf conta com 15 mil quilômetros de linhas. 
permi~i!J:do também a interligação com o sistema Eletronorte. 
Quanto à_ agricultü.ra. calcula-se em 71 mil hectares a extensão 
da área irrigada com a emergia gerada pela Chesf. Estimativas 
apontam que essa área aumentará para 250 mil hectares até 
o ano 2000._. - -

A Chesf sempre Se beneficiou de administração profis~ 
sional e competente. que tem ultrapassado seguidos desafios 
interpostos pela necessidade de garantir o fornecimento de 
energia elét~ica para o Nordeste. dentro ,do contexto de políti
cas tarifárias desfavoráveis. Presentemente. a empresa busca 
concluir. num ambiente marcado pelas restrições orçamen
tárias do Governo. a construção daquela que será_ a terceira 
maior usina hidroelétrica do Brasil. .a Usina de Xingó. 

Aliás, defendendo Xingó, parece até que. nesses tempos 
bicudos, estou defendendo as empreiteiras contratadas para 
a sua construção. Não sei sequer quais São essas empreiteifas-. 
Quero deixar bem claro aqui: es_tou defendendo os recursos 
orçamentários suficientes para a conclusão. dentro do crono-
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grama. da Usina de Xingó. Senão, nós teremos- no Nordeste usinas hidr_oelétricas- em outra parte do País ou até mesmo 
mais um racio;;am.;nto de energia, com conseqüências calam i-- nã área da Chcsf. no_ cas_o permitido pela COilStíú.iíÇã-0~ de 
tosas para o desenvolvimento. pequenas usinas hidroelétricas. O que não se pode é entregar 

Faço esse parêntt:se. porque nós sabemos o que todo à iniciativa -privada uma empresa tão estratégica e de tanta 
dia a imprensa divulga sobre os_ Parlamentares de tod0s os abrangência para o desenvolvimento económico e sOcíal do 
partidos que destinaram recursos mediante emendas orçamen- Nordeste corno .;. a Chesf. 
tárias a obras fundamentais para o nosso desenvolvimento. De acordo corn-o Relatório Mundial sobre o_ Desenvol-
Todos eles estão sob suspeita, como se estivessem mancomu- vimento Humano, do mencíonado PNUD. muitas nações em 
nados ou recebendo propinas de empreiteiras que fazem essas desenvolvimento, na afobação de t_udo privatizar, têm provo-
obras. cada urna pcrd.u de bcm-estar social, ao permitirem que mono-

Afinal de contas. Sr. Presidente e Srs. Senadores, as gran- pólios privados, sem compromisso maiQr com os interesses 
des obras públicas no País são _feitas por empresas particulares. gerais da sociedade, tomem o_lugar de monopólios públicos 
Nós pensamos que deve continuar assim. Não queremos esta- em alguns setores da economia. 
tizar a construçfio de estradas, nem de ferrovias. nem de hí- Nesse sentido, Sr. Presidente, privatizada a ChesL verifi-
droelétricas. O que se deve é restaurar a moralidade pública car-se-ia o arrefecimento da interLorização de_su_as redes. 
no relacionamento entre o Poder Execuiívõ; que é i:ftieffilicita A busca du lucro, acima de qualquer meta, levaria a 
obras e faz o pagamento, e as empresas que prestam esse empresa, uma vez privatizada, a uma posição seletiva em 
serviço. Vou continuar aqui defendendo a Hidroelétrica de face dos seus consumidores, voltando-s_e para os grandes cen-
Xing6. -_ .. tros consumidores e menosprezando as comunidades do inte-

Eiogiada internacionalmente como modelo de projeto rior. A Chesf privatizada deixaria de ser o que hoje é: a 
hidroelétrico com um mínimo de agressão ao meio ambiente, mola propulsora da interiorização do desenvolvimento. 

~~ ~~~~~a~a~o~~~~~~s.d~e~~~r:!:e~~a~~~~~p!i:a~r~~~~f~;~ra~ dific~l~~~~·p~~s~a:~a~~:a: ~~~~~~~:~~r;~p~::~:~~:~t~~ 
ções contrárias vindas do Sul do P3ís. Na sua priineira fase de energia elétri..:-d, bem como·.outras empresas públicas.. Os_ 
de operação. Xingó acrescentará três mil megawatts ao poten- defensores da privatização a qualquer custo tentam pa'ssar 
cial do sistema Ch.:sf. ajudando a afastar o fantasma do racio- à opinião públiw. a imagem distorcida de que a gestão empre-
namento de energia elétrica no Nordeste. sarial do Estado é ineficiente por natureza. Esta não é bem 

A eficiência -da Cbesf, quanto ao objetivo de aperfeiçoar a verdade. No casv da energia-elétrica, pelo rnenos,_as estatais 
a qualidade de seus serviços, é atestada pelo índice de continui- têm sofrido restrições finanCeiras iú)s últimos anos, em razão 
dade atingt"do pda empresa no ano passado. Esse indicador · · d d d d b •ct· - de uma política .:.yUlvoca a e anosa e concessão e su SI IOS 
detecta interrupções no forneclrilen-iO de energia. Para 1992. generalizados às tarifas públicas. Somente agora, no Governo 
o índice de continüidade da Chesf foi _nada menos do que 
99.98%. significando que praticamente não houve falhas no Itamar Franco. aos poucos, tais distorções começam a ser 

corrigidas. 
sistema no ano passado. d ·r b d A guisa c exemplo, comparemos as tan asco ra as no 

Vale mencionar, também, que a Chesf se encontra na Brasil com as vigentes em outros países. Neste ano, a tarifa 
vanguarda da pesquisa nacional de fontes alternativas de ener- média brasileira esteve abaixo de 50 dólares por megawatt. 
gia, preparando-se, assim, para o esgotamento da capacidade Hoje, por conta da política recente de recuperação das tarifas 
de exploração hidráulica do rio São Francisco, que se seguirá públicas, esse preço deve estar por volta de 65 dólares por 
à entrada em plena operação de Xingó. Após toda energia megawatt. Pois bem, nos Estados Unidos, o custo médio de 
de Xingó ser utilizada, temos que partir para outras fontes energia elétrica atinge 74 dólares por megawatt, tarifa das 
de energia naquela região do Nordeste. Nesse sentido, a em- mais baratas. Nos vizinhos Argeõ.tina e Chile, essa tarifa situa-
presa inaugurará, cm 1997, a primeirã usina-piloto brasileira se entre 90 c 95 dólares por megawatt. faixa de remuneração 
de geração de energia elétrica a partir -de madeira extraída semelhante a que vigorava no Pais por volta de 1975. Na 
de espécies vegetais de curta rotação. Esse projeto na área Europa, a tarifa média sobe para 125 dólares por megawatt. 
da biomassa vegetal conta com -os recursos c::lo Banco Mundial _ No Japão, 0 preço médio da energia elétrica fica em nada 
e com a colabO:ia.;ão-de instituições naciOriaíS e-in:fei'lütc1óri3:1S,_- menos que 150 dólares por megawatt. Uma vez caracterizado 

Por todos os motivos· arrolados, é uma segurança para que as tarifas brasileiras são francamente ínferíores às do res-
o Brasil e para o Nordeste poder contar com uma· empresa tante do mundo. p.;;rguntamos como isso é possível. Podemos 
da estatura da Chcsf. Uma região inteira, o Nordeste, depende explicar o fenômeno por conta de uma efíciêõcfa eXcepcional 
totalmente da Chesf para o piovimento da enefgla etetrica do setor elétrico no Brasil? Respondemos que não. O setor 
que consome. Não vemos~ portanto, nenhum motivo relevante é eficiente mas não explica tarifas tão defasadas e baixas da 
pelo qual a empresa deva passar a ser propTiedade de parti cu- ~1}-_ergia ~~~-trig~._, __ O que é .. excepcional. no Brasil. não é a 
lares. A CheSf fünciona--berri-- soti--o -Coiiti-Oleâa UniãO-:--nao- eficiêricia do setor, mas os subsídios distribuídos indiscrimina-
há por que modificar esse regime. Não se pode brincar com damente para todos, para os grande,s e para os pequenos, 
o fornecimento de energia de oito estados_brasileiros. É uma às expensas do combalido Tesouro Nacional. O inefiCiente_ 
questão estratégica~ Sr. Presidente. Estado~ assim, com s·eus- pródigos subsídios, transfere renda 

Além domai:;;, a Chesfé uma empresa orgânica. Desmem- para as grandes indústrias; que compram energia barata, mas 
brá-Ia seria desvalorizá-la e inviabilizá-la. Vendê-la em seu não repassam tais benesses para o preço final dos seus produ-
conjunto seria cometer o pecado capital da privatização. se- tos. Em outras palavras, lucros engordados à custa do bolso 
gundo relatório recente do Programa das Nações Unidas para do contribuinte. 
o Desenvolvimcuto, o PNUD: substituir Um inori"Opólio públi- Os subsídios. Srs. Senadores. deveriam ser concedidos 
co por um monopólio privado. No caso, nem sequer é mono- apenas e excepcionalmente aos que, por insuficiência de ren-
pólio, porque ninguém está impedindo que realmente se façam da, deles necessitam, como por exemplo o pequeno consu-
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midor residencial. o pequeno produtor rural e o irrigante que 
produz alimentos básicos para a mesa da população; este sim. 
necessita de subsidies na energia elétrlca devido ao cunho 
social das suas ariVidades. E um contra-senso as grandes em
presas nacionais c in'ultinacionais- reCeberem energia elétrica 
subsidiada, face à realidade atual. Não defendemos tal proce
dimento que, im.átas vezes. provocai irieficiéncia económico
financeira das empresas estatais, não -por serem estatais, mas 
porque os subsídios são concedidos indiscriniinaáãm ente. As
sim. é evidente que a situaçãO fiilanCeira das empresas privadas 
chega ao colapsc. Ocorresse' também de receberem subsídios. 
todas estariam em situação semelhante à das empresas esta-
~is. -

Fica bem claro que-defendemos a-privatização. O Progra
ma Nacional de Dcsestatizaçáo do Presidente Itamar deve 
prosseguir. mas algumas empresas estatais, tais coiito a Petro
brás e a Chesf. devem ser controladas pelo Estado, porque 
são estrategicamente importantes para ele. 

Sr. Presid~nt..::. aqui terminamos este pronunciamento. 
lembrando que muitos setores da economia controlados pelo 
Estado. não todos. precisam ser estatizado-s. não de privati
zação, varrendo os interesses privados da Administração Pú
blica. O Estado deve. entre outras atribuições, ser um meio 
de distribuição de renda, não o contráiio._ 

A política generalizada, sem racionalidade. sem priori
dade. de concessão de subsidies_ constitui-se num instrumento 
de concentração da renda no Brasil. O Estado, assim proce
dendo. canaliza a renda para os que já são abastados, retiran
do-a da massa de contribuintes, que, em última instância, 
é a maioria do povo brasileiro. 

Espera-se o prosseguimento do Programa Nacional de 
Desestatizaçáo, pensado de acordo ~com critérios, sítuado no 
ãmbito da reorganização das funções do Estado no Brasil 
e que o mesmo se consolide dentro desse novo perfil çio Estado 
que surgirá com a Revisão Constitucional. 

Muito ohrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o Sr. Cha
gas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, _de_ixD. a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nahor Júnior, 2" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o Sr. Nabor 
Júnior, 2~ SecN.<.ário. deixa a cadeira da presidêf}cia, que é 
ocupada pelo Sr. Chagas RodrigueS, I''Tiice-Presidente. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA-Sr. Presidente. peço a pala-
vra para uma breve comunicação. · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ na forma regimental. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, comemorou-se, no dia 30 de outubro último, em 
todo o Pais~ o Dia do Com~rciário. Mais do que uma data, 
trata-se de uma justa homenagem a uma-caregoria-f1ue-séii.Pt=e 
pautou suas ãçóes pelo trabalho profícuo. Os comerciários 
contribuem para o desenvolvimento do País, porque repre
sentam uma força viva de trabalho. 

A data, por si só. conduz a algumas reflexões. A principal 
delas é o papel importante da categoria díante ~os demais 
segmentos da sociedade. Em um Pais cheio de inju-stiças so
ciais, onde a distribuiçãO de renda apresenta distorções inques
tionáveis, o exemplo dado pelos comerciárfos é SingUlar. -

Sob sol ou chuva, eles trabalham diariamente, do Rio 
Grande do SuJ ao Amazonas, honrando a profissão e tendo 
o reconhecimento de todos os brasileiros. 

Aqui em Brasília, mais de 150 míl-pessoas trabalham 
no comércio. Chegaram de várias regiões· do País e junta
ram-se aos nascidos na Capital da República. Todos formam 
um exército de abnegados. Todos levantam bem cedo para 
a labuta, levando na bagagem a vontade de trabalhar, progre
dir e ajudar o País a sair da crise em que está mergulhado. 

O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex~ me concede um aparte?. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com muito prazer, nobre 
Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador. é oportuno o 
registro que faz V. Ex• do transcurso da_ data em que se come
mora o Dia do Comerciário. Tiata-se cte uffia classe extrema
mente laboriosa que lida com um dos mais expressivos segmen
tos que constrói a economia nacional. São homens e mulheres. 
rapazes e moças. que no dia-a-dia de: suas existências dão 
a sua colaboração patriótica, servindo ao País trabalhando 
na atividade comerciâria. Congratulo-me com v_ Ex". reco
nhecendo o grande valor, a grande contribuição dessa força 
de trabalho para o crescimento da economia naciorial, sau
dando essa operosa classe tr~b3.lhadora. 

· O SR. PEDRO TEIXEIRA -Agradeço ao nobre Líder 
do PTB nesta Casa, Senador Jonas Pinheiro, o aparte que 
valoriza essa classe em que S. EX" tranSitoU Tangos e longos_ 
anos e a que prestou relevantes serviços. -

Vale destacar, aqui em Brasília, as excelentes relações 
entre o Sindicato dos Empregados no Comércio-, presidido 
por Raimundo Neves, e o Sindicato do Comércio Varejista 
do Distrito Federal, dirigido pelo empresário Lázaro Marques 
Neto. O relacionamento entre as duas entidades representa. 
na prática, o fortalecimento de empregados e patrões, numa 
prática salutar que merece registro~-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Dia do Comerciário. 
meus encômios à categoria, por tudo que ela representa e 
porque esse trabalhador sempre foi, é e será sinónimo de 
dignidade, honradez e trabalho. 

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

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. RAIMUNDO LIRA -Sr. Presidente. como tenho 
breve comunicação a fazer, o Senador Ney Maranhão cedeu
me o lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Defiro a 
permuta. Tem V. Ex• a palavra, nobre Senador Raimundo 
Lira . 

. O SR. RAIMUNDO LffiA (PFL - PB. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na sexta-feira à noite, um repórter da Veja telefo
nou para minha _casa, dizendo que <tquela revista recebrra 
uma série de papéis da empresa construtora SER VAZ. nos 
quais constava os nomes de alg!;fmas pessoas. autoridades. 
governadores e parlamentares; num canto de página, o nome 
do Senador Raimundo Lira. E perguntou o que eu poderia 
dizer a respeito disso. _ -- -

COnsideiãndo que a comunicação foi feita sexta-fdra à 
noite, eu indaguei se desejava que eu fizesse urna breve consi
deração ou se eu teria o direito de-defesa na semana seguinte. 
O repórter informou que não tiriha como omitir qualquer 
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nome. mesmo fazendo a referência que pass-o a ler. ao encerrar 
a matéria: "Os papéfs não falam, não provam. não concluem. 
São indícios. muito suspeitos~ quandQ_elabórados por-uma 
empresa especializada em delinqüências. Mas descobrir o que 
é falso e o que é verdadeiro é uma missão necessária ã CPI'_'. _ 

Os papéis dessa empresa. sem nenhUma assinatura, sem 
nenhuma identificação. su-geriam que o Se-n3d0f Raimundo 
Lira tinha Unl eSqUema com a erripreSã-SERVAZ numa obra 
de esgoto realizada em João Pessoa. capital da Para1ba, em 
1991. 

Imediatamente. Sr. Presidente. Srs. Sen_ad_ore_s, procurei 
o ex.-Prefeito da capital do meu Estado_~ que hoje pela manhã 
encaminhou o fax que lerei na íntegra, solicitando sua trans
crição nos Anais: 

"'Dr. Carlos Alberto Pinto MaDgueira 
ADVOGADO- OAB 6008-,. PB 

DECLARAÇÃO PÚBUCA 

'sr. Presidente, é absurdo que vivamos sobressaltos pela 
preocupação de que alguém ou um grupo venham a inserir 
nOssOS- nOineif em- qualquer relação suspeita. 

A disputa de que participei para a Presidência da Comis
são de Orçamento foi a primeira desde a denlocratização do 
País; normalmente o Presidente era eleito-por acordo e, logo 
em Seguida, eram nomeados os relatores -e s-ub-relatores. 

O nobre Senador Mansueto- de Lavor, que foj Relator 
e, graças a Deus. desempenhou a função com muita honra 
e muita dignidade. conhecia muito bem a forma de escolha 
de um presidente da Comissão de Orçamento: FomOs_ eleitos 
por disputa, e quatro meses·tlepois não havíamos escolhido. 
indicado ou nomeado nenhum dos 35 relatores parciais e dos 
7 relatores setoriais, o que demonstra, na ptâtica, que não 
havia nenhum acordo prévio com lideranças ou com partidos 
políticos. 

No entanto. Sr. Presidente, tomei algumas providências, 
dentre elas a proibição, no âmbito da Comissão de Orçamento, 
da entrada de lobistas, de intermediáiíoS e de pessoas estra
nhas que defendiam interesses de terceiros. Essa foi uma âeci-

A respeito da matéria publicada na revista Veja, são acerca da qual a imprensa deu ampla repercussão. Indu-
que cita o Município de João Pessoa no caso SERV AZ, sive, quando_ quis separar a Secretaria-Geral da Comissão 
na qualidade de ex-Prefeito, cujo mandato exerci de de Orçamento, precisava de uma concorrência para a compra 
2 de abril de 1990 a 31 de dezembro de 1992, tenho das divisórias, mas aCeitei que ·a Câmara- utilizàSSe divisQrias 
a declarar o seguinte: do depósito, antigas·. velhas, para que essa decisão fosse feita 

1) A empresa SER VAZ S.A., não foi credora o mais rapidamente possíveL 
de nenhuma importância financeira. não recebeu recu_r- Há poucos dias. fiz uma sugestão polémica ao Congresso 
sos federais. estaduais ou municipaiS e não exerceu Nacional, ou seja. em face dos acontecimentos que geraram 
nenhuma obra durante o meu período administrativo. a CPI do Orçamento, sugeri que as 29.2RO emendas fossem 
Não consta da lista de pagamentos efetuados no perío- tornadas sem_ efeito. para acabar com qualquer vinculação 
do e não ficou credora para o período seguinte, infor- com os procedimentos do passado, sem, com ísso~-criai" suspei-
mações que podem ser constatadas nos arquivos da ção em relação a qualquer pessoa. Foi uma decisão que teve 
Prefeitura Municipal de João Pessoa. uma ampla repercussão-·ê que term"íilou por ser conCre"tíZada -

2) Em dias do segundo semestre de 1991, encon- em face do entendimento do Executivo. que resolveu encami-
trei-me com o Sr. Onofre_ Vaz., ·um dos diretores_ da nbar uma nova proposta orçamentária:-Essas 29.280 erileriáãs. 
SER VAZ. no Congresso Nacional. Ele. ao saber que automaticamente, serão desconsideradas. 
eu tinha audiência com o Senador Raimundo Lira, en- A tradição da Casa, Sr. Presidente, é, ao-se-rem·ctesccmsi-
tão Presidente da ComissãO de Assuntos_Econôroicos deradas as emendas já entregues ao Orçamento. que elas 
do Senado FederaL pediu-me que o apresentasse ao apenas fiquem no arqU.íVo da Colnissau~oe: pot aJgum tempo. 
Senador. pois pretendia soticítar sua ínterfe-rêiiCiã fUlito nOS CmTI.Putàdoies do PRObÂ-S"E"'N.-Toffiei uiTia.oUirá.deCisao 
ao Presidente da República para descontingenciamento e fui alertado pela importância e contrarí-e-dade a que essa 
de dotação orçamentária, que poderia ser usada em decisão poderia levar: comuniquei ao Presidente da CPI, Sena
obra de saneamento já licitada eni JOão Pessoa e de _dor Jarbas Passarinho, aOVicé~PreSidente e ao Relator-Gerat 
interesse daquela empresa. O Senador Raimundo Lira para que eles me respaldassem nessa decisão. que foi de auto
atendeu o Sr. Onofre Vaz de pé. na ante-sala de seu rizar a publicação de todas essas29.200 emendas e dar acess_o,_ 
gabinete, na minha companhia, e se desculpou dizendo inclusive, a quem interessar possa. -~larã evítar qualquer supo: 
que não poderia pedir ao Presidente da República uma si"ção de queima de arquivo ou destruição de algum documento 
exceção. que eventualmente pudesse vir a comprometer quem quer 

3) Os recursos que o Sr.-DO~o-rrevaz que-Rã-liberar que seja. 
foram incluídos no Orçamento da União_ pela Emenda Em face dessas medidas. Sr. Presidente. fui vária-s vezes 
n' 19669-5, de código n' 13.076.0449.1343.0031, Siste- alertado por companheiros e por amigos aqui dentro do Con
ma de Coleta e Tratamento_de Esgoto de João Pessoa, gresso, de que eu poderia eventualmente ser objeto de algum 
a cargo da Prefeitura Municipal. com_unidade orçamen- tipo de retaliação, na Paraíba principãimente. porque sou 
tária n"23.101. do Ministério da Ação Socíal, de autoria um dos candidatos favoritos ao_ Govemo-daquele Estado. em 
do então Deputado Ed_me Tavares. ___ disputa com o nobre Senador Humberto Lucena e a oe·putada 

4) Coin estes esclarecimentos, reafirmo a total Lúcia Braga. O que aconteceu? Injtisfan1ente ....:.::.--cõitsfdero 
isenção do Senador Raimundo Lira em relação a esse e continuo dizendo aqui e na Paraíba-, o Senador Humberto 
episódio, restabelecendo a verdade: a SERV AZ não Lucena foi citado pelo Sr. José Carlos Alves dos Santos. e 
realizou a obra e não recebeu recur$OS durante o _m~u __ isso teve uma ampla repercussão no Estado da Paraíba. 
mandato à frente da Prefeitura Municipal de João Pes- TOdóS-fü:Ss-·sabemos qu-e--uma disputa pelo Governo de 
soa. Est:ido é aCii"nida -e. efetivarilénte. Cria- grandés_ __ -Conflitos de 

João Pessoa. l~ de novembro d.e 1993 ordem interna pela disputa do poder locaL Por isso. fonios 
Carlos Alberto Pinto Mangueira. n alertados de que, eventualmente, poderíamos ter nosso nome 
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colocado num papel. numa lista qualquer, o que efetivamente 
aconteceu. 

Graças a Deus. Sr. PresTdenie, o objeto da citação não 
exístiu. ou seja, a pessoa escreveu em- marCa -ae computador. 
assinou. mas não se responsabilizou. que o Senador Lira tinha 
uma relação de cumplicidade com essa empresa em uma obra 
que ela não realizou, nem recebeu dinheiro. da qual ela não 
foi e rião é credora. Duas empresas ganharam a concorrência. 
Entretanto, quando os recursos foram liberados._ a impor
tância já era insignificante- se não me engano~ menos_de_ 
10% do seu valor original, em termos reais- _e a SER VAZ 
se desinteressou pela parte que iria realizar na obra. Apenas 
uma empresa local executou urna pequena pã"tCela da obra. 
devido à escassez de recursos. O objeto da citação não exiSte. 
visto_que a empresa não realizou a obra. não recebeu recursos. 
não faturou. não repassou e não recontratou~ Portanto. não 
existe urna ligação objeto da citação. 

Sr. Presidente. quero pedir a transcrição dessa nota oficial 
do ex-Prefeito de João Pessoa. e demonstrar a minha preocu
pação em relação não s_ó_ a mim. mas a todos nós que estamos 
atualmente exercendo um mandato parlamentar de Senador 
ou de Deputado. e manifestar. de viva voz. a minha indignação 
por esse tipo de procedimento. 

O Sr. M3nsueto de Lavor- Permite~me V. Ex~ um apar-
te? 

zes, dependem do Orçamento Federal para corrigir a pobreza 
e as_ respectivas distorções - fome. condições adversas de 
s_aú~e. etc. V_:_ Ex" c:~Fâ sofrend9 os espinhos do cargo; são 
os ónus do ofício. Sena~or. Não se surpreenda com isso. Eu 
poderia estar aqui carreando V. Ex" de mil solidariedades. 
Mas isso não é preciso. V. Ex·• está trazendo documentos 
contundentes. V. Ex·' citou o nome do ilustre Presidente do 
Congresso Nacional. Senador Humberto Lucena, um homem 
da maior prudência. do maior cuidado com esses assuntos, 
perante o- processo orçamentário de 1993 e que também está 
aJeitado. Então, penso que não devemos perder mais tempo. 
ouvindo alguns dizerem que aprovaram tal emenda. mas para 
o bem do povo. Isso não precisa ser feito. porque não houve 
emenda que não tivesse sido aprovada por três ou, no mínimo, 
dois Plenários. A responsabilidade é de todo o Congresso. 
Não houve emenda que não tivesse sido publicada anterior
mente, para que todos analisassem. Refiro-me ao orçamento 
de que fui Relator e também a esse processo que V. Ex• 
já deflagrou como Presidente da Comissão no exercício de 
1994, que está sendo feito agora. Ao invés de estarmos esgo
tando o nosso tempo com essas desculpas para insinuações 
sem fundamento, o mais importante é que estivéssemos apre
sentando propostas para aperfeiçoar o processo e-deixássemos 
que a CPI cumprisse o seu papel histórico de separar o joio 
do trigo. E qual é a proposta ·que temos para aperfeiÇoar 
o processo. Senador Raimundo Lira? Primeiramente. acabar 
com essa história de lei orçamentária autorizativa. Enquanto 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Cem todo prazer. Senador a lei for meramente autorizativa, vai haver ensejo para acw,.a-
Mansueto de Lavor. ções desse tipo. porque, se há uma autorização.libera-se para 

O Sr. Mansueto de Lavor - Quero apcinas considerar quem quer. não se- libera para quem não quer. e Colrteça 
quanto tempo precioso está sendo perdido com esse clima o jogo de influência. O orçamento deve ser feito a quatro 
de denuncismo exacerbado e até histérico que se está vivendo mãos, entre o Executivo, que é o seu autor e responsável. 
no País. Por certo, a imprensa constitui a janela, os "olhos e o Legislativo que dá aprovação; o Executivo. que irá curo-
do País. tem todo o direito- de investigar, noticiar. Agora, prir; e o Legislativo, que vai fiscalizar o cumprimento e a 
o que está havendo são notícias que levam vidas públicas execução orçamentária. Deve ser_feito a quatro mãos~ e o 
à sarjeta, sem que haja qualquer consistência em certas consi- que for decidido entre o Executivo e o Legislativo deve ser 
derações oü nas notíCfãS ve-iculadas. Isso é lamentável! Temos rigorosamente cumprido, a não ser que haja circunstâncias 
que repudiar ou reprimir- essa atitude. Para isso, a melhor de força maior. A Lei do Orçamento, em vez de ser autori
maneira é procurar trabalhar consciente de que estamos fazen- zativa, deve passar a ser determinativa. Em segundo lugar. 
do o melhor. Quando fui Relator do Orçamento-Geral da __ o cronograma de liberação dos recursos tem que ser cumprido. 
União. em 1993, procurei fazer o melhor relatório naquelas_ não pode atrasar. Em terceiro lugar. tem que haver correção 
circunstâncias. de acordo com a Constltuiç3o, a Lei de Dtre- monetária. Assím como há correção monetária nos impostos. 
trizes Orçamentárias, o Piano Plurianual e o relatório prelimi- nos valores orçamentários tê.m que haver correção, para que 
nar. Não fugi -desses princípios e. mesmo aSsim, vejo o meu uma obFa que teve uma dotação calculada em cem, não receba 
nome citado aqui e acolá, afiririaildo-se que eu aprovei emen- dez ou cinco. Isso faz com que o Brasil seja um grande cerni
das. Ora, a função do Relator é aprovar emeridas no remaneja- tério de obras públicas com desperdícios terríveis. Em último 
menta de recursos, seja por vontade do Executivo, que, às lugar, temos que regulamentar a profissão de lobista. V. Exa 
vezes~ quer adaptar a proposta orçamentária no curso da vota~ diz que não quer lobistas dentro da ComissãO, mas esta profis
ção e não pode mais fazê-lo, seja por vontade do Congresso são deve ser regulamentada, como nos países onde o orça
Nacional. Nenhuma das deliberações do Relator deixou de menta é questão séria - na França, nos Estados Unidos~ 
ser publicada antes de qualquer votação. Uma se submeteu na Alemanha - onde o lobby é uma profissão como outra 
a três votações; a votação da Comissão Parcial, a votação qualquer. Ao irivés de V. E~ dizer ••fora os lobistas'\ deveria 
do Plenário da Comissão de Orçamento e 3 VOtaçãO dO Plená- dizer "tal dia é o dia de atendimento dos lobistas", para que 
rio_ do Congresso NacionaL Mesmo assim não se pode evitar, eles, junto e em público no plenário da Comissão~ cq_loquem 
Senador, de ser interpretado~ Neste momento, vê-se que está o posicionamento dos setores que repi-esentam. Se conven
havendo um desgaste enorme por parte de Parlamentares de cidos, os Parlamentares votariam as propostas de acordo com 
todos os partidos junto aos meios-de comunicação, na tentativa a posição dos lobistas. Se_ não con-vencidos, rejeitariam esses 
de explicar-por que tiveram emendas aprovadas_ nesse ou na- propostas a bem do interesse nacional e público. _A regula
m direito constitucional do parlamentar emendar qualquer mentação da profissão de lobista tem que sair, é fundamentaL 
projeto de lei, mormente o mais importante_~e tramita no E, nesse sentido, há um projeto do Senador Marco Maciel. 
Congresso, que é o projeto de _Orçamento; como se, além se não me engano, tramitando na Casa. O lobista, como profis
de ser um direito do parlamentar, não fosse um dever dos _ são nos países sérios. seria registrado- na secretaria das duas 
representantes daquelas :egiões maiS--pobres que, muitas ve- Casas, faria uma declaração de fé pública de quanto recebe 
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dos seus !!.egmentos empresariais ou sociais- porque, quando 
S'! fala em lobista, só se pensa em lobista de empresa. de 
... mpreitei:a. e não é assim: há lobista até de igreja, de seitas, 
d~ educa;ão, de saúde. Evidentemente, esses é que fazem 
a ligaçffio das representações. Essa--regulamentação é funda
mentaL Por isso. deve-se acabar com essa hipocrisia reinailte 
aqui, de se receber lobistas por baixo do pano e não de público. 
Eles têm que ser recebidos de público. Assim como V. Ex\ 
em boa hora, recebeu os_ Ministros militares na Comissão, 
no Plenário do Senado. para que trouxessem as reivindicações 
de todos os setores militares ao orçamento de 1994, deve 
também marcar uma reunião com os empresários nacionais. 
assim como os setores trabalhistas e as organizações sindicais 
para discutir o Orçamento. A votação dO -Orçarriento tem -
que ser a função principal do nosso Parlamento; este é o 
papel principal do Congresso brasileiro. corno é o de qualquer 
parlamento. Por isso. Senador Raimundo Lira. receba esta 
manifestação não de solidariedade por essas acusações,_ por
que V. Ex• já as pulverizou, mas a solidariedade ao seu traba
lho. Serei um colaborador seü, com a -peijtiefia -e dolOrosa 
experiência que consegui nesse-período de relataria do Orça
mento de 1993- que, graças a Deus, não está em questão 
e espero que não esteja, porque cumpri a lei:tenho consCiência 
de que cumpri a lei. a Constituição e- os Reg_iinentos-. POrtaritó, 
V. Ex• contará com a minha humilde colaboração. Era o 
que eu queria dizer. 

O SR. RAIMUNDO LIRA ....:. Muito obrigado. -Senador. 
Mansueto de Lavor. V. Ex• inclusive sabe que o procurei, 
há alguns dias, e disse que gostaria de contar com a-sua:-colaba~ 
ração no sentido de relatar um ministério -im-pOftarite< ein 
função da sua experiência. do trabalho realizado por V. Ex•, 
pois o nosso interesse era exatamente o de dar aos trabalhos 
da Comissão -de Orçamento o melhor nível de eficiênCia e 
de profissionalismo. 

Todos os assessores e colaboradores que trabalham comi
go já conhecem muito bem um hábito que tenho: sempre 
que vou atender pessoas que têm interesses privados ou pes
soais a tratar, normalmente os recebo em grupo e, se for 
uma pessoa isoladamente, convido um assessor ou o -chefe 
de gabinete para presenciar ou participar das conver~as, para 
evitar exatamente qualquer suposição futura que possa even
tualmente ser criada. 

Presidi, por dois mandatos. a Comissão -de __ Assuntos E~o
nômiCos, na qual-trata-mos df: bilhões de- dOTares-em fetação 
a empréstimos a estados e municípios. e sempre foí este o 
tratamento que demos a todas as questões: um tratamento 
político e técnico, da forma mais profissional, maiS correta 
e com a melhor eficiência possíveL Tenho a consciência tran
qüila de que tenho desempenhado o ·meu ma-ndato com digni· 
dade e correçáo e me sínto absolutamente tranqüilO em estar 
aqui ao lado de todos os- companheiros. Precisamos exata
rnente dessas preocupações, para que nâCf haja uma genera
lização em termos de Congresso NacionaL 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite-mi V. Ex~ um apaTte. 
nobre Senador Raimundo Lira? 

mente divulgados do que este a que V. Ex·' alude. neste _instan
te, vinculando a sua atuação parlamentar nesse episódio. Sei 
corno V. Ex" deve se sentir neste instante: de consciência 
tranqüila, mas de alma amargurada pela injustiÇa Que acaba 
de ressaltar e que envolveu o se_u po_sicj9narrt_ento na matéria. 
Ofereço o meu testeiUUnho de que V. Ex• nesta Casa, desde 
que aqui chegamos. procurou cumprir realmente com digpi
dad~ a _sua missão. Quan_do exerci a Presidência do Congr:~sso, 
V. Ex" era Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
e tudo fez para que as matérias submetidas ao exame daquele 
Colegiad<:' fossem apreciadas no menor_espaço de tempo possí
vel, Por lá passaram Presidentes do Banco Central, Diretores. 
enfim, aque!as _pe~()~?_. ___ qy._e,_ pOr imposição constitUcional: 
deveriam ter o seu nome referendado, inicialmente. pela Co
missão_e, posteriormente, pelo Plenário. Em todos esses mo
mentos. a atuação de V. Ex·' foi sempre muito aprumada 
e marcada pelo equilíbrio, pelo bom senso e pelo desejo de 
acertar. Tenho certeza de que V. Ex·', agora. à frente da 
Comissão_ d_e _orçamento. trabalhará ainda m_ai_s infatigavel
mente pará aprimorar o funciOnamento daquela Comissão. 
V. Ex• se recorda os esforços que despendi, ao lado do Presi
dente da Câmara, f?ep~~do _ Ib~n _P~J!he!E<?· para fazer_ com 
que a Comissão, naqueles dois anos, em meio àquela gama 
de -criticas e de denúncias. pud_esse, realmente. cumpri[ os 
seus objetivos. E destacaria que, naquela fase traumática' da 
substituição do Relator da Comissão. do nobre Deputado 
João Alves pelo Deputado Ricardo Fiúza. tudo aquilo signi
ficou uma tessitura que demandou esforço e·- _boa vontade. 
'Posteriormente, V. Ex• se recorda, apro_varpos uma re~olução. 
no Congresso, estabelecendo a obrigatoriedade da rotativi
dade dos componentes da Comissão de Orçamento. Enfim, 
todas as providências que objetivavam. naquela ocasião, aper
feiçoar o funcionamento da Comissão. não há dúvida de que 
as Mesas das duas Casas se empenharam para colocá-las em 
prática. Penso que, agora. V. Ex·. chegando à Presidência 
da Comissão de Orçamento - mesmo alvo dessas críticas 
que, en passant, tentaram envolvê-lo -, não se sentirá, em 
nenhum momento. desestimulado a perseguir aquelas metas 
que, sem dúvida, prestigiarão a ComissãO e. pornãtural decor
rência, o próprio Congresso Nacional. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Muito obrigado, Senador 
Mauro Benevides. Muito obrigado~ Sr. Presidente. _ 

-O SR. PRESIDENTE (Chagas.Rodrigues)·.:_ Concedo 
a paiavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN -'i'E. -Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sts. Senadores. o eterno 
problema com que se defrontam os homens públicos é pode
rem agir com Ui.it.:::nticidade, competência. justiça e senso de 
oportunidade, tal como convencer a Nação e seus pares da 
verdade do seu posici00ament6. da veracidade dos dadOs apre
sentados. da oportunidade e justeza das teses politicas e sócio
econômicasa serem implementadas par{l? SQ_lu_s:~o_dos pr_ohle
rnã.s que afligem e estãO le-vãndo o -País- ao caos. 

Independentcml!nte do atendimento de todas essas pre
missas, o congressista que atua com independência, sem a 

O SR. RAIMUNDO LIRA -Com prazer. Senador Mauro d . . 
Benevides. tutela e_ nmg;_;,cm. sem o respaldo das __ .~C?JI'PQfª-Çõt:::f: O!J o 

----aéórfChego Ide01óglccf dos fõ-fmadOres dC opinião, logo desce-
o Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Raimundo bre que as portas são fechadas e reforçadas com trancas de 

Lira, há cerca de três dias, estive na tribuna desta Casa •. exata':' segurança contra qualquer iniciativa sua que possa tornar 
mente na tribuna que fica à esquerda da Presidência. e repor- transparentes vs bl.!neficiários da renda nacional e a maneira 
tei-me a fafos realmente muito mais rumorosos e mais ampla- de como prOmover a mudança. 
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Os mandariii5 da -tecnoburoc-racia incrustados no Poder 
Executivo cciritroüuri todo o fluxO de informaçóes e contri
buem decisivamcutc para a tomada de decisões_.._ embora. na 
maioria das-vezes: não sejam eles pr6Pfios--q-ue-t6inem deci
sões. ForçoSo é têt.:inhecer. todavia, que fornecem informa
ções privilegiadas para favorecer gr~po's e até partidos polí
ticos. 

O parlamentar cOnsciente. <jiie'rião riabalha com utopias, 
que leva em conta a dinâmica e a rapidez dos acontecimentos 
internacionais, o avançO recnoiógkO.- nâb poderia deixar de 
estar apreensivo com a estrutura estatal corporativista e inefi
ciente, com a ·~guerra psicológica'' desencadeada pelos bcnefi
clários do mastodonte que é o Estado brasileiro, contra as 
mudanças necessárias para sairinós aa ciise. -

Todos sabemos que a Cár::icte"i"iStíca marcante dos tempos 
atuais é a rapidez da mudança, a obsoJescência das coisas. 
pelo menos nal.juê1~s pafses ou segl)lent_os que usufruem do 
sucesso ou -que aspiram ao bem~estar social. 

Digo a mpidcz da mudança. porque-a CaracterístiCa da 
vida, a caracterfstica de todo o sempre, sem dúvida, é a própría 
mudança. seja c!a lenta. gradual ou veloz. A mudança foi 
e é a marca do porvir, da esperança. 

A única dif.:r.:nça resi9e exatamente na velocidade. por~ 
quanto dela ninguém escapa. 

No Brasil. ã mudança é um parto doloroso: As corpora~ 
ç6es não deixam. E não são só as· do _Execu_tjvo. SegJ!Ientos. 
corporativistas do sctor privado impõem ao ExeC-l,ltivo a -aceita~ 
ção de pessoas que os representem em cargos de chefia no 
serviço público. resultando na manutenç.ão do status quo e 
na aversão às mudanças estruturais. 

O Apósto!v Paulo, o grande e. talvez. o maior pregador 
que a humanidade já teve, em Carta aos Coríntios. afirmou: 

··Havendo profecias, desaparecerão; 
havendo línguas_, cessarão; · 
ha-..·.:ndo ciência, passarâ. 
Porque em parte conhecemos e em parte 
profetizamos. ·-
Quando. porém. vier o que é perfeltO~o-que--emão 
é pc:.rtc será aniquilado." 

O regime feudal passou; 
o absolutismo passou; 
Roma ruiu. 
O autoritüõis;no passou. 
O Muro de Berlim foi ao chão. 

Por que a fome c a miséria ainda não passaram? 
Por que o Nordeste brasileiro é uma das regiões mais 

pobres do planeta'? 
Por que a inflação._ um dos efeitos e causa maiOr dos 

males. ainda não foi debelada? 
Porque mexemos apenas na pãrte--e -esquecemos o todo. 

Porque discutimos_ ~alários·e esquece-mos de atacar as causas. 
Ferriando Pedreira. um jornalista_e escritor dos inais con

ceituados, assim:;;:. expressou através -de artigo publicado em 
O Estado de S. Paulo, do dia 8 de agosto de 1993: 

''Albert O. Hirschman. mestre e aniigo de alguns 
dos mais ilustres brasilianistas (e também de simples 
brasileiros. como· ·este modesto escriba). gostava de 
definir a inflação como uma faJsa __ guerra civil, a sham 
civil war~ uma guerra em que- as partes em conflito. 
os diversos segmentos ou facções da sociedade, se agre~ 
diam mutuamente. não com armas de fogo. mas como . 
os morteiros e canhões da economia e das finanças. -

Nu;n quadro de extrema instabilidade de preços. 
como o nosso. não tusta-inuito às empresas (e especial
mente aos oligopólios que dominam a economia) con~ 
ceder reajustes de salário aparentemente substanciais. 
logo pãssa~us adiante. Os sindicatos reivindicam. pro~ 
testam. ameaçam; os patrões (e o governo) cedem~ 
oçassalari::odos obtêm .. vitórias~· de Pirro. temporárias 
(na verdade perdem sempre. a médio e longo prazos); 
enquan:v os LulaS, os Meneguellis e Paios ganham 
prestígio e força e se sagram heróis dos humildes." 

Entendo o artigo corno· Uma revOlta que se espraia do = 

centro à periferia; do pobre ao rico~ do civil ao militar: do 
culto ao analfabeto; não significando. todavia. que as reivindi
cações· para manutenção do poder de compra dos salários 
e divisão dos sacrifícios não mereçam o .apoio e a solidariedade 
dos homens de bem. 

Poderíamos aprofundar as considerações sobre a "mani
pulação das desigüaldades" em benefício de minorias. com~ 
postas não só de capitalistas selvagens_- como divuloavam e divulgam os iãdicais, os ~demagogos. os petist"as, ;s que· 
não acreditam no capitalismo -mas, sobretudo, de corpora~ 
ções encasteladas nos monbpóli~s. nos cartéis do serviço públi
cO, no Banco Çentral e na recie Oficial de crédito ... nas Estatais 
e em outras corpo;ações -que gozam de privilégios inaceitáveis. 
com o_apoio daqueles que tém o discurso de defensores dos 
trabalhadores. 

Não obstante a oportunidade da análise, quero centrar
me no objetivo inaior, no propósito central que me anima 
a prosseguir na vida pública. que é o desejo de contribuir 
para a aceleração- do processo de mudança·. para, com maior 
rapidez, integrarmos o Pais no concerto das nações desenvol
vidas. aquelas qüc- apresentam altos índices de produtividade. 
a!tos índices de escolaridade, altos índices de e~_perança de 
-VIda, altos índices de saneamento básico e. sobretudo. aquelas 
que não passam fome. 

Tudo qu~ não muda d~sapàréce. A continuar como "ina
rido traído" o Congresso NaCional_ desaparecerá~ certamente. 
E é isso que desejo evitar. 

Como está, como vem funcionando. o Congresso Nacio~ · 
na! não tem .:cmo exercer as suas funçõeS constitucionais. 
E se não exerce a delegação conferida pela sociedade ... a 
mudança poderá te i conseqüêncías imprevisíveis. A Cori.Sti
tuição de 1988 garantiu à população brasileira mecanismos 
de fiscalização ~ controle da_s_ ações do governo~ centradas, 
em sua maioria, no Congresso Nacional. 

O art. 70 dü S.:ção IX, Da Fiscalização ContaOii, Finan~ 
ceira e Orçamentária, diz que é responsabilidade do Congresso 
a fiscalização .:vntábil. financeira. operacional e patrimonial 
da União _e das entidades da administração pública direta 
e indirera. mediante controle externo, com o auxílio do Tribu-
nal de Contas da União. _ 

Essa fiscaliza.ção deve considerar a legalidade. legitimi
dade e econornicidade dos atos administrativos. a aplicação 
das subvenções.: <l renúncia-de receitas. e aplica~se·a qualquer 
pes~oa física ou entidade pUblica que "utilize. arrecade, guar~ 
de, gerencic ou ü.dministre dinheiro, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que. em nome desta, 
assuma obrigaçõ.:s de natureza pecuniária". 

Ainda, de acordo com a Constituição de 1988. no seu 
art. 74, temos qüc os Poderes Legislativo, Executivo e Judi~ 
ciário man~e~o_. de forma integrada, um sistema de controle 
interno. 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II). ._Terça-feirá2 10155 

Cabe a esse controle int~rno avaliar o· comprimento das 
metas previstas ;;o plano plurianual. nos piãito·s de GoVefrio 
e nos orçamentos da União, além da obrigação de _comprovar 
a legalidade da gestão orçamentária, financeira·e jjatrim.:>nial 
no Governo Federal. hem como verificar a eficiérida e a eflcá: 
cia dos resultadüii de_sJJ.as ações. 

Essas unidades de controle interno também rerão ó"-dever 

i:Upacientar com a criminosa ·manipulação de dados em pro
veito de minorias _e_ a utiliza~_o __ t?_e informaÇões privilegiadas 
por parte de d~terminado segmentO de buroCracia -estafai. 
co"nl objetivos político-partidários ao arrepio da lei. 

O Sr. M~nsueto ~e_Layor- V. _Ex• me per"!!te um apar-
te? 

de examinar as vpe:rações de crédito. 3vais e garant_ias. além O SR. NE\' MARANHÃO- O~ço V. Ex\ com prazer. 
de proporcionar 30 contrOle externo -~paio _P?!a_ (_) ~xercicio O Sr. Mansueto de Lavor- Dentro da linha de raciocínio 
de suas atribuições. ____ ---. ____ , __ 

No art. 74, § 1", os encarregados do controle -inteiilO de V. Ex". sitüc::.~sc-·o-trabalho da CPI das contas públicas, 
são responsáveis pda denúncia de irregularidades encontradas cujo subscritor principal é V. Ex• Esse dever, esse direito 
ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade do Congresso Nacional, especificamente do Senado, é uma 
solidária. atribuição concedida pela atual COnstituição do País. Espero 

Com a finalidade de- melhor cumprir seu dever constítu- que venha, o '-iüanto antes, a_ se concretizar o objetivo de 
d 46 d se colocar às claras ou. - para usar uma expressa-o mut·to cional. o Seiladv federal. através a Resolução n" • e 

26 de maio de 1993. criou ã ComiSSão de Fisca!~.?açã_oe _Con- atual- de pa~ar a limpo as contas públicas de nosso País. 
trole. de carát.:r permanente. com 0 -objetívo âe .-·exercer Há muitos campos cinzentos nessas contas. Uma sociedade 
a fiscalização e o controle dos a tos do P_oder Execu~ivo. incl_':lÍ--- que não contro!ü suas próprias contas é como uma casa onde 

não se sab.e o. que se gasta, nem o que se ganha. É uma dos o~ da adminis::iação indireta ... 
f · C · - ·b · d · casa em_ deSO(d.:m .:conornj~men~e. Economi~. que vem da A re enda om1ssão. entre Ol,ltta.s_ ·atl!-._.u~çõ~s. _ ev_era: 

avaliar a eficá.:ia.. --efiêiência e eCCinõJnicicJad_~ c;IQ~ · prOjetos· · .-.palavra grega oikos, quer dizer casa, isto_é, a boa administração 
e programas de governo no plano nacional, no regional e doméstica é o ..:.x..:.mplo da administração pública. Na realida~ 
no setorial d~ ,jQçnvolvimento ; apreciar a compatibilidade de, esse trabalho de um grupo de parlamentares numa CPI 

examinando _e passando a limpo as contas públicas do País 
da execução orçamentária com 05 planos e programas governa- é tarefa essencial do Poder Legislativo. Parabéns a V .'"i Ex·• 
mentais. e dcst.:::; com os objetivos aprovados em le_i; prOmover 
a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder E.xecu~ pelo enfoquc que dá, no pronunciamento desta tarde, a uma 
tivo, do Poder Legislativo e do Ministério PúblicO. que. pefa questão tão importante para o nosso País. 
natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados 
de que necessita: para o exercício de fiscalização e controle. 

No art. 2··. § 2", da Resolução n•• 4(>, de 1293 .• te111os. 
que .. as comissões permanentes ou temporárias. inclufdas as 
comissões parlamentares de inquérito, poderão solicitar à Co
missão de Fisco;.Hzação e Controle a cooperação adequada 
ao exercício de suas atividades". - --

Do exposto. fiCa clara a responsabilidade do Senádo Fe
deral na fiscalização e controle dos atos do __ PJ?d~r"Execu~ivo •.. 
bem corno a necessidade de implementar e aperfeiçOar -esse-
tipo de atividade, levando em oonsiderãçiio t3rito- ·aspectos_ 
políticos quanto ~nômicos. _ ~~ 

Além desses instrumentos jurídi~_formais_~e controle 
e avaliação acima me.ncionados. o Congresso conta çom Ol)tro ·
importante instrumento que possibilita 3compallhãr a Utiliza
ção dos recursos pelo governo: a apreciação do _oo;amento 
público da União, dos Estados e. principalmente. do Banco 
Central. 

Portanto, o que estaria faltando para a desejada imple
mentação da açãv fiscalizadora, por parte do Congresso Nacio
nal'? 

A socicrlndc quer saber porque o Congresso Nâçion_al 
não está avaliando e fiscalizando a gestão pública, a fim de 
evitar verdadeiros rombos ao Erário público e prátiCas polrtl- -
cas criminosas em conluio com a tecnoburocracia. 

Segundo constato, as informações rieç:~ssárt?-s e lt:n__Er~.s- __ 
cindíveis aos Srs. Parlamentares para a tomada de decisões 
e o exercício da fi:;.:.alização são quase ineXistentes. E. quando 
disponívei~. são desatualizadas e não confiáveis-.- Não existe 
nenhuma equipe técnica instituciOnal dando tratamento ou 
simplesmente armazenando os dados requeridos. 

Portanto, insisto em reabrir a discussão s_obre as mudan~ 
ças necessárias que o CongressO Nacional terá que fazer, na 
sua estrutura administrativa, para bem desempenhar as suas 
competências constitucionais, pois a sociedade começa a--se 

O SR. l'iEY MARANHÃO - Senador Mansueto de La
_v()r~ _quero agradecei- o seU Oportuno apãrte. -principalmente
porque V. Ex• Ocupou caigo de importâncià na área firtánceíra 
da elaboração do Orçamento da República. 

V. EX' sabe que este Senado, respaldado por 68 assina
turas. criou a ComissãO Parlamentar Mista de Inquérito das 
contas públicas. apesar de serem necessárias apenas 27 assina
turas. A sensibilidade dos homens desta Casa. comandados 
por V. Ex•, fez com que criássemos essa: Comissão Parlamentar 
de Inquérito. 

Senador Mansueto de Lavor. V. Ex\ que luta pelo Nor
deste, que luta pdas médias, pequenas e microempresas. é 
um batalhad_or, é um homem que tem_ uma m~rca registrada 
dentro do Congr.csso Nacional. principalmente em de.fesa da
quelas empresas que empregam 70% dos trabalhadores deste 
País. 

Veja V. Ex• o caso ÓQS fundos de_inves_tirç._ento. O Fundo 
do- Nordeste, juntamente com o Fundo da Amazônia. chega 
a aproximadamente 21 trilhões de cruzeiros reais; o Fundo 
do Café- chega a 30 trilhões. No nosso País. que é essencial~ 
mente agrícola, a agrope.cuária ocupa os primeiros lugares 
do mundo em '-iüantidad~._ mas não em qualidade. e isso tem 
razão de ser, porque o menor fundo pcira essa área é o da 
agropecuária. 

São essas- coisas que temos que ver. principalmente nós, 
homens do Noidcstc. A nossa Regiãó tem todas as condições 
de desenvolvimento. porque Deus deu para aquela terra um 
cliina miifavilhoso. é necessário. apenas m·olhar. 

Em Petroiina, terra de V. Ex", por exemplo. situada em 
pleno sertão. ap.cnas com um pouco- de água para irrigar, 
produz-se melão e outras frutas do Prim~iro M_uiJdQ~ não exis~ 
rindo a rrilséria. -

Agradeço esse oportuno aparte de V. EX'. principalmente 
como nordestino c como conhecedor profundo _dessa causa. 
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Continuando, Sr. Presidente: 
Tais anomalias são fruto da estrutura anacrónica de um 

Estado c0rpor.1tivista, atrasado e com tentáculos poderosos. 
Há mais de mil e quinhentos anos, Roma dominava o_ 

mundo. Hoje, o Iatjn:t nada mais repreSenta em termos de 
comu•.licação. Reparem as línguas indígenaS: estão desapare
cendo. As decisões são tomadas a cada segundo. As informa
ções dos jormoi:; do dia anterior não serVem mais, estão ultra
passadas. 

Até o Ministro-rcrnandoHenrique Cardoso, com a·inteli
gência que o notabiliza, pediu: .. esqueçam o que eu escrev_i_ 
'no passadoH. Aqui não vai nenhum_ demérito ao eminente 
Ministro. Ao revés. o Ministro e:nt_endeu que é necessário 
assumir nOvas posturas em face de novas realidades. 

O Apóstolo Paulo, há quase dois mil anos, foi mais longe 
do que o atual ~ .. 1i<listro da Fazenda, quando com é_nfase disse: 

.. Havendo ciência, pas-sará. •· 
Onde está a ciência dos antigos? Mudou, paSS()U por com

pleto". Hoje, um menino de escola secundária de -Recife sabe 
mais cOisaS -do que o Sr. Isaac Newton. o descobridor da 
Lei da Gravidade. conhecia em sua época. A Enciclopédia 
dos iluminados do_ ~épuJ_o XVIII é de pouca_ vali~ _para os 
nossos esttidos, porquanto as conquistas cie"ritíficas·que estão 
em suas páginü.s já (oram completamente ultrapassadas. 

Por isso tudo, Sr. Presidente, entendo que o Congresso 
Nacional deverá criar mecanismos velozes, se possível. que 
ultrapassem a velociQad~=--da luz, para possibilitar a mudança · 
necessária e exigida peia sociedade, ~mfunçào dos preceitos 
constitUcionais, inseridOs na Carta Magna como sendo de sua 
responsabilidado;;, que é a fiscalização ~ o controle da coisa 
pública sob todos os ângulos. 

A mudanç« -de comportamento funcional da Instituição 
exige transparência de todos os atos e fidedignidade de todos 
os dados necessá;ios â.o d.esempenho de suas competências 
constitucíonaís. 

Para tanto é preciso que o CongrC:sso Nacional disponha 
de todas as inforlnações. permanentemente atualizadas e avaM 
fiadas sob a ótica do interesse público, caso queira deixar 
de ser um Poder em descrédi.to perante a opinião pública 
e. por isso, sujdto às profecias do Apóstolo Paulo, tào bem 
compreendidas pelo atual Ministro da Fazenda. 

Como ilustraç_ã_~ do despreparo do Ccirlgresso_Nacional 
para exercitar a fiscalização dos atos relativos aos recursos 
públicos, cito a vorãcidade da tecnoburocracia do Banco Cen-
trai em dilapidar a minguada renda naciorial, passando até 
mesmo por cima do Presidente da República. Haja vista o 
problema da manipulação da ~axa de juros,_ que beneficia 
o segmento dos banqueiros em detrimento do meu Nordeste, 
da agricultura e de todo o contingente de miseráveis, que 
superlotam as cidades e os: campos brasíleiiõs, recebendo salá-
rio de fome, quando empregados. · -

A política monetária é cruel e dirigida, ta~ vez, para bene
ficiar os óligopólios, os cartéiS e a própria te-Cnoburocracia, 
diretamente ou através--de ~infonnaç6es privilegiadas, senão 
vejamos: 

Primeiro, o Banco Centrá! aumenta a_ taxa de juros a 
patamares quase 20 vezes superiores ao prati~~?_.l!<? Mercado 
Internacional (cm torno-de inflação +50% aq ano, enquanto 
lá fora, é dólar + 2. aª% ao ano). 

Com isso, o flanco Central, em conformidade com outros 
burocratas do setor públicO e os banqueiros, irice_ntiV~as em
presas brasileiras, notaâam~nte as Estatais, a lans:arem bônus 
no exteríor a uma taxa de dólar + 18%, portanto, quase 

10 vezes supctior à ta-xa do Inercado internaciOnal. represen
tando quase mais de 1000% à do referido mercado interna
cíonal. 

Corno os senhores podem ver, nem é necessário apontar 
a inconstitt.icionaH dade dos juros_ reais. cobiados_ acima de 
12% ao ano. conforme prevê o art. 192, § 2<~, da Constituição 
Federal. 

Simplesmente, analisaremos adiante Os efeitos dan~sos 
da política cri;nin0s3 d3. tecnoburºcJ::acia do B-anco Centrai, 
quase toda compronietida com o sistema financeiro nacional, 
cuja "sangria" dos recursos públicos daria para transformar 
o meu Nordeste na Califórriia brasileira. tornando~o no maíor 
produtor de aUmentos do mundo, acabando com a fome e 
a miséria do País e. ainda, dotando as polícias civis e rriilitares 
do País de modernos equipamentos, com o fim de_-acabar 
CO_l_!J a violência e o banditismo. que hoje finperam em nossas 
cidades e em todas as partes . 

Os bónus ou Notas do Tesouro Nacional, indexados ao 
dó~a_r + 18% ao ano, são comprados pelos bancos brasileiros. 
que o faria~p. mesmO que os juros fossem mais favoráveis 
ao Banco: Central. Qual o motivo pelo qual os burocratas 
do Banco Central consagram essa prática de sangria dos recur-
sos públicos? É de fácil visualização. - __ 

Com a venda dos bónus no exterior. entram dólares no 
caixa do Banco Central e sae_ni··c:ruzeiros para as empreSas. 
Os dólares são_ zy-.._untidos como reservas cambiais do Brasil. 
Com esse mecanismo, as reservas saltaram de 8 bilhões de 
dólares para os 24 bilhões de dólares, no conceito de liquidez. 

O Banco Central utiliza-se dos dólares comprados + 18% 
ao ano para emprestá-los aos banqueiros internacionais. po
rém a + 3% ao ano. Há algo de absurdo. de estranho! 

O Tesoüro Nacional arca. de plano. com essa diferença 
de 15% .ao ano, causando um prejuízo em torno de 3 bilhões 
de dólares no ncsso __ miriguado orçamento fisCal. 

Não é só isso. Os ciuzeiros~ colocados no mercado em 
função da entrada dos dólares. são trocados por _títulos da 
dívida pública interna, co~ uma taxa de inflação + 50%~ 
ou seja, dólar -1 80'7t..-. Tudo isso, sem gerar nenhum emprego. 
somente rendimento para os banqueiros, tecnocratas e seus 
clientes. 

Isso_ não pode continuar. O Congresso precisa intervir, 
pois terá o ãpoio do Presidente da República. O Presidente 
Itamar tem razão. __ O BancO __ Central está levando o País à 
miséria e à fome. É__uma ''caixa preta" que precisamos abrir 
e colocar à disposição da sociedade_. 

A dívida mobiliária subiu de 7 bilhões de dólares para 
35 bilhões de dólares no perfodo pouco menor de d9is_anos. 
Ela não contribuiu para o desenvolvimento do País. Não con
tribuiu para matar a fome da nossa gente, apenas tornou 
os banqueiros mãis ricos e a tecnoburocraci a mais importante. 

Não é preciSO ser graduado em EcOnomia, um simples 
"boiadeiro'', cerno é conhecido este Senador, sabe que o Con
gresso Nacional deve fiscalizar e avaliar as contas públicas, 
pois nelas residem o suor, as lágrimas e o sangue do sofrido 
povo brasileiro. · 

O próprio Pr.:!sidente da República já não tem o controle 
das A4Jarquias e Estatais do País, como é exemplo a âtitude 
do Banco Central. 

Portanto, o Congresso Nacional tem_ que optar entre ser 
parte e correr c risco de ser aniquilado. ou optar por ser 
verdadeiro e atender ao reclamo da sociedade e -prOmover 
as mudanças necessárias para que o Brasil consiga sair da 
crise. 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Terça-feira 2 10157 

A fim de qüc o Congresso Nacional elabore com realismo 
a legislação .necessária à ml!dança, é preciso que se conheça_. 
nos detalhes, a nawreza das fraudes, os seus números e seus 
beneficiários. 

Por todas essas razões. é chegada a hora de a Instituição 
iniciar a montagem de uma estrutura que seja capaz de evítar 
ou, pelo menos, baixar os percentuais da ladroagem dos recur~ 
sos dos contribuintes. É chegada a hora de se mostrar a cara 
dos beneficiários da renda nacional. 

Entendo, portanto, que o Congfesso deVe dispoi, -pelo 
menos, das seguintes informações, em Cár'liter permanente 
e de forma atualizada: 

1) Receitas c despesas do setor público: 
-do ponto de vista regional, setorial, nacional, etc. 

2) Custos das obras públicas brasileiras: 
- custos internacionais comparados; 

3) Receitas c despesas das estatais; 
4) Dívidas públicas: 
-União 
-Estados_ 
- Municfpios 
- Autarquias 
-Empresas 
-Outros; _ 
5) Dívídas do setor privad6 cófn b Sélor público: 
6) Previdência; 
7) INSSIFGTS; 
8) Crédito Público: .. .. . . 
-distribuição por áreas, setores: fegiõeS e atividades;_ 
9) Salários públicos; 
10) Base monetária; 
11) Indicadores econômicos, financeii"o_S, s'odais e fiscais; 
12) Reservas cambiais; -- · --· -- .· - · -
13) Taxas de juros; 
14) Recursos do Tesoüro no Banco Cent!:"aJ e-stiãrerriú~ 

neração; · - · ·· 
15) Lucros c prejuízos das empresas estatais; 
16) Outros a serem indicados pelos Srs. Senadores. _ 
Assim sendo,_ é preciso que a Instituição mude enquanto 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORE& .. 
Jonas Pinh~iro- Marco Maciel- Raimuriao-ura:.-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A Presi
dência, nos termu~ Uo art. 174 do Regimento Inte(f?-0, dispe-n
sa, na sessão de hoje, o período correspondente- à Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias: 

- Proje"to de Resolução n" 99, de 1993. que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Horizontina- RS_. a contratar opera
ção de crédito no valor total de três milhões. duzentos e qua
renta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros rea·i~-~ a preços 
de fevereiro d'- 1993, junto ao Banco do EstadQQQ.R.jg Grande 
do Sul SA. - BANRISUL; 

· Projeto de Resolução n' 100, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Três de Maio ~ RS, a contrãtãr 
operação de c;édito junto ao Bancp_po Est;Wo çJ_g=J3.ig __ G~;:tn<;l~. 
do Sul S.A- BANRISUL, no valor ~q~ivalente. em cruic!irOS 

reais. a cinco bilhões. quinhentos e nove milhões e duzentos 
e vinte e um mil. em valores relativos a fevereiro de 1993: 

- Projeto d~ Resolução n" 101. de 1993. qUe autoriza 
-a- Prefeitura Municipal de lvorá- RS, a contr_atar__operação 
de crédito no valor total de dois milhões setecentos e setenta 
e seís mil, quinhentos e noventa e três cruzeiros reais e fiov'enta 
e seis centavos, a preços· de abril de 1993, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A- BANRISUL; 

- Projeto de Rcsoluç.ã_o n" 102. de_)993, qu~ autpriza 
a Prefeitura Municipal de Guirulhos- SP. a contratar opera
ção de crédito, oom o Bafl_ÇO Ec_onômico S.A, no valor de 
até quatrocentos e triç.ta e seis milhões.8e cr_uzeiros reaís; 

- ProjetO de Resolução no 103, _ele 1993, que 3Utoriia 
a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno - ~S~ a contra
tar operação junto ao Banco do Estado do Rio Grande_ do 
Sul - BANRISUL no valor de dois _milhões. trezentos e 
oitenta e quatro mil e trez-:;__,::-os e -si:611!a. e Sei$ cruzeiros 
reais. a preços de maio de 1993. der:Lro do Programa _Integrado 
de Melhoria Social - PIMES; 

· Projeto de Resolução n" 104, de 1993. que autoriza 
a PrefeitU{a Municipal de-Sarandi ~PR. a_coptratat: operação 
de crédito junto ao Banco do Estado elo Paral)á S.A - BA':" 
NESTA DO~ no valor de trinta e dois milhões e cento e-setenta~ 
mil cruzeiros reais, dentro do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano - PEDU, para execução de projeto§ de 
infra-estrutura urbana. naquela municipalidade; 

- Profe-tõ de Resolução n" 105. de 1993. que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Jorge do I v aí- PR. a contratar 
operação de cré-aito no valor de oito milhões de cru~iros 
reais. junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO; 
e 

- Projeto de Resolução n" 106, de 1993. que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Maringá- PR, a cont:rat_ar ü"peração 

-de credito junto ao Banco do Estado do Paraná -_BANES~ 
TADO, no valor de duzentos e sessenta e nove milhões, oito
ceí-lios e -trirlta e- noVe- mil" e -nOvecentOS'Cfuzeiros- reais, utili
zan9.o recu_x:s.os dv Piograma_Estadual de Desenvolvimento 
urbano- PEDU- . . . "o .. . .· 

Os Projetes· não- n!ceberax;n, emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Día, oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
rada a sessão. --

(Levanta-se a sessão às 1_6 horas e 59 minutos.) 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N• 12, DE 1993 

O Primeiro SecretáriO do Senado Federal~ no deserri~~ 
penho de -~-~-as atribuiçõeS regiffientars--e ·regulamentares. e 
à vista das dificuldades enfrentadas pela Subsecretaria de Ad
ministração d_e Material e Patrimônio para o controle do tom
bamento~ a manutenção das obras Qe arte 9o acervo artístico 
d_o Senado Federal. resolve: -

- Art. 1 .. -As obraS de arte do acúvo artístico dO Senado 
Federal. tais como quadros e esculturas. somente poderão 

_ser _distribuídas para unidades aàministrativas localizadas nas 
dependências do Palácio do Congresso Nacional. ressalvado 
o disposto no parágrafo único. 

Pãrágrafo ún-ico. As obras de arte poderãoser_distri?uí
dªs,_ainda, para a Residêncía Oficial da Presidência do Senado 
Federal. - - -
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Art. 2·' Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 29 de outubro_de 1993. -Senador Júlio 

Campos, Primeiro Secretário. -

A TODO DIRETOR-GERAL 

A TO DO DIRETOR-GERAL N• 70, DE !993 

O DirCtõi~Gera(do Senado Federa-I. no uso de suas atri
buições regulamentares e na fomiá do_ Que preceitua o artigo 
9' do Ato n·' 9, de 1987, da Comissão Diretora, resolve: 

Art. 1··' DispenSãr, a pedido, o _sei-vldor Francisco Sam
paio de CarValho, da Comissão de Administração do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal_~ designar parjl$ubstituí-lo, 
e exercer inte-rinamente a sua Presidência, a servidora Paula 
Cunha Canto de Miranda. 

A rt. 2" Este Ato entra em vigor na dãta d~- sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se _as disposições em contrário. 
Senado Federal. 1" de novembro de 1993,-- Manoel 

Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATA DE COMISSÃO 

Da 24~ Reunião Ordinária da Comissão Diretora 
reaJizada em 27 de outubro de 1993 

_ Às onze heras e qüareniã minutos dO dia vinte e-sete 
de outubro de um mil. novecentos e noverftã-e tr-ês, reúne-se 
a Comissão Diretora do Senado FederalLna Sala de Reuniões 
da Presidência, com a pniSenÇ:it dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente; Levy Dias. Segundo Vice-Presiden
te: Júlio Campos, Prim~iro SecretáriO~Nabor Júnior, Segundo 
secretário, c Beni V eras, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, a Exce
lentíssima Senhora Senadora Júnia Marise. Terceira Secre
tária, e o Excelentíssimo Senhor Senador Nelson Wedekin, 
Quarto secretário. 

O Senhor Presidente abre os trabaíhos e submete à d_eli_be
ração da ComisSão Diretora as seguintes matérias: 

a) Requerimento n" 1.002, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações atirie-ntes â projeção do_s índices do pro
cesso inflacionários exiStente no país. 

Os presentes, após exame. aproVam a matéria e a encami
n~am à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
CJas; 

b) Requerimento n" 1.003, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Giiberro Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações atinentes ao totaL discriminadó ano a ano. 
dos montantes dos recursos financeiros, enviados de fontes 
do exterior. durante os últimos cinco anos, às ségüintes entida
des: Partido dos Trabalhadores. Central Úilica dos Trabalha
dores - CUT. Instituto Nacional de Saúde __ do-Trabã.lho -
INST. Instituto Cajamãr e Departamento de Estudos_$ócio-E
conômicos e Políticos-DESEP. _ 

Os presentes. após exame. aprovam a matéría e a encami
nham à Secretaria-Gerai da Mesa para as devidas providên
cias; 

c) Requerimento n" 1.017. de 1993. no qual o Senhor 
Senador João Rocha solicita ao SenhOr Ministro da Fazenda 

informaçõês atinentes ao total das Receitas Arrecadadas em 
1992, que deverão ter seus valores convertidos em dólar co
mercial. 

Os presentes. após exame. aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-geral da Mesa para as devidas providências; 

d) Requerimento n' 1.018, de 1993, no qual o Senhor 
Senador João Rocha solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações atinentes ao Fundo Constitucional de Financia
mento do Norte-FNO. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretária-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

e) Requerimento n" 1.019, de 1993. no qual o Senhor 
Senador João Rocha solicita ao Senhor Ministro da Previ
dência Social informações atfileiites ao-· montante das "Re
ceitas de Contribuições" e "Receitas Financeiras", referentes 
ao exercfcio de 1992 até o més de agosto de 1993, que deverão 
ter seus valores convertidos em dólar comerciaL 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami- _ 
nham à ~_eCretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

f) Requerimento n' 1.052, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das 
Minas e Energia a remessa de cópia de documentos relativos 
à Petróleo Brasileiro S/ A ~_FETROBRÁS, a fim de fornêcer 
a esta Casa oS dados reais sobre o desempenho daquela empre
sa nos últimos anos. 

Os presentes, após-exame.·aprOv~m a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Gerai da Mesa para as devidas providên~ 
cias; 

g) Requerimento no 1.054, de 1993, no ,qual o Senhor 
Senador Bello Parga solicita a t:r:_ªnscrição, nos Anais do Sena
do Federal, da matéria "Desordem dos advogados do Brasil", 
de autoria de Mauro Chaves, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 14 de outubro de 1993. 

Os presentes, após exarrie. aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para 0as devidas providên
cias; 

h) Requerimento n' 1.064, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Irapuan Costa Júnior solicita ao Senhor Ministro 
daS Relações Exteriores informações sobre a reportagem 
''Barrados na Porta''. publicada na revista Veja no 1305, de 
15 de setembro de 1993. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

i) Requerimento n• 1.074, de 1993, no qual o Senhor 
senador Bello Parga solicita a transcriçãO. ·noS Anais do Sena
do Federai, dos discursos. pronunciados pelo Acadêmico Josué 
Montello e pelo jornalista Roberto Marinho, por ocasião da 
posse· deste último na Academia Brasileira de Letras, no dia 
19 de outubro de 1993, e publicados no jornal O Globo, edição 
de 20 de outubro de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam' a matéria e a ericami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as deVIdas providên
cias; 

j) Requerimento no 1.075~ de 1993. no qual o Senhor 
Senador Guilherme Palmeira solicita a transcrição. nos Anais 
do Senado F~_deral, do artigo "O partido da cidadania e a 
reVisãO''. de autoria do Senador Marco Maciel, publicado 
no jorna] Folha de S. Paulo, edição de 14 de outubro de 
JQQ' 
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Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami- vado o mesmo percentual máximo de um terço da lotação 
n.ham à Secretaria-Geral da Mesa parà. as--devidas provídên- regular dos respectivos GabineteS. -- -
ctas; É autorizado o pagame-nto, na forma discriminada no 

k) Projeto_de Resolução n" 4 de 1993-CN, que "institui Parecer, Cõrn exceção do Processo n~" 019030/93-2, que vãi 
a Comissão Parlamentar Mista de ReT8çõeS-Econômicas Inter- à diligência. - - -
nacionais". Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 

Ê designado o Senhor Senador Beni V eras, Suplente da Senhor Primeiro S_ecretário, cjite submete à ·apreciação dos 
Comissão Diretora, para relatar a matéria; presentes: 

I) Projeto de Resolução n>96, de 1993, que ''dispõe sobre a) Processo n" 019840/93-4, em que o Senhor Senador 
a publicação dos Perfis Parlamentares dos ex-Senadores''. ESperiâião-Amif. solicita autorização-para que-o Senhor Ma-

É designado o Senhor Segundo Sec'retário para relatar noel de Jesus Lima da Silva. servidor do Governo do Estado 
a matéria; de Santa Catarina, colocado- à--disposição"-d"e seu Gabinete, 

m) Expediente do Senhor Senador Pedro Simon propon- possa conduzir o veículo oficial colocado à sua_ disposição. 
do a criação de uma Capela Ecumênica nas dependências Decide a Comissão deleg-ar ao Senhor Priméiro Secretário 
do Congresso Nacional, em local que possa ser adaptado àque- competência para, junto ao Gabinete do Senhor Senador Es-
la finalidade. peridião Amin, proinOverreestudo"da solicitaçâo, nos termos 

É designado o Senhor Primeiro Secretáiió para relatar do Parecer da Subsecretaria de Administração de Pessoal. 
a matéria; emilido no Processo em apreço .. 

n) Processos n"' 016987191-8, 002685/93-0 e 012795193-3, ·• b) Processei n• 016182193-6, ·em que o Senhor Senador 
relativos ao Protocolo de Intenções firmado entre o Senado_ Amir Lando solicita autorizaÇ:ãõ para-que o SeD._hor José Ari:. 
Federal e a Fundação Universidade de BrasHia, coln-o Objetivo matéia Assis de Oliveira, servidor do PRODASEN, lotado 

--de promover o intercâmbio de cooperação técniCo-científica em seu Gabinete, possa conduzir o veículo oficial colõcado 
e cultural, com solicitação de pagamento dos serviços· que à sua disposição. --
vêm sendo prestados por aquela Fundação em razão dos ter- Após discussão, a Comi~ão Diretora concede a autori-
mos aditivos anteriormente firmados e já vencidos. zação. ~ 

Após exame, é autorizado o pagamento pela Comissão c) Processo n" 020027/9:3-1. em que o Chefe da Seção 
Diretora. -- de Marcenaria solicita autorização para q,ue o servidor Eudo 

Na seqüência, o-senhor Primeiro Vice-Presidente faz uso Pereira dos Santos, Técnico Legislativo, Area de Artesanato, 
da palavra e profere Parecer oral favorável à complementação possa dirigir o veículo de s~rviço à disposição daquele Órgão~ 
do ressarcimento autorizado pelo Processo n" 019814/93-3. Após discussão, a ComissãO Diretora infedere a solici-

Os presentes, após discussão. aprovam o Parecer. tação. 
A palavra é dada, a seguir, ao Senhor Segundo Vi.ce-Pre- d) Processos n'" 018208193-2 e 020675/93-3, nos quais o 

sidente. que submete aos presentes: Senhor SenadorBcllo Parga solicita ressarcimento de despesas 
a) Parecer favorável ao Projeto de Resolução da Cernis- çom_a IQ_cação de _Unha telefóníca e de contas _ _telefônicas. 

são Diretora, ·que "altera a Resolução n" 5Sn2. e cria a·E-sc(ila- Após exame c discussão. a Comissão Diretora decide 
Superior de Política e dá outras providências"· _ indeferir o re-ssarcimeiito das despesas relativas à locação de 

É solicitada diligência juntó ao MEC; linha telefônica. 
b) Parecer favorável ao Profeta de Resolução n" 2, de - _e) Parecer favorável à prestação de contas do PRODA-

1992, que "altera o instituto da Indicação de que trata a seção --- SEN e do FUNDAS EN, relativa aos meses de julho e agosto 
IV, Capítulo!, Título VJ!f do Regimento Interno do Senado de 1992 (Processo n" PD 000104/93-0). 
Federal". 

O parecer é discUtido e, antes de ser submetido à votação, 
é sugerido o envio da matéria ao Senhor Consultor-Ge"ral 
para exame e parecer, o que é aprovado pelos presentes. 

Com a palavra. o Senhor Segundo Secretário apresenta 
parecer favorável às solicitações de pagamentos de horas ex
tras a servidores que trabalharam durante as Convenções Na
cionais do PMD3, realizadas nos dias 14 e 15 de agosto e 
II e 12 de setembro de 1W3 e sugerindo normas a serem 
seguidas para o pâgamento de horas extras decorrentes de 
Convenção Nacional de Partido com representação nã Casa. 

Ao debater o Parecer do Relator. a Comissão Diretora 
resolve acolher as sugestões de normas a serem seguidas para 
o pagamento de horas extras a servidores do Senado Federal, 
PRODASEN e CEGRAF. Ficou estabelecido que a convo, 
cação de servidores para trabalhos extraordinários. por servi
dores das Secretarias, não poderá exceder de um terço da 
lotação de cada unidade. devendo ser comunicada previa
mente ao Diretor-G_eral, para avaliação e- encaminhamento 
ao Primeiro Secretário. para deliberação. 

Quanto aos Gabinetes, os Senhores SenadOres encami
nharão o pedidv dirctamente ao Primeiro Secretário. obser-

O Parecer é aprovado pelos presentes. 
O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor 

Diretor-Geral. qüc leva ao exame da Comissão Diretora: 
a) Propostas do Chefe da Seção de Marketing da RA

DIOBRÁS- .Cmpresa J3rasileira de Comunicação SIA e·do 
Diretor da Agência Estado para o fornecimento dos serviços 
de "Sinopse" c "'Ncwspaper". respectivamente, que contêm 
o resumo das principais notícias dos mais importantes jornais 
do País (Processo n' 019516/93-2). 

A Comissão Diietora delibera pelo sobrestamento das 
propostas, para consulta junto aos Órgãos do Senado Federal 
sobre a necessidade, ou não, de processo licitatórío. 

b) Decisão favOrável do Senhor Presidente, ad referen~ 
dum da Comissão Diretora, a expediente do Senhor Senado'r 
Antonio Mariz solicitarido autorização para submeter-se a exa
mes cardiológicos e demais procedimentos que se façam neces
sários. 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente. 
c) Expediente da Chefe do Departamento de Sociologia 

da UnB e do Coordenador da Revista Sociedade & Estado 
propOndo a realizaÇ30de cOnvênio-entre O Senado e O DePar
tamento de Sociologia da UnB, para a publicação daquela 
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Revista; e Orçamento n• 02391193, do CEGRAF. relativo 
à impressão de 1.000 exemplaresA -- -_--- -

A Comissão Diretora autoriza a impressão de 1.000 exem
plares, de acordo com o Orçamento do CEGRAF. 

d) Processo n• 010481/93-1 (anexo: 007970/93-5), em que 
diversos servidores solicitam o restabelecimento do pagamen
to da gratificação di- funçã"O incorporada ã remuneração dos 
requerentes de acordo com a Lei n;o 6.732179 e a Resolu~o 
11" 21/80. . . 

É designado o Senhor Segundo Vici::-Presidente para rela-
tar a matéria. _ __ _ __ 

e) Processo n' 018670/93-8, no qual a servidora Ana Cris
tina Corrêa Miranda requer Licença para Trato de Interesse 
Particular, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 15 de 
setembro de 1993. 

A Comissão Diretotã defere a coD.cessão da licença, na 
forma solicitada. -

I) Processo n' 019055/93-5, em que o Senhor Senador 
Beni V eras soJicita ressarcimentO de despesas: médicas realiza
das no Neurology Faculty Âssociates, em Nova Iorque, EUA:. 

Após exame, a Comissão Diretora autoriza O tessàtCl
~ento; 

g) Processo n• 018639/93-3, em que o Senhor Senador 
João Calmon solicita ressarcimento de despesas com a aquisi
ção de medicamento. 

Após exame~ a Comissão Diretora autoriza o·ressarci-
mento. - --

Neste momento, o Senhor Presidente passa a presidência
dos trabalhos para o Senhor Primeiro Vice-Presidente que 
submete à Comissão Diretora requerimento dos Senhores De
putados Luiz Alfredo Salonião, Paulo Ramos, caries Lupi 
e Wilson Müller referente a fatos ocorridos na sessão plenária 
do CongresSo Nacion?-1 do dia 22 de setembro de 1993. 

É designado o Senhor Senador Beni V eras, Suplente da 
Comissão Diretora, para relatar a matéria. 

·:·_· - Nada m~s havendo a tratar. o Senhor Presidente declara 
enCerrada a reunião, às treze horas e vinte minutos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora,lavrei a presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publica!rã:o. 

saia dã- ComissãO DiretOra, 27 de outubro de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•177 SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinle 

RESóÍUÇÃO N• 90, DE 1993 

Autoriza a distribuição co'l'olidada das,opções definitivas dos credores privados do Brasil, 
de que trata o art. 16 da Resolução n• 98, de 1992, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a União autorizada a celebrar os contratos de operações externas de natureza financeira, 

junto aos credores da dívida externa go setor público, respeitada a distribuição consolidada das opções 
definitivas pelos instrumentos de que trata o art. 3• da Resolução n• 98, de.1992, na conformidade da 
Mensagem Presidencial n• 364, de 14 de ou'fubro de 1993. · 

§ 1• Em nenhuma hipótese o totâl das opções dos credores deve se situar em patamar superior 
a 40% da dívida consolidada, no que respeita ao instrumento referido no art. 3•, II, da Resolução n' 
98, de 1992. 

§ 2• O total das opções dos credores pelo instrumento referido no art. 3•, I, da Resolução n' 
98, de 1992, não deverá se situar em patamar inferior a 35%, admiti~a a variaÇão· a menot, desde que 
o total das opções de que trata o parágrafo' aoterioY se situe em nível abaixo de 35% .. 

Art. 29 Os dispositivos abaixo da Resolução n' 98, de 1992, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"A rt. 29 .... ~ ...•.•• u •••• ~k. ··-~~- ··-·--·; ~- ...•....... ~- ...•..••...•.•....•. _ .. ·-·· .• ,. ..•••..•••.••......•...•. 
I - obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimos de médio e longo 

prazos, celebrados por entidades do setor público e pela empresa binacional ITAIPU junto 
a credores privados externos, objeto do acordo pluriaoual de reestruturação firmado em 1988 
(MYDFA), tenham ou não os respectivos montantes sido depositados junto ao Banco Central, 
nos termos do MYDFA. O objeto do presente acordo difere daquele reestruturado pelo 
MYDFA em trés particularidades: 

a) são excluídas obrigações cujos vãlores tornaram-se fivremente remissíveis ao exte
rior em virtude das Resoluções n~ 1.838' e 2.014 do Conselho Monetário Nacional - setores 
privado, financeiro nacional, bem como Pelrobrás e Companhia Vale do Rio Doce e suas 
subsidiárias; · · · 

O O O o o o o O O H o o o ••'-"-• o oo·<-o »~o o ooO~o.:o ....... O!"; O o O O O O.;: O O;;. o o o O O~ O O o o 00: ~;o .Ao-:.-: •• : o o o ... ·"· o o o o o.!,. O o o o o O 0 O • .:-~-:~~ 

III -os montaotes relativos a juros devidos nos termos dos contratos acima enume
rados, e não pagos no decorrer dos anos. de 1991, 1992, 1993 e 1994, até o momento da 
implementação deste acordo, atualizados até a data da novação e a~rescidos de remuneração. 

Art. 39 ........ ..-.~-- ............. ~ ... -............... ~,.· .. -.: .;._ .. -.. ·.:. ~ ~ .... :r .. .:-:."'-,.~ • .__,,_,_-_ •• :;:-; .•• H •• -~'"""''"';.-• .:.~:-,-- _ 
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EXPEDIENTE 
Cl!ln'llO OIIAPJOO DO SI!HADO P!!DI!a.AL 

MANOEL VILEV. DE MAOALHÃES 
Dirt:tot.Oeral do S.u•o Federai 
~úACIEL UASILVA MAlA 

DIÁIUO DO OONOIU!IIO NACIONAL 
ta,_ 1011 ,.,.IIUiiWMo u !olMo M Sou•• loMral 

OirciOI E.c•avo 
o.RLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dinw AtllaW.IntMt 

ASSINATURAS 

L~ !:t CARLOS BASTOS 
Dorot«IM10tnol 

Se8•1f&J ••••••-··-·-•··---·.;..._.....,:~N..:O.Mooo-~-·--- CrS 7Q.IDJ.CI) 

fLORIAN AUOUSTO OOunNHO loiADRUOA 
Dlrot« .... UIO 

VIII -Bônus de Phase-In. São bônus que serão emitidos-durante o período em 
que o Governo brasileiro estiver alocando recursos para as cauções, para serem posteriormente 
substituídos por bónus ao par ou bónus de desconto. Esse ativo terá prazo de dez anos, 
com dois e meio de carência. Serão pagos em dezesseis parcelas semestrais iguais. A taxa 
de juros será, para bónus de Phase-In a serem trocados por bónus ao par, LIBOR + 13/16 
de 1% a.a. ou a taxa dos bónus ao par, o que for maior, e, para Bónus de Phase-In a 
serem trocados por bónus de desconto, LIBOR +13/16 de 1% a.a; 

IX~ Bónus de Juros atrasados. Esse ativo envolve troca ao par pela parcela remanes
cente dos juros ·não pagos em 1991, 1992, 1993 e ·1994 até a data de emissão dos novos 
títulos. Este bónus terá prazo de doze anos, com três de carência. Os juro& serão flutuantes: 
LIBOR semestral mais spread de 13/16 de 1% a. a. . .. . .. 

Parágrafo único. Os bónus descritos neste artigo serão emitidos em dólares norte-a
mericanos ou, nos casos expressos no Sumário de Principais Termos a003Sheet), de que 
trata o art. 1' desta Resolução, em librasesterlinas e em marcos .alemãe.s. Na hipótese de 
marcos alemães, a garantia. de principal descrita nos incisos II e III deste artigo consistirá 
em títulos a serem emitidos por entidade oficial alemã, a ser designada de. comum aco.rdo 
pelo Brasil. · 

Art. 5' A materialização do acordo referido no art. 1' desta resolução dar-se-á 
por meio de contratos definitivos, que disporão sobre a novação parcial da dívida mediante 
a emissão dos novos instrumentos até 31 de julho de 1993, prorrogável até 28 de fevereiro 
de 1994. 

. ........... ·-·-·~ .................. ·-~·-· ............. ·~ ............................. ··~ .... --~-·· ......... .;:.-. .:~ .. : 
Art. 13. Da parcela do Parallel Financing Agreement que poderia ter sido convertida 

ao par ellJ. investimentos diretós no Brasil·- denominada investment feature -, poderá 
ser utilizado _p_elos credores, R_ara _ ~pit~liza_ção de instituições íinanceir--45, de controladora 
de instituições financeiras, .. de empresas controladoras brasileiras e de holding de empresa 
brasileira direta ou indiretamerlte controlada por credor originárío,~ o -fímite máxirrio de um 
bilhão, quinhentos e noventa milhões de dólares norte-americanos . 

. . . . . . . . . . . . ~-.-.-." ....... _. ·-~ -· ~ ··-· .... -........ ·"'-.. : ... ~- .... ·~. ~- .. -.... '. ~-- ..;.-,;,;;~-,::;:,.-.;.;:.,.; ...... .-. -.. -. :-..... -
Art. 15. As entidades da administração direta de Estados e Municípios, da adminis

tração direta da União e da empresa binacional ITA!PU que não hajam efetivados os depósitos 
no Banco Central, nos termos das Resoluções n'' 1,54Le L564, do Conselho Monetário 
Nacional, deverão firmar cóin a União contratos de financiá.mento dã dívida nas mesmas 
condições avençadas com os credores externos, mediante garantias idóneas . 

. . . . . . . . -~---· ......... ·- ~-~ . .-~ . ....,. ..... ·-· ~ .... , .......... ,-;.,..~.' ~ ............ ,_,;: .;'. '· ........................... '. 
§ 2' consol)ância com Q disposto na Lei n' 8.388, de 30 de dezembro de 1991, 

a União repassará, quando da rencigociação_4e seus créditos junto a e_ntidades_da administração 
federal indireta, aosEslados, ao Distritó Federal, aoS Municípios, às suas respectivas aUtarquias, 
fundações públicas,-empresas nas quais detenham, direta ou indiretamenle o controle acionário, 
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r-
bem com à empresa binacional IT AIPU, as mesmas condições de pagamento e de refinancia-
mento obtidas pelo Brasil 'junto aos credores da dívida externa. ·.· . _ 

§ 3' ·Além das ganiniias previstas no parágrafo único do art. 6' da Lei n' 8.388, 
de 1991, os Estados, os Municípios, as entidades da administração federal indireta e a empresa 
binacional IT AIPU ficam obrigadas a aportar, sempre que necessário, outras garantiaS idóneas, 
imediatamente realizáveis e/ou incidentes ·sobre suas receitas, inclusive consistentes na caução 
das cotas ou parcelas de que são titulares, nos termos do art. 159 da Constituição Federal. · -· 

Art. 17. Em qualquer hipótese, cópias dos aios, contratos ou acordos firmados 
com base no disposto nesta Resolução serão enviados pelo Poder Executivo ao Senado Federal 
até seis meses após a data de permuta, na forma original e devidamente traduzidos para 
a língua portuguesa." -

Art. 3' A expressão "bancos credores", utilizada na Resolução n' 98, de 1992, fica alterada 
para ucredores externos". 

Art. 4' As datas de conversão {Conversion Date) mencionadas no Sumário de Principais Termos, 
aprovado pela Resolução n' 98, de 1992, ficam alteradas para 17 de setembro de 1993 e 18 de outubro 
de 1993. 

Art. 5• Esta Resolução entra em vigor na "data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. -

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR, a contratar operação de crédito 
no valor total de CR$27 .828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos 
e quarenta cruzeiros reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco_ do Estado do Paraná 
S.A. - Banestado. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1' É a Prefeitura Municipà\ de Céu Azul::..._ PR, autorizada a contratar operação de crédito 

no valor de até CR$27.828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta 
cruzeiros reais e vinte e nove centavos), a preços de junho de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - Banesta:do. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à realização de obras de infra-estrutura urbana no município, através do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano - PEDU. 

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor: CR$27.828.240,29 (vinte e sele milhões, oitocentos e vinte e oito mlr, duzentos e quarenta 

cruzeiros reais, e vinte e nové centavos) a preços de junho de 1993; 
b) juros: doze por cento ao ano; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial- TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU; 
O condições de pagamentos: 
- do principal: em quarenta e oitb parc~las mensais, com carência de doze meses; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3• A autorização cóhc'ecdida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo máximo 

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, 4 de novembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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RETIFICAÇÕES 

á 
. ..N

9
a Resolução_ n' 82, de_l~93, publicada- rio Diário do Congresso Nacional, SeÇão II, de 9-10-93, 

pgman 536", -. __ -- . . 
Onde se lê: · 

de 1993 ,-~rt. 1• É autorizado o __ G<;>Verno do Estado de Minas Gerais, nos termos da Re-soluçao n• 36, 

Leia-se: 
Art. 19 É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n' 36, 

de 1992, .... 
E no art. 29 , letra I, 
Onde se lê: 
-do principal: série A: ... 
Leia-se: 
-do principal: série A: ... 
série B: em uma única parcela, 72 meses após. o ingresso das divisas (Balloon Payment); .... 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 228' SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1- Fala da Presidência 
-Finalidade da sessão destinada ao comparecimento 

do Sr. Ministro de EStado da Fazenda, Sr. Fernando Henri
que Cardoso, a fim de prestar esclarecimentos sobre a 
elaboração e condução da Política Econômica do Governo 
Itamar Franco. 

1.1.2- Exposição do Ministro de Estado da Fazenda, 
Sr. Fernando Henrique Cardoso 

1.1.3 - Fase de Interpelações 
-Senadores Eduardo Suplicy, Mansueto de Lavor, 

Ney Maranhão, Epitácio--careteitá;-A.Ibano Franco, Gil
berto Miranda, Nabor Júnior, Bello Parga, Josaphat Mari
nho, Nelson Wedekin, Ronan Tito, João- Calmon, Almir 
Gabriel, Pedro Simon e Cid Saboia de Carvalho. 

1.1.4- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 21 horas e 6 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 229• SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO 

DE 1993 
2.1 -ABERTURA 
2.2 -EXPEDIENTE 
2.2.1 -'- Ofícios do 1 • Secretário da Câmara dos Depu

tados 
- N'-' 1.031/93, de 3 do corrente, comunicando ter 

sido verificado erro manifesto nó textO dos autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara n' 206, de 1993 (n' 478/91, na 
Casa de origem), que altera o art. 472 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 211, de 1993 (n• 
1.231188, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
parágrafo 1"' do att. 389 da Consolidação das Leis do Traba-

lho, aprovada pelo DeCreto-Lei n9 5.452, de-19 de maio 
de 1943. 

-Projeto.de Lei da Câmara n' 212, de 1993 (n' 
1.848/89, na Casa de origem), que destina a renda líquida 
de um teste da Loteria Esportiva Federal à Federação Na
cional das APAE e _determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 213, de 1993 (n' 
2.512/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a aquisição 

=-e a doação de terras públicas federais às PrefeituraS Muni
cipais e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 214, de 1993 (n• 
2.523/92, na Casa de origem), que altera a redação do 
art. 38 do Código de Processo Cívil. 

-Projeto de ·Lei da Câmara n' 215, de 1993 (n' 
2.901/93, na Casa de origem), que altera a Lei n' 7.244, 
de 7 de novembro de 1984, que dispõe sobre a criação 
e-0 funcionamento do Juizado Especial de Pequ~nas Cau
sas. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 216, de 1993 (n' 
3.569/93, na Casa de origeiD), que--dispõe sobre o trabalho, 
o estudo e a reiiltegração sOcial do condenado e dá outras 
prOvidências. --- - - - -

-Projeto de Lei da· Câmara n' 218, de 1993 (n' 
4.100/93~ na Cã.sa de origem), que dispõe sobre a organi
zação da Assistência Social e dá outras providências . 

....:... Projeto de Lei da Câmara n9 219, de 1993-Comple
mentar (n' 94/91, na Casa de-origem), que prorroga a lei 
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o con
trole das liberações dos recursos dos Fundos de Partici
pação e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1993 (n' 
239!93, na -Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Interamericana sobre Normas de Direito 
Internacional Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 
de maio de 1979, na II Conferência Especializada Interame
ricapa sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-II), 
com base em projeto elaborado pela Comissão Jurídica 
Interamericana. 
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-Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1993 (n' 
246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o •to que 
renova a concessao àutorgada à Rádio Grande Lago Ltda., · 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em-onda mé
dia na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. 

2.2.2 - Comunicações da Presidência 
-Prazo para apresentaçáõ" de emendas ao Projeto 

de Decreto Legíslativo n" 51/93, lido anteriormente. 
-Prazo para tramitação e apresentaçãO de emendas 

ao Projeto de Decreto Legislativo nn 52/93, lido anterior
mente. 

-Aprovação pela Comissão Diretora, em reunião do 
dia 27 de outubro de 1993, dos Requerimentos n,..~ 1.002, 
1.003, 1.017 a 1.019, 1.052 e !.064, de 1993. 

-Recebimento do OfíciO n(> 2.616, de 3 do- corrente, 
do Banco Central do Brasil, encaminhando a complemen.:
tação dos documentos necessários à iOStruçâo do Ofício -
n' sns, de 1993. 

-Recebimento dos Ofícios n'' S/134 a 138, de 1993 
(n~ 2.615, 2.617 a 2.620193, na origem), do_Banco Central 
do Brasil, solicitando autorização para que' as Prefeituras 
Municipais de Bocaiuva do Sul - PR, Silveira Martins 
-RS, União da Vitória- PR, Ar\gra dos Reis - iu 
e Piraí do Sul- PR possam contratar ope~ações de créçl_ito, 
para os fins que especificam. 

-Recebimento de Ofício n• S/139·, de 1993 (n' 169/93, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Manhuaç':l~_Es~~4o _ 
de Minas Gerais, solicitando autorização _para contratar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória no 364, de 28 de outubro de 1993, que 
altera o art. -z, 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 Trabalhador - F A T 
-e dá outras providências, e autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento da Seguridade So_cial da União, em 
favor do Ministério da Saúde- Fundo Nacional de Saúde 
crédito extraordinário no valor de CR.$35.ooo.ooo:ooo,OÓ 
(trinta e cinco bilhões de cruzeirqs reais); çlesignação da 
Comissão Mista e estabelecimento de calendário para tra
mitação da matéria. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n' 365, de 28 de outubro de 1993, que 
d1spõe sobre o exercício das atribuições ínstitucionais da 
Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e pro
visório, e dá outras providências; designação da Comissão 
Mista e estabelecimento de calendário para tramitação da 
matéria. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n9 366, de 28 de outubro de 1993, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguri
dade Social da União crédito extraçrdinário. para os- fins 
que especifica, e dá outras providências; designação da 
Comissão Mista e estabelecimento de calendário para tra
mitação da matéria. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n' 367, de 28 de outubro de 1993, que 
altera a Legislação Reguladora do Processo Administrativo 
de Determinação e exigência de créditos iriblitái-ios --da
União, e dá outras providências; desí~Ytação dã Comissão 

Mista e estabelecimento de calendário para tramitação da 
matéria. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n' 368, de 29 de outubro de 1993, que 
altera a Lei n9 8.383. de 30 de dezembro de 1991; designação 
da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para 
tramitação da matéria. 

-Proposta ao Plenário do nome do -Senador José 
Fogaça, para representar-o senãao, em viagem de repre
sentação parlamentar, como convidado do Governo Britâ
nico, no perfodo de 19 a 10 de novembro do corrente ano. 
Aprovada. 

2.2.3 - Apreciação de matérias 
Requerimentos n" 1.094 a 1.097, de 1993, lidos em 

sessõeS antederes. ÀprovadoS. - - ~-
2.2.4- Leitura do Projeto 

_ Pr9jeto de Re_soluç_ª-O_IJ~_122, Qe_l993, de autoria do 
Senado! Marco Maciel, que cria a ComisSão de Ciência 
e Tecnologia. 

2.2.5 - Requeri_m-entos 
N9 1.0!18, de 1993, de autoria do Senador Guilherme 

Palmeira, solicitando transcrição, nos Anais do Senado, 
da _entrevista concedida pelo Papa João Paulo II ao jorna
lista Jas Gawronski (La Stampa) e publicada no O Estado 
de S. Paulo de 3 de novembro do corrente, sob o título: 
"O Mundo que ó Papa vê". 

N9 1.099, de 1993, de autoria do Senador Aureo Mello, 
solicitando que sejam considerados, como licença autori
zada, os dias 1~. 4, 7, 8, 11, 13,_ 14, 15, 18, 22, 25, 26, 
27, 28 e 29 de outubro último. Aprovado. 

N9 1.100, de 1993, de autoria do Senador Márcio La
cerda, solicitando que seja considerado, como licença auto
rizada, o período de 28 a 31 de outubro último. Aprovado. 

N' 1.101, de 1993, de autoria do Senador Elcio Alva
res, solicitando a tramitação em conjunto dos Projetes de 
Lei da Câmara n'' 16/88 e 101193. 

N9 1.102~ d-e 1993, de autoria do S~nador JQã_o Roçh.a:, 
solicitando--ao M4tistió _dé!_ Faz~-nda intÕqll'!Çõ~S q·ue mefi-
Ció"n-a~-- _c,--- - -. __ o_ ,:-.c - "'.o --· -~'-'"- ., "- - ---

N9 1.103, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon;., 
solicitando a inclusã_o, em Ordem do Dia! do Projeto __ d_~ 
Lei do Senado n' 70, de !992, que dispõe sobre a celebração 
de tratados internacionais para a supressão do sigilo bancá
rio no~. casos de lesão ao património público. 

2.2.6 - ConiUilicação -
Da Vice-Liderança do PP, da Câmara dos Deputados, 

referente à substituição de membro em Comissá9 Mista 
de Inquérito. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n' 68, de 1993, que estabelece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos dp Senado Federal e dá outras. providências. 
Aprovado. A Comissão Diretora para a red3.ção final. 

- Red~ção final do Projeto de Resolução n• 68/93. 
Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 166, de 1993 (n' 
3.527/93, na Casa de õrigem); que estabelece diretrizes 
para a consolidação e o reescalonamento_, pela União, de 
dívidas internas das administrações direta e indireta dos 
Estados, do Distrito Federai e dos Municípios, e dá 0-Uti-cis 
provídências. Aprovado. A sanção. 
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-Projeto de ReSolução n\'71, de 1993. que transforma 
cargos vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
e dá outras providências. Aprovado. À Comissão J)iretorá-
para a redação final. , 

- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 71/93. 
Aprovada. A promulgação. 

2.3.1 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje~ às 21 horas e 33 minutos, com-Ordém do Dia qUe 
designa. 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 236' SESSÃO, 'fM4DE NOVEMBRO 
DE 1993 

3.1- ABERTURA 

3.2- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993-,--Comple, 

men.tar, (Jtíe acrescenta p3fágtaloã0 art. 38 da Lei n?4.595, 
de. 31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do 
sigilo bancário as pessoas que menciona·. Votação adiada 
por falta de quórum, após parecer de plenário favorável 
ao projeto e à tramífãção em separadO â3s emendas apre
sentadas, após usar da palavra o Sr. José Richa. 

3.2._1 -:- _D~§ign~ção ·da Ordem do pia da próxb;na ses-
são 

3.3 -ENCERRAMENTO 
4- ATO DO DlRETOR-GERAL N' 71, DE'l993 

__ 5 - MESA DIRETORA -- ~ - --
6- LíDERES il VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-' 

TES - -

Ata da 228a Sessão, em 4 de novembro de 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM :SE PRESENTES (JS 
SRS. SENADORES: .. . -

Beni Veras _ Cid Sabóia_de Carvalho _ Dirceu Carneiro 
Epitácio Cafeteira _ Haviano Melo _ Gerson Camata _ Gilbert~ 
Miranda _ Guilherme Palmeira_ Humberto Lucena_ Iram Saraiva 
_ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Pàssarinho _ João França _ Júnia 
Marise _ Jutahy Magalhães_ Lavosier Maia _I,.ouremberg Nunes 
Rocha _ Magno Baçelar _ Mauro Benevides _ Onofre Quinan _ 
Pedro Teixeira_ RaimunctoLira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ 
Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A-lista de 
presença acu-sa CLCblnparccimento de 25 _SrS~ Senadores .. Ha~ 
vendo número regimental, deClaro 'abertã. a sessão. · · 

Sob a proteção de Deus, inidamos nossos trabalhos. 
A presente sessão, convocada em atendimento á' detibe

ração do Plenário, quando da aprovação do Requerimento 
n"' 890, de 1993, de autoria do Senador Eduardo_ Suplícy, 
destina-se a debates sobre a estabilização dc;t_ econpmia brasi
leira. 

Encontra-se na Casa S. Ex~ o Sr. Ministro de E-sta-do 
da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso. 

A Presidência designa Comissão constituída dÓs SrS. Se
nadores Mauro Benevidcs, Affonso Camargo, Pedro Simon 
e Magno Bacelar para introduzir S. __ Ex~ em plenário". (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L-ucena)- Encontra-se 
em plenário o Sr. Fernando Henrique Cal-doSO, Ministro da 
Fazenda. - - - - - -

Conviaci s·: Ex&-a oCUpar-a tribuna à direífa da mesa. 
Nos termos regimentáis, o sr. Nllri1Sf~Cfdisp0rá de meia 

h~ra para a sua exposição. 

Para interpelações a S. Ex•, serão chamados os Senadores 
inscritos, os quais disporão de cinco minutos .cada um, sendo 
assegurado ao Ministro iguaj _tempo para resposta. 

J?ara contraditar, os Srs. Senadores poderão usar da pala
vra por dois minutos, concedendo ao Sr. Ministro igual tempo 
para a tréplica. 

Tem, portanto, a palavra o Sr. Ministro -da Fazenda, 
Fernando Henrique _Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - si: 
Presidente Humberto Lucena, Srs. Senadores, ao inici"ar eStá 
-e-xposiçãO no Senado, quero transmitir a V,_ Ex•s a satisfaçãO 
que tenho de voltar a esta Casa, na qual trabalho há mais 
de 10 anos, e por isso agradeço em particular ao Senador 
Eduardo Suplicy '. que foi o autor do requ_erimento que me 
convocou. Acred1to que, para alguém que exerce como e.u, 
nesse momento, um cargo no Executivo -:-e um cargo espi:.. 
nhoso, porque diz respeito à parte qrie maís afeta o coriJU.ntó 
da população brasileira, que é a Pasta da Fazenda- é muito 
importante retornar a esta Casa para, num ambiente democrá
tico, prestar contas do que estou fazendo e do modo pelo 
qual encaro a evolução recente da economia brasileira na 
conjuntura do Brasil e a ação do Estado neste momento. 

Acredito que nesses tempos difíceiS que vivemos, mas 
que são também ricos em oportunidades, em possibilidades 
de mudanças, as responsabilidades devem ser compartilhadas, 
sem que, naturalmente, o Executivo se exima dos seus atas 
e sem que se feche à crítica do Legislativo, que só poderá 

_ ser melhor e contribuir para o aprimoramento das práticas 
da ação pública se ela for bem informada, baseada nas infor
mações que venham a ser prestadas pelo Executivo. 

Quero_ dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que consi
dero este um momento particularmente importante para o 
Congresso e para a República. -- - 7 
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O Sr. Senador Eduardo Suplicy, quando me convocou, 
certamente, não adivinharia os acontecimentOs qUe se sUcede~ 
ram e que nos obrigaram, de comum acordo com a Prc_sidéiicia 
e com o requerente. a pOstergar a -minha presença aqui: Eu 
não quis inais postergá~la c ainda hoje sei, perfeitamente, 
que há dificuldades para que o_ Senado se reúna e presté 
atenção em assuntos que são alheios àquele que tem galvani
zado a atenção do Congresso. 

Penso que, por isto mesmo, é importante que se diga 
que a confianÇa no Congresso não se abala. Não prejulgo 
ninguém, isso não seria ·correto; até prova em contrário, pre
julgo a inocência. Mas eventuais deslizes que possam ter sido 
cometidos ou que tenham sido cometido~ por Parlamentares. 
por membros do Congresso, não podem s~r confun_dido~ com 
falência do Congresso e das instituiç-ões .democráticas e repu~ 
blicanas. Acredito mesmo que, neste momento. o Congresso 
está dando uma prova da sua capacidade de auto-análise~ 
está dando uma prova de que se formos a fundo nessa CPI 
e chegarmos- sendo o caso- à punição dos _responsáveis. 
o Congresso sairá fortalecido no papel que lhe corresponde 
de alicerce da ordem democrática. 

Considero que a Crise atual abre_ a p_og;i}:lili~9~ d~iruH1S 
além, sem omitir a rcsponsabiliz~çãÇ> _íryçiívià\wl_ Cr:~'io mesp-~o _ 
- e por isso me refiro nestC iníciO de~ cxpoSiÇ3o ~~ este fato 
-que esta crise demonstra que o modelo pelo qual se decide 
o gasto público embute alguns p~ctos, nem_ sempre conscien
tes, de elites políticas, econômicas e regionais coth o Legb
lativo e que têm desdobramentos no ExecutivO. Acredito-que 
seria uma análise pobre pensarmos que apenas pela ótica -
importantíssima, sem dúvida- do comportamento moral se 
chegará a fiirido na questão que ora atormenta todos nós. 
E atormenta tambt!m aqueles que são responsáveis pelo exer
cício de funções dirctas do controle do_ Orçamento. Por qu-ê'! 
Porque, na verdade, me parece que o que está errl' jogo, hoje 
- e retomo <5 fio da meada - , é que a formq pela qual 
se organizou o nossõ siSte-ma p6lítico-p3àidário, o siStema 
de poder, o sistema decisório no Brasil levou a isso. Não
por deliberação. mas talvez por excesso de conciliações, por 
talvez não termos tido a condição, nem m~s_m.o _durante a 
Constituinte de 1988, de ir mais fundo no modo pelo qual 
se decide o gasto público no Brasil, no qu_c sjgnifica_ Q_ Qr~a-. 
menta e a distiibuíÇão dos. seus recursos _em _termos que vão 
além do político, mas que dizem respeito até Inesmo à icpro~ 
dução das condições da sociedade brasileira. 

Digamos com todas as palavras - e_ os .Senadores têm 
experiê'ncia disso, como eu também tenho --<fs interesses 
existem e é normal que existam. Se não há um sistema de 
racionalização que permita ampliar o controle da sociedade 
sobre o destino dos recursos públicos, estes acabam sendo 
controlados pelos setores que se organizam para isso. Dess~ 
forma, o Orçamento passa a servir muito rilais ao interesse 
de grupos do que ao interesse geral. Não é fenômeno __ brasi
leiro, é universar.- E no riosso caso, o que estamos assistindo 
é ao fim desse processo. _-_-_-

Esse processo começou- a ser criticado -: pernlitãm-rite 
a divagação - já ·no período do regime militar. Não fui 
eu o único a criticá-lo; só que naquela época não era o Con
gresso. Naquela época, havia a crítica:; de quantas CPI partici
pamos aqui, ainda no regime militar, para discutir sobre a 
CAPEM I, para discutir uma série de outros- na época consi
derados e foram- escândalos que diziam respeito à utilização 
não-transparente do recurso público. 

Mais tarde, com a dempcratização_. com a força que esta 
Casa vo(tou a adquiríi', Uma parte importante do sistema deci~ 
sório passa pelos condutos do_ Congresso. 

Não decidimos nunca essa questão. incluo-me nos que 
não decidiram porque fui constituinte. Mas nós não decidimos 
nunca essa questão de forma objetiva, nós nunca chegamos 
a ter critérios objetivos para a distribuição do gasto público, 
que passou a ser uma espécie. diria até, de entulho de aspira
ções legítimas ou ilegítimas. Num casQ terá aspectos morais 
e nó Outro não, mas de qual4uer maneira, nos dois casos. 
nocivas para o bom desempenho da economia e para o bom 
controle, pelo Governo, das funções públicas. _ 

De modo que aprecio o que está ocorrendo agora como 
alguma _coisa r~gener<;~.dora se nãQ só.nos _atermos aos necesM 
sáríos proCessos punitivos, mas se formos mais fortes, mais 
fundo na questão _e modificarmos o mecanismo pelo qual a 
sociedade controla o gasto público e o Governo participa desse 
processo. 

Não se pense que são apenas as elites regionais, locais, 
que estão sendo alcançadas por esta crítica. Diria que outro 
sctor do Brasil- isso não se distribui concentrado no espaço 
geográfico, embora possa haver aqui ou ali um adensamento 
-~-,~o- das classe_s econômicas emergentes, da plutocracia, 
que se desinteressaram do Estado e passaram a considerá-lo 
talvez como um mal necessário. Eles passaram também a 
pdr ·em dúvida até o necessário e, Simplesmente, deram as 
cdstas para qualquer processo modernizador que tivesse como 
fulcro a organização do Orçamento, do controle do gasto 
público. É coma s.e isso fosse cQisa ~·dos políticos", entenden
do-se por políticos, na acepção um pouco pejorativa, aqueles 
que fazem a intermediação de interesses locais. 

Não se esqueceram~ não obstante. os representantes da 
plutocracia, de_ auferir vantagl.!ns cOm as conseqüências desse 
processo. Esse processo 'é, em parte, re.sponsáve1 pelo grau 
de endividamento do Estado brasileiro e, _em parte, respon- · 
sável também pela falência fiscal do Brasil. E ess_e endivida_~ 
mento, essa falência fiscal do Brasil. eSs_es sim beneficiam 
os setores chamados modernos da economia brasileira, que 
são aqueles que vão financiar o fracasso do Estado. 

No fundo, Srs. Senadores. é disso que estamos tratando~ 
no fundo. temos que repor a vida pública num outro patamar. 
E esse outro patamar passa, necessariamente, por uma riõrga
nização da vida política, que requer reformas essenciais. Volta
rei ao tema dentro em breve. _ 

Mas cu queria lhes d~r _que não utilizei essa introduç_â.9, 
fazendo referênCia a um fato emergente. somente porque el~ 
ocorreu momentaneamente. mas porque ele está no cerne 
da crise do Estado brasileiro, ele está no cerne das dificuldades 
que temos que enfrentar hoje em termos da administração 
pública e das finanças públicas do Brasil. 

Caso quisesse olhar para a economia por um outro ângulo. 
talvez visse um quadro diferente___.Posso lhes dizer. Srs. Sena~ 
dores, que, do ponto de vista da economia real, da economia 
privada, e~iste urna situação de_ recuperação. A economia 
brasileira con~g_uiy. se recuperar neste ano,- alcançar taxa de 
crescimento por volta de 5%. Isso depois de urna recessão 
amarga que, entre 90e 92, diminuiu em 10% o Produto Interno 
Bruto do Brasil. Portanto,_ não nos consola o crescimento 
de 5.%, porque estamos retomando um crescimento a partir 
de um patamar baixo. 

Mas o que me chama a atenção é que essa recuperação 
atingiu prinCipalmente o setor industrial e de s.ervi_ços com 
urna pequena taxa de investimento~ mas houve uma taxa de. 
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investimentos. E houve forte recuperação da capacidade ocio
sa; Ainda nos últimos dados que pude compulsar. relativos 
ao mês de outubro. continuou havendo a recuperação da capa
cidade ociosa na indústria paulista, eiilbora com a aplicação 
de apenas um pequeno investimento~ --

Essa tendência de expansão alcançou o setor agrícola. 
Tivemos um-a safra razoável. Houve, todos sabem disso hoje. 
um reaquecimento do setor agrícula que se expressa através 
do aumento de vendas de equipamentos agrícolas. notada
mente de tratares. Depois de vários anos de imensas dificul
dades, es_se setor começou a funcionar, em-·parte. porque hou
ve um financiamento mais adequado, em parte, porque os 
preços-s-e-recuperaram, mas, sobretudo, porque o setor priva
do continuou acreditando e investindo, a despeito de outras 
condições não tão favoráveis assim. 

Não obstante, embora pudéssemos exibir dados sobre 
a exportação brasileira que, este ano, deve atingir cerca de 
US$40 bilhões. dos quais 60a 70% são constituídos por~produ
tos industrializa"dos, o que diferencia a si_tuação do Brasil de 
outros países da própria América Latina. porque somos uma 
economia industrializada e exportadora. E quando digo que 
nós exportamos US$40 hilhões esse ano. devemos importar 
uns US$25 bilhões, portanto temos um superávit de US$15 
hilhões, isso significa um fluxo, nos dois lados, de US$65 
bilhões. - . 

E isso é poUcct, pOSto qUe o Produto Iilterno Bfuto alcança 
cifras por volta de US$450 bilhões, portanto nós exportamos 
menos de 10% do Produto Interno Bruto, ou seja, o mercado 
interno continua sendo um mercado- fundamental e está em 
expansão, sen-ão teria havido a expansão desSe produto. 

Embora isso tudo seja verdadeiro, nós não podemos dei
xar de reco-nhecer que essa recuperação· se faz rio" quadro 
de uma economia que ainda está fi'agilizida, seja pela sua 
história recente de recessão; seja porque isso tudo se dá dentro 
de um quadro de patamares elevados de inflação. _ __ 

Esses patamares de inflação são cruéiS. E verdade que, 
em setembro, outubro e agora npvembro, poder-:-:e-ia dizer 
que esse patamar está estável, por volta de 35% ao mês. 
O que também não consola. porqoe é muito elevado, apenas 
mostra que não houve a tão anunciada disparada hiperinfla
cionária. Esse controle se _deu à custa de esforços grandes, 
de contenção de gastos, de manipulação bastante complexa 
dos instrumentos creditícios da taxa de juros, de intensifi"citção 
de importação e tentativa de manutenção do ritmo de ati vida
de, processos difíceis de serem tornados em conjunto. Mas 
não houve a disparada inflacionária. 

Digo que isSo não -é satisfatório atê porque a nossa infla
ção· ê hoje programada. Talvez, a·-maior satisfação que se 
possa tirar desse momento de diminuição da aceleração infla
cionária tenha sido o fato de que ela começa a desmoralizar 
os prognósticos de inflação elevada, p-orque eles são constan
tes. A partir da metade do mês, as previsões começam a 
espoucar aqui e ali, sempre puxando os preços para cima, 
depois não se realizam. Mas ao nã_o se realizarem plenament~ 
já induziram muitos a ajustarem seus preços para cimã. 

E mais ainda, como toda a nossa economia, ou quase 
toda, é indexada. resulta que essa inflação, ao mesmo tempo, 
é o que assegura o que· eu-mostrei há pouco: o grande cresci
mento, o possível crescimento da economia e a grande desi
gualdade social e econôniica que há no Brasil. 

Quando eu ainda estava no Itamaraty, chamava a atenção 
dos dirigentes das empresas· multinacionaís e das nacionais 
que me visitavam para o fato de que, quando vinham sequei-

xar- e quase todos no Itamaraty se queixavam, no da Fazen
da. não - eu dizia: por favor, apenas peço que digam às 
suas matrizes,_ quando era o caso, que os senhores estão reali
zando as maiores taxas de lucro dos últimos tempos. Que, 
comparativamente com_ o que acontece noutros países desen
volvidos, o lucro é maior aqui do que lá, apesar da inflação. 

Isso tamhérn não me agrada porque é outra maneira de 
dizer que a inflação brasileira, tal como ela é situada hoje. 
indexada, na forma pela qu_al ela existe hoje .. e ancorada em 
toda urna cultura inflacionária e em instituições como a da 
previsão da inflação, _corno a da repetição por aqueles que 
fazem o aconselhamento das empresas. como por toda a mídia 
que naturalmente tem que veicular aquilo que ocorre~ susten
tada permanentemente_ em ascensão, ela não causa dano maior 
à empresa organizada. Eu ousaria até dizer, e vou entrar 
em detalhes mais adiante, que a inflação é dizimadora tanto 
para o Governo como para a população e:m geral, porque 
ela realmente_signifiCâ que hoje temos duas moedas. 

Vejo, às vezes, nos jornaiS~ e acho graça-- que, na 
minha equipe, estariam preparando um programa para fazer 
duas moedas. Precisa pelo menos três, porque duas nós já 
temos! TemQs o Cruzeiro Real, que é a moeda do pobre. 
que é a moeda da_quele que não é capaz --por não ter condi
ções- de colocar o seu dinheiro no banco para ele ser remune
rado por algum índice. e temos a moeda daqueles que são 
capazes de defender-se, fazendo com que suas moedas virem 
títulos ou virem depósitos que são indexados. Estes, ou ga
nham ou nãQ perdem tanto; os outros perdem de uma maneira 
avassaladora. Enquanto uns recuperam. outros perdem diaria
mente os seus recursos. 

De modo que o aspecto mais dramático da ~nflação brasi
_le~n!_nilo ~que ela esteja impedindo o crescimento económico, 
o que também, em certas circunstâncias - já me referi a 

. esse aspecto - , ocorre; pode impedir. Mas ela, sobretudo, 
assegura a desigualdade spcial; ela garante um padrão de con
ceiitração de renda que atravessa qualquer período de bonan
ça. Nós, no Brasil, já tivGmos vários desses períodos; bonança 
que não teve o condão de alterar a vida das maiorias miseráveis 
deste País. 

É, portanto, a inflaçã9 que nos deixa nessa situação de 
grande dificuldade, de grande inquietação nacional. E quero 
dizer mais: não existe neste momento nenhum fator, até o 
fini do ano, que pressione a inflação de forma ascensional. 
Os custos dos produtos agrícolas. por causa do _início de safra, 
tendem a nãq pressi_onar.·Superamos-asâifiCuldades na ques
tão do preço do boi; as_ tarifas subiram muito, acima da infla
ção, por decisões legais ou por·acor-dos decorrentes de decisões 
legais, especialmente no caso da energia elétrica, cujas tarifas 
subiram 8. 7% ao mês acima da inflação, até Outubro - e 
isso incide ainda sobre novembro. Não há mais nenhuma razão 
para o GOverno rnariter ess3 política de recuperação de preços 
tão vertiginosa·. Enfim, não há nenhum fator que nos leve 
a imaginar que a inflação venha a sofrer alguma disparada , 
nos meses que se aproxima~. - -

Muitas pessoas perguntam por que não tomar outras me
didas capazes de deter a espiral inflacionária. Eu queria, neste 
momento, fazer uma referência mais direta- e especial ao meca
nismo das finanças públicas. Mencionei que assistimos a uma 
recuperação da economia; mencionei que não há fato-res pres
sionando fortemente a inflação neste momento ...;._dei algumas 
das razões pelas quais ela se Il].antém. 

Eu gostaria, se me peft-nitissem os Senadores, de aprofun
dar-me um pouco neste momento: quais são as dificuldades 
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existentes no que diz respeito à vinculação entre a inflação Esse mecanismo perverso foi criado pelas necessidades 
e o gasto público? Não estou atribuindo à pressão ~o setor da própria inflação. O nosso Orçamento, por conseqüência, 
privado uma fonte maior para a inflação deste momento ~ sempre embute um déficit potencial. O--déficit potencial do 
pode ser, cm outras circunstâncias-, nem esto_~ ~!~bui!_l~O Orçamev.to do ano em curso é enorme~· não vai ocorrer. Por 
a salário algum a pressão inflacionária. Estou dizendo_ gue, quê? Pelo mesmo mecanismo. 
por causa do que mencion_ci no iníciO desta C-Xposição, ou Vamos ter agora, espero, um superávit primário nas con-
seja, pelo fato de que temos U:m processo -de definição do tas diretas, porque houve uma decisão recente de postergar 
gasto público, que não responde aos interes~es _Qa mai_oria ~liberação de recursos? Houve não só a liberação como houve 
e que nem sequer é afinado de imediato com. o mercadq_.. _também o enxugamento de gastos, e com a .inflação de 35% 
porque há uma distorção política nesse processo, estamos acu- ao mês não é preciso ser nenhum gênio das finanças para 
mulando grandes distorções que têm efeito sobre a inflãÇão: equilibr-á-las. Às custas do quê? Do bom funcionamento do 

~ · aparelho estatal; às custas da irracionalidade. 
Tomemos os OrçãrriCntoS. O valOr das d. espesas orçadª"$_ -- Aqui, portanto, estamos entre duas irracionalidades: ou 

em 1990, 1991 e 1992 foi respecirvame-nte de 144, 113 e 108 obedecemos à irracionalidade que está embutida na proposta 
bilhões de dólares. Despesas orçadas, o que não quer di?er de um Orçamento espfchado- e vamos simplesmente poste r-
que tenham sido executadas. Só que as receitas efetivamente gando _ , ou fazemos uma outra, que é ·comprimir 0 Orça-
realizadas foram de 111,78 e 68 bilhões de _dólares. Campa- mente e não fazer gastos essenciais. TUdo por quê? Porque 
re-se o último dado 1992:.c.stava orçado em 108 e foram gastos não queremos enfrentar a real situação, a real questão: qual 
68 bilhões de dólares! Como é isso? Ê que q·uando 0 Orça- é o disponível, qual é a receita e como é que eu vou fazer 
menta chega, enviado pelo ExecutiVO, vem com uma taxa as minhas despesas dentro da receita. 
de inflação embutida; uma taxa de câmbio embutida. O Con:. Estamos insistindo em viver num mundo de ilusões. Esta-
gresso aprendeu - e até demais e às vezes mal - a lidar mos insistindo, repito, em-viver num mundo ilusório, cm que, 
com o Orçamento. Desconfia do ponto de partida; faz novos d!!pois, se cobra. É fácil cobrar depois: "Mas está no Orça-
cálculos e acrescenta despesas, dizendo que vai haver excess-o mente, 0 Minis_tro não libera; ah, mas a Fazenda é ortodoxa. 
de arrecadação. O excesso de arrecadação nada mais é do não quer liberar nada, não tem sensibilidade política, não 
que o efeito inflacionário. Se o Orçamento fo~s~ tç<Jo ~m_ tem jogo de cintura". É isso! · · 
dólar, o dado era esse que dei: 0 Orç-aiDerltO -de 1992 seria Não se trata.de sensibilidade politica ou social, nem de 
de 68 bilhões-de dólares, e não de 108._ Então, o-Congresso"- jogo de cintura; trata-se de ter OtLnão responsabilidade públi
estaria proibido, pela própria ConstitUição", ae acrescentar ca, desejar ou não fazer com que 0 País entre num rumo 
despesas além da receita: Mas, _como o Qr_ç~rn_~n!o_;~riL~W- -"" que permita efetivarnente um funcionamento correto das fi-
Cruzeiro e como o Ctu.Zeiro -é elástiCo~- o "O[çãfnento fica nanças pu'b!"cas E se ·rrea!·smo· J"a' res !to antes na c · t.st I uu ~ nse 
elástico. Isso aconteceu sempre! E essa é uma das raízes da - a que nós assistimos do lmpeachment, e está se desdobrando 
malversação e da corrupção, porque_ é_ m~:~ito f}ifidl coõtro.lar --agora. Todos esses fatos são conseqüências desse mundo ilusó-
o que ocorre efetivamente. O Orçamento nãq é_inde_xado_; rio em que viv~mos, onde a- responsabilidade se esvanece 
se o fosse, ele seria inviável porque estaríamos orçando despe- rapidamente pela falta de um referente concreto. 
sas muito acima do real. E como queremos viver num mundo Ora, se formos olhar 0 que aconteceu no Orçamento 
de ilusão, não indexamos nenhuma moeda e nenhum indicador da República nos últimos a:nos -creio que v. Ex"s receberam 
previamente definido e deixamos o -o-rçãme-nro· cõfuo uma a documentação pertinente- veremos que, além desse pro-
sanfona, que aumenta e diminui, conforme os pressupostos cesso do irrealismo inerente ao modo pelo qual, com inflação, 
que nele estão incluídos. E cabe ao Executivo, em especial ajustamos os nossos orçamentos, houve um outro processo 
ao Ministro da Fazenda, a tarefa de fazer o ajuste da sanfona, bastante difícil de ser enfrentado, qual seja, 0 fato- de termos 
de transformar aquilo que é ilusório no real._ Como é que engessado crescentemente 0 gasto público. 
ele faz isso? Fechando o Tesouro, não libera. Ao não liberar, De long v Ex•s n-0 podem ver as a 1· este do - - e _, · a , m qu , n cu-
posterga o gasto. Quando o gasto é realizado, a inflação J.á mento, vemos demonstrada a maneira pela qual funcionamos 
comeu - e- velozmente - o _recurso_ disponíveL E quem hoje. É numa espécie de cone. Este cone central representa 
vai receber na ponta da linha esse recurso, já n-ão pode fazer a parte do Orçamento que está efetivamente livre, ou seja, 
o que estava programado a ser feito com ele. Depois, pede aquela sobre a qual o Governo tem capacidade de atuação. 
o aditamento e assim vai, tanto nas obr~s __ públicas quanto Por quê? Porque a parte de cima, aqui em escuro, representa 
na administração direta, porque não existem mecanismos de a Previdência Social: os gastos, as verbas fixadas para a seguri-
referência estável. Não há controle, e essa sanfona é mais dade, na verdade. Mais embaixo. temos os fundos de partici-
ou menos tocada de acordo com~ partitura que é pre~àmeôte- pação-dos Estados e Municípios; aqui, no meio, a Educação. 
definida pelos donos do poder. d9 Seqador João Calmon. E _aqui temos outras vinculações 

Se "o MinistrO-resOlve--SegUrar os recursos- corno o Orça- constituciqnais. 
mente é autorizativo - nada o faz abrir o cofre, _salvo a Aqui, vemos representado o tempo- 1977 e-1992; aqui 
influência política. Razão pela quãl. este- ano, Õ Presidente é a Constituição de 1988, que fez com que o gasto disponível 
da República determinou, por decreto, que se liberassem, entrasse numa espécie de cone. Houve redução da metade 
automaticamente, as verbas que estavam inseridas no Orça- dos gastos à disposição do Governo, se compararmos· o ano 
menta. Dessa maneira, não haveria o mecanismo da interme- 1982 com 1992. Por isso, até 1982 podíamos fazer obras. podia 
diação e da influêricia, que gera tanto a corrupção quanto haver grande taxa de invest_imeo"to público. Daí por diante, 
o prestígio político; o poder de discriminação _4o M~l!!s~ro._ n1lo, 
dos outros Ministros, do PreSidente e daqueles que fazem Estaria errada a decisão que tomamos na- Constituinte 
- Parlamentares ou não - a interCessão para que o_corra de 1988? Não. Na Constituinte de 1988, tínhamos a intenção 
a liberaçãQ. de resgatar a dívida social. 
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Essa espécie de - na parte da seguridade -hérnia que 
ocorreu aqui, comprimindo_ o resto dos gastos disponíveis_do 
Governo, corresponde ão aUme-nto dos bet:lefícíos pagos pela 
Previdência. que ·subiram sensivelmente, aumentaram enorw 
mernente.A parte de participação dos Fundos_4e Participação, 
idem, aqui embaixo; só qoe tros esqueééhiós de financiar tudo 
isso. 

E mais ainda: ila parte pontilhada do gráfico, que é a 
parte relativa aos gastos_disponíveis, hoje este gráfico já é 
assim, porque toda a saúde é_sustentada pelos recursos diretos_ 
do Tesouro, assim corno pequena parte da seguridade e toda. 
assistência social. Ou seja, na·medida em qtie aumentamos 
o nosso compromiSSO córri a dec_~são Cqnstituçional de dar 
atendimento social mínimo à pop_ulação, diminuímos a nossa 
capacidade de investir em estradas, em ciêncià-e-tecriología, 
nas Forças Armadas, na segurança, em tudo mais que_ não 
seja definido de forma vinculada. -

Se erro houve, não fOi o de dar ênfase_ â necessidade 
do_ gasto social; foi o de não termos pensado como financiar. 
Simplesmente tomamos a decisão de que deve ser assim e 
o Estado que faça o que bem entender com os __ seus recursos 
para atender às demandas da sociedade. 

Esta- é--ã-sitU:ação de hoje, não é ã de ontem; aliás, a 
de hoje é um -pouco pior, porque este gráfico ilustra_a situação 
até 1992- a de hoje é pior. ~ ~~ - -

O disponível para alguma mOdificaçãO por part~do Go
verno é muito pequeno. Os_ gastos e·stão e~gess.ados_,_a _receita 
já vem engessada, mas não na proporção necessária para aten
der aos reclamos da sociedade. 

Essa é a· raiz da-nossa Crise d-0 ponto de vista de finançaS 
públicas. O que faz o Governo numa circuhstância ·dessa.s? 
Faz a ginástica possível para contemplar o absolutamente ne
cessário. Receberam V. Ex~s recentemente o pedido de suple
mentação orçamentária que o Mirflstéri<?_ da Fazenda lh~s en-
viou. Essa-suplementação_orçamentária-, que diz respeito ao 
excesso_de arrecadação, é de cerca de 800 bilhões_de cruzeiros 
reais. Desse total, 400 bilhões vão para" Saúde, 160 para 
a Previdência e o resto para todas as demais áreas do Governo. 
Ou seja, a metade_ vai para a Saúde, para o pagamento de 
ambulatórios_e hospitais. -Não me refiro ao pagamento do 
pessoal direto da saúde, porque o Tesouro arca com ele; ~ai 
---repito -para o pagamentO de hospitais -e- 3mbulat6riõs. 
Alguém no Brasil está contente_ com esse tratamento? Que 
eu saiba, ninguém. 

Existe, portanto, o engessaritento do Orçamento; existe, 
portanto, um enorme esforço do_ Govern? par_a atender gastos 
inadiáVeis e existe uma incapacidade de atender às demandas 
da sociedade. 

Referi-me à. S3.úde como poderia tê~ lo feita em .relação 
a outros setores. Alguns ou.tros seto-res são diferentes._Na 
Educação, por exemplo, não há a questão de falta de recursos, 
como do melhor uso do recurso e a distribuição desses_ re_cur
sos. Mas no caso dos grande:;; gastos sociais é est.a a situação. 
Não há rriilagre a fazer. Não havendo milagre a fazer, o que 
ocorre? O que ocorre é que necessariamente o Estado termina 
por se endividar, termina por ter de gerar parte dos seus 
gastos - espero que não os correntes __ .,-~-através de lança
ment<?s de títulos do mercado. 

E· claro que a raíz desse _endividame~ro não ':em_ daí; 
é oriünda do esforço. fiscal feito para o pagamento da dívida 
externa noutra época. Isso_foi o começo do proCesso; e a 
sua continuidade já decorre dos nossos--desequilíbrios orça-

mentáriós- e da necessidade que o Estado tem de se financiar 
via sistema bancário. 

E a socied8.de pede, a cada instante, que o Miriistro da
F~zenda faça o seguinte milagre: baixe a taxa de _juros, au
mente a produção, faça mais gastos e se endivide mais. A 
equação não fecha. _A equação não fecha, rçpito. Não fecha 
porqUe não é -poSSível endividar-se mais e baíxar as taxas 
de juros; baixar as taxas de juros, endividando-se mais, e 
aumentar a produção; fazer tudo isso e baixar a inflação. 
E não escolhemos o caminho para as decisões a respeito dessas 
matérias. 

O caminho a que me refiro não diz respeito apenas a 
questões económicas, embora não fuja âelã"s: Nilo é tào difícil 

-equilibrar, este· ano. o Orçamento. Já o fizemos. Fizemos 
-V. Ex~~ sabem porque ajudaram nisso- cortes da ordem 
de 6 bilhões de dólares no meio do ano; agora, _contingen
ciamos. Se não contingenciamos claramente, postergamos al- _ 
gumas decisões, o que vai permitir um certo equihbrio no 
gasto corrente deste ano. Não ~tão difícil. Mas é difícil ver 
uma perspectiva de País com um procedimento que tem ine
rente a si um Estado em desequilíbrio. E _é isso que causa 
fundamentalmente u_ma expectativa crescente de desorgani
zação das finanças públicas, é isso que serve de pretexto, 
quando não _é fator efetivo, para a espiral inflacionária. Não 
é único. Mas hoje, no nível da nossa atuação,_ é o mais impor
tante. Daí por que fazermos um esforço imenso no sentido 
de colocar a situação orçamentária nos seus trilhos. - -

Esse esforçO não é só do Ministro da Fazenda. Vários 
Ministros estão fazendo conjunt3iljente,.e· e-m condições ba_s
tante difí~e~S:_ v. Ex~~ se recordarão de que, durante os primei
!~S. 4Q.~ias~em que fui.nomeado Ministro, compareci a esta 
Casa diversas vezes -por càuSa de uma lei salarial que poderia 
provocar um processo de desajuste ainda maior, por causa 
da Previd~ncia _Social. Em seguida, o Governo pediu - e 
o Congresso-não Se negou- recUI-SOs-adicionais: ve-io o IPMF: 
Mal começava a ser cobrado e era sustado. Só nos restou 
um recurso: apertar mais o gastO e combater mais_durameote 
~ sonegação._ _ . . : . . . . . 

Temos conseguido _cçmsiderável adicional na re-ceita, via 
combate à sonegação: no mínim.o, -400 -milhões de dólares 
por mês.J"iun_c_~ houv_~ receita que-tivesse s,ubido tão_ raPida
mente quanto a_ deste ano_ e, peJas previsões, teremos, no 
ano que- vem, recorde hi~tórico._ Este ano, que já é quase 
recorde em termos de arrecadação. não sigriificoU o equilíbrio 
da~ contas, porque -a-s despesas cresceram mais depressa do 
que a arrecadação. Dentre as despesas há: os benefícios justos 
à Previdência, o pagamento de pessoal, que aumentou consi-

. deravelmeme, para saí_r do patamar baixo em -que estava no· 
passado e o pagamento de juros da dívida externa, que não 
estavam sendo pagos- houve acqrdos que nos fizeram -pagar 
este ano. Esses foram os fatores que pressionaram a despesa 
a subir com maior velocidade que a arrecadaç~o, _apesar de 
todo ooesfo.rço_ que vem sendo feito para equilibrar o Orça
mento. 

Ainda agora fizemQs, _como disse~ u-ma niprogramação 
financeira que implicou em, ao invés .de liberar 42% do Orça
mento, liberar 25o/o-. 

Nós_ acreditamos- quando. _digo nós nã9 so_u eu só.._é 
a equipe" económica dO Ministério da Fazerlda -que há muitas 
co-ndições, talvez nunca tenhamos tido condições tão favorá
veis do ponto de vista técnico para a estabilização da moeda 
quanto agora. Repito: temos reservas da ordem de 27 bilhões 
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de dólares, nunca tivemos um montante de nível de reserva 
tão elevado. 

Ainda esse mês, está aqui um DiretOr do _Ban_co Ceotral 
que me corrigi rã-. Os capitais, os recursos Cõntiõuam chegat:tdo 
acima de 1 bilhão de dólares. Temos reservas de 27 bilhões 
de dólares, temos, como disse, um superávit da balança comer· 
cial. Existe, flutuando no mundo, uma massa enorme de recur· 
sos, disponível, ávida por investir. Dispomos de uma economia 
pujante; dispomos de uma economia de mercado e vivemos 
uma zona de paz, que é o sul da América do Sul. Todos 
esses são fatores positivos que atraem investimento. Temos 
capacitação tecnofógica, temos experiência em econorriia- de 
mercado, muitos fatores positivos. E temos uriúnercado nada 
desprezível, que cresce. 

Portanto, há muitas condições favoráveis ~ que o Brasil 
retome o cresdtrtehto, mas -o retome de maneira estável. Os 
dados que lhes dei sobre a retomada deste ano inquietam-me, 
porque estão baseados, ainda, nesse grande desequihbrio do 
setor de finanÇas públicas. Cabe a nós um esforço gra-nde, 
de pouco tempo, que é o mínimo necessário par-a equilibrar
mos_ as finanças públicas _ainda este ano. __ . ~ _ 

Srs. Senadores, isso não poderá ser feito apenas em fun
ção do que está sendo realizado pelo Governo,'ou seja, ati-ãVéS 
de medidas que não requereJ!l lei o~ que .r~gueir_~I!l ape_l}--ª!i 
modificações infraconstitucioriais. - - -

Não quero entrar numa polêmica viva, riesta Casa, Sobre 
o· modo pelo qual o Brasil vai se ajustar as suas necessidades. 
SoU daqueles que acreditam que a Carta de 1988prevê uma 
revisão para este a-no, que -está iniciando.-- -

S6 quero lhes dizer, como Ministro da Fazenda, que se 
quisermos ter uma perspectiva de estabilidade da economia 
-isso não por -amor-à estabilidade mas por amor à poSsibi
lidade de um crescimento mais forte: aumentar·o nível de 
emprego, melhorar os salários --...:.. precisarii"o"S tOrnar défirií
ções que são crucias c que estão a nível da C6ristituição. 

Tudo que for possível, sem mexer na Constituição, esta
mos fazendO e faremos. Eventualmente, proporei ao Presi
dente que encaminhe ao Congresso uma· ou outra· medida 
-se for indispensável- para completar o esforço de equilí
brio das contas· públicas, pOique e-stou _cOnvencido de, que 
feito isso, teremos a estabilidade ecotfómica. 

Mas. por mais qUe se façã. O cjue lhes mostrei sobre o 
eng_essamento do Orçamento; das deficiênci~s -do S"iste_ina Tri
butário em adequadamente prover os recurso::i:"pãra os gaslóS 
que são imperativos para o País, ou, às v~z_es, ªlé imperativos 
constitucíonais, nada dissO: poderá ser feito ª-_em algull"! tipo 
de mudança constitucio·nál, a que fedefiria ·setores bifsicos 
do BrasiL Redefina a questão da Previdêncía, que tenha o 
entendiinento de_ que o sistema burocrático brasileiro precisa 
de aperfeiçoamentos. - - -- - - -

Quero lhes dizer, com toda clareza, que o número de 
fUncionários públicos federais que existe no Bi-asil é modesto, 
não ultrapassamos os ·900 mil funcionáriOS, ou coisa por aí 
-isso em termos comparativos com êju-aiQUer outro país de
senvolvido, subdesenvolvido ou cm desenvolvimento - em 
proporção ao PIB e à p<;pulação, é modesto. Não é ã questão 
do número: _ --~ 

Quero lhes dizer, também, que apesar do que mencionei, 
que estamos gastando muito com o funcionalismo e aumen
tando muito a despesa por c~usa disso, os salários são baixos, 
e essa mistura de salários baixos e l!l_':lito __ ~!Q __ ~ porque há 
categorias privílegiádas, há ril"uita desigualdade, não há isono
mia, há falta de justiça, e essa falta de justiç~. gera inquietação 

·'" 

entre os servidores, porque temos um sistema de privilégios 
dentro do setor público. c porque não temos um sistema de 
trein:;~.mento Qe carreira,_ e porque não temos, às vezes, o 
pessoal competente onde ele é necessário e temos excesso 
de pessoas onde não são necessárias. E estamos amarrados, 
sem poder mexer nisso, porque há cláusulas que imobilizam 
a ação do Governo frente à burocracia. Precisamos alterar 
essas questões. 

Há muitas questões que precisamos alterar em termõs 
constitucionais. Sou favorável à revisão, à flexibilização de 
alguns dos monopólios que estão inseridOs na .Constituição. 

Se! que tudo isso é matéria polémica e qu_e não diz respeito 
diretamente à necessidade orçamentária, mas é alguma coisa 
que diz respeito ao Brasil. à posSibilidade de o Brasil se desen~ 
volver. 

A questão que está posta, Srs. Senadores e Srs. Depu
tados, é a .seguinte: que tipo de Estado o Brasil quer ter 
e que tipo de sociedade queremos ter? Queremos manter 
a desigualdade? É fácil: é deixar como está; é deixar o orça~ 
menta solto e irrealista. corno sanfona; é demandar cada vez 
mais benesses do Estado, mesmo quando justas, e não se 
preocupar nada com o custo delas; é çle_ixar_que haja inflação 
com as duas moedas que ele fabrica. Mas se quisermos uma 
soc_ieçla_de __ v_e_tci~Qeinu:n_e_nte_ democrática, e não for uma demo
cracia de discurso çle palanque, temos que ir a essas queStõ~s. 
temos que ver, realmente,_o significado cfetivode cad.a :uma 
das nossas instituições estatais e como queremos modificá-las. 
Mas a sociedade não pode se_ dar, também, ao luxo de não 
definir a cara do Estado, de dizer, como muitas vezes dizem, 
que o bom é que o Estado míngüe - coisa na qual não 
acredito; porque é preciso que o Estado seja eficiente, dizer 
que o Estado míngüe mas, ao mesmo tempo. tudo pedir ao 
Estado e não pagar impostos a esse nleSmo Estado. Isso é -
inViável, isso não tem solução técnica. 

Não se trata, hoje, para combater a inflação de_ uma 
forma eficaz, de pura e simplesmente buscar uma tecnicalidade 
que conhecemos. E se não as conheço diretamente, os meus 
colaboradores conhecem-na de sobra, e há mais do que um 
caminho para buscar a redução da inflação, só que esses cami
nhos serão ilusórios se não tivermos modificado, no funda
mental. na raiz, as condições de instabilidade das finanças 
públicas. Está a nosso alcance_ essa possibilidade. Com _isso 
podemos e devemos também fazer, simultaneam~nt~, ªJgo 
que é muito impcirtante:-marchai- çiâra urri federalismo reno
vadu. _E não sou um dos que criticam a Constituição de_ 88 
quando descentralizou. A descentralização é um imperativo 
de um país-do tamanho e da complexidade do Br_asil. O que 
temos é que fazer uma descentralização mais eficaz. dividindo 
competências de forma mais clara entre Estados, Mun_icípios 
e União, e financiar de forma adequada, não fazendo pro
postas que têm, às vezes. o condão de entusiasmar, porque 
são fáceis de serem apresentadas, mas que não têm efetividade 
em termos dos recursos do Estado. 

Já falei demais - o Sr. Presidente me alerta - -; mas 
não quero deixar de fazer uma consideração mais global sobre 
tuQ.o is_s_o ." 

A crise, hoje, como comecei dizendo, é positiva, porque 
está arrebentando um sistema político que é um sistema que 
traz em si essas distorções que mencionei - no orçamento, 
na questão da distribuição regional de recursos, na questão, 
enfim, do controle.do gasto público, Mas temos que resolvê-la. 
E isso não é uma questão técnica, nem uma questão do Minis-
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tro da Fazenda, é uma questão nossa, corria Senadores e como 
Deputados, de dar um caminho institucional ao Brasil, um 
caminho político das reformas das instituições que começaram 
com a reforma partidária aqui, a meu ver. ainda tímida, rn,as 
que devem, a 'meu ver, continuar através da reforma do siste
ma eleitoral, sem o que, como o sistema político- e orçamen
tário está acoplado a um certo tipo de sistema eleitoral, qual
quer modificaÇãO de um lado fica capenga do outro lado. 
E precisu avançar nessas questões. - -

Precisamos avançar na descentralização. O Góvefno da 
União não pode fazer clientelismo mais. Não tem sentido 
que não se transfira pai-a os Estados c Municípios aS Verbas 
de saúde -e, por sorte, o Ministério da Saúde está proce
dendo assim, está criando condições para um verdadeiro fede
ralismo e para faier do SUS um instrutrif:nto efdivo de modifi
cação da área da saúde. É por isso que tenho apoiado com 
tanto esforço os recursos para a saúde, mesmo sabendo que 
até agora não são controlados, porque não há sequer uma 
auditoria Capaz- e quem me disse isso foi o Ministro ontem 
- de saber se o l,l.SO ê bom ou ruim desse recurso público. 

O mesmo temos que fazer nos vários outros níveis da 
administração centraL Temos que despir a administração cen
tral de todos esses oQrnamentos, que são clientelistas, e que 
se serviram no passado para fazer pressão política; hoje só 
servem para jogar lama sobre aqueles que os utilizam, porque 
a opinião pública, na sua maioria, já não decide mais em 
futl.ção do clientelismo, decide em funçãO de outros critérios. 
E o siStema que-está montado é um sistema baseado num 
regime clientelista. 

Esta não é urna queStão técnica nem económica, mas 
se não resolvermos essas questões não resolveremos a questão 
económica, na ·sua globalidade. 

Poderemos acelerar o crescimento, e já o estamos fazen
do. Poderemos aumentar o nível de emprego, mas não vamos 
diminuir a concentraçãO -de renda. E temos todas as condições, 
como País, para fazer isso: - - -

Nunca tivemos uma situação tão favorável. Há muitos 
anos que não ternos uma situação tão favorável a que o Bràsil, 
finalmente, dê certo. 

Mas '"dar certo'_' _é ação c_oletiva. Depende da sociedade 
querer, com força, de o Congresso encaniinhar, corri" força, 
essas soluções, e do Governo executar, com força, aquilo 
que foi decidido. 

O resto é ilusório. E desde que tomei posse no Ministério 
da Fazenda disse que eu não era camelô de ilusões e que 
não iria propor ao País um truque, para enganai e ganhar 
voto, e depois acelerar de novo o processo inflacionário. 

Agora é a hora da verdade. Ou cortamos agorcr·o que 
é necessário cOrtar, ou redefinimos as nossas -práticas, ou faze
mos, de fato, orçamentos condizentes com a disponibilidade 
do Governo, ou ativamos o setor empresarial brasileiro, ou 
começamos, realmente, a dar condiçqes efetfvas de emprego 
mais estável e salários melhores - e podemos fazer isso -
, ou seremos responsáveis, todos nós. 
A pobreza que há no Brasil, hoje, existe porque nós decidi~ 

mos que ela existisse. Pode ser duro, mas é assim. Não fui 
eu, não foi cada um, individualmente - foi o País, _em seu 
conjunto, que aceitOu eSsa:s--prâticit-5 que levam à reprodução 
da miséria. 

Não há política social possível num país cujo Estado está 
engessado por essa prática orçamentáiia. Não há possibilidade 
de acabar com fome alguma, por mais que eu_ seja favorável, 
e sou, ao Programa de Combat,e à Fom~ e à cons9-entiz~ção 

da fome, se continuarmos mantendo os canais que separam 
os ricos dos pobres, a classe média da classe mais baixa, através 
de tantos entraves, que começam aqui, no Orçamento da 
República. Começam na nossa pouca disposição efetiva, como 
Governo, de ceder aos interesses populares, e muita dispo
sição de ceder à demagogia. 

Acredito que hoje a virtude de um Ministro da Fazenda 
não está em dizer sim-, -nerri. está em propor milagre, nem 
está em acalmar manchetes dando carne àqueles que querem 
devorá-Ia com rapidez, porque foi mais um plano, para daquí 
a um mês atacá-lo. A virtude não está aí. A virtude está 
em chamarmos a atenção do Pais para o fato de que este 
País é viável, tem solução, seu problema vai ser resolvido, 
mas é nosso País! Não é o país do Governo, não é-o país 
do Ministro, não é o país do partido tal ou qual. 

O projeto hoje é nacional. E quem diz que_ não temos 
um projeto nacional se engana: o Brasil já tem um projeto 
nacional! Há alguns que não querem vê-lo. E esse projeto 
nacional passa, começa, pelo que e_stá acontecendo no Con
gfe'ssó-__:_ não no Governo~ ,_1)-~_:-cPI, na reformulação de 
práticas muito concretas. E não éstou atirando pedras em 
ninguém, porqUe~ repito, não prejUlgo. Nem çreio que seja 
uma questão individual, mas uma questão do modo como 
nos estruturamos. Está ao alcance das nossas mãos. 

Não quero voltar à discussão se há reforina constitucional, 
revisão_ouo que ~eja, t»a~_o _l?r~sil tem_urgênc_~~- ~e-m u~gência 
e não se compadece das discussões que parecem muito abstra
tas, sobre -fundamentos últimOs da.- natureza das reformas ne
cessárias. Elas são neceSsárias!" EfaS se impõem ao País-~ Elás 
são necessárias! E elas só podem ser feíias de uma maneira 

-~dequada se -.elas o -for_e-m de_ forma democrática. Não sou 
catãstrofista, mas as instituições- democráticas se validam 
quarido funcionam. A democracia é um sístema de processar 
decisõ_es, não pode ser um sistema de emperrar decisões.-Ne-ste 
mçmento estamos f~ze_p_do um enorm~ esforço, nós todos, 
para continuar o processamento de decisões, esforço nacional. 
Não é só põr amor- ã. aecidir, é por -amor à democraciã, -que 
nos custou muita fortalecê-la. 
·~--.-E os Senadores'e,J)e(mta"dos· sabem que ela está sendo 

posta à prova. Está se sairido bem da ·prova~ porque está 
sendo firme. Mas essa_ prova - repito e finaliZO -aí - ilão 
é meramente de_condenação de ''a", de "9:' ou de:_"c"; esta 
é a pã"ite~ mais taêii _:_ mais doíd3; tambéin. Essa prova é 
de nós sermos c;apazes de_ criar um sistema _de decisão que 
faça as reformas que o Brasil precisa, um sistema que aumente 
a responsabilidade de cada um pelas decisões; um sistema 

. que fuja do in'ealismo em que vivemoS, que não ac-eite os 
caminhos da fac~ilidade, que s_eja realmente um Caminho que 
a população sinta que há rumo, e que esse nimo rião é feito 
por um condottiere, por algum líder. Nós nãO queremos Fuji
moris no Brasil, nem teremos. Nós temos uma sociedade com
plexa, que só se resolv_e pela democracia. 

Perdoem-me, Sr. Presidente, Srs, S_enadores, mas eu pen
so que a hora é agora. É conj_untal É de decisão dos senhores 
e é nossa, lá no Governo. E. a mesma. E- não pode ser de 
uma guerra em que um vença o outro, porque o que está 

- sendo vencído é o País, se não formos capazes de dar solução 
às Coisas, se não pUsermos de lad_o, por um momento, as 
nossas ambiçôeS, veleidades, interesses políticos ou de qual
quer outra ordem, e pensarmos que este povo tem o direito 
de ter aquilo que já pode ter, que é um país que cresce_ na 
estabilidade. -
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Nunca fui ortodoxo cm Economia e nem em coiSã alguma~ 
não é por ortodoxia que estou clamando que é preciso que 
haja uma moeda mais forte; é porque esse é um instrumento 
para se ter justiça sociaL Os ilusos q"uc pensam que basta 
se colocar o pé no acelerador e fazer cres-cer a economia, 
que a inflação não imporia, não sabem das coisas; e não 
sabem o que acontece se apertar-se mesmo o pé no acelerador 
e se a inflação disparar; numa espiral hiperinflacionária, por
que aí. sim, se arrasam os haveres de ricos e de pobres e 
se-destrói a base da riqueza do País. Isso o Governo não 
vai fazer~ sob qualquer sacrifíciO, o Governo dirá .. não" quan
do for necessário, porque tem· responS-abilidade. 

Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex•s a oportu
nidade de vir aqui, colocando-me à disposição dos Srs. Senado
res, como é do meu dever, e dizendo 4ue confio muito no 
Congresso, porque confio muito no povo-br-asileifo. 

Sei que, hoje, todo mundo está de olho pregado na televi
são, de ouvidos prontos para escutar o rádio, lendo os jornais. 
E que hoje pode haver uma pontinha aqui e outra ali de 
desesperança, mas que essa-desesperança lOgO será Uffia se
meadura de novas esperanças, se nós tórilarrhõs tantO nó Go
verno quanto aqui as decisões necessárias. De nossa parte, 
da equipe do Ministério da Fazenda, nóS estamoS.abertos 
ao diálogo, mas nós lhes diremos: não vamos pelas facilidades. 
Custe o que custar, vamos lutar até_o_fim para que a estabili
dade que venhamos a alcançar não seja baseada _em ilusão, 
mas seja baseada efetivamente numa mudançd de práticas, 
que começa pela mudança do Orçamento, para a qu~l insisto 
e peÇO<? apoio de V. EX"s, e que continua na mudança daqueles 
aspectos da vida institucional e constituc.ional brasileira, que 
são essenciais para que- este País alcance a altitude, porque 
o seu povo é digno dela. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LucellaT- Passamos. 
agora à fase das interpelações. 

Volto a lembrar aos _Srs. Se~dores_que as in~erpelações 
serão feitas de acordo com a inscrição no lívro que se 'encontrã 
sobre a mesa. Os Srs. Sehadores disporão de 5 minutos cada 
um, sendo assegurado ao Ministro igual temp_<;! para â resposta. 

Para contraditar, .. o~ ~-e~a9ores poderão us~r da palavra 
por 2 minutos, concidendo-se ao Ministro -igual tempo para 
atréplica. . · ·· ·· - -· 

COncedo a -pãiaVra: pÕi- 5 ffiiflutoS:--ão nobre Senador 
Eduardo Suplicy, autor do requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. s·em revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, Sena
-dor Fernando Henrique Cardoso: 

Mínha argüiçãO ser-á tão mais fraternal, com respeito a 
uin colega do Senado, que está hoje ocupando o principal 
cargo responsável pela economia, quão mais severo for. -

Um Governo que sucedeu a um outro-- que foi afastado 
por ter descumprido com o seu dever, pela falta de seriedade 
no trato da coisa pública, por corrupção - tem que ser 
exemplar_ 

Tem que abandonar o marasmo _que caracterizou a ação 
daqueles que diziani estar- fazendo algo com a inflação, mas 
que demoravam tanto em cons-eguir faiê~lo. -

Tem que transformar vãlores, no dia a dia. Tem que 
dar exemplos. Cada um de nós, no Executivo, nO Legislativo. 
Exemplos com-a-ptãtica da nossa ação pessoal. 

Há que se transformar o conteúdo dos _g_~stQ~ públicos, 
daquilo que é feito, não ap-en-as com o __ dínheiro _de cada 

umdade governamental, cada Ministt!rin, mas também. com 
as instituições oficiais de crédito. V. Ex• recÕriheceU que, 
ao nível da educação, muito_tem sido destinado, mas o conteú
do não é adequado. 

O que fez o Governo Itamar Franco, em relação a-o Go
verno Collor, para modificar, de fato, o c_onteúdo? O GoVerno 
Collor havia gasto na construção de CIACs 136 milhões de 
dólares. O Governo Itamar Franco já gastqu_ o do_bro, ou 
seja, 278 niilhões de dóiares. E quantos ClACs estão funcio
nando efeti~amente? Apenas 41, noqre Senador _Fernando 
Henrique Cardoso! 

Para dar um exemplo de como tudo funciona de acordo 
com a vontade dos grupos organizados que influenciam o 

Orçamento, já foram iniciadas 260 obras, concluídas 165 
~-apenas 41 estão em funcionamento. Não estou aqui questio
nando que o CIAC não seja uma iniciativa importante, mas 
reforçando que esse dado demonstra que a .força das empresas 
que constroem tais unidades escolares parece ser muito maior 
do que a força daqueles que procuram melhorar a qualidade 
da educação brasileira. 

Ministro Fernando Henrique Cardoso, o que V. Ex~ en
tende, efe_tivamente, por comb:,tte à inflação de forma objeti
va? É necessário que haja uma proposta específicaco~ rela
ção_, por exemplo, ao ajuste fiscal ou à proposta de reforma 
Constitucional. 

J<i há alguma proposta efetiva a esta altura? Ou a única 
proposta concreta é a do Currency Board, atribuída a alguns 
de.seus assessores, a qual estudos anteriores do Banco Mundial 
já sugeriam para o Brasil? Qual é a opinião do Ministi-o Fer
nan_do Henrique Cardoso sobre a factibilidade de tal proposta? 
Afinal, a proposta do Currency Board tem reconhecidamente 
alguns problemas. Na fase de transição, pode ocorrer uma 
hipcrinflação na moeda antiga, o cruzeiro real, tal efeito é 
-concentrador de renda. Superada a fase de transição, têm-se 
os pr9blem~s de um r~gimG monetário _çQ!QniaL 

ESta proposta, a de dolarização, como já sugere~ própria 
expressão, não implicaria em abdicar da soberanianacion_al? 

A soberania monetária, Ministro Fermlrldõ Heniíque 
Cardoso, é considerada um atributo essencíal da soberania 
nacional há muitos séculos. Jean Bodin,_ economista francês 
do século XVI, quando desenvolveu o conceito de soberania, 

- consi~!-!rou _o direito de cunhar moeda como algo central para 
-a sua tese. _____ - -

Considera o Ministro defensávei alglúp."ã proposjção -que 
eJ].VOiva_aQrir mão des~e direito? Haveria a hipótese, baseada 
nas-experiências de outros países, que, de alguma forrna,leva-
ram cm conta isso? __ 

A legislaçã_o, Ministro ,FCrna"ncJo Henrique ~rdoso, proí
be a indexação de contratos internos ao_ dólar ou ao ouro. 
São verdadeiras as notícias publicadas na imprensa, nos últi

mos ineses,_de que V. Ex• cogita em alterar tais normas para 
possibilitar a indexação geral do dólar, ou do cruzeiro, inde
xando-o ao dólar? 
_ Não iria essa atitude.acabar com uma das funções essen

ciais da moeda _brasileira. da moeda doméstica, que tem a 
função de ser urna unidade de compra? 

V. EX" conhece-a experiência de outros paíse·s norte-ame
ric~nos que adotaram a dolariz.~çã() Ç,_roesmo_te_ndo baixado 
a inflação; em verdade, não C~llseguiram retornar a sua nloeda 
doméstica. Que-avaliação faz V. Ex• __ a respeito? --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com a 
palavra o Sr. Ministro. 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO...,- Sr. Presi
d_ente, Srs. Senadores, Sr. Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" 
diSse que a fraternidade seria tra~s_p<lsta em severidade. Penso 
que não foi grande a fraternidade. A severidade não foi tanta 
quanto eu temia, e a tomo p~o-r·cnntã:- dã frateinid:ide real 
que sempre nos uniu e que é sempre embaraçoso falar de 
fatos que vão -além de certos limites~ mantendo as nossas 
posições. 

V. Ex~ me faz duas indagações-. 
A primeira diz respeito à questão da utilizaÇão dos recur

s~s dos CIACs. Devo dizer-lhe que não tenho informação 
d1reta po·rque, como sabe V. Ex\ pelo sistema do nosso Orça
mento, esta matéria escapa ao controle do Ministério da Fa
ze-nda. Mas tenho as informações indiretas de por que houve 
a decisão, por pàrte do Ministro, em dar con_tinuidade aos 
CJACs. 

Também não quero sequer endossar, porque não é minha 
espedaiTdade, a questão educacional nesse nfvef, mas a expli
cação foi que havia muitas fábricas montadas - é verdade 
que pelo outro Governo, mas com apoio do Congresso. Orça
mentos Públicos, portanto legais --de fãbricação de CIACs 
e havia muitos CIACs em marcha. - ----

Pareceu às autoridades que tomaram a decis_ão nesta ma
téiiã que seria-menos danoso para o irltCrCsSe públicq suspeÕ
dcr do que contínuar a obra. Não creio que se possa· julgar 
sem conhecer mais em detalhe, e não-conheço mais em deta
lhe, entretanto acredito que essa questão de saber ou não 
completar ou estacionar não é fácil de ser resOlvida. - -

Na adminíSiraçâtYde São Patilo, por exemplo, e das pre
feituras, houve idas e vindas dessa matéria, nem sempre da 
melhor maneira, deixando-se de dar continuidade a obras 
que a administração anteiíóf ãChava conveniente. Depois ve"ffi 
outro c contimiã. Aparentemente é m'elhor que se terminem 
as obras, mas estou apenas dando uma explicação a meu nível 
de conhecimento, que é só esse_ Não estou, portanto, em 
condições de sequer ir além disso e de defender subs"tanti
vamentc a decisão, espero que o Min"istró-da Educação possa 
lhe esclarecer com mais detalhes. 

QuantO à q-uestãO diretameilte i"ifeiida ao problema da 
moeda, V. Ex~ teve a bondade até de citar Jean Bodin para 
mostrar quais são as característiCas da moeda e a Sua- relação 
com a soberania nacional. Há muitos anos li essa matéria 
e entendo que é um ponto de vista multO importante o de 
não se desconsiderar que a moeda é uma expressão de sobera
nia. Contudo, maiS que soberania, é u·ma expressão de liber
dade política económica; pcrmit~ maiOr n:tà:tgem de ~an-obra 
na política económica e, por cons-e-qüênCiã., poae, às vezes, 
embora nem sempre seja recomendável, ser utilizada em ter
mos de fomento às exportações. Enfim, podem haver vários 
mecanismos que dependem dessa flexibilidade, e essa flexibiH
dadc, em tese, não é negada por quem tenha bom senso. 

Referii.l"V. Ex~ à questão do Curi·eD.cy Board que teria 
sido atribuída a um dos meus assessores, especificamente ãó 
Dr. André Lar a Resende, que exerce a função de negociador 
da dívida externa do Brasil. S. $f não ê pfopriamente o meu 
assessor direto da política interna do srasiC inas é uii horilem 
que eu respeito e Ouço co-m-mUita a:ten.Ção, sfúiipre. 

Esse fOi um trabalho que o Dr. André Lara Resende 
elaborou, há dois ou trés anos, a nível aCadêmico, de uma 
proposta sobre alguns mecanismos capazes de controlar a in
flação. E não foi com essa expressão da proposta da crítica 
do Banco Mundial nem em termos de formação de uma moeda 
que seria de ordem colonial, nada disso. Foi um instrumento 

que ele imaginou que- iria ::;er parcial para cerio::; tipos de 
títulos, etc. Isso nunca foi trazido à discussão no Ministério 
da Fazenda como proposta para uma política económica no 
Brasil. 

Isso foi veiculado -ria impre-nsa, aliâ:_s_a írilprCnsa veicula, 
é natural, porque demostra até um sinal de inquietação do 
Brasil para que se tenha uma solução para a questão inflacio
nária. A ca·da momento vejo propostas de várías questões 
atribuídas a mim, que eu fico Pensando. Não sei se eu terei 
algum padre confessor oculto e que seja maledicente, que 
diga o que eu dig€1 a ele ou algum psicanalista, menos· oculto, 
e que também esteja a interpretar os meus pensamentos ou 
nem os meus pensamento::;, aquilo que não sei que é meu, 
mas que está _lá no limbo e sai na imprensa: O Ministérío 
vai fazer tal coisa, o Ministro propõe não sei o quê ... Entendo 
a razão para isso, conversa-se com um assessor, com outro, 
mas no clima do Brasil isso tudo tem foro de verdade e por 
mais que-se repita-Que não é assim, as pessoas voltam. 

A questão do Currency Board, nunca foi uma decisão 
do Ministro da FazenQa nem da sua equipe; apenas há um 
estUdo de um dos assessores. -, , -- - _ 

Com relaçãO ao prohlema mais geral, mencionado por 
V. Ex"', da dolarizaçãQ_, em primeiro lugar, não é certo que 
seja proibido. Os triOünais têm matérias divergentes sobre 
se pode ou não fazer contrato em dólar, têm decisõt..>.S SC{!.~~a
das. Mas eu nunca me preocupei com elas, porque também 
não estava cogitando _di::iso - e dou as razões com mais 
profundidade daqui a pouco. 

Dos países que dolarizaram, o mais_ próximo de nós é 
a Argentina. 

Na verdade, a Argenti~a Jlã<;> p_ratkou propriamente ne
nhuma dolarização. O processo foi bem diferente. Houve. 
primeiro, um processo de colapso político. O Presidente Al
fonsín não conseguiu chegar ao término do seu mandato, por
que não tinha condições de governahilidade. Durante o seu 
governo houve uma hipcrintlação: Já no gove"rnO do Presi
d~nte Menem houve outra hiperinflação. Nesse n1eio tempo, 
os a_rgen~i~os tomaram ur_na decisão Ql!e se fosse aqui no Brasil 
-diilã.in: "Deram o calote na dívida interna". Ninguém fala 
disso, mas deram. 

Depois houve uma espécie de delegação de poderes. Hou
ve uma decisão que aumentOu o nlíinero de juízes da Corte 
SUprema de tal maneira que o Governo tivesse maioria para 
poder tornar as decisões que não fossem contestadas pela 
justiça como ilegais. E depois- - e eu Õão peço isso nunca, 
Deus me livre! --o Ministro da Fazenda ocupou seis pastas 
sjm!llta,nearnente: as-que dão dinheiro e as que gasiãffi; -assim 
é fácil, ele não gasta. Então houve todo um processo complexo 
na vida argentina, explicávd pela deficíCncia da sitUação, que 
era muito fiaiS difícil que a brasileira, e o sistema financeiro 
argentino como _que se evaporou. • - -

Não havia mãis recursos guardáveis em moeda local. A 
moeda loca:l perdeu referência. A pópulaÇão dolarizou a eco
nomia. O que o Ministro Cavallo fez foi outra coisa. Ele 
disse: "Um austral - acredito que na época era austral, 
depois peso - é igual a um dólar. .. Ele não mandou dolarizar, 
jã estay_a dolariza_da. Apenas, depois de tomar algumas medi~ 
das, como essa que mencionei, e dar liberdade _de càmbio, 
etc., ele fez essa e_qualização. Mas a moeda continuou Sendo 
local. A di~erença é que o Congresso ·aprovou uma lei na 
Argentína -de tal maneira que o tipo de càmbio ficou -tTxad-o 
por lei. o que me parece que já urria coisa muito complicada. 
Para mudar a relação dólar/peso-é lei. 
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Isso teve efeitos: a inflação câiu, houve. efeitos no custo 
de vida c houve efeitos sobre as exportações. Medidas _seme
lhantes no Brasil, também, teriam efeitos. c __ eu duvido que 
esses efeitos seriam todos positivos. De_ modo que por mais 
que eu tenha sído instado a dolarizar, a fazer o currency 
board, a fazer não sei o que - eu acabei de dizer o que 
nós estamos fazendo - , nós estamos fazendo outra coisa. 
Quando as pessoas J?Crguntam "Qual é _o plano?" É que que
rem que o plano seJa um desses. Quando perguntam "Qual 
é o plano? O Governo não tem plano?'" O Governo tem 
plano. Só que não é o plano que as pessoas que perguntam 
querem. As pessoas que, às vezes, perguntam - _ não digo 
V. Ex•- querem qu_c se faça dolarização, currency board. 
"'Ah! Mas não fez ... " Eu digo: Nã9_, _nçSs estamos fazendo 
outra coisa. Nós estamos indo pelo caminho mais árduo, mas 
mais consistente. Nós estamos colocando as finanças públicas 
em ordem e nós ternos mecanismos que não serão coativos, 
capazes de, no momento oportuno, induzir a economia a Um 
pr.occsso de estabiliza~ão. Mas e1,1 não tenho nenhum compro
misso-nem com currency board nem com a dolarização, pelas 
razões já aludidas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, V. Exa deseja contraditar o Sr. 
Ministro? 

O SR. EDUARDO SUPL!CY- Sim, Sr.-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' 
tem dois minutos. 

" O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Ministro, preocu
pado com a questão dos gastos públicos, V. Ex~, no Programa 
de Ação Imediata, dedicou grande importância ao controle 
da atuação dos bancos f'?derais e estaduais públicos. Ontem, 
aqui, estivemos dialogando com um parlamentar, ex-ministro, 
que tinha obtido um empréstimo de 1 milhão e meio de dóla
res, em 1991, junto à Caixa ~con_Õmica Federal, -a 13,2% 
ao mês, quando as taxas de juros no mercado variavam de 
18%, no mínimo, e 26%, no máximo. Em riiédiã~ a -taxa 
de juros estava na metade daquilo vig_ente no mercado. 

A dircção da Caixa Econõmica fnforma que esse émprés
timo, que não foi pago até hoje, já atinge 4 milhões de dólares; 
talvez por não ter Sido pago, estão em vigência, agora, a 
correção monetáría e ludo o mais. . 

Mas o próprio Deputado informou que não rem como 
pagar, ainda que seu património seja muito maio{· _ 

Que medidas _o Ministro dã FaZ~rlda pode ãdotar, nesses 
casos? Porque eu imagino que sejam muitos. Não quero paftí
cul.arizar nem dizer que se trata de uma questão pessoal, r~fe
rente ao parlamentar citado._ Imagino, MinistrO, qi.te1ilrituitos · 
casos_·como eSte, e tenho riO~ícias ·a-e que jurlto ao- Banco 
do Brasil, à Caixa Económica Federal, BNDES, muitas vezes 
ocorrem empréstimos que, na verdade, constituem sinais de 
favorecimento a grupos políticos ou-·privàdõs. Que rn,edidas 
exemplares está o MinistrO FernandO- HenriqUe Cardoso, o 
Governo Itamar Franco, tomando para evitar esse procedi-
mento. -

E finalmente, Sr. Presidente, o equÚíbrio das contas pú
blicas, se .faz, obvíamente, nas duas pontas, como salientou 
o Ministro. Pelo lado da despesa, estamos assistindo, nos 
últimos dias, a um festival de exemplos de malversação na 
aplicação de recursos públicos, coiii.o..nos inúmeFos convênios 
com Estados e Municípios, nas subvenções sociais, objeto 
de exame da CP!. 

Concretamente, o que é que V. Ex~ propõe para impedir 
esse desperdício de recursos públicos? Está o Governo consi
derando de fato a extinção do Ministério da Integração Regio
nal e do Ministério do Bem-Estar Social, como está sendo 
cogjtado, pelo menos foi dito na imprensa? O que colocaria 
em seu lugar para um combate mais eficaz à miséria? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
passar a palavra ao Sr. Ministro para a resposta â Cohtradíta, 
gostaria de lembrar aos Srs. Senadores, especialmente ao Se
nador Eduardo Suplicy, que temos que nos ater ao Regimento. 
Quando o interpelante termina_ o seu qu·estio_!1_amento -1:! r~cebe_ 
a resposta do Sr. Ministro, ele teri1 o direito de contraditar 
a resposta do Ministro. Mas V. Ex" não contraditou; V. Ex~ 
acrescentou novas perguntas. Então, isso está fugindo um 
pouco à norma regimental. 

Apenas estou fazendo esta colocação para que os Srs. 
Senadores fiquem advertidos para este aspecto. E queria dizer 
ao Sr. Ministro que ele dispõe apenas de dois minutos para 
responder todas essas colocações. Se Sua Excelência não tiver 
tempo, o que não puder responder oralmente, enviará ao 
Sr. Senador, por meu intermédio, por escrito. 

Tem a palavra V. Ex~ -

SR. EDUARDO_SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

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

Ó SR. EDUARDO SU-PLICY - Sr. Presidente, apenas 
gostaria de dizer que considero as indagações que fiz muito 
pertinentes, não apenas à fala inicial do Ministro mas, tam
bém, as respostas que me deu, Obviamente, elas têm um 
aspecto complementar, mas são estreitamente ligadas ac> fio 
da meada do pensamento do Ministro. 

Considero que limitar o tempo, ser tão -exatO, não ·pocten
do __ aqui caber mais perguntas, Sr. Presidente, prejudicaria 
muito o objetivo maior que é uma discussão do mais alto 
nível em que o Ministro. conversando com os colegas Senado
res, pode contribuir para aprofundar _essa ques~ãC?_._ 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Já que V. 
Ex'! falou por uma questão de ordem, eu tenho que dizer 
a V. Ex• que me ative, rigorosamente, ao Regimento. 

Na verdade, o interpelante tem o direito de contraditar 
o Sr. Ministro. V. Ex" colocou novas questões. 

Concedo a palavra ao Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. 
Presid:.!nte, Sr. Senador Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, 

- com relação à questão da Caixa Econômica Federal, só posso 
- dizer a V. Ex~ que no momento em que o Ministério da Fazen-

da teve interferência com relação a financiamerito; especifi
camente do setor da cana-de-açúcar. e_ aqui está o Senador 
Teotónio Vilela que estava presente, e, em outras ocasiões, 
·outrOs senadores, como o Senador Ney Maranhão e o Senador 
Marco Maciel, nós discutimos esse assunto~ a decisão do Minis
tro foi a seguinte ao Banco do Brasil: financiar os plantadores 
de cana, porque havia uma forte pressão por causa do desem
prego e da seca. Assumi a responsabilidade de tomar essa 
decisão e vi outro dia uma crítica, vaga, de um correligionário 
de V. Ex• dizendo que eu estava subsidiando com 100 milhões 
de dólares os usineiros. Não é verdade._ Eu ordenei que o 
Banco do Brasil fornecesse_os recursos para o plantio da cana. 
Em s·eguida, perguntei: "Tem V. s~ condições de separar os 
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adimplentes dos inadimplentes?" A resposta foi sim. Então, 
só poderão ser finandãdoS 0~:; adimplentes. E assim foi feito. 
Pelo menos é o que me córfSfa-.---pois não es-tou no Banco 
do BrasiL Não tenho posição diferente em relação a outras 
instituiçOes de crédito. Acho que V. Ex" ajuda o País e ajuda 
o Ministro, erri pirticular, ao levantar essa questão. 

Temos, realmente, graves situaçõeS de inadimplência em 
vários setores. As dividas tém sido roladas, muitas vezes no 
favorecimento, outras. vezes no desespero. Participei, aqui 
no Congresso, de uma CPI a i~Speito do endividamento rural; 
não sei se V. EX" estava lá; se esteve deverá recórdar que 
a cobrança era o-posta, ou sefa;· qUe o ~GOverno deve ·a-ar 
mais e cobrar menos._ .. ,. . 

Então, é muito _difícil sep<!_~ar o joio dO t_rig9:_ O _que 
é um e-mpréstimo concessiona]; ·o qlle é_ um não~pagamento 
por falta efetiVa de recursos; ()_ que-é um empréstimo poi 
favorecimento ~político, e o não~pagamento por uma astúcia 
de quem não deseja-pagar. Não obstante, concoi'dO-com V. 
Ex~ inteiramente. E a instruçãO -do Minisfro é nO sentidO de 
que as institu-ições de cré.dito atuem de fonna rigorosa nessa 
matéria. 

No que diz respeitO à questão de convênioS, que··v. Ex• 
menciona, e é_verdadeiro, vou dizer com toda franqueza a 
V. Ex• e aos meus Pares: acho que seria muito bom se tomás
semos a decisão ffrme de não utilizar mais esse tipo' de recurso. 
Na crítica a nós próprios e ao sistema· montado no Brasil. 
que fiz no inícío da minha exposição, está implícito i~so. Mon
tamos um sistema de distribuição de recursos que é irracional. 
Mesmo que seja just_o e mcsm~ _ql!-e Seja limpO política e 
financeiramente, é iriã.cíonal. Devemos ter critérios que de
vem ser definído~ pelo Co~gresso e __ Çumprídos pelo Executi~o: 
O que vamos faZer'?- SãO-_estradas? -o-nde? Escolas? De que 
tipo? Açudes? Como? Quantos? Todavíã~ ã ddinição propría
mente dita tem que ser técnica. Esse é o meu ponto de vista, 
penso que deve ser assim. 

V. Ex• me perguntou sobre o Ministérío da lntegração 
Regional e do Bem-Estar Social. ~ão quero _que esses Minis
térios sejam H-a gata borralheira" da República. Não é só 
neles que ocorre esse tipo de transformação, além disso, não 
estou culpando alguém pessoalmente. Apenas estou dizendo 
que há uma deformação de estrutura na administração brasi
leira que deve_scr corrigida. Mas não quero fazer uma injustiça 
eventual com um companheiro meu que é Ministro do Bem
Estar Social, riem com o Senador Alexandre Costa que é 
Seitador e companheiro desta Casa. Não quero prejulgá-los. 
Não estou dizendo que fizeram isto. · 

De maneira que -não quero entrar nesta questãO, porque 
vai se"r lido como se o Minisfro da Fazenda estivesse querendo 
acabar com Ministérios por esta ou aquela razão, e não é 
isso. A única raião pela qual devemos - e devemos mesmo 
- mOdificar, não só esses dois Ministt!rios, mas também a 
estrutura administrativa, é para dar maior racionalidade. Isso 
não é- atribuição do Ministro da Fazenda, é atribuição do 
Presidente da República, que terá que determinar qual será 
a estrutura administrativa mais eficaz. 

Só qtiero acrescentar um parágrafo. Algumas das funções 
dos Ministérios menciOnados são imp-ortantes. Terão que con~ 
tinuar a existir qualqUer que venha a ser a organização mirii.S.: 
terial. Aproveito a tribuna do Senado porque também tenho 
lido nos jornais que o. Ministro q·uer acabar com isso ou com 
aquilo. Meu pensamento é o que acabei de _expor. Não sou 
pessoa de impulsos --e- pode até ser um defeito - , mas 
tendo a justificar as coisas, ser racional. E a racionalidade 

que tenho para responder a V. Ex~ é esta:· isso depende de 
aumentar a eficiência do Estado, e não é para acabar com 
este ou com aquele Ministério em particular. 

U SR EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre_Senador Mansueto de Lavor. S. Ex• disporá 
de cinco minutos para a interpelação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Exm'' 
Sr. Ministro da Fazenda, S,enador FernaÕdo HenriqUe Cardo
so, torcer é muito pouco. E necessário um engajamento total. 
absoluto, nessa cruzada que V. Ex• acaba de_ preg~-~- Mas 
é preciso reconhecer, Sr. Ministro, que se o disCurso merece 
todo o nosso apoio e todo o nosso engajamento, a prática 
está ainda dist.:inte. O busnis é a prática. 

VejamoS um exemplo, Sr. Ministro: a Gazeta Mercantil 
de hoje, na primeira página, traz a seguinte matéría - vou 
me referir apenas ao primeiro parágrafo: 

"Dólar entra em volume recorde. Q_lngresso de 
dólares no País registrou em outubro volume recorde, 
de acordo com o movimento do mercado de câmbio. 
As compras financeiras, representadas pela entrada da 
dívida proveniente da emissão de títulos no. exterior, 
somaram 3.46 bilhões de dólares, o maior volume já 
registrado até hoje." 

Na mesma Gazeta Mercantil de hoje, na página três, 
numa manchete que contempla V. Ex~. "Fernando Henrique 
alerta para o risco de novo período recessivo", há um outro 
parágrafo que passo a ler: 

.. Sem uma margem de manobra para fazer política 
fiscal, a equipe económica, na segunda quinzena de 
setembro, optou por urna puxada na taxa de juros. 
O juro real do overnight, que foi de 0,5% em agosto. 
saltou para 2,32% eril setembro e-2,52% em outubro. 
Nãó haveda espaço para um recuo das taxas, o que 
apontaria pal-a uma nova onda recessiva.'' 

Sr. MiniStro, O ciu-e nOS parece é qUe as-autoridades mone
tárias e económicas, sob a chefia de V. Ex\ não encontraram 
um instrumento para qoebrar esse _círculo vicioso. essa ~iranda 
infernal quç puxa para cima as taxas de juros. Mais: dá-se 
o argunleiitO de que a emissão de títulos seria paia o enxuga
mento da moeda e contribuição para a queda da inflaçãõ. 

Mas exatamente essa emissão de títulos, essa importação 
de eurobônus e de dólares, não se destina ao setor produtivo 
deste País ~ s.e. Q.fo_sse seria muito bom! Mas os que têm 
poupança internaciorial se ;qUiserem arriscar mais, procuram 
as áreas de risco'? QuaiS-São'? Brasil. Então, não vão para 
os. juros da Europa, nem dos Estados Unidos; vão pegar os 
juros mais altos do .!llundo. que são os brasileiros. Pó-r íSso 
vêm esses bilhões de dólares para cá, porque aqui ·se pfati:ca 
a mais alta taxa de juros __ do mundo hoje. Nem em período 
de guerra, outro país qualquer na história praticou taxas tão 
elevadas de" juros cOmo aqui se pratica. Dessa forma, vem 
essa massa enorme de dólares, de _capitais de poupança inter
nacional, já não mais como antes_, o_u seja, para contribuir 
para os investimentos importantes ao nosso desenvolvimento 
econõmico; vêm para sornar-se à massá de capitais nacionais 
nessa ciranda financeira, contemplada, cada vez mais. com 
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taxas elevadas de juros. E são estas qtle ultrapassam. às vezes. 
30é reais aó mês, contraditando frontalmente a ConstituiçãO 
em vigor, que determina 12r1c reais ao ano. E são essas taxas 
que halízam as taxas da inflaçào. Sr. Ministro. Os preços, 
os produtos são haliZ<.H.lus por essas taxas; não há como fugir 
disso. 

Eu queria saber se não St.! está cogitando, na engenharia 
económica chefiada por V. Ex•, de um antídoto, de um antiví
rus, de algum instrumento que poss-a ser discutido com o 
Congresso c a sociedade, por mais sacrifício que isso cause, 
como uma vaciila amarga, para dehelar, para·conter essa terrí
vel e infernal ciranda financeira. Esta é a questão que eu 
queria saber. 

Em segundo lugar, V. Exa referiu-se à questão orçamen
tária. Aliás, orçamento, emendas orçamentárias são palavrões 
terríveis hoje em dia. O mínimo que se_- pode diZer de um 
Parlamentar que trata disso é que seja um fisiológico invete
rado Considero o orçamento, da forma como está feito, um 
mamute indcsmontável. Tanto é assim que V. Ex~ já encontrou 
imensas dificuldades na elaboração e na montagem do Orça
mento de 1994, que é o primeiro-sob a sua responsabilidade. 
Não é verdade? Tanto é assim que V. Ex• mandou a mensagein 
orçamentária, teve que retirá-la, criou até problemas, pois 
o Diretor da SOF saiu. Tudo isso em decorrência dessas difi
culdades enormes. 

Mas, Sr. MinistrO,- essa questão do Orçamento só vem 
relacionada com a primeira. Enquanto, realmente, cerca de 
65% e, neste anO, quase 70% do orçamentO trata -de despesas 
referentes a se'rviços da dívida, amortização da dívida interna 
e externa, não creio que se vá alcançar essa proposta de V. 
Ex•, de recuperação da economia. Ternos que quebrar esse 
setor. 

Em terceiro lugar, Sr. Pre5idente- e aqui vai u-ma- per
gunta: estariam cogitando as autoridãdes económicas na Su
pressão das transferências vinculadas ou voluntárias para Esta
dos e Municípios? 

Ê importante que se saiba disso através-de V. Ex~. porque 
essas notícias saem sempre nos jornais. -

Interessaria isso ao momento da nossa Federação, sem 
que tenha havido uma reformulação completa nas atribuições 
e funções nos orçamentos das três unidades esferas do poder? 

Temos aqui hoje O Jornal do Comércio, dizendo em pri
meira página: "O Governador Joaquim Francisco decretou 
calamidade em todo o Estado de Pernambuco, por falt~ de 
água." O Estado não tem condições de abastecer com água 
a sua população. Temos ou não que recorrer a recursos fede
rais? E fisiologismo ou é representação popular defender que 
o povo de Pernambuco tenha água nas suas casas? Assim 
como houve no Ceará, com recursos também da União, recur
sos do Estado, mas volumosos recursos da União. O que 
realmente seria o Ceará se não tivéssemos aquela intervenção 
do Canal do Trabalhador? 

Pois bem, outros Estados da Federação têm que ter esse 
tipo de intervenção, e, no momento·, nâo há alternativa, senão 
recorrer ao Tesouro Federal. Não há. 

Então, me preocupa muito, Sr. Ministro, essa proposta 
- se é que V. Ex~ a fez ou está fazendo - de supressão, 
temporária que seja, das transferências de recursos vinculados 
ou até mesmo os voluntários para Estados e Municípios. Que 
haja uma disciplina c que haja uma nova política, estamos 
inteirarriente de acordo. Pura e simplesmente suprimir, não. 

Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso, para terminar 
faço uma pergunta ao Ministro da Fazenda, Fernando Henri-

que Cardoso e não ao Chanceler. Está tramitando no Senado 
a Lei de Patentes, e se V. Ex•, realmente, não puder responder 
a essa pergunta, se ela. for impertinente, não tem nenhuma 
obrigação de fazê-to agoça. O que se sabe é que está havendo 
uma fortíssin)a pressão de autoridades externas_ no sentido 
da aprovação da Lei de Patentes e que essas pressões, agora, 
!)ªO seriam mais pressões_ diplomáticas, m~s pressões econó
micas. 

Só queria saber se V: Ex•, com um "sim" ou com um 
_ .. n-ão", confirma essas notícias que perrnanentem_ente Q_OS che
gam extra-oficialmentt?. evidentemente. O Br~sil estada pres
tes a sofrer sanções económicas pela não aprovação da Leí 
de Patentes que tramita, agora, no Congresso?- --

Muito obi-iga~o. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com a 
palavra o Sr.: Mín"istro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Pois 
não, Sr. Presidente. 

_Eu espero poder responder nos cinco minutOS, embora 
o Senador Mansueto de Lavor tenha usado o dobro do tempo. 
Mas foi um agrado, para mim, ouvi-lõ mais -~J!la vez aqui 
nesta Casa. -

Começo pelo fim, Senador, pela questão da Lei das Paten
tes. V. EX'' não precisa ter nenhuma informação extra-oficial, 
porque elas são públicas. 

A matéria é a seguinte: nos Estados Unidos existe uma 
lei que regulamenta o comércio, que dá ao que eles chamam, 
lá, USTR- quer dizer, o representante do comércio ameri
cano, que, no fundo, é da produção americana- a condíção 
de impor sanções, via aumento de impostos, àqueles países 
que não prceTichem certas condições. consideradas por eles. 
americanos, c9mo atinentes ao fair trade,_ que dizer, ao comér
cio leal- conceito Subjetivo. Então, -isso Tião é ·segredo para 
ninguém. Eles dizem, proclamam, reclamcm:t e fazem. Eles, 
em certos momentos, aumentam a taxação porque dizem que 
houve uma discriminação. 

Esse fato não é se_gredo, nem uma pressão que sej3: feita 
através do Governo. E público. 

Agora, qual é a nossa posição? Porque é isso que importa. 

. O SR. MANSUETO DE LAVOR -'-''Não, a pergunta foi: 
se não aprovarmos a Lei de Patentes como eles querem, vamos 
ter sanções econômicas, eritão-, Sr. Ministro? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Não 
sei se vamos ter. Eles têm, pela lei deles, o direito de impor. 
Não sei se vamos ter, porque isso depende de um jogo político. 
Depende das circunstâncias do momento. da economia. 

Pela lei deles já deviam ter imposto há muito tempo, 
porque não temos a Lei de Patentes. E sabe V, Ex~ que 
um dos aspectos mais difíceis da negociação internacional é 
com o responsável por esse escritório nos Estados Unidos. 
A responsável era uma senhora, e eu disse, brincando, quando 
ela perdeu o emprego, pm:que era republicana, que seria bom 
contratá-la para ser lobista brasileira, tão dura er·a ela nas 
negociações conoSco, talvez, quem sabe, fosse dura agora 
com os americanos. Mas quem a substituiu é tão duro quanto. 
Porque nos Es_tados Unidos, perdoe o latinório, dura lex, 
sed lex; a lei é_ dura, mas é lei. Eles cumprem e fazem a 
lei. É uma discriminaçãO odiosa. Eles têm um conceito mais 
extravagante ainda. t uma lei ·de nível universal. · 
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Agora, isso nao-·ctcvc ser o que move o Conoresso brasi
le~ro, tampouco o Governo. O que move--o Cori~esso brasi
leiro e o Governo é o que é bom para o Brasil. 

O SR. MANSUE'Í'O DE LAVOR- Não estou entrando 
no mérito da lei. ApcOas estou querendo confii-mar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Estou. 
sabendo disso. É verdade isso. Quer dizú, do ponto de vista 
legal, se a Lei de Patentes não for considerada adequada 
pelo Escritório representante do comércio americano, eles 
podem aumenta~ alíquot~s, eles I:ode~ ~J!l_pS'r c:otas e podem 
fazer uma porçao de COISas C 030 SO O fé:izem COm relação 
'! nós, não. Mas em re_lação ao Japão, Alemanha, Fi-ança. 
E um procedimento universal. _ 

Com respeito as outras questões que V. Ex• colocou. 
Primeiro pOSso dizer a V. Ex~ que pode dormir tranqüilo. 
Não sei se V. Ex' tem um sono·- tão bom quanto o meu. 
Eu durmo. 

O SR. MANSÜETO DE LAVOR- Mais do que devo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Nem 
sempre tranqüilo, mas eu durmo. 

Penso que V ~Ex• pode se despreocupar, porque o Minis~ 
tro da Fazenda é Senador por São Paulo, V . _ _Ex~ sabe disso, 
e não iria cometer a heresia de deixar o seu próprio Estado 
à míngua de recursos_. Embora seja um Estado importante 
da Federação e até com um certo bem·estar, se G.Omparado 
com outros, precisa de recursos.- De ~_9do que o que foi 
dito por mim, em algum momento, foi que temos de fazer 
um ajuste fiscal, um grande esforço. fiscal, A União está fazen~ 
do um grande esforço de arrecadação, e como Senador apre
sentei aqui um projeto de lei nesse sentido. Por que não 
vincular o excesso-de arrecadação ao bom desempenho das 
arrecadações estaduais? Induzir _os Est"adQs a também arreca~ 
darem mais? Todavía, Oünca passoU pela minha cabeça não 
transferir recursos para os Estados- e V. Ex• deu a resposta, 
perdoe~ me Senador; creio que alguns Senadores me conhecem 
um pouco melhor - -não passaria pela minha cabeça tal 
despropósito: cancelar a transferência de recursos para Esta~ 
dos e Municípios. _ _ 

V. Ex~ há de me perdoar: a questão da seca em Pernam~ 
buco eu conheço. Fui ao Estado de V. Ex•, ao Rio Gra_nde 
do Norte, ao Ceará, ver de perto c sei quais são as condiç-6Cs. 
Tenho feito um- esforÇO imenso para poder assistir àquela 
regíão, porque o GoVerno não tem reG.ursos para a""fender 
as emergências que lá existem c que sáo reais. _Confucio-, exis~~ 
tem dois aspectos: primeiro, o Governo do Ceará recebeu 
uma verba do chamado Fundo de Contip.gência que o PreSi~ 
dente da Repúhlica tinha disponível- 20 milhões de dólares; 
segundo, o Governo de Pernambuco_ também recebeu, pela 
mesma ra:tão, porque, fi uma emergênd3 como est.l, é razoável 
que se dê o recurso para resolver a situação. Apenas o Ceará 
recebeu primeiro, porque O dólar era mais barato. _ 

Penso que o atendimento a Estados e a Municípios não 
será necessariamente e ~elhor se passar pelos canais às vezes 
tortos do sistema atual. Sempre haverá necessidade de conce~ 
der recursos. Então, por que não dá-los diretamente? Por 
que passar por esses condutos que levam às vezes ao descarOi~ 
nho? A diferença da fisiologia para a não-fisiologia é esta: 
não é que não precise de recursos- e o" Parlamentar sempre 
vai lutar por recursos para o seu EstadÇt; é natural, --e seu 
dever. O Parlamentar correto, como V. Ex•, vai lutar também 

para que se melhore o modo pelo qual se faz a transferência. 
Penso que isso deve mudar, mas não no sentido de não se 
conceder recursos. Ao contrário, se fizéssemos uma revisão 
mais profunda de nossas práticas administrativas e orçamen~ 
tárias, poderemos até dar mais recursos aos Estados e Municí~ 
pios. 

- V. Ex-' terá me ouvido dizer que sou favorável à descentra~ 
lização. A União deve transferir atividades e recursos para 
o Governo local. Votei assim, sob a liderança do Senador 
Mário Covas, na Constituinte,_ e, bem ou mal, trabalhamos 
com o Governador Franco Montoro que falava sempre em 
descentralização. E mesmo que eu não fosse favorável, estaria 
inoculado pelo vírus da descentralização e da participação 
direta. De modo que, àl) vezes, simplifico o pensamento por
que acredito que temos outros mecanismos para isso. 

Passarei agora às questões mais pertinentes a m-inha Pas
ta, diretamente ligadas aos juros e à questão da Gazeta Mer-
cantil, etc. · _ 

Em primeiro lugar, SenadOr, tellho aquÍ urri -gráfico do 
comportamento do overnight. Ele apresenta uma curva, de 
1991 até_ hoje. A taxa de juros do overnight caiu violenta~ 
mente. 

Às vezes, os jornais dão uma notícia pontual, no momen
to. Para se fazer uma boa análise económica ou _qualquer 
outro tipo de análise, é preciso ver no tempo. Essa é a tendên
cia no Governo ltarnar Franco. Essa é a nossa política. 

Por que subiram as taxas em setembro? Eu já lhe digo: 
o Banco Central vinha com uma política, há muito tempo, 
de falta de flexibilidade da política monetária, o que facilitava 
a vida do~ bancos, porque a taxa era fixa em 17% reais. 
Aqui, no Brasil, tudo é dífícil por causa da inflação. Uma 
coisa é o nominal, outra coisa é o real. As pessoas vêem, 
mas não sabem quanto é o real- porque só se sabe ex post. 
Estou mostrando aqui taxas reais~ precisa~se ver, descontada 
a inflação. qual foi -a taxa mesmo. 

Não havía política monetária. Estava tudo amarrado. Só 
se sabia que o Governo, automaticamente, retribuiria nos 
17% reais. Em setembro- a que V. Ex~ .se refere- houve 
um forte movimento especulativo: do dólar e nos estoques 
de alimentação. Por quê? Porque começaram as previsões 
de que em outubro a inflação iria estourar. Como me referi 
no início de minha exposição: começaram a programar a infla
ção. A subida da taxa de juros foi para reverter a tendência 
sobre o d9lar e sobre os estoques especulativos. Por isso, 
a inflação não subiu. 

Não sou e_conomista, nem V. Ex~ o é, mas quando a 
taxa de juros sobe, a inflação cai, não so_b_e; só que isso é 
ruim porque provoca recessão. Economia é uma ciência muito 
desagradável: se não _é ruim de um lado, é ruim de outro. 
Quando sobe a taxa de juros, cai a inflação. Normalmente, 
pensa-se que a inflação está alta porque a taxa de juros está 
alta. Não! 

O Ministro Marcílio Marques Moreira -e não vou repe
tir a experiência de S. Ex~ - controlou a inflação somente 
com taxas de juros altas. Observem no gráfico o pico em 
que estávamos no Governo Collor. Ele controlou a inflação 
mais ou menos num patamar, subindo a taxa de juros, tendo 
como efeito a recessão. 

A nossa política é outra: não queremos a recessão. Quan
do há sinais, como agora, tomamos as medidas nec.essárias 
para combatê-la. Temos que dar liberdade ao Banco Central 
para que possa combater esse tipo de especulação. Muitas 
vezes, quem pede para as taxas de juros caírem são os bancos, 
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porque estão montados em- posições favorecidas pelas taxas 
de juros mais baixas. 

Esse é um jogO muito complicado. Assim como V. Ex•. 
estou aprendendo a lidar com isso na prática. Ê um jogo 
muito complicado que não pode ser avaliado num dado mo
mento. Tem-se que ver qual é a política ao longo do tempo. 

A vinda_de capitais para cá foi penalizada pof nós; ãtiás, 
houve uma enorme fuga e aí os jornais publicaram: "Brasil 
perde dólares." Por que perdeu dólares? Porque o Banco 
Central estabeleceu uma disposição, penalizando capitais que 
vinham do curto prazo, para fazer o que_ V. Ex~ disse. E 
não permitimos que fizessem isso na~espeCutãÇão. Et:tt_ãO, Õão 
é certo que estejamos imóveis diante de uma tendência alta 
ou que estejamos siinl,lesmentc felizes, enxugando cOm títulos 
e vendendo, .graças ao que existe de dólares lá fora e que 
vêm para eti.. E certo que há um diferencial na taxa de juros 
e que ess_c diferencial é muito elevado para o meu gosto c 
para o gosto de V. Ex-' também. E é certo também que há 
fatores objetivos nesse processo. _ __ ,_ 

O modO fundamental pelo qual vamos combater c esta
mos combatendo, a médio prazo, o aumento da taxa de juros 
é acabando com o endividamento. Daí a miilha insistência 
numa política fiscal diferente~ daí a minha insiStên~ja no ÚJça
mento. O que não se pode é levar o Goveino a buscar dinheiro 
emprestado e pedir que ele baixe os juros. Esprnos tomando 
as medidas pertinentes - V. Exa me permitirá não comentar 
os caminhos - para diminuir ainda mais· o_ endividamento 
interno do Brasil. -

Devo esclarecer a V. Ex• e aos demais Senadores que, 
com a separação de contas entre o Banco Central e o Banco 
do Brasil, pela primeira vez, pudemos verificar qual era, real
mente, a dívida rnobiliária interna--do BrasH, que se dizia 
no Orçamento chegava a US$100 bilhões~ Na verdade ~é de 
US S38 bilhões. Porque quitamos, neste Goveino, sob a minha 
administração, US$9 bilhOes do Banco Central e acabamos 
com a corrida gráfica entre o Tesouro-e o Banco Central. 
Então, o endividamento interno do Brasil é pequeno, é algo 
em torno de US$38 bilhões. Nosso endividamento interno 
e externo são pequenos. Por isso, repíto o meu tema:· temos 
tudo para dar o salto, só não daremos se nós todos não tornar
mos as decisões políticas nec_essárias; O resto nós temos. -

Quero dizer a V. Ex• que também não é certo que o 
orçamento tenha 65% destinados a juros~ Ouço essa afirmação 
a todo instante. Isso é um giro. Na verdade, é 2,5% do PIB 
o que se paga; do PIB de 450, serão uns 'uS$11 bilhões o 
que pagamos efetivamente de juros, no ano de 1994; com 
pessoal é 27; e com Previdência é 25. Não estou d~efc-iidendQ 
isso não, porque os juros são muitos, nias se fosse 65%, meu 
Deus do céu, não teria o que se fazer. Estamos declinando 
à proporção relativa do que pagamos de juros. E é muüo 
importante que se-esclareça isso, porque, senão-, fica-se com 
a iínpressáo de que pagaMse de juros o dobro do que com 
pessoal. Não é, é a terça parte. Ê muito, mas não é tanto 
assim. 

E vamos continuar na polítíca já delineada de quitar dívi
das, porque é_ o único ·caminho ~pafa, i!fetiva-mente, termos 
uma taxa de juros baixa. Infelizmente, a taxa de juros não 
obedece à vontade do Ministro da Fazenda; às vezes, obedece 
à do Presidente da República por uns dias, mas, depois, o 
mercado vem e recupera as suas forças ocultas, que são muito 
visíveis - são aqueles que têm dinheiro para emprestar a 
quem precisa e acabam elevando de novo a taxa de juros. 

Ou entendemos onde está a batalha e andamos correta
mente ou vamos perder nosso tempo. imaginando fazer como 
Dom Quixote: investir de novo contra um moinho de vento. 
O moinho que não é de vento, para nós, agora -V. Ex• 
tem nos ajudado nisso- é o do orçamento, é o de e_quilibrar 
as contas públicas, de fazer a reforma fiscaL Aí, sim, teremos 
-condição de evitar que haja essa imensa sangria que o sistema 
financeiro impõe ao País. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' ainda 
deseja contraditar o Sr. Ministro? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Só usarei um min-uto.·~ 
_Sr. Presidente. 

Sinto-me realmente satisfeito com as respostas-às minhas 
colocações. Levo dessas respostas, qe um lado, a apreensão 
de saber que vamos votar a lei de patentes sob _a ameaça 
do garrote vil das sanções económicas de uma potência e~tran
geira e, de outro lado, a satísfação de saber - e isso me 
agrada bastante -que o Sr. Ministro da Fazenda e as autori
dades centrais não cogitam, em absoluto, suprimir, mesmo 
que temporariamente, as transferências vinculadas ou volun-
tárias para Estados c Municípios. - · ·_ 

Sr. Ministro, temos, a par da admiração, a solidariedade 
eficaz com a -sua luta~ e esperamOs que, o quanto antes, _ela 
atinja--Os reafs cibjetivos por que todos torcemos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para interpelar o Sr. Ministro, ao Senador Ney 
Maranhão, Líder do PRN. 

V. Ex• dispõe de cinco minutos, nobre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE.) -Sr. Presidente, 
Srs e Srs. Senadores, Sr. Ministro. a Nação brasileira está 
perplexa e angustiada com a crise política, económica e social 
que grassa por todas as camadas da nossa sofrida população. 

Pesa sobre os ombros de V. Ex~, Sr. Ministro, a responsa
bilidade de condutor da nossa política económica. 

Nessa condição V. EX'! é convidado a anunciar ao Senado 
Federal as políticas e diretrizes econômicas que possam viabi
lizar a estabilização dos preços da comida do povo, do cresci
mento sustentado de nossa economia. 

Como sabe V. Ex\ as contas públicas são causa e efeito 
de _tudo de bom ou de mau que ocorre neste País. Se as 
contas públicas são equilibradas e_ os recursos são bem aplica
dos,_ o País cresce, os serviços públícos de assistêncía médico
hospitalar, educacional, segurança pública e pesquisa são efi
cien_tes e servem à população. 

Ao contrário, se as contas públicas espelham o descon
trole e a malversação, tudo vai mal. A fome e a miséria. passam 
á ser realidade. -

Por isso, Sr. Ministro, o- Senado Federal, através de re
querimento de minha autoria e com o apoiarnento de 67 Srs. 
Senadores,_ resolveu _criar uma CPI para investigar os reais 
números das contas públicas brasileiras, a fim de que se possa 
restabelecer a credibilidade no País. 

- Assim, estou absolutamente convencido de que uma nova 
sistemática de controle e avaliação das contas públicas deve 
ser imediatamente introduzida no País, a partir de _uma pro
posta do Executivo, com o respaldo moral do Presidente Ita
mar e de Fernando Henrique Cardoso. 

Também estou convencido de que o Congresso Nacional 
é o_ fórum legítimo e apropriado para continuar a merecer-
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a confiança da NaÇãõ para desempenhar sua função fisCaliza~ 
dora dos a tos ·cto Executivo. -

Para nãoentrar na questão que é objeto da CPI do Orça
mento, para resguardar um posicionamento ético, mas para 
firmar posição, devo adiantar que a instituü;ão sairá fortalecida 
e a arrumação da Casa passará- pt">r l!~a- discussão política 
na qual a Revisão Constitucional, necessária e -impfescindível 
para o bem do País, será a mola angular. 

Feitas és tas considcrações:Sr. Ministro, farei apenas duas 
perguntas: -- - · 

Além do ajuste das contas públicas, que medidas o Execu
tivo está adotando para estabilizar a economia? Diminuição 
do Estado? Incentivos ao capital estrangeifo? - _ _ 

Os cortes orçamentários pre-Vistos pelo Ministério da Eco
nomia levarão em conta a realidade nordestina e a sua sofrida 
gente? 

Eram essas as perguntas que queria fazer a V. Ex~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois 
não, Senador. Agradeço a V. Ex~ e começo pela segunda 
pergunta que V. EX" me formulou. a respeito da possibilidade 
de se resguardar os interesses da região nordestina. 

Tenho dito aqui -e vou repetir --que o Brasil precisa 
ter uma noção mais ago._da do seu federalismo. Quem conhece 
-e tenho a satisfação de dizer que conheço a região nordes
tina c quase todas as regiões do Brasil, não_ como Senador, 
mas muitas vezes_ como sociólogo - sabe que há uma série 
de elementos peculiares a essas regiões~ e que não podemos, 
através_ do discurso abstrato, deixar de considerar essas pecu
liaridades. Inclusive, acredito que muito do pensamento que 
houve sobre o Nordeste, inspirãdo pela _SUDENE, precisa 
ser revisto. 

Esta última crise, de falta de água, nova"mentc coloca 
a questão das bacias hidráulicas no Nordeste, algo que parecia 
ter se evaporado com a idéia de que bastaria uma industria
lização e uma gestão- mais efidtzC:s- para" se resolver muitos 
dos problemas~ está-se vendo que essa é uma questão física 
real também. E isso na:O se resolve sem que o Governo Federal 
tome em consideração. 

Penso que o Governo Federal - se V. Ex• me permite 
-deve tomar em consideração, na sua amplitude, a questão 
do Nordeste. E em primeiro lugar o que eu disse aqui: modifi
cações nas práticas que são dicntelistas - distribuição de 
verba-, que devem acabar. 

Segundo, existe um sem número de_ obras começadas 
e não terminadas- e· engato a resposta qUC dei ao Senador 
Eduardo Suplicy - : por que não tcrminá-lasTO Deputado 
Roberto Freire, Líder do Governo, já me trouxe â conside~ 
ração um grande número de obras que_, com um pequeno 
aparte financeiro, seriam terminadas; f!laS muitas vezes não 
se termina a obra, fazendo-se outra, porque o Deputado que 
começou aquela obra já não está mais aqui e um outro Depu
tado ou Senador está presente e quer outra obra. Isso é irra
cional. 

Temos que ter um plano global para a qu_e:stã_o regional, 
que existe, tem que ser enfrentada, requer recursos, mas re
quer uma maior racionalização do uso dos recursos_~_ 

Aproveito; Se-nador Ney Maranhão, para dizer a V. Exa, 
em complementação à resposta que dei ao Senador Mansueto 
de Lavor. que o Governo do Presidente Itamar Franco e 
o Ministro da Fazenda vamos estar todos numa situação muito 
difícil em 1994 se o Congresso não nos der certgs instrumentos. 
Por quê? Os grálldes gastos que ternos hoje são com salário 

de pessoa,, educação, previdência, saúde, transferencia para 
Estados e Municípios. Esses são os gastos; 9 investimento 
não significa quase nada: o primeiro dos gastos é com salário; 
depois, vêm esses que mencionei. E a despesa é maior do 
que a reccítã.! Esse é o drama~ 

O Senador Mansueto de Lavor mencionou o antigo Dirt!
tor da SOF, onde existe um pessoal altamente categorizado 
e que respeito muito. O Orçamento que ele apresentou origi
nou-se de instrução nossa, é um orçamento verdadeiro. Tão 
verdadeiro que mostrou _que o Bra~il, do jeito que ia, não 
podia continuar. Tinha que haver muda11ça. Por quê? J>:orque 
a receita não 'dava, e a propo~tá possível ·seria a de mais 

-títulos para fmanciar o gasto. Portanto, contrária à política 
de estabilização. 

Mas é verdadeiro aquele quadro. Estamos agora enxu
gando. Como? Cortando_despesa~. O quê? O pásSível e o 
qUasC -iinr)Ossível. Então, quando não se quiser corte num 
setor. é preciso prover recUrsos. ou cntã_ci tirar de outrQ se-to r. 
Este aqui -é um jogo de soma zero, a menos que se v a para 
o déficit. Tira-se daqui e se Põe ali. O Congresso tem a faca 
e o queijo nas mãos. Pode manter os gastos, mas deve dizer 
de onde se originarão os recursás. Proporcione os recursos; 
dê recursos. Ou diga: não faça isso, faça aquilo. Pedir que 
se faça tudo e não dar recursos é o que não pode fazer. 
Isso é que é inviável. 

Mas dentro dessa limitaÇão- na qual eu insisto, e quero 
que o Senador Mansueto registre, para depois não dizer que 
eu disse uma coisa hoje e fiz outra amanhã, porque a situação 
era essa- cu, pessoalmente, nunca desconsiderei a questão 
regional do jeito que eu a formulei. 

Quanto à pergunta de V. Ex" sobre o capital estrangeiro 
e= a ·privatização, ela é oportuna, porque não mencionei, na 
minha exposição aqui, um pouco atento aos clamores da hora, 
do tempo que termínava, uma parte importante da -~º_ssa polí~ 
tica. Não se pode repor as fiftanças do Brasil em ordem nem 
combater eficazmente a inflação contando-se somente com 
o ajuste fiscal. 

É um conjunt?_:_ E ele, na nossa viSão, _íffi-f)lica inVesti
me·nto,-sustCnt-ar~a atiVidade priVada -tãnlót!ril, e a- p-Ubficã, 
no que for investimento produtivo; implica isso, que ·também 
aumenta a possibilidade de haver recursos para o erário e 
é um dever_ nosso. Este País tem vocação de crescimento 
e vai crescer; precisa crescer. Mas esse conjunto implica, tam
bém, o processo de privatização. 

Nós tomamos medidas muito importantes, recentemente, 
sob a inspiração do Dr. Pérsio Arida, na área da privatização. 
Nó_s mudamos o conceito, em vários sentidos: institucional
mente, porque ele ficou tecnicamente subordinado à Fazendã., 
embora funcionalmente ao Planejamento; adotamos maior 
_flexibilidade na definição de moeda e incluímos a moeda social 
como moeda de privatização. --

Não tem sentido que se permita a utilização de títulos, 
por exemplo, da dívida agrária e não se permita que o trabalha
dor, que também tem um crédito contra o Governo, através 
do FGTS, não possa ser um potencial comprador de ações, 
voluntário, obviamente. E, eventu.almente, o próprio Conse
lho Curador do FGTS poderia comprar desde que separás
semos o FGTS da r_esponsabilidade que o Teso_uro tem de 
garantir ess_e título, porque senão poderia haver má gestão 
e voltaria a dívida. 

Flzemos essa modifiCação, eStamos trabalhando no Fundo 
de Compensação de Variação Salarial_ de_ _tal maneira que 
só ness_e fundo são US$11 bilhões que vamos poder recuperar, 
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e são recursos que -vão- parar na mão dos trabalhadores e, 
portanto, vamos pulverizar o controle das empresas privati
zadas e não concentrar em mãos olig_opólicas. É um passo 
impOrtante. 

Fizemos tambt!m -a: p-ossibilidade - que já está na lei, 
aprovada na Câmara, supOnho eu, mas cm andamento -
de permitir que hajã iiwcstinlento de capital estrangeiro ness.c 
processo. Por que se faz essa privatização?- Gostaria qUe o 
Senado prestasse atenção aos argumentos. 

Ainda hoje estive discutindo com um grupo de pessoas 
contrárias à privatização de um bancO-Não se trata de discutir 
se a gestão privada é melhor que a pública ou não. Ela pode 
ser pior ou melhor. Há os dois casos, de um lado e de outro. 
Isso não é um argumento para a privatizaçãà~-Há outros arguR 
mentos mais pertinentes. 

No nosso caso, penso qu-e há dois argumentos: um é 
mais usado do que o outro, porque é_mais perigoso. Vou 
usar os dois. O mais üsàdo - e correto ....=..:. é o seguinte: 
temos uma dívida elevada e um patrimóniO muito maior que
a dívida. É preciso passar para a sociedade essa imagem. 

Não somos um País sem solução, ao contrário, a dívida 
externa é de US.$34 bilhões. No dia 29 deste mês vou assinar 
o contrato em TOro"ntõ, falta só uma outra-etapa- a última 
-que termina em fevereiro e estaremos com a nossa situaçãO 
regularizada e com desconto na dívida. É urna dívida pequena 
para um País que tem um PIB de US$450 bilhões. A dívida 
interna, acabei de declarar, é de US$38-bilhões. 

Mas temos outras dívidas, por exemplo, a dívida que 
o Tribunal mandou pagar do empréstimo compulsório sobre 
automóveis e gasolina; a dívida para com os trabalhadores; 
a dívida para com a Previdência, que é enorme; temos várias 
dívidas. 

o património brasileiro pcrtcncciife ao governo é muito 
maior do que suas dívidas, mas muito maior! Não estamos 
numa situação sem saída; é o oposto. Esses são argumentos 
que são usados para manter a inflaÇão e -os jUros arfOs. ''Ah, 
o Es_tado está perdido" - dizem. Não está _perdido não! 
O Estado tem rumo e está no rumo certo. E preciSO que 
a população participe disso. 

Temos esse patrirhônio e podemos usá-lo - parte dele 
-para quitar a dívida a fim de que possamos fazer política 
social. Neste momento não há política socíal no Brasil, há 
remendo. Com todo o esforço da Previd_ência que mostrei 
aqui- e foí enorme --, damos uma migalha para os aposen
tados. É preciso mudar a Previdência tafnbém, sem dúvida 
alguma, é preciso mudar os critérios: O Ministro_ Britto te!D 
propostas, o Governo tem prOpostas em Várias- áreaS e no 
momento oportuno as apresentará. Não as apresentou ainda, 
porque não sabemos se vai haver revisão no regimento, qual 
é a possibilidade que o_Governo tem de apresentá~las- não 
foi definido pelo Congre-sso. -É Iilútil apresentar prOpõstas
antes de saber se podemos ou se teremos que apresentar via 
partido, mas temos as propostas. 

Não temos como fazer política SociãJ;-·estamos enges
sados, atados. Não há política -social no Brãsil, hoje. Não 
sabemos o que está acontecendo na Saúde. Nós damos o 
dinheiro, quando tt:mos. E devo dizer, com muita satisfação, 
que, pela primeira vez, há muitos anos, o Tesouro não deVe 
nada aos hospitais. Quando assumi, bavia greves por causa 
da dívirla da Saúde. 

Todos disseram que iam arranjar recurso para a saúde, 
e não veio nenhum tostão a mais. Não foi tomada nenhuma 

medida legislativa, nem de outra ordem, para aumentar os 
recursos para a saúde, e_ estamos pagando. Como? Fazendo 
gi!lástica, apertando aquj e ali, para poder dar dinheiro à 
Saúde. Mas não sabemos o efeito disso. Não há auditorias 

-e-mecanisffiÕs de_ controle, não se _sabe se o que vai receber 
-o serviço o está tendo de forma adequada ou se esse dinheiro 
está ficando mais adequada_,~nent~ OQ_S h_ospitaiS Cm onde quer 
que seja. Não estou prejulgando, estou dizendo que não sei. 
Não se _tem mecanismos de controle._ Por qué? Porque não 
temos recursos para fazer issQ. estamos atados, manieta_Q_os. 

Ora, se podemos quitar a dívida, ficamos com mais liber
dade, sobram recursos até mesmo para fazer empréstimos 
corretos para poder fazer alguma coisa mais eficaz em investi
mentos. Então, privatiza-se para quitar a dívida. 

Essa ótica não estava sendo usada. Estávamos privati
zando um pouco a esmo. Os argentinos privatizaram e, em 
parte, gastar~m em gªstos cor~eJ;~.tes, o que é um erro. A 
privatização é patrimônio público e não pode ser jogada fora; 
tem de ser feita de modo a reverter em benefício do conjunto 
do povo, da população. 

Mas há outro argumento para se privatizar, que é o menos 
_u_::)ado. Srs. Senadores, não quero que tenham dúvida nenhu
ma, já disse mais de uma vez aqui no Senado: não sou ideologi
camente antiestadista. Não_ é essa a questão. Já disse um mi
lhão de _vezes, aqui da tribuna e _no plenário, que fui proces
sado por defender a PETROBRAS. Fui tesoureiro do Centro 
de Estudos de Defesa do Petróleo, meu pai era Presidente; 
um tio meu era Presidente no Rio de Janeiro. Eu vivia na 
casa do Marechal Horta Barbosa onde havia um vidrinho 
de petróleo no étagêre da casa, quando eu era menino, porque 
o petróleo era nosso, e era, tinha que ser, foi e é. 

O mundo anda. O que foi essencial num dado momento 
num outro momento já não-é assim. Não me refiro ao petróleo, 
refiro-me a uma série de outras áreas que, a meu ver, temos 
que reavaliar. 

Hoje muitos setores estatais - perdoem-me R não são do 
povo nem do Governo; são de uma conjunto de interesses 
da corporação e dos interesses privados grupados nela. Essa 
é que é a verdade. E quando vêm pedir para mim nomeação 
de diretor-tesoureiro de uma estatal ou de um setor público, 
desconfio. Pode vir a bancada inteira, que desconfio, porque 
ntinca ví voto nenhum sair de Tesouraria de empresa estatal, 
mas já vi ladroeira sair de lá. 

Então, há razões muitas para que tenhamos mecanismos 
de controle. Não podemos ter ilusão. Necessariamente não 
estamos defendendo interesse público quando estamos estati
zando. Tem que ser público e não estatal. Por isso o esforço 
da moeda social, por isso os mecanismos de controle. Não 
podemos ter um pensamento simplório nessa matéria. 

Com isso não estou querendo dizer que tudo deva ser 
privatizado. Só estou querendo dizer que há razões fortes 
para privatizar, há razões de quitação de dívida, há razões 
de questão de_ moralização da gestão e _há uma outra _razão: 
é que o Governo não tem mais"_Condições de in'(estir. Inves
timos muito com impostos. Todo setor elétrico foi feito com 
impostos que o povo pagou. Vá hoje tentar passar um imposto 
aqui! Não passa. A população não quer mais despender recur
so::; nisso, e não_ temos então como ampliar investimento 
estatal. E aí a empresa se sucateia, porque não tem investi
mento, ou o Governo tem que se associar. E o pioi: muitas 
vezes as empresas continuam formalmente no Estado e,_ na 
prática, São lançadas debéntures, que sâ.O contra o interesse 

_do Tesouro Nadonal porque se vende baratõ o património 
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público. Sob a pseudo privatizaÇão,- ó AUe se está fazendo? 
Diminui-se O vai? r para o Tesouro, para o GoVerno e para 
o povo do património público c apresenta-se isso como uma 
grande vanta_gem. Vanta~em para quem:? Para a empresa que 
lançou a debenturc, os homens -que estão pil~otando essa em
presa é que terão dinheiro para irivestir, mas, o contfole do 
patrimôriíó-3esaparC.CeU ou diminuiu. _ 

No sistema TELEBRÁS não temos no conjunto mais 
do que 24% das ações, é verdade que é votante. Muitas dessas 
empresas não pagam - como disse o meu antecessor, Elizeu 
Rezende, que fez urna análise disso e tem estudos na CEE 
- não pagam ao Tesouro nada de dividendos, mas p~gam 
as fundações dos funcionários e distribuem lucros, são as parti
cipações nos trabalhos. E não vem dinheiro para o J'esçmro 
e este órgão investe. Quando tenl o a-val do Tesouro e a 
empresa estatal não paga, quem paga é o Tesouro. Só que 
no Brasil todos pensam que Tesouro é a-"gatã bõrrãJfieifa"; 
não é do povo, é dos homens do g9_y~rno. Mas é do povo. 
Quem irá pagai- isso depois é o povo~, Via iilflação. 

Senador Ney Maranhão, agradeço a chance de ter dito 
essas 'coisas aqui porque penso -que devemos dizer, com toda 
a franqueza, qual é a situação, o que fazer, discutir com chue
za, sem teias de aranha, nem de um lado nem de outro, 
mas enfrentando as reais questões. E não teremos a possibi
lidade de uma econom-ia equilibrada e dinâmica se não tomar
mos decisões firmes sobre a-Privatização. S.em temor e, eviden
temente, com absoluta transparência, o qUãilto-possível distri
buindo o controle para a população e não concentrando. 

O Presidente da Bolívia disse a mim e ao Presidente 
Itamar Franco que mandou dar ao povo· açõcs das estatais. 
Não é o nosso éaso: O riosso povo tem ffici"Canisinos de __ capitali
zação através de fundos como o FGTS e-·ou-fros rilãís; mas 
o povo deve particípar desse processo-âe privatização porque, 
no caso nacional, privatização ihiplica em diminuir a dívida. 
Não só quem tem título da dívida agrária, que é o fazendeiro 
que foi expropriado, e o trabalhador que foi expropriado. 
E o trabalhador, que foi manipulado, qsado, e cujo dinheiro 
foi mal gasto pelos governos? Não_ está na hora de pagarmos 
o trabalhador? Por que não usar o mesmo mecanismo? Então, 
é iSSo, Senador, que estamos fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Senador:Ney 
Maranhão, V. Ex• dispõe de dois minutos para a contradita. 

O SR. NEY MARANHÃO - Cumprirei o Regimento. 
Sr. Presidente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE- CARDÓSÓ '"-- Eu 
é que me excedi, Sr. Presidente. . 

O SR- NEY MARANHÃO - Muito obrigado. 
Sr. Ministro Fernando Henrique CaiâOso, V. Ex~ me 

respondeu muito bem, respondeu à al!ura do que eu e;sperava. 
Queria apenas ~oniplementar a segunda pergunta que 

lhe fiz. V. Ex• disse, e é verdade, que há muitas obras públicas 
muniCipaiS, estaduais e federais paradas neste País. Paradas 
por quê'? Porque o EXecutivo tem pouco tempo ·para fazer 
um bom trabalho. 

Na Revisão Constitucional teremos de mudar muita coisa._ 
Uma delas é a duração do mandato de prefeitos, governadores 
e do Presidente da República, que goverfi<fnf aperias dois 
anos, pois ·o- prinleiro" é dedicado à arrumação da casa e o 
último, à campanha política para eleição do seu sucessor. 
Digo isso porque fui prefeito âuas vezeS. E o resultado? O 
resultado é que o sucessor, mesmo que seja correligionário, 
geralmente não continua as obras iniciadas pelo antecessor. 

Por isso há muitas- obras paradas, tanto na área municipal 
como na-estadual e ria federal. 

Tenho certeza de que 67% dos membros do Congresso 
Nacional hoje, em virtude de emenda apresentada por este 
Senador, que, desde 1991, insiste nesse assunto, já está cons
ciente da necessidade de_ permitir a reeleição de prefeitos, 
governadores e do Presidente da República, uma vez só. As
sim o povo jUlgará o mandatário, e, conforme o seu de_sem
penho, ele será, ou não, reeleito. A reeleição diminuiria o 
número de obras paradas e, conseqüentemente, melhoraria 
a administração públicá. 

Ministro Fernando Henrique Cardoso_,_ toda vez que falo 
em privatização, lembro-me, muito bem, das palavras do Se
nador Ronan Tito. Quando foi vendida a USIMINAS. S. 
Ex• disse que a USIMINAS. da criação até a venda, até ser 
privatizada, causou a Minas Gerais prejuízo de US$2,5 bi
lhões, pois os incentivos que ela recebia não eram carreados 
diretamente para o povo. As multinacionais compravam as 
chapinhas, e isso não trazia nenhum benefício. Com esses 
US$2,5 bilhões, muitas-obras de infra-estrutura, abastedmen-

- -to de água -e esgoto poderiam ter sido_ realizadas em Minas 
Gerais. 

Sr. Ministro, V, Ex~ tem razão: é acertada essa posição 
que o Governo está toma~do por intermédio de V. Ex~. ho
mem competente, com respeito aos investimentos estran8,ei
ros. Para definir a sitUação que V. Exa acabou de expor, 
no Nordeste, na linguagem popular, diríamOs que "estamos 
com o cobertor curto: quando bota na cabeça, tem frio no 
pé e vice-versa". Não temos dinheiro. Temos de trazer bons 
parceir<?_s pa~a_c_á. Quero dizer ao Senado e a V. Ex~ que ..... 
somente da maneira como V. Ex~ está trabalhando no Minis
tério da Fazenda isso será possíveL 

Em dezembr_o chegará ao Brasil um grande grupo de 
Cingapura, o grupo ·do Dr. Raymond Thani que_ irá ·assinar 
uma carta de intenção com o Govérrio de Pernambuco. Acre
dito que V. Ex\ St. Miiiistto, ficará satisfeito com ela. É 
uma carta de intenção de investimento em Pernambuco de, 
pelo menos, US$5 bilhões. Eles querem assumir o Porto de 
Suape e tãmbém a área da COMPESA. Assim, 186 municípios 
de Pernambuc'!_, ficarão sob o controle dessa companhia, que 
Será responsáVel pelo abastecimento de água e pelo sanea
mento. Isso, Mi!Jistro Fernando Henrique Cardoso, é a luz 
verde que sinaliza que essa gente está olhando para o Brasil. 
Portanto, temos de apressar essas leis sobre investimento de 
_capital estrangeiro, pa-ra termos bons parceiros. 

Parabéns a V. Ex~ Estou muito satisfeito e-desejo que 
V. Ex• continue dessa maneira. E nós todos, do Senado, torce
_mQs. pelo seu desempenho patriótico no Ministério da Fazen
da. Muito obrigado~-

0 SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro, 
V. Ex• dispõe de dois -minutos para a tréplica. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Um 
minUto, Sr: -Presidente: EU qu-eriã. apenas aproveitar a deixa 
do Senador Ney Maranhão para pedir ao SenadO que aprove 
a lei de concessão de serviços_ públicos. Eu fui o ãutor da 
iniciativa aqui no senaao há alguns an-ãs. Essa lei, em que 
pese a opinião contrária dos Senadores Ronan Tito e Gilberto 
Miranda, foi melhorada na Câmara pelo Deputado José Carlos 
Aleluia e voltou ao Senado. Agora houve um acordo com 
o pessoal das empresas elétricas. 

Hoje conversei com o Ministro Paulino Cícero e nos en
tendemos no sentido de que, ao mesmo tempo em que for 
promulgada a lei, será promulgada uma medida provisória 
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S<'.ivaguatdando o setor elétrico. Eu me empenhei muito nisso, 
porque entendi as crffiCas~do setor elétrico~ 

Agora peço a V. Ex"s que, com esse_ esforço_ e com a 
dt..~iniçãc1 -o Dr. JOsé Luiz Alquéres esteve ontem o dia 
inteiro discutindo a matéria comigo e chegamos a um entendi R 

mente am-plo -essa lei seja apfoVacta; pois ela é essencial 
para que possamos dar mais saltos na questão do desenvol
vimento do Brasil. Penso que as críticas feitàs aqui e ná Câma
ra dos Deputados não foram ao meu projeto·. mas-ãproposta 
que veio da Câmara. Todavia, esses pontos já foram ac_ertados 
com o setar elétrico. -Entendo que hoje iemos condições de 
aprovar essa lei. Para isso, pediria a colaboração especial
mente daqueles que estão 'empenhados nela, como o· Depu
tado José Carlos Aleluia, aqui presente. que participou ativa
mente da discussão dessa matéria na Câniara dos DepUtados, 
e muitos S-enadores que participaram aqui no Senado. Peço 
que examinem o projeto com atenção, porque nãO podemos 
ficar sem uma lei que-regule a concessão de serviços públicos. 
Agora, e1_11 virtude desse_ acordo, poderemos ter uma lei que 
atenda a gregos e troianos, e prefiro --m:ar em Roma, não 
sendo nem grego, nem troiano. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira para interpelar 
o Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso.- - -

ro; 20 bilhões a 7% ao ano dariam 14 bilhões, e ganharíamos 
uma diferença muito grande em dinheiro. Ou seja: estamos 
depositando o nosso dinheiro nos Bancos Centrais externos 
e pedindo _esse __ dinheiro emprestado a um valor três vezes 

_ maior do_ que o que coloc~mos. 
A minha primeira pergunta a V. Ex• é a seguinte: por 

que não usamos os nossos estabelecimentos de crédito -
nesse caso, incluo o Banco do Brasil - para financiar as 
nossas empresas ã. um juro não tão alto qUarito o que estamos 
pagando e não tão baixo quanto o que estamos recebendo? 

Essa pergunta- foi feita ao Ministro que lhe antecedeu, 
e S. Ex• disse que isso acontecia, porque o dinheiro tinha 
q_ue estar muito seguro. Eu lhe dizi_a:_ por que o dinheiro 
deve estar tão seguro? Há poucos dias antes, a PETROBRÁS 
precisou de 30Q milhões de dólares para pagar uma dívida 
e o próprio Governo deu esse moritante à PETROBRÁS. 
Ou seja: esses órgãos, tendo, pagam; não tendo, o Brasil 
paga. Essa é a primeira perguilta que eu colocaria a V. Ex~ 
_ A seguJlda não_ Jem n~da a ver com essa. Talvez até 

um- raciocínio alto das coisas que estão ocorrendo. Eu diria 
a V. Ex~ que não acho que esteja havendo um aumento nos 
preços, que não estamos correndo atrás de estabilização de 
preços. O que nós temos? Um País que, desde à época da 
Revolução, tinha um sl9gan: "Exportar é o que importa". 

.. . Q SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR~~AJ-,--- Sr. Pre~[~. _ 
dente, Sr. Ministro, quero ·ser õOfctivo: p'orque e·ntendo que 
não tenho nada a ensinar a V. Ex"; ao contrário, tenho até 

V. Ex~ disse ainda há pouco que a nossa exportação excede 
a nossa impo-rtação em 15 bilhões de dólares. Ora, se excede 
a -impõi'lâil.Ci"3-de 15 bilhões de dólares, o Governo tem que-
emitir em cruzeiros ess_e quantitativo para poder atender o 
exportador. E na hora em que ele faz isso, o mercado caminha 

·onde todos buscam garantir o seu dinheiro: uns aplicam no 
RQB, outros na Bolsa, outros no dólar, outros no ouro etc. 
Ninguém grinha; alguns não perdem. O povo, de uma maneira 
geral, perde. Eu diria até que o empresário perde menos, 

o que aprender. De forma que não vou pontifíCar. 
Tenho duas perguntas distiinas e dirfa-_ã,té q-Ue uma nada 

tem a ver com a Outra. Pergu-ntei-me antc·s sé_deVerià fazer 
uma e, depois da resposta, fazer a outra. Vou fazer as duas, 
e o Sr. Ministro, com toda certeza, haverá de nos dar resposta 
convincente. 

Sr. Ministro, dirigi um Ofício a v:-EX>, n-o qual fazia 
três perguntas. Aqui estão as respostas dadas pelo Banco 
Central a V. Ex" 

Primeiia pCrgunta: qual o_ montante_ da? r~servas mone
tárias internacionais do Brasil? O Banco Ceritra1 informou: 
"Conceito caixa - US$18 bilhões e 814 milhões; conceito 
de liquidez internacio·nal- US$24 bilhões e 476.mi!hões." 

Segunda pergunta: em quaís -estabele"Cimentos bancários 
nacionais ou internacionais 'éstâo aplicadas as-reservas-mone
tárias internacionais do Brasli'(EsS3 pergunta foi formulada, 
principalmente, em função da caixa preta do Banco Central, 
porque até o cidadão que furtou um disquete_sabia onde estava 
o dinheiro, mas o Senado-da República não sabia. Nesta res
posta, de forma genérica, o ~anco Central çiiz: 

"As reservas estão aplicadas, em sua quase totali
dade, em bancos centrais de outros pafses." 

Não declinam os nomes em função do sigilo bancário. 
A terceira pergunta é: _quais as taxas de juro a que estão 

submetidos os recursos aplicados? E a resposta é: 
"Overnight- 2.98 ao ano; ao mês, 3.06 e a 6 meses, 

3,27%~ 
Então, se considerarmos que as nossas empresas vão ao 

mercado internacional lançar seus títulos a mais de 10% ao 
ano - inclusive, nesse caso, estão incluídos o BNDES, o 
Banco do Brasil, a Vale do Rio Doce e a PETROBRÁS · 
-significa dizer que estamos perdendo 7% ao ano em dinhei-

porque o salário estabelecido em um mês ___ ele só pagará no 
mês seguínte, de-pois-de mais de 30% de desvalorização. O 
Governo também ganha, porque paga o _seu funcionalismo 
com dinheiro também desvalorizado. Lembro-me que cheguei 
a conversar com V. Ex~ uma vez, dizendo que se o Governo 
pagasse o funciOnalismo em UFIR, não haveria ninguém recla
mando aumento salarial. Logo, o que temos não é o aumento 

_.de preço, é uma correção do preço numa moeda que cai 
todo_ dia: cai de manhã, cai de tarde e cai de noite. Entendo 
que V. Exa está lutando para ver se consegue uma moeda 
~one. Eu gostaria até-perguntar a V. Ex~ o que pensa, por 
exemplo, da eniissão de Títulos da Dívida Pública do Governo 
em UFIR? Não digo em dólares porque a legislação proíbe, 
mas ao invés de s·e co~prar um Título da Dívida Pública 
em cruzeir_os re"ãi.s, que foge todo dia da realidade, _t~ríamos 
um título em UFIR. Eu garanto a V. Ex~ que conseguiria 
muito dinheiro para, na realidade, garantir a estabilidade. 
Quero dizer que entendo a luta que está tendo para manter 
a despesa equilibrada com a receita, e V. Ex~ terá sempre 
o meu voto nesta Casa pára ã.judá-lo a conseguir isso. 

Penso que as minhas perguntas foram claras. Primeiro, 
no_ que_ tange às nossas reservas lá fora e por que não estão 
em nossos estabelecimentos; e a segunda, por que não criamos 
e.ssa moed~ intermeQiária que seria forte, pois esta sim sefia 

-real e não cruzeiro? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro, 
V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. FERNANPO HENRIQUE CARDOSO -Pois 
não,_Sr. Presidente. 
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Sr. Senador Epitacio Cafeieiiã", V. EX~ fó(basúinte
7

direto 
nas suas questões e também tentarei 'ir diretamente às minhas 
respostas, agradecendo de ~ntemão a sua_declaração de apoio 
aos esforços de contenção de gast9s e fortalecimento da moe-
da, pois sei que são sinceras ela parte de V. Ex~ -

Com relaçãO às reservas, -atUalmente V. Ex• sabe que 
no _conceito de liquidez temos. mais ou menos, 27 bilhões 
de dólares e, no conceito de caixa, mais ou menos 20 bilhões. 
porque as provisões para aquisições de gararitia vão a 4 biÍhões 
e os ativos não líquidos a 3 bilhõ_~s. De qualquer maneira, 
temos mais ou menos 20 bilhões. 

àpropriado, aprova9o pelo Plenário, podemos informar scib 
sigilo ao Senador e ele tem que guardar o sigilo. 

Lembr.o o famoso caso __ do S_enador Jamil Haddad, que 
recebeu toneladas de_ documentos ~igiJosps e que ficaram no 
esqueciritento até hoje, porque teve_o cuidado de não divulgar 
o que tinha naqueles dados. Não sabemos, até o momento, 
se o dado era assim tão tremebundo. 

Com essas reservas, podemoS informar. Essa é a -eXplica
ção, Senador. Estou dizendo isso, porque eu mesmo já pergun
tei ao Banco Central se não poderíamos usá~ las. Então, vêm 
as explicações técnicas sobre o porquê da cautela; é por causa 

- do movimentO de represália que o Brasil sofreu lá fora, a 
V. Ex• me pergunta por que esse dinheiro está colocado partir da questão da moratória. Espero que isso venha a desa-

com essa taxa de juros. V. Ex_~-Taz- referência a respostas parecer brevemente. 
que o Banco Central lhe fornece':':, iridusive com relação à Com resp_eito ao que V. Ex_~ disse_, primeífo, sobre â'-
questão do sigilo. Porém, quero dizer a V. Ex~ que a maíor questão da exportação, é certo. Como V. Ex~ sabe, há alguns 
parte dessas reservas, hoje, estão no Bank of International setores da opinião pública defendendo que seria melhor, ao 
Settlements- BIS, da Suíça. Por quê? Porque é uma espécie invés_ de o Banco Central carregar o peso das divisas, que 
de Banco Central dos Bancos Cenfiais, e ele paga hoje abaixo déssemos liberdade para os bancos privados poderem ficar 
da libor. A Iibor ê a taxa interbancária do Mercado de Lon- com essas divisas. Acreditam que assim seria melhor. Entre-
dres. Por que não colocar essas reservas com certo· risco a tanto, o fato de não termos a garantia, enquanto não possuir-
preços maiores? Por causa do risco. E por quê? Por que está mos uma moeda mais estável, de que esse recurso está dispo-
nesse Banco? É uma informação que me é dada pelo Banco nível e não vai evaporar, porque está sob controle do Banco 
Central. Porque está no BIS? Porque o BIS é imune a arrestos, Central, é que nos tem levado a mantê-lo sob controle, o 
e o Brasil levou esses anos todos sob ameaça de arresto, que obriga o Bane()_ Central a c;::<)mprar dos exportadores efeti-
eainda está. - - - vamente. O que fizemos? Ampliamos o prazo para evitar 

Por isso é que estamos tão empenhados em regularizar que algum exportador vendesse suas divisas para especular 
a dívida externa. No momento em que tivermos o contrato em ctuzeirõs_e, depois, comprá-las; de novo. Ampliamos o 
da dívida assinada, Senador, teremos mais liberdade para usar prazo que_o Banco Central tem hoje para comprar as divisas 
esse dinheiro. Hoje temos ·que preservar ao miíXirilá. Im-a-girie dos exportadores. Não me recordo exatamente, creio que 
V. E}0' se o Ministro da Fazenda manda colocar uma parte foi de 90 para 180 dias. Tomamos a medida para salvaguardar 
das reservas·num:- banco privado qualquer, e o dinheiro é a nossa margem de manobra, no que diz respeito a essas 
arrestado? Como é que respondo ao País? Esta é a razão: _ diyisas que_ somos obrig3dos·a comprar dos exportadores. 
a segurança. A dívida nos custa, além. de tudo, esse prejuízo A última questão que V. Ex• abordou é a mais estirou-
que V. Ex~ meilcionOu, essa falta de mobilidade.- Na medida lante_. V. Ex~ já teve uma conversa con:tigo e, se eu não fOsse 
em que vamos ganhando mais confiança no sistema interna- Ministro da Fazenda, gostaria _de prosseguir no diálogo. Mas 
cional - e estamos ganhando, tanto é assim que já há até se o Ministro da Fazenda dialogar a respeito de idéias tão 
oferta de recursos -direto ao Governo -da República do Brasil sugestivas, no dia seguinte dirão que mandou fazer tal coisa. 
-coisa que não havia. No momento em que o Ministro mandar fazer tal coisa, mexe 

Hoje já estamos com maior creOibilidade, e vamos tendo no mercado. --
liberdade de utilização dessas reservas de uma forma mais Assim, prefiro registrar a minha alegria de ver que V. 
vantajosa. Há inclusive pessoas no Banco Central que estão Ex~ mantém esse espírito criativo. Esse registro não é mera~ 
treinando para isso, porque perdemos, até, a capacidade técni- mente formal, ~eus assessores estão aqui registrando a opi-
ca de bem investir, coisa que houve no passado; mas depois nião de V. Ex', c, no momento mais óportilriO, particular-
com esses anos todos, depois da moratória, de ameaça de mente, estarei a sua disposição para discutirmos como ti;rns-
arresto, as pessoas que sabiam investir foram postas à margem formar o cruzeiro_ Cm_ real,- ~e for_possível. 
do processo. . · · · ·- O SI{. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sr. Senador, 

Então, estamos novamente treinando na éXpecl:ativa de V. Ex• tem a palavra para a -contradita. 
que possamos,-num·prazo breve, se fizermos um acordo da 
dívida em fevereiro, já no âno que vem, movimentar c;in
maior vantagem para o País essas reservas. Claro que sempre 
tudo isso tem que ser feito, primeiro com muito _critério -
e V. Ex• sabe que essa matéria -é sempre delicadíssima. Por 
que nesse banco c não_ naquele sen~o privado? Nes~e aqui, 
de reservas internacionais, não há esse-risco. Ninguém vai 
perguntar por que mandou colocar aqui ou ali. E como no 
Brasil de hoje desconfia-se de tudo, é preciso que os procedi
mentos venham a ser claros. Só que as reservas de um país 
não podem ser transparentes para- defesa do país contra a 
especulação. São dados que vão ser tratados sempre de forma 
sigilosa. Sigilo não quer dizer que um Senador não possa 
saber. Um Senador pode saber, sob sigilo. Aqui te mós várias 
experiências desse tipo, de que se houver um requerimento 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA.- Sr. Presidente, Sr. 
MinistrO;~n~~o tenhO o que contraditar. Eu poderia tirar do 
bolso do colete apenas uma sugestão. Se temos esse modelo 
exportador e somos obrigados a emitir cruzeiro real para pagar 
os exportadores, peço ao Ministro que pense t? estude uma 
forma de, mudando~se a Constituição com a Revisão, ser 
permitido o depósito em moeda estrangeira de quem o tenha. 
Então, tudo que fosse exportado seria creditado ao exportador 
em dólar. Como a luta é não perder diante da queda da 
moeda, com toda certeza não haveria necessidade de emitir 
tanto e o dinheiro ficaria em depósito em moeda estrangeira. 

Essa é a contribuição que faço. Dou~me por satisfeito 
com as respostas._ Digo a V. Ex• q-ue contínuoi6rcendo pelo 
seu sucesso, porqlle será o sucesso-do Brasil. Muito obrigado. 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDbSO -Muito 
obrigado a V. Ex" 

o SR. PRESI!)ENTE \Chagas~Rodrigties) =-concedo 
a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira, por ordem de 
inscrição. (Pausa.) 

S. E:x\ no momento, não se enContra no plenário. 
Conce-do ã palavra ao nobre Senador Albano Franco para 

a interpelação. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN-SE. Sem revísão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Fer
nando Henrique Cardoso, ínicialmcnü~. desejo parabenizar 
V. Ex• pela lúcida, objetiva e corajoSa- exposição~ como ·tam
bém pelas respostas dadas a este Plenário. Aproveito o ensejo 
para dizer que sua habilidade. sua co:rripetência e sua honradez 
o tornam um Ministro da Fazenda com a credibilidade neces
sária para tomar todas as medidas de que o País necessita. 

Aproveito, inclusive, para repetir palavras suas aqui, nes
ta tarde. Referiu-se V. Ex~ a apertar os gastos e a combater 
a sonegação, como também- e o mais importante- à neces
sidade de definições cruciais no _que concerne ao QrÇar11ento 
e à Revisão ConstitucionaL 

Aproveito este momento, Sr. Ministro Fernanôo Henri
que Cardoso, tendo em vista as condiçõ~s que pbisui, para 
estimular V. Er a remeter ao Congresso Nacional tudo o 
que for necessário para que o nosso futuro seja a~egurado, 
dentro das condições que o País e o povO merecem, aprovei
tando também a sua frase: "O futuro é agora". Posso dizer 
que este Congresso não faltará a V. Er, porque a sua pro
posta, certamente, é a melhor para o Brasil. O Congresso, 
este Senado e a Câmara, não- tenho dúvidas!_ I!O prazo mais 
rápido possível, aprovará essas medidas, porque são realmente 
irreVersíveiS para-o País-retómar ó seu crescimento-e diminuir 
os grandes desníveis sOciais que ora en!reritamos.'tt 

Sr. Ministro, os jornais de hoje anunciam- dúas notícias 
preocupantes. A prime"ira poderia ser até motivo .de euforia. 
Trata-se da notícia de que o Brasil captou três bilhões e quatro
centos milhões de dólares somente em outubro; mas esse fato 
só ganha o seu verdadeiro sentido quando analisado em função 
da segunda notícia. Ela dá conta de que o Brasil pagou juros 
de 2,5% acima _do IGPM naquele mês, ou seja, 34% aO ano. 
Lá fora, a taxa de juros anuais chega no máximo a 9%. Temos, 
nesse caso, uma diferença de _25%_':_ Trata.;se_ de um ganho 
espantoso, inexistente em nenhum paraíso fisCal do mundo. 

Sr. Ministro, faço-lhe três perguntas: 
Eis a primeira: será que o grosso do capital axterno não 

está entrando exatarnente cm operações que visam a captar 
esse ganho fantástíco que, internamente, é pago _pelq povo, 
via inflação? 

A segunda: mesmo aceitando a racional do Banco Cen
tral, na condição de uma política monetária apertada, indago: 
por que a diferença entre os juros internos e externos deve 
ser tão grande? _ 

Terceiro: de que modo V. Ex• espera que os empresários 
brasileiros venham a investir em produção, num quadro como 
esse em que a especulação é regiamente premiada, e a produ
ção fortemente castigada? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex• a palavra, Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sena' 
dor Albano Franco. V. Ex• sempre se refériu a mim cOm 

palavras muito amáveis neste plenário. Tomo suas referências 
à conta de nossa amizade_antiga. 

De qualquer maneira, é bom ouvir de V. Ex~ que os 
esforços estão sendo feitos no rumo correto e que o Governo 
tem as condições - e eu creio que tem - de tomar as 
decisões pertinentes, e ainda agora, neste mês_de novembro 
e dezembro, propiciar as condições para um rumo mais firme 
na economia brasileira e também do País. 

Sr. Senador, no que diz respeito às_ponderaçôes de V. 
Ex\ que se constituem. em verdade, na questão _central, creio 
que dei alguns dos elementos de explicação. Porém, quero 
reafirmar que a p-olítica de governo do Presidente Itamar Fran
co é urri"a política no sentidO de baixar as taxas de juros a 
médio prazo. Já mostrei, aqui, dados e expliquei como essas 
taxas realmente diminuíram de maneira bastante razoáveL 

Esta política sofre contingências,-ª principal das quais, 
fora a especulação, diz respeito à necessidade de rolagem. 
de Títulos da Dívida. Na semana passa9a, o Governo teve 
que rolar 2 bilhões e 700 milhões de dólares. V. Ex•, homem 
afeito à vida e_conómica, sabe o que significa-isso~ sabe- das 
dificuldades do Ministro da Fazenda çie_, ne§?asituação política 
do Brasil. colocar Títulos do Tesouro e~ ao colocá-los como 
fizemos, alongar a dívida, sendo que alguns dos Títulos foram 
de quinze meses, ou seja, vão Ser pagos pelo próximo governo. 

Conseguimos, graças a muito esforçp e .empenho, mas 
t:ambém graças a uma certa elevação na taxa de jurqs._ É 
lim processo objetivo, e não uma questão de decisão do Gover
no. Cortamos o leilãp a um certo ponto, porque não aceitá
vamos mais, quando forçaram os juros a ficar triais altos ainda. 1 

É uma queda de_ braço que s6 será ganha por nós, se tivermos 
o tónico do equilíbrio fiscal; e estamos inslstitido nisso porque 
queremos estar do lado de V. Exa na luta para baixar a _taxa 
de juros. . · 

V. Ex~ disse que houve uma _captação _externa muito gran- · 
de, e é veidade. TenhO alguns cfad9s aqUi a respeitO da capta
ção externa. Na verdade, desde o ano passado, há um flux6 
de capitais; empréstimos de longo prazo, em 1992, foram 
quase 8 bilhões de dólares. No primeiro semestre deste ano, 
foram quase 4 bilhões e 400 milhões de dólares; quer dizer, 
continuam dando dinheiro a longo prazo. Nos investimentos 
diretos e Bolsas, isso é significativo. No ano passado foram 
5 bilhões e 200milhões; só agora, no primeiro semestre deste 
ano foram 4 bilhões e 200 milhões. Então, não é certQ que 
es&e afluxo de capitais Seja apeil.as para eSpEculação; e um 
afluxo também para Bolsa _e invest~ento díreto. 

No que diz respeito à Bolsa de Valores, estamos com 
medidas pertinentes para evitar que seja um rápido movi~ 
mento. De modo que não se pode ler esses dados senão de 
uma forma positiva. Sempre há algum elemento especulativo 
em qualquer país do mundo. Isso é impossível de coibir. Mas 
o grosso da política de atuação de capitais eStá sendo para 
o investimento. 

V. Ex~ disse, com razão, que o produtor precisa de juros 
mais razoáVeis para que possa investir. Uma das razões da 
recuperação da economia este ano foi a de que houve uma 
queda da taxa de juros. A subida agora foi momentânea, 

·sei lá! Espero que tenhamos condições de uma curva mais 
favorável aos investimentos. O Govemo .está ::)..terito a isso. 

Quero dizer a V. Ex~ que estamOS acompanhando -
e V. Ex~ nos ajuda quando dá as informações, e_sempre as 
deu - o desempenho da economia quase semana a semana. 
Embora tenha havido alguns elementos, cm outubro, que 

-podem preocupar aquí e ali, a capacidade ociosa continua 
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diminuindo na indústria de São Paulo, o que é um sinal de 
que está haven_do crescimento. O~ d(ldos nem sempre são 
compatíveis uns com os outi-os. Há setorcs que sofrem com 
a abertura de importações, ma~ precisamos Ver no glcibal. 
O Governo está acompanhandÇ> no global, e pode V. Ex• 
ter certeza de que a nossa-política quanto a esse aspecto co'in
cide com o reclame de V. Ex~ By.scaremos com muito empenho 
um.equilíbrio fiscal para que possamos ter juros mais baixos 
e, em qualquer hipótese, estaremos atentos para evitar que 
a recessão volte. 

V. Ex• Sabe que esses processos são objetivos. Há momen
tos em qüe a votitãde política não é süficierite para se contrapor 
a questões objetivas do País. Não é o nosso caso. Nosso caso, 
como tentei caracterizar a:qui, foi de uma recuperação que 
aiiida não é firme. porq-u-e suas bases_ são instáveis; estamos 
tentando fortalecer essas bases. Com elas fortalecidas- como 
podemos e faremos acontecer-, estou seguro de que teremos 
todas as condições para um creScimento ainda _maior _no ano 
que Vem. ' ,. 

V. Ex" é Presidente da Confederação Nacional das Indús
trias c sabe melhor do que cu de tudo isso, mas é preciso 
que se repita: só no setor automotivo, a produção vai ser 
de um milhão e trezentos--mil veículos. Importamos cem mil 
e exportamos duzentos mil. Portanto, houve um consumo 
Interno enorme de veículos. O setor elétrico-eletrônico teve 
urna grande expansão:-Atendi aos reclamos de certos setores 
têxteis, sobretudo no que diz respeito à l#JportiÇão dC fios 
sintéticos. E digo isSo com muita alegria," porque é- a minha 
opinião. Devemos fazer aqui o que os americanos fazem lá, 
ou seja, a abertura da economia vem t~bém junto com uma 
defesa ativa dos interesses da indústria locãl - por indústria 
local entendemos aqueles que aqui estão investindo. 

Portanto, quando houver dumping ou tentativa de dum
ping, devemos reagir na hora. Já os. mecanismos para isso 
estão bastante avarrçados e antes -deles fá estamos sobreta
xando setores que podem influcnciir negativamente a produ
ção brasileira. 

Ao responder as perguntas formuladas pelo Senador 
Mansueto de Lavor a respeito do USTR, nos Estados Unidos, 
eu disse que quem está afeito ao mundo moderno sabe que 
isso_ é assim cm toda parte. O erro não é deles, é nosso de 
não fazermos--o mesmo. Temos- que -razcr-a mesma coisa. 
A respeito da abertura da eç:onomia não- quer dizer que a 
economia nâtrtenha outros mecanismos compensatórios. O 
que não se pode é, em nome da compensação, evitar a ConCor
rência lcal;.agora, a concorrência de dumping, a concorrência 
desleal tem de ser combatida ativamente. 

E vou mais, Sr. Senador: V. Ex• não sC referiu a isso, 
mas quero dizer que· prec-i&am-os- ae urna política industfial. 
Qu~ me perdoem alguns dos meus assessores. alguns dos Mi
nistros que podem não ter a mesma visão que eu. Acho que 
precisamos ter urila política industrial, porque a abertura se 
complementa com ela. 

Essa política· não quer dizer subsídio, quer dizer desenvol
vimento tecnológico- quanto a isso, todos_estão de acordo: 
os meus assessores e· os outros Ministros -_ -;- ou seja, criar 
condições de modernização, de competitividade. 

Senador Albano Franco. não sei se respondi a contento. 
Só ficaria contente no dia em que todos os dados exibidos 
por V. Ex~. por mim e pela minha assessoria mostrassem 
uma taxa-de juros declinante, não porinter~enção do Ministro, 
mas por ação de um mercado que corrige sozinho as distorções 
do passado. Obrigado._ --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V, Ex• tem 
a palavra. Senador Albano Franco. 

O SK ALBANO FRANCO- Sr. Ministro Fernando Hen· 
rique Cardoso, a sua sinceridade de proPósitos faz cOm que 
cada vez mais tenhamos respeito e apreço por V. Ex~, princi
palmente quando V. Ex" dessa tribuna afirmou ainda não 
ser firme, efctivamente, a reativação da-economia. 

Posso dizer a V. EX" que houve um esfriamento da econo
mia, mas, de qualqu_er forma, de acordo com todos os índices 
e da~os que temos, inclusive oficiais, a indústria bras.ileira 
crescerá, neste ano, cerca de 7%, e é muito provável e possível 
que o nosso PIB alcance 5%. 

Quero também dizer que as respostas de V. Ex·' ameni
zaram as nossas dúvidas c preocupações com relação à questão 
das taxas de juro. Todavia, aproveito essa última oportunidade 
p·ara repetir e anim·arV. Ex·' na questãO da proposta ao Con
gresso Nacional, inclusive no que tange à parte fiscal e tribu
!ári~_. O noht:e Mini!:!tro tem hoje -o respeito e o apreço de 
toda!-> as classes sociais brasileiras, como também o livre trân
sito para dialogar com todas as correntes políticas e doutri
nárias neste Congresso Nacional. 

Por isso tenho fé em Deus de que V. Ex•, nás próximos 
dia5, haverá de enviar isto ao Congresso Nacional, que irá 
responder afirmativamente, porque este é o desejo de todo 
o País. 

Muito obrigado, Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-.:.. Sou 
eu que agradeço a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

OSR. GILBERTO MIRANDA (PMDB·AM. Sem revisão 
do Clrador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro 
fernando Henrique Cardoso, Ministro,_ tenho quatro pergun
tas a formUlar das quais três sã~ r~pidas. V. Ex" poderá respon
der objetivamente. A-quarta questão trata do corte do 9éficit. 

O Congresso, Sr. Ministro, até agora deu tudo que V. 
Ex• pediu; houve um pouco de demora, mas aprovamos abso
lutamente tudo; não negamos nada a V. Ex~, nem ao Presi-
dente Itamar Franco. __ _ _ 

O prímeiio tempo âO Gov~rno Itamar franco, em termos 
de inflaçãO e em termos de geração de emprego, nã_o deu 
certo. A pergunta que lhe faço é; O =segundo tempo dará 
certo? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V. 
Ex~ quer que eu responda agora? Podemos, Sr. Presidente? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Por m-iin, pode. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Talvez fosse 
melhor, para atender ao Regimento, esperar que o nobre 
Senador formulasse suas perguntas. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Poderia-ser uma a uma. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Mas é uma 
questão regimental, Se~ador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Eis a segunda: V. Ex• 
poderia nos dar urna luz sobre a chamada "paulada" que 
pretende dar? Ela virá no início do ano? Em que consiste 
essa ''paulada"? O Congresso Nacional será chamado a opinar 
sobre ela? 

Terceira: V. Er nos pediu que tentássemos aprovar o 
mais rápido possível a Lei de Concessões. Pergunto a V. Er: 



/ 

Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 5 10187 

O GOVerno Federal deseja pi-i\i3.ti:Úlr 0-setór elétrico? Quando 
acontecerá isso? -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_: Sená
dor Gilberto Miranda, irei -responder -na ordem inversa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -A última é um pouqui-
1 nho mamr. -

Q SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Vem 
outra depois? --

0 SR. GILBERTO MIRANDA - Vem. Mas a resposta 
de V. Ex~ será pequenina. Só quero fazer o enunciado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Está 
certo. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Ministro tem sido 
anunciado pelo Governo a fusão de alguns ministérios cOm 
o objetivo de se enxugar a máquina ad_ministrativa e ~Ssim 
reduzirem-se os gastos públicos. _5ahe'"se, por outro lado, que 
um dos ralos que permanecem abertos na administração é 
constituído pelas transferências realizadas pelas estatais em 
benefício dos Fundos de Pensão. 

Os Decretos n"' 93.597, de 1986, e 94.M8, de 1987, estabe
lecem limites extremamente altos, disciplinando a participação 
das referidas empresas estatais para com os chamados Fundos 
de Pensões que podem chegar a 2/3 do custo total dos planos 
de benefícios ou 7% da folha de salários dos empregados 
da empresa estatal patrocinadora. Tendo em vista que a maio
ria das empresas estatais é deficitária--ou quase- defidtáriã.: 
não acha V, E r que a vedação dessas transferências traria 
uma sensível economia para a União? Não será tãl atitude 
corajosa e patriótica'? Seria suficiente ou pefo menos in.elh-o
raria muito a situação deficitária _das referid~ empresas que 
se constituem órgãos sorvedores de vultosos recursos públicos? 
Não parece a V. Ex~ que essa medida teria como benefício 
imediato a quebra da evasão de grande massa de recursos, 
tendo em vista que nos últimos anos foram transferidos para 
os Fundos de Pensão aproximadamente 25 bilhões de dólares, 
e que estaríamos também evitando eventuais possibilidades 
de práticas íri'cgulares nas gestõ_cs_ de tão v~,~.Itosas sornas de 
dinheiro, gerido por essas entidades? Quais as providências 
já adotadas ou que deverão ser__ adotadas por V. Exa para 
acabar com e:ssa brutal fuga de recursos dos cofres públicos? 

Se o Governo Itamar modificar apenas iS.so, Mini-stfÓ, 
eu mudarei o meu conceito e a minha atitUde com relação 
ao Governo. Estou cansado- de discursar sobre o Governo 
Itamar. Até quando empresas estatais falidas, pré-falidas, defi
citárias, continuarão fazendo ~_?açõe_s pa_r_? esses Fundos de 
Pensão e por que os funcionários não se submetem. como 
qualquer brasileiro mortal comum? 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sr. Ministro, 
V. Ex• tem a palavra para responder. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO :__ Pois 
não, Sr. Presidente. Si". Senador, coino não fdi possível fazei 
o pingue-pongue,-vou talvez pedir ajuda a V. Exd, daqui a 
pouco, para me recordar das perguntas todas. 

A prime'ira questão refere-se ao primeiro tempo- do Go:.. 
vemo Itamar, que V._ Ex~ diz que perdeu e quer saber como 
vai ser o segundo ~_empo. Em primeiro lugar,_ não concorçlo 
com a afirmação de que o pri~eiro tempo ror Perdido. Por 
quê? Pelo menos no que diz reSpeito a nruitas atividades, 
assim não foi. - -

Vou retomar urna questão levantada pelo Senador Eduar
do Suplicy - que é uma questão importante - relativa 
aos CIAC. 

A assessoria informou-me o seguinte: o Governo Itamar 
Franco encontrou, quando assumiu, 183 CIAC in_conclusos 
-que haviam sido lançados pelo Governo Collor. Apenas 
17 haviam sido concluídos; 149 estavam em construção e 34, 
com terraplenagem ou com obras iniciadas. 

Pois bem, foram concluídos todos os 183 CIAC que ha
viam sido encontrados inconclusos e foram iniciados, agora, 
neste Governo, 160 -:- menos, portanto, que no Governo 
anterio.r. F:opl.m iniciados e v_ão ser termin_adosc' . - -

Quer dizer, há uma preocupação efetiva com a eficiência 
da máquina e do gasto_ público. 

Não estou aquí para defender o que às vezes não· se 
pode defender. Não me refiro a este ou a outro Governo 
especificamente. Rcfiro-ine ã_estrut!Jra de Esta_çlo; a estrutura 
de Estado impede. V. EX"' sabe ctoe -tlão se faz o que se quer, 
faz-se o qu~ se pode, o que se luta para fazer. 

Mas, no caso do Governo Itamar, várias medidas foram 
tomadas. Na_área económica, rião preciso mencionar a questão 
do Banco Central e do Tesouro, a redução da dívida interna, 
o esclarecimento de toda a questão da dívida pública, a ação 
eficaz nisso, a queda da taxa de juro, a retomada de cresci
mento etc. Aliás, o Senador Albano Franco acaba de reconhe
cer que a retomada do crescimento ocorreu e afirmou que 
este ano atingifemoS 7% n-a -prodúçãO industriaL l-loUve reto
mada do nível de emPregO - em outubro houve problemas 
com relação a uma_ pequena variação na taxa de emprego, 
mas houve o aumento; houve _aumento da taxa real de salários 
médios do emprego indus!rial;·em São PaUlo. 
- De modo que eu diria o seguinte: o_ GoVerno herdou 
uma situação de inflação e _recessão. Agora há inflação sem 
recessão. E, bem ou mal - como eu já disse inicialmente 
aqui - , chegamos ao patamar de 35% da inflação - já 
há três meses. Aínda não houve aquele salto da espiral da 
hiperinflação. E não foi fácil evitá-lo, dadas as condições políti
co-sociais que vivemoS-:- Toda geitte- sabe, e eu não preciso 
estar repetindo aqui, do esforço que se faz para conter ímpetos 
de desarrumadores da vida nacional e da economia brasileira. 

Não sei se V. Ex~ se-satisfará com a minha resposta, 
mas, de qualquer maneira, é- a rriinha apreciação. Mas não 

··estou· negando que exis-tam dificuldades. 
Permita-me V. Ex~ adentrar no .seu discurso com um 

assunto lateral mas que diz respeito ao que nós estamos fazen
do. Encontrei um anseio antigo na área rural, qu-e era o da 
formação de um mecanismo de financíãmento agrfcola que 
não fosse o tradicional, através da chamada ''cédula rural", 
qUe peirnitC · hedging, inclusive com a Bolsa de Chicago, e 
que vai permitir üina rapidez muito maior de acesso ao crédito 
por parte do produtor direto e acabar com a força dos interme
diárioS. V. Ex~ sabe corno isso Iu:itciona-: Na verdade, o agri
cultor acaba vendendo por antecipação sua safra porque não 

· tem recursos para O plantio .. 
AtraVés dO-BanCo- do Brasil, que já vinha estudando há 

anos esse processo, e do Ministério da Agricultura, em discus
são com todas as entidades_interessadas na matéria, nós defini
mos a cédula rural. Eu me empenhei pessoalmente nisso, 
porque V. Ex~ sabe que a questão agrícola é fundamental 
para o combate da inflação. E sabe também que o Ministro 
da :fazenaa tem de estar ao lado do Ministro da Agricultura 
para que as coisas funcionem. E .eu tenho estado apoiando 
o Ministro da Agricultura dentro dos limltes_da disponibilidade 
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do Tesouro, mas não- fizemOs regateio h o fiimnciani.ento' dil 
safra. Pelo contrário! 

Pois bem, essa cédula está no Congresso. já foi rnand_ªda 
para cá, com -pedido de urgência. Talvez já não dê tempo 
para este ano, mas para o ano ·que vem vai representar um 
afluxo enorme de recursos para o campo, que não vêm pelo 
caminho tradicional onerando o Tes-ouro, o. que vai baratear 
a taxa de juro do produtor rural. 

. Eu não gostaria: de seguir desfiando o_ que se fez aqui 
e ah, ou o que nós própriOs fizemos ... Diziam ·que a rolagem 
da dívida dos Estados era impossív_el. Pois be~, todos os 
Estados assinaram co-ntratos ·ctc rolagem da dívidas com- o 
Ministério dã Fazenda. Todos os Estados! E assinaram _à con
trato antes mesmo de a lei ser aprovaaa· e, rriais do que-isso, 
pagaram. Já pagaram a segunda parcela da prestação. Isso 
estava suspenso d'?sde 1991 e agora esfá no Senado cOm urgên
cia-tipo "b,. -.:creio. Espero que seja votadã a lei esta semana, 
finalmente, porque ela é muito importante para os Estados 
também, pois vai asSegurar ao Tesouro o ressarcimento do 
débito, o __ que pern:tite a_o Tesouro se apropri<ir dá-Furiao 
de PartiCipação, se houver atraso. _E é bom para o Estado, 
porque permitirá ao Ministro da Fazenda assinar avais lá fora 
para os Estados- e não assinei nenlli.un. Até hoje não assinei 
aval algum, o que não é fáCil, com a pressão - correta e 
justa -que V. ExRs hão de admitir que existe de muitos 
Governadores, alguns poderosíssimos. Mas tiveram com
preensão e não usaram o seu poder p3ra destruir o fraquíssimo 
poder do Ministro da Fazenda. Respeitaram-no pelo interesse 
do Brasil e aceita_ra_m que eu nãO desse aval, não permitindo, 
por conseqüência, obras --:--algumas_ boas ~ necessárias, mã.s 
que não havia condição para o Tesouro gã.nlntíf~- · 

Mais ainda, SenadOr, nós fizemos o- que não foi dito: 
ontem saiu nos jornais que pela primeira vez a Receita dispOe 
do cadastro de todos os CPF do País. Sabem V. Ex"s que 
essas contas fantasmas são mUito geperalizadas e que os bancos 
emitem o número do cadastro. _Ç>_Senã.dor Ronan_Tit_O.nào 
está aqui ag~r"!. I_Pas S. Ex• fÚi]~ilio Colnigo- MembrO, -no 
Senado, da Comissão da- Evasão FiscaL Eles se reCUsavam 
a entregar, ao Senado da República, a uma CPI, a Ji~ta dos 
CPFs. Pois bem, fiz um acordo coma FEBRABAN -,porque 
mandei multar - e a FEBRABAN entregou 80 milhões de 
cadastros de pessoas para Seretn eXá.riifriádos por nós: São 
reorganizações que não vêem_ à luz dO dia -_ e nein devem 
porque atrapalham- , mas que estão sendo feitas. Portanto' 
h.á muitos aspectos que demonstram que o Governo não te~ 
Sido derrotado. - - - -- - - - -

Quanto ao segundo tempo; este~ deperide do Congresso. 
E dev? diz~r a y, Ex~ ,que ésta Casa O~nca- negoli D:ada- do 
que f01 pcdtdo. E verdade. Reconheço isso de pleno. Poderá 
ter demorado, mas sou Senador e sei cOmo é isso. A r6Ia,iem 
da dívida está demOrando, mas compreendo; a concessão do 
serviço público está demorando, mas somos democratas e 
sabemos qu-e não é a imposição que resolve mas a negOciação-, 
através do Congresso. Por conseguinte, __ riã:o me queixo de 
haver uma demora, que é justa e legítima·.~ Apenas (orçamos. 

V. EX" me perguntou a resPeito de .quando, como e- o 
quê. Precisamos do ajuste fiscal para, como Governo, por 
determinação do Presidente Itamar Franco. tomarmos as ati
tudes necessárias para baixar a inflação;: Não vou adialliar 
a V. Ex~ precisamente o que será feito, -porque seria contrário 
à minha responsabilidadG de Ministro da FÇ~.zenda, até porque 
depende da profundidade do ajuste que vçnha a ser feito. 

_-~ -_8-fjriJ!ej_,_ neste -Senado, com todas ãs it~tras, qu~ atual
mente a economia brasileira vive uma condição excepcional 
para a estabilização da moeda, e também que não sou ortodo
xo, não tenho amor à moeda alguma, embora entenda que 
deva ter a soberania respeitada, nesse sentido. Todavia, a 
estabilização da moeda, hoje, _é um instrumento para acabar 
com a pobreza e com a desigualdade. Não é em_ nome de 
um argumento económico_ que estou nesta luta em busca de 
condições, mas, sim, em nome de um argumento social e 
político. 

À-s vezes, perguntam-me: "Mas o seu partido não é social
democrata? E eu digo: "Sim-: E o é para que possamos ter 
uma política social nas condições atuais. Ou aCabamOs com 
essa inflação, ou não conseguiremos prosseguir." Temos todas 
aS condições técnicas para resolver essa questão; falta só uma 
condição, que não é política. É neste sentido que_ eu disse: 
o que será feito depende do que já está sendo feito e do 
que, nos próximos dois meses, será feito neste País. 

A respeito de que mais V. Ex~ me perguntou? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - A respeito do setor 
elétrico; da informatização. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pri
meiramente, V. Ex• me indagou a respeito de uma outra 
questão- eu já a respondi, mas repito- , que é a questão 
da reorganização adminiStrativa e dos Fundos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Essa questão dos Fun
dos é important(ssima! Não consigo entendê-la. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Repe
tindo_o que já asseverei a-qui anteriormeQte, não corresponde 
ao Ministro da Fazenda definir o organograma de adminis
tração. A todo momento, é dito que "o Ministério da Fazeiiaa 
propôs acabar com tal Ministério e fazer funcionar aquele 

-outro". O Ministro da Fazenda não propôs nada disso; o 
que o Ministro da Fazenda propõe é que haja uma raciona
lização da Administração--PúbliCa, em função do diignóstico 
que repeti aqui, de que existe uma distorção sistémica. 

Portanto, não são os Ministros que estão ocupando esta 
ou aquela Pasta. Nunca acusei nenhum Ministro disto ou da
quilo. A questão é sistêrriica; há uma distorção sistémica que 
deve ser corrigida. Isso não se ·corrige por uma ató imperioso 
do Ministro da Fazenda ou do Senhor Presidente da Repú
blica; requer um pensamento construtivo sobre qual é o modo 
mais eficierife -de a administração funcionar. ISSo não será 
feito- suponho eu- para obter vantagens pecuniárias, por
-que, apesar de se reorganizar o GovernO, -há funções _que 
'permanecerão. Essa é a minha pos_ição. Qu_alquer outra posi
çao nesta matéria úú·á extrapolado o que eu disSe e- -o que 
penso_. Entendo que a estrutura administrativa estatal brasi
leira precisa ser corrigida e que é preciso, portanto, mOdificar 
não só os dois Ministérios citádos por V. Ex", porém muito 
mãís do que isso. 

_O SR. GILBERTO MIRANDA - Citei os Ministérios 
s? CC?mo exe~plo, quando se fala em redução de custos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não 
é pela redução_do custo em_ si dQ Mi_nist~rio; é pela forma 
da indução de gastos. Essa é a minha preocupação. 

No que diz respeito à privatização do s_etor elétrico e 
à questão dos Fundos de Peqsão, compartilho com as angústias 
de V. Ex~ em relação a estes últimos. E_les_, hoje, cresceram 
assustadoramente, são os esteios do mecanismo _Qe financia
mento nacional e são constituídos. em grande parte. por recur-
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SOS públicos. Portanto, -eu gostaria de oferecer __ a v. Ex• a 
oportunidade de falar bem do Governo Itamar nesta matéria 
-e eu o darei. 

O SR. GILBERTO MlRANI>A - V. Ex• não imagina 
quanta vontade eu tenho. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -E eu 
darei a V. Exk essa opo-rtunidade, de uma maneira que me 
parece correta, tendo cm vista o que V. Ex• já disse; ou 
seja, que esses Fundos são pUblicas e que não podem ser 
usados pura e simplesmente para especulação e, às vezes, 
até uma especulação que vai além do liqtite da prudência 
na manipulação dos mesmos. 

A questão da privatização do setor elétrico. O Governo 
decidiu que o setor clétrico seria incluído no processo de 
privatização. Algumas empresas terão, portanto, de ser deno
minadas na lista de privatização. O setof elétrico é um setor 
complexo; é um setor que tem história, que tem peculiari
dades. E estas não podem ser desconhecidas a partir de uma 
decisão de gabinete. Não sei por que se propalou que haveria 
um pctíodo de 6 meses de estudos. Não é verdadeiro isso. 
O Governo tomou a decisão de promover lnjHi discussão sobre 
a matéria, mas hão cm 6 meses. Não é necessário. Trata-se 
de uma discussão com os que conhecem mais de perto o setor. 

A Inglaterra levou 10 anos no processo de privatização 
- e há críticas. A Argentina privatizou o s.etor elétrico. O 
atual Embaixador da Argentina no Brasil foi o Secretário __ 
de Energia lá e partiCipou desSe proCeSsO-.- O MfniStériO dO 
Planejamento e o Programa de Desestaº~ação estão ein con
tato com essas informações internacionais para tomar decisões 
que salvaguardem o interesse do País~ 

No setor elétrico, temos a geraçãõ-de eletricidade, temos 
a distribuição c a linha de cletricidade. Não são a mesma 
coisa. Não se pode tomar uma medida un!tária ness~ matéria. 
É preciso que haja uma estratégia. Chamou-me muito a -aten
ção o que aconteceu com o se to r petroquímica.- Inclusive, 
uma ComissãO de Inquérito da Câmara foi ao Paláç_io J?~ra 
discutir o sctor petroquímica. Verificamos que~-no final da 
linha, houve algumas empresas· -que ficaram sem mercado, 
sem ser possível privatizá~las~ 

UITJa dc:;las, a de Sergipe, teve que ser incorporada ~à 
PETROBRAS, para evitar que houvesse prejuízo porque não 
havia nem quem se interessasse por _comprá~ la, ou ela seria 
comprada a preços vis para ser fech_ada! o que prej_ud~çaria 
o Estado de Sergipe, c o Presidente Itamar decidiu_JlãO -~_gir 
assim. Decidiu não porque Sua EXç:elência fosse contra a priva
tização, mas porque a privatizaÇão não e uni iôstrumeh-to 
que se faça sem ter como preocupação o património público, 
o interesse público. Para resguardar o interesse público, era 
melhor proceder como se fez. 

Há outras empresas do setor petroquímico, prinCipalmen
te as do final, que temos dificuldades de vendê~las bem. Algu~ 
mas das empresas foram vendidas, talvez, não pelo melhor 
preço. A pressa nem sempre é artilgã do interesse público. 

Por diversas vezes ouço a proposta de se fazer uma privati
zação selvagem. Mas quem se responsabilizaria? Eu Dão You 
assinar embaixo;e nem o Pre~idente Itan:rar Franco~rmitiria 
uma privatização que fosse contrária ao interesse do País s:o
mente pela pressa. Não! O ritmo tem que ser dado por nós 
e não pelos interessados na compra. o ritmo tem que ser 
estipulado pelo interesse público. 

Vamos privatizar o setor détrico e isSO será feito com 
o conhecimento público. A discussão está sendo feita no setor 

pertinente._ Não há nenhuma empresa do setor elétrico que 
possa ser privatizada sem que seja muito claramente definida 
a sua linha de regulamentação, para atender ao interesse do 
consumidor. para alcançar locais onde muitas vezes o interesse 
privado não consegue e evttar que a tarifa dispare. --

Portanto, não se trata somente de privatizar. É uma polí
tiCa da qual a privati:ii:lção é parte, mas cujo objetivo não 
é somente privatizar e, sim, resguardar os interesses do País. 
Por isso tem-se que dizer o porquê e como se privatiza. 

Não tenha dúvida V. Ex~ de que a decisão é ade privatizar 
o setor elétrico com a rapidez necessária, na medida em que 
houver um esclarecimento de todo o País sobre o que se 
está fazendo, quando, como e a que preço. 

DefiniU~se tambéin, na nova medida provisória sobre pri~ 
vatização, que o Presidente tem mais liberdade de precisar 
o tipo de moeda que será usada. Queremos que os trabalha~ 
dores e assalariados participem deSse processo de privatização. 
Temos que criar fonnas de controle que não sejam só oligopo
listas. Mas, a despeito disso, como não há monopólio natural 
na questão elétrica ~porque há monopólios naturais, como 
no cãS"o das bacias - , não é tão simples dizer: privatize-se 
e ilão aquela empresa. Tem que haver urna estratégia de priva~ 
-tiz3ção e uma definição das regras de controle. O Dnaee 
tem que ser modificado para controlar mais, não em termos 
de intereSse bUrocrático~ mas em termos de interesse da popu~ 
lação, do contribuinte, estabelecendo o tipo de desenvolvi~ 
menta que está querendo dar.É dessa maneira que o Governo 
encara essas questões, com muita clareza, seriedade e dispo~ 
siçáo. 

E aproveito para dizer, mais· uma vez, que o Presidente 
da República tem apoiado integralmente as medidas anun~ 
ciadas pelo Ministro da Fazenda. A idéia de q1.:1e Sua Exce
lência está resistindo a isso ou àquilo, porque tem uma visão 
contrária, não 'é verdadeira. DefiniU:._se o processo de privati
Zação no _Minisfério do Planejamento, com algum apoio do 
Ministério da Fazenda, de forma absolutamente adequada 
e o Presidente sancionou o _erojeto como nós o enviamos. 
Forma~se uma imagem qUe não ajuda o Brasil, porque não 
é verdadeira. 

Então, Senador Gilberto Miranda·, vamos fazer dessa IDa~ 
neira,- IÍlaS 3_ dc!cisáO é de privatizi!lr. 

OSR.~RESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sr. Ministro,. 
convido V. Ex~ para sentar-se à Mesa. 

Tem V. Ex• a palavra, Senador Gilberto Miranda. 

. Ó SR. GILBERTO MiRANDA __::_Sr. Ministro, sabe V. 
E~ que esta é uma Casa muito elegante e nos dez_ meses 
que estou aqui jamais a vi perdei' o nível. V. Ex~ sabe do 
carinho com que os Srs. Senadores tratam os que aqui chegam, 
quer tenham pertencido ou ainda pertençam à Casa. V. EX' 
aqui vem e transfere~nos a resp_onsabilida de quanto ao qm~ 
vai acontecer e ao que está acontecendo. Quando V. Ex• 
assumiu o Ministério, logo nos primeiros meses, fal~va à im
prensa e dava sinais- e sua equipe também- de que chega
rtafuos a --dezenl.bro com 12% de inflação; basta rever o que 
V. Ex~ e vários membros da equipe diziam. 
- Estamos no final do ano e continuamos com os 35% 
de inflação. Mas V. Ex• diz que a solução depende das medidas 
que venhamos a aprovar. V. EX' conhece bem o Congresso, 
Sabe haverá dificuldade de prosseguimento da Revisão Consti~ 
tucional, enquanto pennanece_r a CPI do Orçamento; aqueles 
que são contráriOS- à Revisão usarão todos os argumentos 
para i~pedi~la; por isso pergunto: Com tão pouco tempo, 
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estando o mês··cte dezembro tão pr6xímo, por que não -nos 
é encaminhada essa medida provisória para que tenhamos 
mais tempo de debatê~ la e para que não cheguemos á.o final 
do ano e·a aprovemos no a-pagar aas luzes sem haver discutido 
com a sociedade? Isso é muito importante. 

Com relação aos fundos de pensões, gostaria de saber 
de V. Ex•, com muita clareza, igual à água de çoco, de coqueiro 
da Bahia, se V. Exa encaminharia-urna e-xposição de motivos 
ao Senhor Presidente da República, mandando cópia ao Sena
do, mostrando a Sua Excelência que 25-_bilhões de dólares 
foram dados para alguns poucos funcionáifos de estatais sobre 
fundo de pensão, quando poderiam ter sido aplicados em 
escolas, em saúde, em pesquisa ou revertidos __ em ·estradas 
e- ferrovias para to-da a sociedade e não para uma centena 
de milhares de funcionários de estatais, tlútdo _em -vista que 
parece ser idéia do Governo· CoritiOUaf Prival:íiaiJ.dQ. 

Será que o Presidente Itamar Franco, que V. Ex• diz 
tem apoiado tudo que V. Ex~ propõe, neste momento, não 
daria o e"x:emplo, não faria a proposta? V. Ex~ cortõu o Orça
mento, que é uma peça meramente autorizativa pelas duas 
Casas, mas medidas concretas como esta. Chega-n1e uma in
formação, que-não seí se é 100% verdádeira, de que o Governo 
Federal recebeu no ano passado, pela participação nas ações 
que detém na Petrobrás, apenas 20 milhões de dólares. O 
fundo de pensão recebeu da Petrobrás 260 milhões de dólares, 
Sr. Ministro. -

Isso_ é absurdo, quando verificamos que a população não 
recebe sua pensão ou a recebe atrasada, _cqm discussões na 
Justiça; quando constatamos a falta de remédios nos hospitais 
por falta de transferência; quando V. EX!' tem de fazer todo 
esse malabarismo para resolver esses problemas e as estat_3:ts 
recebem dinheiro assim como _os fundos t;Ie pCOsão _e esse 
dinheiro é_ doado para time de futebol, para time de b_aªquete, 
para time de vólci. SOu favorável a todo e qü~Iq_U:e_!_~porte, 
mas creio que esse dinheiro teria prioridade em ~Jg!JIII lugar. 
V. Ex" escreveria, assinaria e mandaria para o Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador, 
V. Exa teve a palavra para contraditar, mas se·permitiu fazér 
novas perguntas. · -

O SR. GILBERTO MIRANDA -Minhas perguntas não 
foram respondidas pelo Sr. Ministro que aPe-Ilas -disse qUe 
mudarei miiJ.ha opinião Quarito -ao-c:rOverrió It~ar- e que por 
isso eu ficaria alegre. Quero mu-dar rápido pois não pretendo 
mais sUbir à -tribUiia e falar mal do Governo. Qu:ero falar 
bem do Governo Itamar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~- V. 
Ex~ disse que o Senado, em especial, é uma Casa muito cava
lheiresca. E verdade. Raramente ocorrem aqui embates que 
não sejam enquadrados dentro de uma moldura de cortesia 
e V. Ex~ nãO foge- a esta regra. Talvez tenha inovado um 
pouco, porque nun~a vi u~ Senador pedir ~ um Minis_tro 
que informe por es_cnto se está de acordo com ISSO_ou aqmlo. 
Mas vou dizer a V. Ex~ com toda sinceridade, sem tomar 
o seu questionamento de outra maneira, senãocomo um incita
mento a que as coisas dêem certo. 

O S"R. GILBERTO MIRANDA - Nãoleve por outro 
lado, Sr. Ministro. Em hipótese nenhuma, em nenhum mo
mento, tive outra-- íritenÇão. Talvez a minha juventude e a 
minha falta de familiaridade com a tribuna e com os modos 
do Legislativo me façam agir corilo empreSáriO que.sou. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Disso 
tenho inveja.·Não de ser empresário, mas da juventude. 

Com relação a essa quest3o-dos fundos de pensão, sabe 
V. Ex~ que houve uma CPI sobre o assunto. Creio que foi 
o Senador Cid Sabóia de Carvalho o relator da CPI que apre
sentou esse·s-dados. Não preciso subscrever porque aprovei. 
A CPI chama atenção para esses fatos. 

Não sei se V. Ex~ estava presente quando fiz minha expo
sição inicial. mas mencionei _algo que V. Ex• disse agora: há 
l!ffia enorme distorção nos fundos de pensão. Nji._o posso preci
sar a V. Ex~ se foi essa a cifra na questão da Petrobrás. Mas 
certamente, se não foi essa, foi algo parecido. O que as empre
sas devolvem ao Tesouro é simbólico e, muitas vezes, é muito 
menos simbólico o que elas dão de benefício para os seus 
Jrabalhadores _e muito menos ainda para quem se aproveita 
delas nos grandes contrat~s. 

Portanto, a minha opinião quanto ao controle é a mesma. 
Só não posso antecipar, porque não é da regra do Ministro 
da Fazenda antecipar medidas que têm interesSe financeiro. 
Se eu antecipar decisões, haverá conseqüências, nãO para V. 
Ex~, mas para quem estiver ouvindo pelo País afora, que pode 
tirar ilações, que podem provocar ganhos ou prejuízos. So
mente por isso não avanço mais, mas Se pÜdesse lh€: dar essa 
alegria e ao Senador Ronan Tito - que já eStá sorrindo, 
antegozando o dia em que vai subir a esta tribuna para apoiar 
o GovernO - , se eu pudesse fazer com--que ·esse m"ilagre 
ocorresse hoje, eu o faria. Informo a V. EX'. Do entanto, 
que isso acontecerá o mais rápido possível e que se_dependesse 
de mim, já teria sido feito. Não é por causa do Presidente, 
mas de questões técnicas quanto a operacionalizãf certos me-
canismos. __ _, _ - _ _ --
- " _Gostaria de esclarecer ã _V. E-x~ _que -nullCa declarei nada 
a re~peito de nível de inflação. Fui convidado pela Bancada 
dq _PMDB a participar de um debate e creio qlle V. Ex~ lá 
es~va; no final, o Líder do PMDB, Deputado Genebaldo 
Correia, mencionou uma cifra, um número, um nível de infla
ção para março ou abril. A imprenSa ou os se tores que depois 
transmitifain niaf"à impren~a ]nfOrmaram que eu tinha dito 
}S$9. Eu p_ão o. fiz e por uma razão só: seria adivinh8;ção. 
Só posso dizer - e isso fOi -dito - que esperfivamos uma 
.inflação mais baixa no fim do ano. É verdade. Isso eu disse. 
E espero. Se o Ministro da Fazenda não esperar isso, quem 
vai esperar? Eu espero. 

No entanto, quando as pessoas me perguntam -agora 
já nem perguntam mais-:_ sobre os números da inflação, 
t~nho me recusado a responder; nunca respondo, porque não 
tenho base para dizer, como não têm base os que dizem que 
v3i$er ãlta. É aposta. A minha aposta é para baixo. 

o:que tenho dito e rePetido não é que o Congresso te-nha 
que tomar as medidas- e ele nem pode, porque não tem 
as informações nem a responsabilidade que levem a certos 
mecanismos de decl~nio da inflação - ; o q-ue tenho pedido 
ao Congresso, repitO - e o Congresso náo se tem furtado 
dentro do tempo possível e dentro __ das condições no Brasil, 
q~e ~o muito tumultuadas - é só _is_so: condições para um 
equilíbrio fiscal. E isso nãó foi dado ainda. 

Qualquer pessoa que leia _o Orçamento preparado para 
1994, e que estamos refazendo .agora, verá que este País está 
em perfeito desequilíbrio. As expectativas se formam a partir 
daí. Como-não sou e-con-omista, me pennito dizer certas coisas 
que talvez não devesse: a questão das expectativas, hó}e, é 

. muito mais_ forte do que tudo mais, no_ que diz respeito à 
inflação - o que é triste para um economista. Como não 
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o sou, posso dizer que a ciência económica transformou-se 
em psicologia social. 

No campo da economia, o que podemos dizer é que há 
certos fatores indutores da inflaçáo. O principal indutor hoje 
é o desequilíbrio das contas públicas. Vamos.cortar esse dese
quilíbrio. O resto demanda outras medidas, também de ordem 
económica. Mas depende muito de que nós, em conjunto, 
vejamos umã saída boa para o Brasil. 

Por que cu queria e quero a Revisão Constituciona17 
Por isso. Não é por causa da inflação somente. É para encon
trar urna saída boa patã o Brasil. E ela existe. Tenho certeza 
de que se pudêssemos fazer debates mais racionais e me.oos 
emocionais, de que se esquecêssemos a eleição de 1994 e 
pensássemos que precisamos ter um compórtamerltó mais-·ra~ 
cional, a saída é fácil. 

Agora, o que nós temos nos recusado a fazer é a dar 
a fórmula milagrosa. Não porque ela inexista. mas porque 
o milagre é charlatão. Existe fórmula. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Nisso V. Ex' está de 
parabéns. Desde que chegou ao Ministério e todas as. ve7.es 
que aqui esteve e falou, e toda a Nação Lem provas da forma 
como V. Ex• se comportou, V. Ex~ não apareceu co~ fórmulas 
milagrosas; isso, realmente, está propiciando estabilidade ao 
rr~:ercado e está proporcionando o crescimento da economia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDqSO -Eu 
gostaria de terminar, Sr. Presidente._ V. Ex~. Sr._ Senador, 
disse que gostaria que o Corigi"essOfiVesse tempo·. Se tivermos 
que tomar algum~ medida que requeira algo mais drástico, 
vai ser com o COngressó;"cõm tempo. 

O Brasil não aceita surpresas noturnas.. Congelamento 
dos haveres, calote na dívida, isso tudo não fi:tz sentido hoje. 

Sr. Presidente, pi!rniífã~-ine abusar um pouquinho do tem~ 
po. 

A nossa sociedade se democratizou e isso e u;m dado 
muito importante. A crise que estamos vive:ndo·é da demo
cracia, não é outra coisa: é da liberdade. Não temos as institui
ções_ necessárias para processar todas as demançl.as que a de
mocracia, que a liberdade permite. Aí há um de:scompasso. 
To do mundo demanda e não se tem como processar. Mas 
a nossa sociedade já é democrática. Algl!m~s pessoas dizem: 
"Congele!" Mas quem é que vai respeitar? V. Ex,..; já ouviram 
falar em congelamento na Inglaterra, na Dinamarca, na Espa~ 
nha? Por que não? Porque a sociedade, quando se torna muito 
complexa, como a nossa já é, não responde mais_ a esses meca
nismos, que podem ocorrer nos regimes aut()_r_itSrios, mas os 
que sairarn do autoritarismo não têm ex~riência ainda, ·como 
foi o nosso caso no Plano Cruzado. Não df,i para repetir, 
porque issó seria uma desmoralização em curtíssimo prazo; 
desabastecimento, alta de preços, ataques ao Governo. E por 
causa da democracia! Não _é por controlar!" M~s com que 
roupa? Para controlar tem que haver um Estado de Ol_ltro 
tipo e uma sociedade de outro tipo. A nossa é demandante, 
é independente. E viva isso. Não sou contra isso. Acredito 
que é bom. 

Por isso ternos utilizado o mercado. O mecanismo de 
organização das expectativas nas sociedades complexas é o 
mercado. Isso é uma questão objetiva. Não é o Estado, é 
o mercado. A nossa sociedade já é complexa. Então, não 
é por outra razão que descarto urna série ~e Caminhos_ que 
parecem fáceis. Aqui, só com negociação. Portanto, com ela~ 
reza. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço V. Ex' e 
tenha certeza que V. Ex" conta com esta Cas_a,_que é sua. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Obri
.gado. 

O SR. _PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores, quero, inicialmen
te, Sr. Ministro, apresentar meus cumprimentos a V. Ex~ pela 
maneira com que se conduziu durante os debates desta tarde 
aqui no Senado Federal; não só pela brilhante exposição que 
fez, mas também pelas respostas oferecidas aos Senadores 
que o interpelaram. 

Tenho apenas quatro perguntas para dirigir a V. Ex" Eu 
as fiz por escrito para ser mais rápido, já que fui advertido 
pelo Presidente de que ainda muitos oradores interpelarão 
V. Ex• 

Diante dos últimos acontecimentos· relacionados com a 
elaboração, votação e execução do Orçamento da União, exis~ 
te algum estudo ou medidas, no âmbito _do _Governo, para 
modificar os atuais critérios'? Esta é a primeira pergunta. 

A segunda: tendo em vista as altas desenfreadas nos pre
çoS das utilidades, verificadas nos últimos meses, notadamente 
ilo final de outubro e início de novembro, está o Governo 
em vias de adotar alguma medida visando cordgfr essas distor-' 
ções? 

Gostaria de dizer a V. Ex~ que, pelo simples fato de 
o Gove~no haver anunciado o aumento do funcionalismo pú

-bHco em 41,18%, a partir do mês de novembro, os preços 
dispararam nesta última semana; os jornaiS chegaram a anun
ciar que alguns produtos subiram até 78%. O pão francês 
de 25 gramas, por exemplo, subiu 90% em trinta dias; os 
derivados do _leite também auritentaram assim como o arroz 
e o feijão -sou um assíduo fr~qüentador de supermercado 
e. feiras livres e posso falar isso com absOluto conhecimento 
de causa. 

Então, gostaria de saber se faz parte das cogitações do 
Governo adotar alguma providência que vise evitar esses abu
sos. Porque se é, corno disse V. Ex", responsabilidade de 
toda a sociedade -:- do Gover_no, do Congresso, dos empre
sários, dos consumidores- cmpenhar~se nessa jornada para 
debelar, para matar o dragão da "inflação, também os empre
sários deveriam engajar~se niSso. Se não quiserem, o Governo 
teria de chamá-los para uma negociação - havia as câmaras 
se to riais para isso. Em algum tempo isso funcionou; não sei 
se haveria condições de funcionar agora. 

Creio, no entanto, que não pode continuar esse abuso. 
A população está descrente do Governo por causa disso. 
Quando o cidadão vai cedo ao supermercado comprar o pão 
e o leite, constata acréscimos de 20 e 30% no valor das suas 
compras. Sou contra congelamentos e controle de preços, 
mas também sou contra os abusos. Neste caso, o Governo 
deveria funcionar como regulador. 

Tive oportunidade de falar com V. Ex• no Ministério 
que, se existem milhares e milhares de toneladas de gêneros, 
estocados nos armazéns do Governo e da rede privada, se 
estragando há vários anos, por que o Governo rião os coloca 
no mercado_ para regular os preços? Está pagando armaze~ 
nagem, os produtos estão estragando, a imprensa está diaria
mente denunciando isso e a população está revoltada. Não 
haveria a possibilidade, então, de o Governo colocar no mer-
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cacto esses produtos, para competir com esses gananciosos 
que estão vendendo por preço muito acima d6 poder aquisitivo 
da população? Essa é a outra pergunta. 

Finalmente, quero dizer a V. Ex~ que sou favorável ao 
programa de privatização das empresas do Governo com exce~ 
ção das empresas dos se tores petrolífero, de telecomunicações 
e de energia. O que se percebe é que a_maioria dos países 
não fizeram privà.tiiàção ti. esses setores. D Peru, por exemplo, 
não privatiZou; a Argentina priVatizou a coinpãnhia cte petró~ 
leo, vendendo a maioria das ações, os preços dos produtos 
derivados de petróleo aumentaram, o que fez o próprio Presi
dente da República protestar. 

Por que não se estudar o modelo adoiado pela Bolívia 
durante o Governo Paz Estenssoro, que vendeu apenas uma 
parte das ações das empresas, não perdendo o domínio acio-
nárió? -- --- -

No caso da Pctrobrás, por exemplo, o Governo é detentor 
de 81 o/c do seu capitaL Por que não se-- desfazer de parte 
dessas açõcs, colocando-as na Bolsa de Valores para que inves
tidores nacionais ou mesmo estrangeiros as adquiram? Poste
riormente, esse capital poderá ser reinvestido na própria em
presa para que ela se torne auto-sufiEieOte- em matéria de 
produção de petróleo? A Pctrobrás, hoje, produz 730 mil 
barris, e estamos importando um pouco mais de 400 mil barris 
para o nosso abasteciinento. Se houver novos investimentos 
na empresa, dentro de três ou quatro anos ela vai produzir 
petróleo para atender à demanda nacional; se isso não ocorrer, 
a produção de petróleo estacionarã e aumentaremos a nossa 
importação. 

Atualmente, o petróleo importado custa cerca de 
US$18,40. A Petrobrás está produzindo petróleo por US$14 
mais ou menos. De sorte qUe seria rilaís íiiferéssante investir 
nesta empresa, que é bem sucedida, do que a privatizarmos. 
V. Ex- sabe que o óleo diesel e o gás de cozinha são subsidia
dos. Se a Petrobrás for privatizada, as empresas que detiverem 
o comando acionário desta empresa não vão querer subsidiar 
o óleo diesel; conseqüentemente, aumentará o preço dos 
transportes coletivos, das mercadorias, da nafta, do gás de 
cozinha etc. 

Sr. Ministro, quero manifestar-me contrariamente à pri
vatização-de empresas-_do setor petrOlífero, de energia e de 
telecomunicações; quanto-à-privatização daS dêm.ilis, sou-fãvO
rável. 

Gosütriã de Ouvir uma posição ofiCíal de V. Ex~ com 
relação à quebra do monopólio estatal do petróleo e da privati
zação da Petrobrás. 

Ex• 
Eram essaS as pergun~as que tinha pãra formular a V. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra- ao·nobre Ministro Fernando Henrique Cardoso.-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSQ -,_Sena, 
dor Nabor Júnior, agradeço principalmente os comentários 
finais de V.-Ex~ que permitem um esclarecimento dest~ maté
ria - pelo menos no que diz respeito a minha opinião, que 
não é a do Governo, que n~o t_em posição firmada_ com relação 
a alguns desses pontos. 

Existem, sim, critérios para o Orçamento. Infelízmente, 
como já disse aqui reiteradas vezes, a escassez é tal, que 
a margem de liberdade é muito pequena. V. Ex•s têm os 
dados. A alteração que o Executivo pode fazer no Orçamento 
é muito pequena:. Não podemos, por exemplo, mexer em 

salários porque existem leis que os regulamentam, são direitos 
adquiridos. 

Sabe V. Ex~- e aproveito para dizer iss0 aqui no Senado 
Federal - que 60% do gasto de pessoal da União, hoje, 

__ destina-se ao pagamento de aposentadorias do setor estatal. 
Sessenta por cento! Isso representa _um valor muito alto. 

Terilos um número razoável de aposentados mas que êer
tamente é-úlfimo comparado com os benefiCiários da Previ
dência Social: lá, são 14 milhões; aqui, devem ser umas SOO 
mil pessoas, se tanto. 

Segundo o Ministro António Britto, dentro de um ou 
dois anos, esses SOO mil Custarão aos cofres rilais dO que os 
14 milhões. Não é justo socialmente. Temos que crfcara·r essas 
questões. Não estou propondo isso agora porque esse posicio
namento depende do Congresso porque a revisão da Previ-

-dência é uma questão coristitucional e tem que ser enfre"Utada. 
O Brasil é um dos raros pafs-cSilo qual a pessoa que se aposenta 
tem aumento de salário. Isso não existe em nenhum lugar 
do mundo. Normalmente_, quem se aposenta já está numa 
idade cujos gastos são _menores, não maiores. Precisa-se ga
nhar mais -c~_~.iãndo- se tem filhos adolescentes, que é quando 
mais se gasta. Aqui no Brasil o saláiici sobe e os gastos descem. 
Isso é ruim para o Governo. De que adianta ser velho com 
muito dinheiro e não ter o que fazer com ele? É melhor 
ter-se dinheiro quanto se pode utilizá-lo na educação dos fi
lhos. A distr"ibuição está errada, e isso pesa sobre a aposenta
doria. Além dessa, existem outras distorções que precisam 
ser enfrentadas se o País quiser dar uma resposta positiva 
.aos seus problemas_. 

EstamOs avaliando esses -critériõs_jo mas nossa mobilidade 
é pequena para enfrentar essas questões sem a R(!_visão Consti
tucional. Já disse aqui e repito: os maiOres gastos- sã-o feífos 
com pessoal, previdência, educação, saúde, dívidas e investi
mentos. Os gastos estão certos; pOréln, deVemos avaliar me
lhor como se faz esses gastos, quais us critérios. Temos algu
mas idéias para melhorar isso. 

O que faz eSse barulho todo, essa parte do Orçamento 
que o· Congresso distribui é muito pequenina em relação ao 
conjunto -do Orçarileiito. Só que- não- é tão pequenina assim 
no que c.!iz _respeito àquela parte do Orçamento na qual o 

-Governo p<jde mex_~r. Estamos naquele cone- como mostrei 
-aqui - qtie õós levou ao "engessamento". Então, estamos 
pensando em critérios para mudar esse aspecto. 

O Governo não cõricedeu nenhum-aumento de salário; 
o Governo apenas fez Correção, segurido estabelecido em lei. 
É verdade que no Brasil tom3-se tudo como um sinal de 
alta. Dissé <iqUi e ref)ito: O'fprõgnOsticadofes de inflação to
mam um -dado como esse e dizem: -·'vai haver aumento de 
não sei o quê''. Não vai haver nada. Estamos repondo salários 
defasados e, pela lei, chegou o momento de corrigi-los. Sem 
dúvida existem abusos. 

QuerO diZer a V. Ex~ que o aparelho estat3l foi muito 
desorganizado, mas nós o estamos reorganizando penosamen
te, porque os· salários são o centro-das dificuldades. Existem 
salários altíssimos de um lado, baixíssirrios de outro. Os salá-
rios não são atrativos. -

Não quero fornecer dados pessoais; mas os que trabalham 
-comigo, fazem-no por amor ao País, pói"que perdem salário. 
Isso dura alguns meses, mas não vai duáu a vida toda. 

Agora, pelas leis impostas aqui pela demagogia anti-buro
cracia, aS pessoas não têm direito mais nem ao autOmóvel. 
O automóvel que o Vice-Ministro pode usar tem uma tarja 
"a serviço público"; não pode ir ao aeroporto e é recolhido 



Novembro de 1993~ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 5 10193 

às 20h. Naturalmente, nenhum de nós sai do Ministério antes 
das 22h; mas o automóvel é recolhido às 20h. Essa desoroa
nização dificulta atrair pessoas competentes para as funçÕes 
necessárias. 

O que havia de acompanhamento de preços, não de con
trole, foi desbaratado. Estamos refazendo o setor acompanha
mento de preços para o Governo não ficar à mercê dos dados 
do setor privado. Não temos instrumentos efetivos para um 
controle desse tipo, embora eu também concorde com V. 
Ex~ que as pessoas precisam saber que os preços estão sendo 
acompanhados. 

V. Ex• tem assistido à dura batalha- do Presidente .da 
República, do Ministério da Fazenda com relação aos preços 
dos produtos farmacêuticos. Essa luta é mundial, Senadores. 
Eles impõem -o preço pelo sistema de oligopólio, porque têm 
realmente patentes importantes e são iridispensáveis. 

Temos apenas milho e arroz nos armaiéns da SUNAB. 
Houve um descuido enorme na questão dos estoques estraté
gicos para combater a fome. Descuido, roubalheira, todo mun
do sabe disso. Não é que haja, houve. O Ministro da Agricul
tura, especialmente quando estava lá o Ministro Andrade Viei
ra, acelerou o processo de leilões desses dois cereais. Acelera
mos, também, definições do Banco do Brasil com a Bolsa 
de Mercadorias do Rio de Janeiro, porque precisamos de 
mecanismos mais áge-is-âe leilão. Repito o que disse: a nossa 
economia hoje é de mercado. O mecanismo tem que ser de 
mercado. E isso está feito. 

O Banco do Brasil dispõe de um mecanismo de acordo 
com a Bolsa do Rio, que é informatizada no Brasil todo, 
para poder soltar esses estoques e controlar preço. 

Por fim, a privatização. SenadOr. Não falei cm privati- · 
zação da PETROBRÁS. Não sou favorável a isso, o Governo 
não está propondo essa privatização e nem ·está em discuss~o 
a matéria. O que está em discussão -com a PETROBRAS 
é a flexibilização do monopólio, porque a PETROBRÁS tem 
monopólio, por exemplo, do transporte do gás. Precisamos 
levar gás mais barato da Bolívia ou da Argentina, por exemplo, 
para São Paulo ou para Mato Grosso e há enormes dificuldades 
porque, às vezes, o preço do gás compete com o preço dos 
produtos importados. Há dificuldades porque o finat:JciamentQ 
internaciona1 não se faz mais para empresãS controladas pelo 
Estado. Isso é que está sendo discutido e a PETROBRÁS 
está fazendo propostas de flexibilização. _Votei na ConstitUin
te, e outros aqui votaram também, contra o contrato d~ risCo 
na pesquiSa do petróleo. Não sei se esse foi u~ voto adequado, 
Isso não afeta ó~ monopólio da PETROBRAS, não afeta o 
caráter estatal da PETROBRÁS e lhe permite inaior margem 
de manobra. Ninguém está falando em prívatização da PE
TROBRÁS. Isso não está em discussão. 

V. Ex~ mencionou- tenho estudos sobre isso _e entendo 
que é viável - a melhor utilizaç~o d~s açôes _disponíveis em 
bolsa para capiüdizar essas empresas. Só quero chamar a aten
ção de V. Ex• para um fato: V. Ex" falou do sistema de comuni
cações. Não creio que ·o sistema de comunicações tenha a 
mesma essencialidade estratégica que tem o peftóleo. A EM
BRATEL é um caso especial. As telecomunicações, em mui~ 
tos países, são feitas competitivamente por váríãs empresas. 

Entretanto não pode ocorrer o que já está-acontecendo. 
Disse na minha exposiç-ão que o Gov~rno _--disp.õe de apenas 
24% do total do capital da TELEBRAS. O resto já foi, via 
falsa privatização, que dá prejuízo ao Tesouro, porque se 
vende a ação mal na bolsa. E bom negócio""para quem compra 
e mau negócio para quem vende. Tira do ã.perto momentâneo 

para fazer um gasto, mas o património foi lesado. E o Te"souro, 
que é o dono, o Governo, o :País, não vê um tostão nem 
sabe o que está ocorrendo. Agora há uma nova'""Me~id,a rrovJ
sória que não permite mais isso. O Ministro da Fazenda tem 
de estar de acordo com o lançamento de debêntures e outros 
títulos, porque o que estava acontecendo era o arrombamento 
do setor estatal pela porta dos fundos. As pessoas gritam 
que a estatal é nossa, mas ela é vendida para o setor privado 
em péssimas condições. A venda pode ser feita, mas não 
em péssimas condições. Tem de _ser feita no momento adequa~ 
do e não se pode vender um grande lote, porque o preço 
baixará. É preciso uma estratégia de venda. São coisas c-Omple
xas, que temos feito no Brasil um pouco à matraca, sem 
uma estratégia. 

Estamos estudando essa estratégia. Creio que respondi 
a V. Ex~ que não está em cogitação o Governo propor a 
privatização da PETROBRÁS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC.~ Sem revisão do 
orador.) - Quero apenas reiterar o apelo ao Governo do 
Presidente Itamar Franco, que apoio entuSiasticamente aqui 
no Congresso Nacional, por intermédio de V. Ex•,_ no_sentido 
de dotar a administraÇão de íitstrumentos capazes de cpibir 
esses abusos, principalmei:tte na remarcação desenfreada de 
preços. Ao çidadão comum, ao trabalhador, à dona de casa, 
ao consumidor de modo geral, di~er-se que a inflãç3o é resul
tante do déficit público, porque õDrçamen.to di§põe d_e poucos 
recursos para investimentos, e_-_que a dívida interna~- tarifo 
e a dívida externa é maior não convence~ · · 

O certo é que existe um IDal-estar muito gran_de no seio 
da população em virtude dessa alta desenfreada de preços. 
V. Ex~ disse, no início do seu pron.unciamento,,que esperava 
nos meses de novembro e dezembro a estabilização da inflação 
em torno de 35%, quando sabemos que, em outubro, a infla
ção já ultrapassou o índice de 36%. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_:_ Não. 
V. Ex~ está enganado. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Pelo menos, alguns índices 
publicados pela imprensa indicam 36% ou mais. V. Ex~ verá 
que, se não houver medidas coercitivas por parte do Governo, 
pelo simples fato de as empresas pagarem o 13~ saJârio aos 
seus funcionários, a inflação chegará, nos meses de nove~l;lro 
e dezembro, a 40%. É um vaticínio que estou fazendo, contra
riando a minha convicção, porque gostaria que o· Goveíno 
Itamar Franco obtivesse sucesso, ou não o estaria: apoiando 
no Congresso Nacional. . 

Era o que tinha a díZer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr._ P~es~d~n_te, Sr._ Ministro ·pe-fnando Henrique Car
.doso, inicialmente, quero regiSttãr_minh_a sãtísfação cqm _a 
relação à -exposiÇão feíta por V. -Ex\ -que parti~ularm~nte 
infundiu ou manteve a confianÇa que venho depositando na 
maneira que o Governo vem enfrentando a_ qu-estão econô
mica, nptadamente no combate à inflação. Identifico-me .coin 
as pãlavras de V. Ex\ porque vejo que- a _matriz-da inflaÇão 
é de natureza financeira e que Dão haverá um combate efi
cieflte mesmo -levando em conta que há um componente iner-
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cial causado pela corrcção monetária, qUe poderá ser enfren
tada com a desindexação. Eu dizia que, identificando isso, 
vejo como indispe-risável o equihbrio das contas públicas. Fi
quei satisfeito também porque expressaram as palavras de 
V. Ex~ consiStência na política econônüca do Governo, que 
já vem desde os ilustres antecessores de V. EX~' No tocante 
a isso, gostaria de formular duás que~-tões- simples, que têm 
relação com o equilíbrio das contas públicas: a primeira de 
natureza conjiiiltural e a segunda, poderemos dizer, de _natu
reza estrutural. 

A primeira, Sr. Ministro, é que no exerdcio corre-ii1e-, 
com vistas ao equilíbrio ou à obtenção do superávit óu, pelo 
menos, à eliminação do déficit, já foi divulgado que é preciso 
haver contingenciamento nas despesas gove_mamentais. o ob
jeto desse contingenciarnento ou dos cortes seria, principal
mente, as emendas oferecidas pelo CongresSo ao Orçamento 
da UniãO, aliado ap fato de que um dos itens principais da 
despesa do GovernO diz respeito aõ salário. 

Tendo a imprensa anunciado que estão em curso ou estão 
sendo ultimadas, no seio db Governo, medidas administratiVas 
para readmitir cerca de 90 mil funcionários públicos, pergunto 
como isso se compatibilizaria com o eqüilíbriO das contas públi
cas ou com a redução dos gastos governamentais. 

A segunda questão é quanto aO aum-ento da receita, que 
será obtido pelo combate à sonegação, mal que infelizmente 
aflige a nossa 'sociedade. Também me indago- e para respon
der a essa indagação queria obter a ajuda de V. Ex' --se 
qualquer resultado de aumento de receita, causado pelo deci
siVo combate à sonegação, também não _implicará gastos obri
gatórios do Govei-no-com as tr"ansfefêriCíãS-das verbas constitu
cionais para os Estados e Municípios. Por maior que seja 
esse esforço no Combate à sonegação, não virá causar um 
reforço maior na reCeita do Estado? 

Seriam essas as duas questões. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Muito 
obrigado, Senador Bello Parga. Agradeço a sua objetividade 
no levantamento das questões e procurarei respon-dê-las de 
forma direta e objetiva. 

Em primeiro lugãr, V. Ex~ me pergunta como se compati
bilizar a eventual admissãQdos noventa mil funCíonâi'íOs.públf
cos, se é que são noventa mil, com o equilíbrio fiscal. Não 
se compatibilizam. Trata-se de urna questão que não posso 
responder senão expondo os fatos. Existe Uma demanda injus
ta em certo setor; em outros, abusiva a meu ver, para que 
haja essa reincorporação. · -- -

Não há que se discutir o que for justo.- HOuve -dispensas 
de funcionárioS -q-ue não tinham condições legais para serem 
dispensados, por exemplo, diiigente-s-sirididiis~ eventu~lmen
te, ou mulheres grávidas. Neste caso nâu--discuto, porque 
o Governo tem que cumprir a lei. No meu modo de entender, 
não seria necessário sequer uma lei adiCional. Quanto ao res
tante do pessoal, acredito que não temos condições financeiras 
de absorver essa mão de obra. O Presidente da República 
e o Líder do Governo "na Câmara torriãr1un essa decisão e 
me explicaram que o fizei'ain de modo a que houvesse uma 
avaliação caso a caso. -

Confesso a V. Ex~- que não estud-er-a: lei Recebi um 
relatório, mas não-estudei a lei. Hoje recebi um grupo grande 
de Deputados que veio conversar comigo, supÕrihO eu, -na 
expectativa de que eu fosse contráriO à lei. Queda!n conVen
cer-me e eu disse: "A questão não é ser cOntrário ou a favor. 
Tenho que dizer o que posso fazer". InjusiiÇa·s no BraSil as 

há aos_ montes, e devemos cuidar delas. Mas no caso do GoVer
no, ou tenho recursos ou não tenho recursos. 

A dificuldade de ser Ministro na situ-açãO atu.al é que 
temos que dizer não a demandas justas. Se me a tiver ao critério_ 
da justiça oU do bem-estar social, da solidariedade, tenho 
que dizer sim a quase tudo. Mas eu tenho outra responsá
bilidade7 que é utilizar melhor os recursos do povo e dar-lhes 
prioridade. 

Ao que eu saiba, repito, sem conhecimento direto da 
Lei, é de que ela viria caso a caso. Parece-me que é um 

·bis in idem~ porque seria-o mesmo- qUe na Justiça, com uma 
diferença: é que abrem mão dos eventuais recursoS aqueles 
que forem anistiados- -a expressão é esdrúxula para o caso; 
abririam mão de eventuais direitos quanto ao_ passado. Tenho 
certas dúvidas, porque do direito ninguém pode abrír mão. 

· O processo iria para a Justiça e o Governo, daqui a alguns 
anos, pagaria as indenizações. 

Não defendo o que foi feíto no Governo CoHor em maté
ria de reforma administrativa. Houve um desmando imenso, 
uma operação de desmonte da máquina estatal. Houve injus
tiças. Mas devo dizer a V. Ex", respondendo direramente sua 
pergunta, que não é compatível fazer cortes e admitir. Infeliz
mente sou prisioneiro da lógica, como V. Ex~ e concordo. 

Com relação ao adicion31 da receita, como eu disse a 
V. Ex\ só no que diz respeito às-multas, no período de abril 
a setl!mbro de 1993. houve um aumento, em termos reais, 
de 49% das multas - não é o total das receitas - mas. 
mostra eficiência do sistema de combate à sonegação. E a 
carteira de parcelamento de débitos tributáriOs, de abril a 
agosto, teve 50% de aumento; porque estamos numa luta 
muito giande contra a sonegação. Isso vai belleficiar oS Esta~ 
dos também, é verdade, mas é bom que benefici~. De alguma 
maneira, ao dar recurso para o- Estado, este deixa de pressio
nar_a União por outros recursos. 

A pergunta de V. Ex~, entretanto_, é pertinente pela razão 
que aduzi no início: nosso orçamento é engessado. Nos termos 
em que ele está; qualquer aumento de imposto puro nãO resol
ve as aflições do caixa da União. Vou repetir: qualquer aumen
to puro de imposto ou de receita não resolve as aflições do 
caixa, devido àquele cone de que falei anteriormente, eni 
que tudo está vinculado. Nada posso fazer. Dependo da Revi
são Constitucional para ver se haverá uma margem de flexibili
dade; se não houver, o que sobra para resolver as aflições 
da União é muito pouco. Esse esforço enorme que estamos 
fazendo vai ser dividido com Estados e Municípios; por isso, 
ao responder urna questão quanto á suspensão diis transfe
rências consH.tucionais - como se foSse possível que eu o 
fizesse,_ claro que não é -eu disse o que deveríamos fazer. 
E depende da Constituição: "que o delta que se acrescentár 
por esse esforço seja distribuído aos Estados e Municípios. 
com a condição de que eles próprios também façam um esforço 
de arrecadação, o que pode ser feito. 

Não sei se respondi a contento V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Srs. Senado
res, não havendo objeção do Plenário, fica a sessão PfOrfogadã 
por 30 minutOs. - - - -

V. _Ex• tem a palavra. 

O SR- BELLO PARGA -Sr. Ministro, as suas respostas 
foram satisfatórias, maS eu gostaria -de dizer, no tempo que 
me resta, que eu não espeTava efetivamente nenhuma medida 
concreta quanto ao assunto da parte do Ministério da Fazenda, 
e sim da parte do Governo, porque necessário se torna que 
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passe pelo Congresso NacionaL Nesta fase_- de uma Revisão 
Constitucional, não pensa o Governo numa ação política, no 
sentido de melhorar essa situação? 

Sr. Presidente, antes que o Sr. Ministro me responda, 
eu gostaria de levantar mais uma pergunta que, embora não 
guarde relação com as outras, peço a aquiescência de V. Ex" 
para formulá-la. Já houve. nO" âmbito do Ministério-da Fazen
da, algum estudo no sentido de modificar o ano fiscal? Da 
minha pequena experiência no Senado, tenho notado_, _e. já 
é o segundo final de exercício que presencio. que o tempo 
não tem permitido que se examine o Orçame~to da União 
com o cuidado e o critério que deve ser examinado no final 
do ano. No tocante a isso, não quero sequer citar os fatos, 
as anomalias que isso ensejou na condução do exame do Orça
mento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - No 
que diz respeito à ação do Governo sobre a R,e_visão Constitu
cional, posso afirmar a V. Ex~ que é positiva a resposta. O 
Presidt·nte da República criou duas comissôes, uma coorde
nada pelo Ministro da Justiça:, ou-tra pelo Dr. Alexandre Du
peyrat, para analisar a questão constitucional, for~ as--pro
postas da Fazenda e do Planejamento. Certamente, o Líder 
Pedro Simon, que aqui está, estará participando_ ativanlente 
dessas negociações e vai permiti-las, com -o eQ_t!l~iasmo que 
lhe é pecliliar assim como ao Senado c ao Congresso, para 
qüi: PoSSàmos ter uma ação coordenada _na Revisão Consti-
tudonãl. -

No âmbito mais limitado da minha alçada, posso dizer 
a V. Ex• que também não me furtarei de apresentar sugestões. 
Repito o que disse há pouco: não -sabemos aitida -o Regi
mento Interno não foi aprovado -se o Governo terá diffiio 
de apresentar emendas diretamente. ~stamos nos rcseryando 
paravcroquevaiacontecer. - · -·- -----

No que diz respeito à questão do ano financeiro, não 
posso dizer a V. Ex• de forma afirmativa se há estudos; existem 
cogitações, até mesmo em função dã preffiência de tempo 
deste ano c da questão relativa à Revisão Consti"túcional; 
talvez venha a ser uma saída que perriüiã- que os ~beilefícios 
da Revisão sejam incorporados ao orçamento do ano seguinte, 
mas não posso ir além dessa generalidade, pois faltaria com 
a verdade. ---

0 SR. BELLO PARGA - Sr. Presidente, dou-me por 
satisfeito. Espero que a sugestão pot mim a: ventada $~ja de 
alguma valia para o Sr. Ministro. Quero apenas dizer que, 
na qualidade de integrante das forças que no COntfieSSõ Nacio
nal dão sustentação ao Presidente da República~ sinto-me 
bem à vontade para continuar emprestando esse apoio ao 
Governo do Presidente Itamar Franco e à administração do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigãdo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sou 
eu quem agradece. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagàs Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senadm Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Ilustre Minis_tro 
Fernando Henrique Cardoso, é um prazer dialogar com um 
Ministro de sua estatura intelectual. No caso, tanto maior 
é minha satisfação porque, ao ouvi-lo fazer as críticas que 
fez ao Estado brasileiro, à sua imagem e a seu_mecanismo 
burocrático, tive a infpressão de que não ouvja o Ministro 
da Fazenda, mas a oposição de Sua Majestade. 

Sem dúvida nenhuma. V. Ex-" assinalou, com muita pro
priedade, que muito da crise bra~ilcira resulta da_ falta de 
racionalização no uso dos recursos·. Concordo plena!_TI~nte com 
V. Ex•, mas faria uma indãgação. A falta de racionalização 
não decorre da Constituição; se ela tem defeitos,_ ela_ tem 
mecé,J.nismos para que se a promova no uso dos recursos. Por 
que não há um planejainento adequado, convertido em lei 
aprovada pelo Congresso, _abrangente do conjunto dos proble
mas do País e do uso de_~eus re_cursos? Tenho a impressão 
de que grande parte da nossa desorganização em matéda de 
serviç--os~-e na aplicação de recursos de_corrc exatamente da 
falta de planejamento. 

A Constituição estabelece dispositivos vários prevendo 
o planejamento. Há mesmo um dispositivo do art. 174, segun
do o qual o planejamento pode ser estabelecido pelo Governo, 
obrigatório para o setor público e apenas indicativo para o 
setor privado, ou seja, um planejamento democrático. Por 
que ·não se faz esse planejamento da iniciativa do Governo 
com a cc-responsabilidade do Congresso'? Mas V. Ex1 conti
nüou e assinalou que, não obstante a crise, há uma recupe
ração da economia. Usou a expressão economia real ou priva
da, numa taxa aproximada de 5%. Mas eu lhe pergunto: este 
crescimento não está se operando com o sacrifício da bolsa 
do povo? Não há um desenvolvimento na ordem da _produção, 
mas com grave prejuízo à economia do -povo,- à bOlsa do 
povo?_ 

A exploração é evidente. O nobre Senador Nabor Júnior 
cuidou do assunto; e cu~ até já antecipando colaboração com 
o espírito de V. Ex•. na exigência das notas. fiscais, tenho 
aqui um exemplo que é pequeno, mas é indicatiVo da explo
ração num setor fundamental para toda a população - o 
setor de medicamentos. Veja V. Ex~:_um produto chamado 
Pídalat Retard-e eu tenho que usá-lo a esta altura da vida, 
diante de tantos trambolhões na vida pública - era vendid.o 
por CR$732,70 no dia 9 de setembro. Curiosamente, a farmá
cia fazia iim desconto promocional de CR$336,70, e a preço 
final ao consumidor era de CR$396,00. Já no dia 06 de qutu
bro, este_ produto custava CR$967,00. Com o desconto espe
cial de CR$212.74. ele custa ao consum. id.or C.R$. 75. 4,0"0' 

Outro produto, o Milanta Plus, no dia 25 de se mbro 
era vendido por CR$331 ,00; no dia 14 de outubro JW,'1la 
farmácia, custava CR$397 ,00. Com um desconto promociol)al 
de CR$117,00, ficava por CR$280,00. No dia: 22 de outubro, 
este mesmo produto, em outra farmácia, custava CR$461,00. 

Ora, não se tratando de produto sujeito à intenSa variação· 
de preços, como se justifica a especulação'? E co_rno se justifica 
que possa haver esse desconto pro-mocional? Ou o desconto 
é falso, ou os preços estão sendo abusivamente elevados e 
em seguida a população sendo exposta à exploração, até à 
humilhação, de. parecer que _está agradecendo _ao vcn_de_sj_or 
o desconto feitO. São apenas dois exemplos que_ trago fora 

. da macroeconomia, mas é o problema da economia do povo, 
é o problema de todo dia. 

Dir-se-á: o Governo não quer fazer congelamento. Não 
estou propondo congelamento. Mas. o Governo dispõe de me
canismos para agir contrariamente a este _abuso. Por que não 

~ se faz aplicação da Lei Delegada n';' 4, que vem do Governo 
João Goulart. Esta lei proíbe o abuso, permite a intervenção 
do Governo no_setor ecooômico e estabelece todas as medidas 
que podem ser adotadas. ~ _ _ . . . 

Que faz o CADE? Onde está a ação do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Económica? V. EX" poderá at~ me dizer 

- que o CADE está na jurisdição do nobre Ministro da Justiça 
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e não no Mínistérío da Fazenda. Mas o Govenio é uma unida
de. Ponho o_ problema perante V. Ex• na certeza de que algo 
de providência há de ser adotado. 

Continuando na sua exposiçãO critíca- muito bem crftíca 
por sinal- V. E~ diz: hoje temos uma inflação programada. 
Mas, aí, eu pergunto? Programada por quem? PelO Governo 
ou pelo mercado? De qualquer modo, por um ou -por- outro~ 
é justo programar uma inflação errí 3_5%, sobretudo--quando 

. V. Ex~ disse que há mais ou menos uma est.abiTid3de nesse 
plano? Ê razoável? A população sUportará o pfolongamento 
da inflação programada nessa base. sobretudo quando V. E~ 
disse -e eu louvo a clareza com que o disse - que esta 
inflação é dizimadora da população em geral? 

Em face dessas observações, Sr. Ministro, eu lhe indaga
ria, para me restringir --ao fempo no limite possível: quem 
programa a inflação? Por que não foi elaborada uma lei defi
nindo um plano geral de governo para· racionalizar as obras, 
segundo prioridades e a aplicação dos recursos em base pluria
nual? Por que não proíbe o Governo oaumento abusivo dos 
preços, valendo-se de legislação existente e, assim, evit:indo 
o abuso à- bolsa do consumidor? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. 
Presidente, Sr. Senador Josaphat Marinho, muito obrigado 
pelas referências iiliciais a mim e também pela maneira direta 
e concreta com que V. E r abordou o tema. 

Não há macroecortonlia que- valha, se não tiver algum 
reflexo na microeconomia. V. Ex~ disse bem: o povo sente 
o efeito imediato. Pode ser que não compreenda - nem é 
seu dever --as causas desse aumento, mas sente, no bolso 
e às vezes até na pele, as dificuldades que esses aumentos 
acarretam. 

V. Ex• me faz três indagações: a primeira diz respeito 
ao planejamento adequado. Houve grande debate sobre essa 
matéria na Constituinte~ -Os artigoS qUe V. -Ex~ -leu foram 
altamente polêmicos. Havia os que defendiam a necessidade 
de um planejamento e os que eram contra. De lá para cá, 
a própria idéia de planejamento perdeu força em vez de ganhá
la e passou a ser quase um estigma negativo, um anátema, 
porque pareceria ser algo contra o espíritO do mercado. 

Sou de uma época um pouquinho anterior ou posterior 
a V. Ex~. na qual a idéia de programação era essencial. Fui 
diretor adjunto da CEPAL, trabalhei com Raul Prebisch e 
fui diretor do Instituto de Planejamento Econômico-Sódal, 
das Nações Unidas, oride o pão nosso de cada dia era o planeja
mento,. era a programação e a idéia de que precisadamos 
ter um Estado capaz -de definir as neCessidades sociais, as 
taxas de investimento e, até certo ponto, os-mecanismos de 
alocação de recursos e, quanto possível, de controlar tudo 
isso de uma maneira racional. 

Essa idéia foi pefdendo o vigor. Primeiro, houve uma 
crítica direta à idéia de planejamento para que ela fosse substi
tuída pela idéia de projeto. Isso já no final dos anos 60, e 
com a Aliança para o Progresso, com a formação do BID. 
do Banco Mundial, a idéia de projeto prevaleceu. 

Na França, s;:abe V. Ex~, havia o Commissariat Aux Plans, 
que era o que V. Ex~ disse: um planejamento indicativo que 
desapareceu. Em toda parte esses mecanismos foram desapa
recendo pela convicção de que o mercado se opõe ao planeja

. mente; ~gora~ com a crise do mundo socialista, essa idéia 

sofreu um abalo ainda maior e a idéia prevalecente hoje é 
a do mercado. 

Temos na nossa ConstitUição um orçamento plurianual. 
Existe e é votado no Congresso, sendo enviado pelo Governo. 
Recentemente- eu já era 1-iinistro- enviamos um planeja
mento plurianual, e eu nunca vi discussão sobre isso, não 
está na CPI, porque não teni a eficácía do outro, do Orçamento 
anual. Mas não quer dizer que V. Ex~ não teriha razão quando 
diz que devemos ter algum mecanismo de discussão projetiva, 

· inclusive do gasto público. Se quisermos efetivamente ter uma 
racionalização na administração pública, precisamos disso. 
Precisamos de tanta coisa, Senador, e temos tão pouco! E 
para dizer a V. Ex~, sem me eximir de pertencer ao Governo, 
não me querendo restringir como Ministro da Fazenda, e 
portanto, falar, em nome do Governo, V. Exa sabe que esta
mos envolvidos num turbilhão tão grande de problemas diários 
que essas questões vão ficando esmaecidas. 

Temos o MiniStério do Planejamento, sua parte mais sen
sível, mais vital? com o perdão do Ministro, devia estar no 
Ministério da Fazenda, porque é Orçamento; Orçamento não 
é competência do MinistériCi-da Fazenda, e sim do Miriis-tério 
do Planejamento. No fundo como é autorizativo, quem refaz 
o· Orçamento é o Ministério da Fazenda. E o planejamento, 
propriartieilte dito, não é feito; não se lhe atribui importância. 
Ao atual ~in_istro- diga-se_ d~ passagem -_~tribui. E até 
tem tido uma enorme generosidade em não criar qualquer 
dificuldade quando o Ministério da Fazenda tem uma aç-ão 

-mais direta sobre o Orçamento, percebendo ele que é mais 
útil para o País e_ mais interessante para ele ocupar-se do 
Ministério do Planejamento. Mas até agora V. Ex• tem toda 
a razão. 

Portanto, o GovernO -dO qual particTpõ também é respon
sável. Apenas estou dizendo a V. Ex~ que, nós no Brasil, 
dispomos de um horizonte de tempo com certa tranqüilidade. 
ou os grandes problemas não serão nem equacionados, porque 
o dia-a-dia inverte a ordem de prioridades. 

Talvez 1,1m _antropólogo devesse estudar o cotidiano do 
poder no Brasil para dele_ ter "pena". Quando fui para o 
Ministério das Relações Exteriores disse que o 'poder não 
devia ser triste. Afirmei que o poder é triste no Bfasil por 
causa do regime militar que inimizou o Governo com a _sOcie
dad~ .. Mas não devei-ia ser. O poder não precisaria ser tão 
triste quanto_ o é. 

Não sei se diria a mesma coisá. no-MiriiSfêrfõ Oa Fazenda. 
É da essência do poder uma- certa tristeza. O cotidiano é 
tão pesado, tão inesperado, que dificulta tanto a visão de 
maior alcance que mina a possibilidade de se fazer o que 
é essencial. 

V. Ex~ disse que falei aqtii- quase como OpOsitor de ~ua 
Majestade. É porque Sua Majestade não está aqui. Se eSti
vesse seria muito mais veemente do_ que eu. Talvez, tenha 
falado mais como sociólogo do que como Ministro da Fazenda 
ao descrever os males que afligem o nosso Estado. Recor
do-me de Tavares Bastos: "Os males do presente e as espe
ranças do futuro". Eu tenho esperanças no futuro. Mas os 
males do presente são tão avassaladores que realmente não 
há- como calar diante deles. Não nego a V. Ex~, portanto, 
a razão de que deveríamos ter um planejamento. 

Com relação à questão da Lei Delegada e do controle 
de preços, V. Ex~ deu exemplos concretos de como isso ocorre. 
Provavelmente, cada vez que o Governo ou alguém começar 
a falar de congelamento ou de _controle de preços eles fazem 
isso novamente. Aumentam o preço no papel e dão um descon-
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to grande, que é o real. Isso tem um duplo inconveniente. 
De repente, o índice de inflação é medido pelo preço do 
papel, e o custo é o que se_paga Cõ"fu o de_scont!J .. Po_r que 
essa diferençã1 Porque -se vier o congelamentq, o preço i~ 
está lá em cima. Cada vez qu-e-se útla em congelamento, 
há um aumento de preços. Aí volto ao tema: essa economia 
já é a de mercado. O Estado, mesmo que queira, não tem 
capacidade efetiva do controle_ E os agentes ecónóiriicoS sa
bem disso e nos burlam. Isso que está aí é uma burla. V. 
Ex• mostrou-a. --

É do conhecimento de V. Ex~ que o Presidente da Repú
blica, em particular, tem emperiho na luta contra o preço 
dos remédios. Parece que ·o setor far~_':lcêutico tem ~mpenho 
em fazer isso_ E na queda de- braços não sei quem ganha. 
Essa é a realidade. Se se disser que vai aplicar a Lei Delegada 
n9 4, os preços sobem todos amanhã. Nós somos nostálgicos 
de um Estado que já não eXiste, c de uma sociedade que 
era condescendente para com o- Estado. . . 

Temos que criar outros inStrumentos para lidar com esse 
animal selvagem que é o mercado. O mercado é um animal 
selvagem. Contudo, temos outros elementos que não podem 
ser mais o da jaula, que têm que ser ta h ez o do domador 
capaz de induzir. 

V. Ex~ tem razão. No dia-a-dia dá uma tremenda vontade 
de apertar o botão, com a lei delegada, telefonar para .p Minis
tro Maurício Corrêa c dizer: a responsabilidade é sua. Não 
estou fazendo isso, estou dizendo que é nossa. . 

E finalmente- 6 Senador -Humberto Lucenã id mecha
mou a atenção, com toda a razão -, a inflação é programada 
pelo Governo ou pelo mercado? Em certos momentos; pelos 
dois. 

Eu disse aqui que o que permite o Orçainent_o se equili
brar é a inflação. Essa vida idílica de Cxecutivo e Legislativo, 
essa briga de papel! Este ano, quando eles dizem "não, não 
vou cortar nada, vou só dizer a realidade", tirani"'6 bilhões 
de dólares porque não tem. O COngresSo tirõU~ E aliás ganhou 
mais, porque liberamos o que tinha e a liberação fpi grande, 
mais do que ·se esperãva, pdt'qüe 'metade. já era muito, pois 
nunca: se liberou tanto. Quando eu disse isso, foi pára mostrar 
que o Governo_.:...._ rião é este Governo, é 6 EStado brasileiro 
-equilibra-se pela via inflacionária, que é péSsima.· -

Agora, essa programação é terrível, porque ela asséiura 
duas coisas -com~ _eu diss7 _aqui: uma, o a~fne~to c6nt!flllad0 
da inflação e, outra, que a inflação não caus~_dano aos grand~s 
agentes económicos. Se a inflação oscilasse, causaria dano, 
porque o mercado requer previsãO. Mas como· ela não oscila, 
é só acrescentar no preço do fim- do mês o- pro~rnadci e 
tudo se ajusta num nível cada vez mais alto. Ela é programada 
dessa maneira por um conjurito de instituições enraizadas_ no 
mercado_ e __ no Estado, nos dois lados, e tem a ver com a 
expressão usada por V. Ex~ ou pelo Senador Nabor Júnior, 
que é a da inércia inflacionária; é urna cultura inflacioná~i~. 

Tentar explicar o Brasil lá fora não é fácil; é muito difícil. 
Se ser Ministro do Exterior já é difícil, imaginem ser Ministro 
da Fazenda; ter de explicar o que está acont(!:CeJ!dO, :co':Ilo 
vai ser o Orçamento do ano-que vem~ qual 6 -impo~to. Q!lem 
sabe? Nem Deus. Qual é o imposto que eu vou. te,r? Qual 
é a base tributária? Vai haver revisão? Não vai haver revisão? 

Tentando explicar iSso, eu só tinha um coiisolo nmpouco 
artificioso.· Eu fui professor de História Económica quando 
comecei minha carreira universitária. Eu- era mUito nioço, 
tinha 21 anos. Eu fui professor da USP, assistente da profes-

sora Alice Canabrava. O Deputado Delfim, de vez em quan
do, me dá algumas agulhadas; t;:u. outras nele, sempre um 
poucq de leve porque fomos colegas nessa· época-:- Ele era 
assistente de Es.tatfstica e eu d'e História Económica. Ele é 
um pouquinho mais velho do qu~ -~u e sempre foi mais gordo_, 
(Risos.) 

Naquela época eu fui óbrigado a ler, porque eu não sabia 
quase- nada de História Económica da Europa. E eu dei o 
curso sobre essa matéria. Era primeiro assisten-te, portanto, 
substituía o catedrático. Meu Deus do céu, eu não sabia nada. 
Eu era sociólogo, nã_o era historiador. E eu li muito para 
poder dar algumas aulas, inclusive, um livro que me· impres
sionou muito, de um sujeito chamado Hamilton, um histo
riador americano, Ele escreveu ensaios sobre a inflação na 
Europa no século XVII. Durou cem anos. E foi o Século 
de Ot~-ro. 

Sempre uso esse argumento para dize'r: a inflação lá no 
Brasil dura muito tempo, mas já- durou mais na Europa e, 
apesar disso, foi 9 Século de Ouro. Só que isso é um falso 
argumento meu. E só para passar adiante o assunto. Na verda
de. a daqui, se durar cem anos, nãb tem prosperídade. Ela 
tem isso que V. Ex~ descreveu, míSériã; ela tem o aumento 
da pobreza. 

Ela é programada por essas forças, tem esse efeito desas
trado e a raiz dela é política. O que sustenta a inflação hoje 
é a base de poder, que não quer acabar com certas práticas 
-,não é económica, é_ política. 

Pedir para controlar a inflação e não saber o que vai 
ser o día seguinte institucionalmente: se vai havçr revisão 
constitucional, qual o imposto, com9 é, como vai ser, quando 
vai ser a eleição, é pedir o impossívet, porque a raiz da inflação, 
o que reprod4~ a !nflação .é uma estrutu_ra __ de poder que está, 
como disse: se- arrebentando, mas que ainda está aí. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' dese
ja contraditar o Sr. Minis!ro Fernando Henrique Cardoso? 
~iSpôe_ de dois minutos. 

O SR. JOSAPHAT MA,RINHÓ - Sr .. Presidein:e, n,ão 
v,ou piopriamente contraditar o nobre Ministro, que teve a 
,lealdade de concordar em muito com .o que aqui óbj'etei. 
Quero apenas assinalar, mais em ãtenção a S.'Ex•, que também 
sd da tendência, sobr-etudo depois da queda_ do M_urq de 
Berlim e da queda dos regirites comu-qistas no Leste Eur()peu, 
umé!- tend,ência liberal demasiada que tem proclamado muito 

_a,m,ort.e_f!ãO só do so_cialismo mas também do planejamento, 
,o, que .é um grave equívoco .. Não se prega o planejamento 
dogmático, o planejamento ideológiCo dos regimes comunis
tas, mas o planejarnento com'o forma, de e~tfibelecer priori
dades e racionalizar a adminístração e ~.execuçãc;>,do s.er"Yiço. 
E e~se planejamento já começa hoje a ser defendido até por 
lihe_rais. 

.. :eor outro lado, queria assinalar que compreendo que 
as soluções não são fáceis. Não vim- .ãqui ·pai-a preg'ar: facili
dades contra V. Ex~ Sei ql!e os probfemas s-ão complexos 
e as soluções difíc_eis, mas, no Governo como está V. Ex•. 
e embora não responsáVel por tudo quanto ocorre no País 
porque nele está há_ pouco tempo. co-nvém que _se· ~tê~re: a 
uma frase, que é também de V. Ex•: ''O Brasil tem l.lfgênCia''. 

Se nó~ não ate';l~armos nessa realidade, poderemos perder 
o comando da situação. 

Muito obrigadp. 
O SR. EDUAI!:DO SUPLICY -OSr. Presidente, peço a 

. palavra pela ordem. · 
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O SR. PRESIDENTE (Huniticrto Lucena)- Tem a pala
vra o n~brc Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUI'UCY (PT'- SP. Pela ordem. 
Sem reVisão do orador.)- Sr. PrcsideD.te, considerando que 
o Banco Central do Brasil vem postergando o acesso irrcstrito 
às informações contidas no SISBACEN :..._ SistCrriã. (fe--Tnlõr~ 
mações do Banco Central, o que tem coiuinuamentC prejuM 
dicado o desempenho das atividades desta Casa, venho solici
tar novamente a esta Presidência e, na presença do Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, seja liberado o 
acesso aos seguintes subsistemas de rotina que aqui estão 
especificados. _________ _ 

Encaminho -aliáS; CõiTIO-V. Ex" nos havia solicitado 
- o requerimento- dentro dos padrões técnicos_. Agradeceria 
se pudesse V. Ex~ aproveitar para, junto ao Ministr() Fernando 
Henrique Cardoso, que é membro desta Casa, obter a libera
ção completa dessa providencia, que seria riuiiio importante -
para podermos acompanhar os dados económicos e financeiros 
da União. -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• será 
atendido. Desejo esclarece-r que, depois que V. Ex~ abordou 
o assunto em uma de nossas sessões ordinárias, já mantive 
contato com o Sr. Presidente do Banco Central, que me pro
meteu tomar a providência sugerida por V. Ex·· 

Mas, agora de poss_e_ do documento, vou despachá-lo e 
vou cobrar do Presidente do Banco Central, Dr. Pedro Malan. 
a solução desse ~ssunto, que é da maior importância para 
o Congresso Nacional. - -- - - - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente, o meu 
tempo já está esgotado? - ' 

O SR. FERNANDO HENRIQU'E CARDOSO - O . 
seu tempo e o meu: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Nelson Wedekin, V. Ex• tem a palavra por cinCo rilfnutos. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr'!~ Semidoras, Sr. MiniStro e Senador 
Fernando H~nrique.Cardos_o, a primeira pergunta que gostaria 
de fazer ao Sr. Ministro Fernando Henrique C3.rdoso é sobre 
algumas notícias, que ocorreram num detiúm-in3do momento 
-já na sua gestão nO Minjstério da Economia:-__ , _a respeito 
do que se chamou de "abertura da caixawpreta do Banco Cen
tral". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Pois 
não. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Ministro Fernando Henri
que Cardoso, naquele momento, tive a impressão de que a 
chamada "abertura da caixa-preta .. produziu, em si, ui:Ua redu
ção da chamada dívida interna. 

Gostaria que V. Ex• me explicasse de_qu_e modo isso 
se deu, porque ao longo do tempu o u-overno trabalhou com 
a idéia de uma dívida interna que tinha uma determinada 
dimensão e Oe que a simples abertura das contas e da contabi
lidade do Banco Ceritral jf havia produzido uma redução 
bastante substantiva nessa dívida, o que, para dizer o mínimo, 
considero quase ser objeto de uma boa CPI. 

Essa é uma questão. Talvez V. Ex• já tenha respOndido 
às outras questões; durante algum tempo, fiquei fora do Ple_n~-

rio. Se já as respondeu, peço a V. Ex" que me diga e eu 
as ac_ompanharei pelos Anais. 

GOstaria de saber se o MiniStério da Faz~nda tem uma 
idéia de quanto é a sonegação no Brasil? Escuto falar em 
40%; às vezes, em 60%. Todos os dados neste País são absoluw 
tamente dispares; até mesmo quando se calcula o PIB brasi
leiro. há uma diferença de bilhões de dólares. E é claro que 
acho extremamente difícil, para o Ministi-o da Fazenda e para 
a equipe econômica, raciocinar sobre dados que são tão dife
renciados. 

Enfim. a miriha pergunta é se o Governo tem uma idéia 
de quanto se sonega neste País. Há, evidentemente, t_Lma ques
tão do Estado brasileiro; há, evidentemente, uma questão 
estrutural de desequihbrio das finanças públicas; mas há tam
bém a obrigação dos agentes econômicos de pagarem esses 
tributos. E o que se está fazendo além desse esforço, que 
vejo que o Governo de algum modo está fazendo, e que 
V. Ex" diz que tem rendido _l!lensalmentc algo em torno de 
300 milhões de dólares? Indagaria se há mais coisas; qu_e o 
Governo imagina fazer para reduzir o nfvel de sonegação. 
Entre outras providências. haveria a dC aumentar o quadro 
de auditores e de fiscais? Todos me dizem, todas as CPI que 
trataram da questão fiscal concluíram que há um déficit imenso 
de_ funcionários na Receita Federal, nos quadros de fiscais 
e de auditores, e que isto, evidentemente, é~ em larga faixa, 
responsável também pela sonegação. 

O Governo tem intenção de ampliar esses quadros, de 
melhorar~á qualificação, _de fazer frie:inament<S •. enfim. de to
niar alguma providência--que resolva--O problema da sone
gação? 

Há uma outra questão _a respeito da qual eu gostaria 
bastante de saber a opinião de V. Ex", porqu·e me parece 
que, do diScUrso clo Senador e Ministro da Fazenda Fernando 
H~nrique Cardoso, toda questão da inflação está ligada ao 
desequilíbrio das finanças públicas. Não é esse também ~m 
papel a ser cumprido pelos agentes econ-ómicos e pelosetor 
privado? Essa é a linha de um artigo do economiSta João 
Manuel, bastante comentado nos meibs económicos. Em en
trevista que deu nas páginas amarelas da revista Veja, asseve
rou que o setor_ púhfico estava razoavelmente bem- equacio
nado nas suas finanças e que era preciso fazer um rearranjo, 
urna rearrumação do setor privado. 

A. meu ver, essa· tese é absolutamente heterodoxa, ao 
contrário do que todos apregoam. Enfim, o Sr. João Manwel 
é um eccmomista renof!lado. Gostaria, portanto, de saber a 
opinião do Ministro a esse respeito. 

Finalmente, a quarta questão. O jornalista Aloysio Bion
di, todas as semanas, na Folha de S. Paulo, escreve um artigo 
e tem reiterado, pelo menos nos· quatro últimos anos, que 
todas as equipes económicas~- inclusive a de V. Ex.'!, quando 
fazem a contabilidade, a previsão de receitas e despesas, têm 
sido coerentes: sempre superestimando as despesas e subesti
mando as receitas. 

Já ouvi V. Ex" fazer alguma referência, em um determi
nado momento, a esse respeito. -o que eu queria saber do 
Senador e Ministro é até que ponto essaS críticas do jornalista 
Aloysio Biondi, que tamhém é um economista _conceituado 
e me parece ter um elevado espírito público, além de conhecer 
a matéria que aborda, são adequadas e qual é a medida da 
adequação ou não dessas críticas freqüentes_ feitas por ess_e 
jornalista. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Sr. MiniStro. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ Po'is 
não, Sr. Presidente e Sr. Senador. 

Quanto à abertura da caixa-preta que V. Ex~ mencionou, 
esse nome é simbólico e, às vezes, induz a erro._ O que se 
fez foi simplesmente, embora i.sso tenha importânCía~ -sepàrar
as contas do T~souro e as do Banco Central, porque o Banco 
Central carregava os títulos correspondentes à dívida externa 
do Brasil. São 34 milhões de dólares .. Os títulos correspon
dentes estavam no Banco Central, e o Tesouro, nominal
mente, pagava ao Banco Central juros dessa _dívida que, ao 
final do ano, voltava para o Tesouro cOmo conta de rCS~ltado 
do Banco CentraL Isso é gráf~co, Senador. __ 

Quando respondi ao Senador Mansueto de Lavor que 
não há, no Orçamento, 65% de juros, foi pel9 fa:to de que, 
no Orçamento, Conta-se rol agem d_e dívida v_áfi~s '(e~e_s _e_ CWt-
ta-se esse ir c vir, que é C_ontá~il. P!imeiro, s·eJJãragws_e jqgª-~ 
mos para o Tesouro Nadonal os títulos que estavam com 
o_ Banco Central, que correspondem à dívida _externa, não 
à interna. Segll:ndo, avançamos no resultado do B_anco Central 
e quitamos nove bilhões de títulos efetivamente. Isso reduziu 
a dívida. 

São dois procedimento~: um é a q~_~Sião gráfi~a, o ~utro 
é a efetiva, a de dinheiro. A quesção gráfica ta_rnQém tem 
sua importância -porque fica retido dinheiro no Banco Central:-
Entra no Orçamento, depois volta e, nesse if __ e vir, tem-se 
prejuízo. Por isso houve uma redução de quase 100 para 38 
bilhões de dó!areL _ ~ ~ 

Hoje é mais fácil para o País saber realmente em que 
ponto estamos; 38 bilhões de dólares não representam nenhum
fantasma para o Brasil, que tem 450 bilhões de dólares de 
PIB. O fantasma é ser quase tudo de curto prazo. -

Qual tem sido a nossã-poiítica? Ampliar o pfazo~ que-. 
já está sendO alongad_o. O ·prazo médio da dívida hoje deve 
ser da ordem de 120 dias, se não me engano. Antes, essa 
rolagem ocorria quase que a cada 28 dias. Isso permite uma 
folga maior no manejo das contas públicas, o que é bastante 
importante. Na verdade, foí o que aconteceu. E apenas uma 
questão de contabilidade, não há necessidade de CPI_~cnhu
ma. 

Isso, aliado à grande ç_onfusão do Orçarq,ento),_rasileiro, 
serve à especulação. Dizem, por exemplo, que o Go_verno
está devendo não sei quanto. A expectativa é de que o Go
verno não tenha saída. Isso tinha certa funcionalidade especu
lativa. Agora, não; caminha-se para o realisffiO dãs contas. 
é .o que estamos.Jazcndo, o que demonstra, portanto_!__que 
o que se paga de juros é muito inenos ~-~ qUe- aparece no 
Orçamento. O resto que apareCe. é-O ir e vir:~ do Tesouro 
para o Banco Central e- do Banco Central para o Tesouro. 
Anula. Por isso essa confusão que toda hora ouço: "Estão 
pagando mais de juros do que de pessoal". Não é verdade. 
A conta é bem menor. Ê juro sobre 38%, o que já é mUito. 
Se for numa méllia de 20% ao ano. são US$7 bilhões. É 
muito dinheiro. mas não é o que se- diZ. sessenta C- cinco 
por cento do Orçamento seriam US$45 bilhões. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço licença 
ao Sr. Ministro Fernando Henrique Cã.i'àOso para consultar 
o Plenário sobre a prorrogação da presente sessão_ por mais 
trinta minutos, visto que ainda temos cinco Srs. Senadores 
inscritos para interpelá-lo. (Pausa.) 

Não l:tavendo objeção do Plenário, está prorrogada a ses
são por trinta minutos. 

Ó SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com 
relação à que_stão da receita, primeiro abordarei os aspectos 
da subestimação e superestimação. No Orçamento de L994, 
a receita está estimada em 18% do Pl8, Isso é recorde histó
rico: A médi"a é de 15%. -Não -houve Tienhuma subestimação 
e, sim, realismo, talvez até uma aposta de que vai continUar 
urna boa arrecadação: 18% do PIB. As contas hoje são públi
cas; não há corno o Governo esconder, pois elas são publica
das. Quem quiser conhecê-las r_ecorre ao SIAFI, ap Controle, 
enfim, tu~o é público. Repetem-se versões que não são corre
tas. O Governo _quf: hoje quiser se basear em um embuste, 
arrebenta-se logo, porque o Congre~so ~em pessoas tampe-_ 
tentes para argumentar. O problema é a inflação, porque 
aí, sim, no_ Orçamento, pode haver estimatiVa de despesa 
ba~c;!ada no exçe~o.de a(recadação~ o que_ não é real-:-:-__ :iübre 
isso já afirmei o que acontece. Esse é o problema efetivo: _ -

Com relação ao que está sendo feito no sentido do ~orp
bate à sonegação, é difícil estimá-la. Fui_ o proPOsitor. junto 
com o Senador João Calmon, da Comissão de Evasão Fiscal 
desta Casa e, desde aquele tempo, preocupo-me com- eSsa 
matéria. Posso ~ss_egurar ,;:t V._Ex.~oQue não será menoS de 
40%. Mas como é feita essa computação'? Pegue _y. __ gx• o 
Imposto Terri~orial Rural ç_ verifique quanto ele arrecada. 
É zero, quase nada. Todo o imposto de terra arrecadado 
nó- Brasil é menos que um pequeno bairro de São Paulo. 
Isso é S~?negação. Não existe ~parelhq arrecadador, nem ca
dastro confiável. Então, não é a receita, n-ão é só o. Ministério 
da Fazenda, é o conjunto. 

Novamente~_volta~se para o tema do Estado que se desar
títulou muito e os in_teresses dos agentes econômicos que -não 
querem que se articule. V. Ex~ foi partícipe, como fui. de 
tentativas de melhorar o Imposto Territorial Rural, e D._JJf.lCa 
conseguimos. O Governo Collor enviou dOis PrOjetas, ambos 
bons, e os dois for-am derrotados aqui, contra o nosso voto, _ 
porque os interesses-- sociais-e· económicos .:..__ sã6 -muito 
pesados nessa área. 

Portanto, não estamos forçando nenhum déficit.- Vejo 
o Aloysio Biondi dizer isso, mas não procede. Quisera eu 
que fosse verdade, porque, assim, resolveríamos o nosso pro
blema. Esses cálculos precisam de uma certa tecnicalidade, 
que nem sempre é fácil de ser dominada, e as pessoas, às 
vezes, não têm .a humildade de perguntar corno é. Escrevem 
como vêeQ1_no geral, a _grosso modo. Não é_verdadeiro; se 
fosse, eu estaria feliz. 

J..;. afirmei que, no Orçamento de 1994, a ordemrecebida 
R_~l<?-Diretor do [)_OU, que cumpriu cOm. inuiÜÍCOrreção, foi 
de elaborar um Orçamento totalmente verdadeiro. Apesar 
da arrecadação de 18% do PI}3._que_é recorde hiStOdCo. houve 
uni déficit de 6% do PIB. E Claro que issO não vai ocorrer, 
porque· tomaremos as medidas que estamos ado_tando para 
corrigir esse déficit. 

Por fim. y; Ex• pÚguntou o que estamoS fazendo na 
Receita Federal. Nesse caso, autorizamos-dOis concursos por 
ano para fiscal, 700 fiscais de cada vez. Já houve concurso 
e o primeiro grupo, que jã esTá sendo treiriãdo, -vai ingreSsar, 
porque é efetivo que a Receita está desaparelhada. 

Quanto às idéias do economista João Manuel, que é cole
ga meu, sociólogo e -advogado, creio que sejam por essa razão. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, estou satis
feito. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.- -· -- - - -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Se~adores, seja
me permitido, Sr. Presidente, Sr. Ministro, dar uma certa 
tranqüilidade ao Senad0:r Na~or Júnior quan~t? à privat~ação 
da PETROBRÁS. A PETROBRÁS é .. imprivatizável". Ela 
tem um patrimóniO líquido de 120 bilhões de dólares e fatura 
12 bilhões de dólares. Não conheço nenhum empresário inte
ressado em adquirir uma empresa desse tipo. A maior privati
zação até hoje vistànà história da humanidade foi de 9 bilhões 
de dólares. Tratam agora de uma privatização de 30 bilhões 
de dólares, mas estão mexendo meio mundo, não sabemos 
se chegaremos ao final dessa privatização. 

Gostei muito- de ouvir dO Ministro-sobre a questão da 
liberdade. Tucídides disse que a liberdade tem que ser o~gani-
zada, para não tornar os fracos escravo"s dos fortes. Se obser
varmos o espírito da Constituição de 1988, veremos que toda 
a nossa 1entativa era nO sentido de Qrganizar a liberdade. 
Não está fácil. O Brasil é um País tocado por slogans e de 
tempos em tempos tomamos cc;nh~cinl:~~to de alguns. Era 
criança quándo Ouvi dizer: "Ou o Brasil acaba com a saúva 
ou a saúva acaba com o Brasil". Nem o Brasil acabou com 
a saúva. nem a saúva acabou com o BraSil. Cada dia- ierrlOs 
um slogan para fugir dos_ problemas que existem num País 
complexo. __ _ __ 

Sr. MiriíStro-;-temõs Lima conviVênCiã já ae··argUns anos 
e que me petmite agora ser bastante franco. Ouvi o fim do_ 
discurso de V. Exa, quando insistia qúe o ptOblema é õ Orça
mento. Minha dúvida _aumentou mu~to mais quando se~ que 
o Orçamento é apenas autorizativo e. numa-inflação d~ 35%, 
se se resolve liberar as parcelas no primdfo--Ou no décimo 
mês, no décimO mês já não se libera Dada. -f~nso que_o Orça
mento, do jeíto que está, é fonte de corrupção. Estou tranqüilo 
quanto a isso_. - -------- - ----

Agor~ vêtp. as perguntas: _ 
V. Ex~ pensa que é possível fazer um Brasil forte, adim

plente com o seu povo, na saúde, na educação, na segurança, 
na administração da justiça, coin seus credores,_ etc._, com 
essa arrecadação que está aí? - _ 

O que pensa V. Ex• do Projeto Luís Roberto Ponte? 
O que será do Brasil, em 1995 e no futuro, se o sistema 

tributário de arrecadação continuar o mesmo? 
É claro que cada DirC:tor da Receita qiie_~!lt_t:a_fica entu: 

si3srnado cõm o incremento. Vimos até aqui nUmeros anima
dores: trezentos milhões de dólares por mês, que vão redun~ 
dar, se acont~cer nos doze meses, em_ tr_ês_bil!tões e seiscentos. 
O que é issôT-Pea:Iuits! Em termos de PIB, é menos de 1%. 

V. Ex~_ falou, há pouco te~po, q_ue aguarda do Çon-grt?-SSO 
sinais- fortes quanto à questão !_rlbu_tária. Que es.pera o Execu- . 
tivo do Congresso- Nacional? Poderia dizer que o Congresso_ 
já deu alguns e nã_o temos recebido sinais do Executivo: Um: 
exemplo: aquele projet<? treslouca<!o de C_?rreção che1a da 
inflação, que- aumentava a massa tributária, e que _l}ÓS aqui, 
que somos uma Casa sem~ comando dõ Exército, com p~redes 
de vidro, votamos, reduzmdo para algo que fosse ace1tável. 
E o Senhor Presidente da República ficõ-u -qúim~as semanas 
brincando de ou:vir representantes dos eil_lpregados e dos pa
trões? Ora. os empregados querem aumento; e_ o~ patrões~-
Os patrões o repassam, e- o povo paga. 

O_único.inteiessado nisSo tudo, Sr. Ministro, et-á o GoVer
no; o Chefe de Estado é que tinha que vetar, e Sua Excelência 

tem para isso a segur~nça de ser o _Corn,;:;t.ndan_te~el!l:Chefe 
das Forças Armadà.s. V dar e pronto! Lembra~se que liguei 
da Europa para V. Ex' preocupado! _ 

Alguns técnicos avaliam que aquela tibieza do Senhor 
Presidente em estar ouvindo empresários aumentou o fn.dice 
da inflação em 2% ou 3%, mais ou menos. Não sei; não 
tenho paquímetro para essa medição. 

Comungo com V. E~ de que a CPI, que se insfala nesse 
momento no Congresso Nacional, é um fato da democracia. 
Tivemos 25 anos de Orçamento Do Executivo. Nunca houve 
um escândalo. o orçamento era feito e"ntre o ministro e a· 
empreiteira. Para que escân-dalo? Nunca tivemos um; ne
nlluml E naquele tempo em que tínhamos recursos para inves~ 
tir- US$50 bilhões por ano. Não tivemos nenhum! Nenhuma 
corrupc~ol _ _ _ 

E agora que o Orçamento é feito -no COngresso Nã.cional, 
com a presença da imprensa, com todo mundo fiscalizando, 
come-çou a haver corrupção. de_svios do orçamento, etc. 

O trágico dessa CPI é que ela está sendo usada como 
um certo palanque e com repercussão eletrónica; à~rtoite há 
as repercussões. Basta a menç-ão de um nome, por mãis hon
rado que seja eS"Se parlamentar, por mais tradição de seriedade 
e de honradez que tenha, para que ele não s6 seja suspeito, 
mas que transite em julgado pela imprensa, corno culpado. 
E depois, vá alguém tentar dizer que não é culpadoJ ... 

Tem também um.a-perguntinha muito pouco significativa: 
sabe V. Ex~ que o atraso na· safra dos Estados Unidos, em 
decorrência da estação climática, deye propiciar uma queda, 
já inevitávd neste momento, da ordem de 15% na sojà e 
25% no milho? Vou traduzir para os Senhores o que isso 
signifiCa -em termos de tOneladas. É um assunto sem nenhuma 
relevância, sem nenhuma importância, mas eu vou insistir. 
Já falei isso umas dez vezes, mas vou repetir: são & milhões 
de toneladas de soja a menos que o mercado mundial terá 
disponível no ano que vem, e ainda 45 milhões de toneladas 
de milho. Estamos na hora do plantio; temos terras prontas 
para plantar. possibilidades de criar empregos - é verdade, 
sazo-nalmente- ; temos_ condições de suprir e entrar, como 
Cabeça de ponte, com uma opção de fornecimento para futuros 
mercados, neste momento. , -

A" pergunta é: O GoVerno tem conhecimento? O que 
ele está fazendo com essa notícia? Galbraith disse que "domi
nará o terceiro milénio quem tive_.r: informação e ·energia". 
Ma-s a informação, sem saber usá-la, de nad~ adianta. . 

Finallnente, o meU apoio ao GovernO, Sr. Ministro, vou 
resportdê-lo com uma pergunta: qual o projeto para coibir 
a inflação· ou para melhorar qualquer estrutura deste País 
que não teve o meu apoio? - --- -- -

O SR. ·PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO--' Sena
dor Ronan Tito, é um prazer ouvi~lo outra vez aqui, com 
o mesmo entusiamo, quase juvenil, de sempre. 

Vou responder na ordem direta as questões que colocou. 
V. Ex~ diz que tenho insistido muito -no Orçamento e tem 
razão, talvez porque eu tenha interesse imediato, neste mo
mento, em obter o apoio do Congresso nessa matéria, mas 
eu não cometeria a leviandade de imagina_r que a inflação 
depende do OrÇamento. Há muitos_outros fatores e, natural
mente, afguns são de tipo psicológico, outros são de agentes 
económicos, mas esse está mais próximo da possibilidade que 
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tenho de controlar, e V. Ex• disse a razão, porque çle é autori_
zativo. 

O único problema é que pof-ser ~mtcirizativo incide sobre 
uns 15% do Orçamento,- o ·resto é obrigat6rio. Com o Orça
mento, tem-se que pagar pessoal, assistência à saúde, menos 
que 15%. Realmente, o Governo não tem os íristrument_os 
para o controle efetivo porque-são gastos obrigatórios. Infeliz
mente, os gastos do seu conjunto são mui~o acima das ~eceitas. 
Essa é que é a preocupação nossa, mas dou razão a V. EX' 
quando diz que exagerei no aspecto fiscal. É verdade, mas 
é porque se trata de um aspecto que, para mim, representa 
condição necessária, eiilbOra não sUficiente, para o combate 
à inflação. 

V. Ex• mencionou outro tema que é da maior importância, 
o sistema tributário, e pede a minha opinião sobre a reforma 
do Deputado Luís Roberto Pontec 

Já conversei com S. E~ mais de uma vez, como ~a,mbém 
a minha equipe já discutiu 'COm O Deputado -Várias -~Vezes. 
S. Ex• segue uma linha que, em geral, corresponde ao que 
se deseja, ou seja, simplificaç_ão do_s impostos, impostos cada 
vez menos declaratórios e mais autOmáticos. Acho que l uma 
linha correta, apenas temos que ver se aqueleS Ífl!.Postõs qi:ú! 
lá estão são os adequados e qual é -o fluxO de ·receita que 
eles geram, porque __ temos, como já disse aÍJ.Ui, _dificuldades 
Pe fillanéiar os gastos co_m _ 9 fluxo atual. Se se dimir::JUir o 
fluxo, a situação piorará. 

O Deputado Luís Roberto Ponte tem mudado algumas 
das suas propostas para se acercar mais daquilo que me parece 
ser o razoável. S. EX' já aceita o- Iriiposto de R~nda, por 
exemplo, que antes não aceitava. Estamos-dialogando, intera
gindo, mas não sei qual será o resultad~ final_, porque nãg 
sei se a Revisão Constitucional aconte:cer-â õii nãO. ~- -

Mas V. E r mencionou o pó h to ·central: se o sistemã 
for o mesmo no outro século, vai ser ·multo ruím, porque 
mesmo que se aumentem alíquotas, a -sociedade tem um com
portamento muito particular; o imposto não obedece ã vonta
de da lei. Queiramos ou não, os agentes- existem -priVados, 
indivíduos, empresas- e reagem. Então, se a carga tributária 
começa a subir muito, eles deixam de pagar. -

Recentemente, houve um fenômeno na receitª qtre foi 
curioso. V. Er diz~ com razão~ que, pot mais eSfórçó _que 
se faça, o combate à sonegação não vai resolver os -pfOhlemas. 
Imaginemos que dê ~m IPMF- aliás, nem_ iss?; ~~~o ·~PMF: 
-, mas tem que ser feito, por justiça, porque todo cidadão 
tem que pagar, etc. -

Houve um fenómeno curioso: no mês seguinte àquele 
em que houve o IPMF, caiu a arrecadaç3:o. Não por causa 
do IPMF, do desconto destinado ao IPMF, mas porque a 
sociedade resolveu precaver-se. Então, as pessoas quase_ deci
dem quanto vão pagar de imposto. Podemos fazer pressão 
fiscal, até mesmo quase um terrorismo fiscal, mas isso __ dura 
p:>uco .. São medidas, digamos, emergenciais:- - -

As medidas efetivas são mudan.ças estruturais no sistema 
tributário e fiscal, razão pela quaJ insisto tanto na necessidade 
dessa Revisão Constitucional. Nisso estou de acordo com V. 
Ex•: teremos que ter outro sistema. Infelizmente, parece que 
para a presente Administração vai restar insistir em alguma 
coisa no sistema que temoS, porqú-e não há tempo de mudar 
de forma que incida sobre 1994. Mas o Brasil vai durar, e 
vamos continuar lutando para que melhore, independente
mente de o benefício vir o an_o que vem ou o beneficiário 
ser outro Governo. Isso não importa. Temos -de melhorar 
as coisas. 

_ y. EXidiss_e que_o_ Congresso já d~u sinais. E verdade. 
0: Congresso já 9eu sinais, e fui o primeiro a reconhecer 
isso aq~~· De ntit;lha parte, Senador, faço o que posso para 
dar os sinais de que temos condições de estabilização econó-
mica, de desenvolvimento, de crescíffientó: -

-ç~_v_q !~_bém diz~r que, na reunião que tivemos com 
_o Presidente da_ República sobre essas matérias, Sua Exce
lênc~~ co_ncorcl_o_u com_ todos os pontos de vista que lá foram 
expo~tos. ::Tenho _insistido muito -e, às vezes, sou até tn:al 
interpretado, como recentemente --em que é preciso que 
haja uma vontade organizada _9-e poder ao redor do Presidente, 
obviamente, para sustentar, com mais vigor, as medidas que 
são preconizadas pelo Governo. Isso. é preciso. 

Acho que, como já conversamos aqui, este momento 
de crise, de crise da democracia - positiva, portanto - , 
pão pode ser seguido de paralisia de decisões do Congresso, 
nem do Execut_ivo_. É fundamental para o País perceber os 
sinais de vitalidade do sistema público, posto que o sistema 
privado os está emitindo. 

Q sinal que gostaria de ter do Congresso agora é o da 
Revisão Constitucional. Esse seria importante, porque divisa 
o futuro. 

. Fr:anCAmimte, por mais Que preste atenção aos argume_n~ 
tos pró e contra, acho, primeiio, que se trata de um imperativo 
co.nstitucional. V. Ex• foi o autor. 

O SR. RONAN TITO- É claro que é. 

O SR. FERNANDO HENIÜQUE CARDOSO- Ê~laro. 
É contra a Cons_ti_tuição_não (azer. É l!rri-J)ouco oporiurlista: 
nâo fãZer agO~.para fazer quando? Oll:ando estiver melhor 
para quem'? E o ~rasil qu~_ tem urgência.-Que se faça acordo~ .. 

O SR. RONAN TITO - Si. President~. sr: Ministro, 
se V. Ex'S me permitem, esse negócio de dizer que é oportuno 
ou não é oportuno cumprir a lei pode nos levar a uma situação 
parecida com a Ctiãda pelo'Presidente Alberto Fujimori: agora 
não é-oportuno o Congresso estar aberto, vamos fechá-lo. 

A lei tem que ser cumprida, oportuna e inóportunamente. 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_: Con

cordo com V. ~Acho que não se pode faZer Revisão Consti~ 
tucional na base de mecanismos massattàdores. A Revisão, 
para ter força, tem que ser sempre riegociada com os vários 
grupos. Nunca fu-i favorável à formação de mecanismos que 
esmaguem qualquer lado. A Constituição- de um país não 
pode ~er a .Yitória .. de um se~or sobre o .outro, tem que ser 
·um--esforço -de entendimento nacional. 

Esse entendimento estª sen49 clamado pelas ruas. É paté
tícO Ver que O -país quer, enquanto nós, ã.Q.ui; biigamos por 
outras razões. Meu Deus do- céu, vamos nos entender[ O 
que é que se pode fazer e o que não se pode? No que não 
há consensó, no q·ue não se ·chega a ter 80% de acordo, não 
se me~e. Posterga-se. Mas há tantas matériãs ern qúe-·se pode 
obter 80%! E não é cara ou coroa. 

-- V.- Ex~ deu o exemplo da privatização-. Fica todo mundo 
assustado, mas nem é privatizável a PE.TRDBRÁS! É mera
mente ideologia uns quererem e outros não~ porque não vai 
acontecer nada, vai ficar igual. Tqmara que fique um p:>uqui
nho melhor. Mas é isso. 

Acho, Senador, _que é f_undamental. _Acho que o sinal 
qUe ó País espera é esse, é o entendimento. Não é essa briga 
à espera de uma eleição~ .. Quase digo o que não devo. __ Mas 
eu paro. __ 

Quanto à questão da safra, Senador Ronan Tito, $ei disso. 
C.Onveisei com o Ministro da A~ricultura a respeito do que 
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está acontecendo nosEsta~os Unidos_. Hoje, os nossos_agricul~ 
tores têm informação. Qualquer matuto, aqui, já sabe o que 
aconteceu nos Estados Unidos, está preparando a terra. para 
plantar. 

Mas temos um problema: não temos sementes sufici6iites 
para fazer uma exp-ansão ria soja,- n-o j:IOrte do possíVef Pelo 
menos é a infoiinação que me deram; não sou técnico. Haverá 
expansão de apro?'imadamente 10% no plantio. F. o cálculo, 
a estimativa. Podia ser mais, mas não hf"sementes sufidinÚ:!S, 
não estamos _preparados para isSti. -- - --

Quãilto ao milho, não sei dizer. Temo- é preciso escla
recer-- -que haja uma corrida para a soja, esquecendo-se 
os plantadores de que o milho tam_bém será beneficiário. É 
impOrtante plantar milho também. 

V. Ex~ talvez saiba -eu já disse aqu(-que me empenhei 
pela cédula rural, para permitír-realmente que haja um finan
ciamento mais direto, que haja hedging sobre o futuro, que 
se negocie com as bolsas de futuro. Chamei a Bolsa de Futuros 
do Brasil, discuti com eles, fizemO&-:-umã lei, que está aí
depende de o C!'ngresso Nacional aprovar - , cédula rural 
para financiamento. - - ---

Repito o que disse: não regateamos o finanCiam-ento -da 
agricultura. O Ministério da FáZe-nda não regateou. Apenas 
me opus a que· houvesse financiamento com transferências 
de juros subsidiãdos para os grandes agricultores, que são 
duzentos e noventa e sete cadastrados_ pelo Banco __ do Brasil. 
Eles não precis3rri, poís-estavam financiados. Quanto ao resto, 
mandamos fínancfar. -- - - · - - · -

Não posso dizer mais a V.~. PorqUe está muito distante 
da minha área. O que estava· iui -niinha- área, -e com essa 
mesma angústia de Ver que vai haver uma oportunidade boa 
para o Brasil, eu fiz. E o Ministro dil Agricultura, pelo menos 
enquanto foi o Ministro José Eduardo, fez também. Foi com 
o Ministro José Eduardo que conversermais sobre a matéria, 
porque SA E~-ntende bastante e estava atento. Estou transmi
tindo as informações que ouvi do Banco ·do Brasil. Chamei 
várias vezes O Presidente do Banco do Brasil, Dr. Alcir Callia
ri, e mandei verificar o que estou dizendo das s~,mentes, por
que tenho a mesma sensação de V. Ex!Está na hora, é uma 
tremenda oportunidade. 

OSR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)-V. Ex• dese
ja utilizar os dois minutos? 

O SR- RONAN TITO - Apenas quero "pedir à~ S. EX' 
que responda a última pergunta qu~ fiz: __ g!Ie"_prõjeto, oriundO 
do Governo e de interesse da coletividade, e principalmente 
destinado a coibir a inflação, que, mesmo que signifiCasse 
para mim desgaste diante de meus eleitores, deixei de apoiar? 

O SR. FERNANDO HENRlQUE CÁRDOSO - Ne
nhum, Senador. Mais ainda, o Ministro_da Fazenda é pessoal
mente devedor do seu empenho. Em mais de uma oportu
nidade, na rolagem 4a dívida, em várias negociações comple
xas, o Ministro tem apelado a V. Ex~, como patriota que 
é, e tem enco-ntrado um respaldo total. 

O SR- RONAN TITO - Quero apenas - não é oem 
uma réplica ...;_ dar uma informação sobre as sementes~-Quan
do se tem semente de excepcional qualidade, deve-se usá-la; 
quando não se tem, V. Ex• e os agri~ultores poderão se apoiar 
na soja normal. O teste de germinação é sitnples, pode-se 
fazer numa mecha de algodão, em três dias fica Pronto. Haven
do a germinação já e suficiente .. 

No caso do milho, se não se te~ ~ilhó htbrido, da primei
ra hibridagem, suficierite para plantar, podemos usar·o Iifilho 

produzido, desde que se fa_ç~ o teste de germinação, que é 
uma coisa simples, qualquer agricultor sabe fazer. 

Mesmo que haja uma queda na produção - digamos, 
de 10% ,..,..._ , por se tratar de uma semente controlada e a 
outra uma seitiente não-controlada, prevê-se que a cotação 
da soja para o próximo ano será o dobro da deste ano, que 
foi em torno de US$7,00. Hoje, já está custando US$12,00 
e deve chegar a US$14,00. U milho, idem. Então, urna peque
na- queda na produção seria ccrmpensada pelo alto preço que 
teremâs. 

Reservo-me para falar com o Ministro da Fazenda, que 
entende bem disso, e poderemos substituir as sementes sele
cionadas ou as sementes básicas por uma semente impro
visada, que não tem a mesma eficiência, mas que, no final, 
poderá render até mais para os agricultores e para o Brasil. 

Muito obrigado a V. Ex~ · 

O SR-.FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~Muito 
. obrigado _a V. Ex•, Senador Ronªn Tito. - -

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
Co:dCe"der a palavra ao pr-óximo orador, uma vez que ainda 
há quatr9 Senadores inscritos, a Presidêncül: prorfciga· ~sessão 
por mais 30 minutos; -- -

Concedo a palci.vra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR- JOÃO CALMON (PMDB -E&. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro Fernando Henrique 
CardOso, Srs. Senadores, lamento ter de iniciar esta minha 

· intervenção, retificando uma assertiva do eminente Ministro 
da Fazenda e fulgurante Senador da Repúblicª. 

Ao- contrário do que V. Ex~ afirmou, não fui co-aq.tor 
do pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar a sonegação fiscal neste Paí!)_._A ini~ 
ciativa, nobre Sellador Fcirnando Henrique Cardoso, partiu 
exclusivamente de V. Ex~ 

Certo dia, recebi um convite do SINDIFISCO :..._oSindi: 
cato Nacionã.l de Auditores FiscaiS__do TêsouÍ'o Na~onal, p3ra 
participar· de um s:impósio, na cidade de São Pàulo, sobre 
sonegação fiscal. Outro colega meu gue recebe!l_idêntico con-
vite foi o nobre Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. __ _ 

Compareci a e_sse siinpósi6,_ que _fOi dQ maiS: alto _Oível, 
com a participaçãO de expoentes da área fiscal do Brasil, 
~' a_çetta altura, procurando iritroduzir uma nOta mais leve, 
_bem __ humorada, sugeri ~-~-fizéssemos, ~ _partir daquele mo
mento, uma autocrftiça em público, citando os exemplos inspi
radores do Concfiiõ dos Cardeais do Vaticano e do Soviet 
Supremo, da então Uníão Sõvléticá~ · - -

Fiz a minha ~utocrítica de parlamentar e pedi que os 
participantes daquele simpósio também fizessem o. mesmo. 
IndagueE-"É verdade ou mentira que os senhores, Auditores 
Fiscais do Tesouro. Nacional, estão proibidos de fazer uma 
devassa completa na contabilidade de alguns sup~rmagnatas 
deste País?" 

A resposta foi imediata, e foi grava-da em áudio e em 
vídeo. Eles confirmaram que, realmente, neste País, há áreas 
que não podem ser objeto d~ qualquer devassa ou fiscalização, 
por motivos óbvios. 

Decotreram alguns meses e recebi _um s~g_un"!io c9nv~te 
do mesmo SINDIFISCO. -0-Símpósio Seria realizãdõ na Cidade 
de Belo Horizonte, no salão nobre da Faculdade de Direito 
da _Universidade Fe~eral daquele Estado. _Desta vez, o outro 
Parlamentar convidado foi o Deputado Federal Roberto Frei
re. Lá, repeti as mesmas perguntas e obtive as mesmas res
postas. 
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Nobre Ministro Fernando Henrique Cardoso, é notório 
é. sabido, é incontestável que na Unidade da Federação-mai~ 
nca, qll:e é<? orgulho de todos_nós, de acordo com informações 
fidedig~as da área fiscal, a sonegação de irtlpóStos municipais, 
estaduaiS e federais é um pouco superior ao Orçamento Gera:t 
da República. Não porque o paulista seja capaz de sonegar 
1% a mais do que os demais brasileiros, mas porque São 
Paulo tem uma econ-omia extraordinariamente desenvolvida. 
. E!!- me orgulho de ser brasileiro por vários motivos, inclu-

SIVe porque nasci em um Pafs de que faz parte, t3mbém, 
o Estado de São Paulo, que se não fosse uma Unidade da 
~ederação brasileira seria um pafs desenvolvido. Sua capital 
Já é a segunda megalópole do mundo, depois de Tóquio. 

Fiquei tão profundamente impressionado com as informa
ções que obtive_ em São Paulo e em Belo Horizonte, que 
proferi pelo menos dois discursos neste plenário sobre evasão 
fiscal. 

Foi V. Ex•, nobre Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
quem teve a coragem de pedir a inStalação dessa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, ainda em funcionam.en.to aqui no 
Senado Federal, sob a Presidência do nobre Senador Ronan 
Tito,--que estã dando mais uma demonstração :toncreta da 
sua extraordinária capacidade de trabalho e - eu diria tam-
bém- de sacriffdo. - --- , 

U~a das primeiras providências ton:tadas foi a de pedir 
à Receita Federal que remetesse à nossa CPI - de inidatíva 
de V. E }C-', repito - , a declaração de bens e a declaração 
de rendimentos_ dos_ cinco brasileiros, que, sistematicamente, 
são incluídos entre os b~onários em dólar no mundo intejro. 
São 500 bilionários em dólar no mundo, cinco dos quais são 
brasileiros. A Receita Federal não tardou. E, poucos -dias 
depois, enviou ao Senador Ronan Tito todos esS~s dados. 

N?bre Ministro Fernando Henrique C"ãrdos-1'6 e meus ca
ros Colegas, estamos ainda trabalhando nesse setor. Entre
tanto, a divulgação dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito é extrem~t_mte reduzida; não consegue; talvez, 
1% ou 2% da repercussão de outra Comissão Parlamentar 
?e In9-uérito, que_está ocup3ódo as manchetes dos princip3.is 
JOrnais e os horános nobres das redes de televisão. -

Eu diria, nobre Ministro· FernandO "ilenriq-~e Ca_rdoso, 
qu~, se tivéssemos capacidade de montar um esquema para 
eVItar essa monstruosa, essa gigantesca sonegação fiscal, resol
veríamos todos os problemas da educação, da saúde e tantos 
outros que nos afligem e nos envergonham. __ 

Considero que essa iniciativa se deve exclusivamente a 
V. Er, â sua coragem,-ã sua bravura. - . . . _ 

Desejo aproveitar esta oporti.mid3de para, publicamente, -
dar-lhe esse crédito e dirigir a V. Ex~ um apelo para que 
a Receita Federal continue a alimentar ess~r-CPJ, tão pouco 
divulgada e tão importante, de dados que possam realmente 
contribuir para que -s-e elimine, senão totalmente, mas _çm 
alta escala, essa _astronómica sonegação de impostos. 

Já parece claro â CP1, mediante as priineír3.s averigua":' 
çõ_es, que há no Brasil, além daquelas doze ou quinze contas 
fantasmas apuradas na CPI do tempo do então Presidente 
Fernando Collor de Mello, pelo menos um milhão- repito 
um milhão -de contas fantasmas nos bancos sem falar no; 
bilhões de dólares que estão depositados nÚ -eXterior~ nos 
chamados paraísos ~scais. ' · · · · 

Vou acatar a advertência do nobre Presidente e encerrar 
minhas considerações, deixando essas perguntas ao nobre Mi
nistro da Fazenda Fem~do Henrique Cardoso, qll:e é respon
sável por essa corajosa iniciativa que precisa me·reê:f.r o apoio 

de todos os membros do Congresso Nacional e também dos 
principais órgãos de divulgação do nosso País. Sem essa provi
dência, o Brasil continuará enfrentando uma crise que· pode 
nos levar, mais cedo ou mais tarde - temo que mais cedo 
do que mais tilrde - a uma convulsão social. 

Fica aqui minha intervenção, aguardando os comentários 
de V. Ex• 
. O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) -Coni·a pala: 
vra o Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Senador João Calmon, V. Exa, 
como sempre, é um fi_dalg?. V. Ex~ me, cumula t;ie gentilezas 
e me atribui virtudes a que dificilmente eu poderia, na prática, 
corresponder. 

-V. Ex• diz que foi uma iniciativa corajos~, mas foi uma · 
iniciativa muito respaldada por V. Ex~. pelo Senador Ronan 
Tito_ e pelo Senado da República. 

Quando tomei a iniciativa - e efetivamente assim o fiz 
-de criar essa CPI sobre son_egação é porque estava conven
cido, até mesmo pelos argumentos que tinha ouvido de V. 
Ex•, da importância do tema da sonegação no Brasil. 

Durante o tempo em ·que fui Relator da CPI, percebi 
a gravidade da situação. Agora. estou em um papel difererite, 
como Ministro da Fazenda. Posso lhe assegurar, Senador João 
Calmon, que o que for necessário para essa Comissão, ela 
o terá. Um dos meus assessores diretos, Dr. Eduardo Jorge, 
tem estado em contato com o Senador Ronan Tito para faç!Ii
tar o avanço dessa CPI. _ _ 

-Mais do que isso, Senador. Como MiniStrO da Fazenda, 
determinei ao Dr. Osir~s, que' é 'o· Secretário· da Receita e 
que foi por mim mantid() pela_s _boas informaç9es qUe dele 
tive - ele fora nomeado dois dias antes de eu também ser 
designado Ministro da Fazenda - ; uma norma de procedi
mento simples: _disse que ele tinha autorização do MinistrO 
e do Presidente da República, naturalmente, de quem o Mínis~ 
tro recebera as instruções, para atuar de forma independente, 
p~trà inVesti~a_r o q~e fosse necessário investigar~ -Com duãs 
condiç?es:~~\]lle não ·~ouvesse pr9teção polítiq.., neiJl perse~ 
guição polítíca e que o exercício da fiscalização foss_~ um exer
cício cívico. 

V. Ex~ sabe que, nesses dias_ conturbados, a Receita é 
chamada a intrometer-se em searas muito delicadas_. Até hoje, 
o Secretário da Receita nunca recebeu do Ministro da Fazenda 
outrá determinação que não essa. Tem o meú apoio para 
fazer o que tem q!J~ ser feito, e cada vez que o que tem 
qUe ser feito linda -com problemas· e pessoas que têm peso 
político, recomendo de-novo: "Não faça nada motivado politi
q:~mente; não faça uma investigaÇão para descobrir algo qUe 
possa servir a este ou àquele, muito menos a mim, nem que 
vise a encobrir. E faça-o com discrição, sem dar informaçõ~s 
precipitadas, que podem causar danos graves àqueles que são 
acusados". 

Notoriamente, num dos casos em processo; átualmente, 
houve no começo certa pressuposição de que a Receita estava 
dando informações. O inquérito em- questão :fOi submetido 
diretamente ao Secretário da Receita. sob o controle de ho
m,em de sua estrita confiança, para ql!_e iss9 p_ão ocorresse. 
Enquanto pudemos apurar no plano administrativo, isso não 
oCorreu. - -

Quero dizer, portanto, Senador João Calmon, que não 
há óbic~ da parte do Governo para que as investigações ocor
ram corno o País necessita: com firmeza, sem ess_es paraísos 
fiscais internos. 
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Parte dos resultados derivam disso. Parte dos resultados 
da arrecadação-derivam do fato de que hoje as grandes empre
sas, algumas das mais citadas, estão sob investigação. Estão 
sob investigação cotreta, não sob pressão da chantagem, não 
para dar propinas ao fiscal, nem para usar aquilo que, even
tualmente, tenha sido achado lá para proveito político de 
quem quer que seja. Temos tido enorme cautela a fim de 
não declinar sequer quais são as empresas. 

A Receita, hoje, tem fornecido~ ÇPI, co_m,muita preste
za, as informações, porque dispõe das mesmas. Hoje não 
há necessidade de muito trabalho adicion-al, porqu-e a Receita 
está operando. __ _ _ -~ _ __ 

Quero ti:mbém dizer, para finalízar, Senador João Cal~ 
mon, que quando o Senador Ronan Tito e e·u--..:. eu-primeiro; 
depois S. Ex~- requisitamo~ ~s administradoras dos cartões 
de crédito informaç6es sobre CPF e CGC~ elas não nos deram. 
Pois bem, hoje, a Receita dispõe dessas informações. Não 
há apenas um milhão de contas fantaSmas. Não sei quantas 
são, mas foram eritregues a nós 80 milhões de informações, 
80 milhões de CPF e CGC: Não sei se haVerá 80 milhões 
de correntistãs, isso vai dar um trabalho longo, paciente, dis
creto, sem alarde. 

Pela primeira vez, a Receita está de posse de um instru~ 
mental capaz de ser mais efetivo no combate à- sonegação. 
Uma parte do trabalho que se faz na área, da qual hoje me 
ocupo, -é o contrário do que gostamos de fazer:_ gostamos 
de, imediatamente, ir à tribuna e dizer o que descobrimos 
ou o ·que estamos fazendo; o Ministro da Fazenda, às vezes, 
até sendo contido a duras penas, não pode dizer, não deve 
dizer, para ser mais eficaz. _ - -

Só estou menciorianclo esse fato porque o jornal referi!-l~se 
a ele ontem e porque o Senador Pedro Simon•é testemunha 
de que eu disse ao Presidente da República que não fizesse 
tal coisa, porque já estava feito'.-Nenl Sua ExCelência sabia. 
Não que não pudesse saber, mas porque São ~isas ~~_rotina, 
que não era o caso de o Ministro traliSrrii.Hi. Fizemos :caiãaa-
mente. --

Acho, Senador, que, realmente, temos de con9,nuar nessa 
linha, porque o grau de sonegação no _Brasil é mü_lfO elevado_ 
e 'iSSo é injtistõ para cOm aqueles que pagam. · 

O SR. JOÃO CALMON - Parabéns a V. Ex• e muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Ainda te
mos três Srs. Senadores inscritos: Senádor Almir Gabriel, 
Senador Pedro Simon e Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
Dado o adiantado da hora- e como daqui a quinze minutos 
teremos de prorrogar a sessãO novamente - , eu_ pediria 
aos nobres Senadores que sintetizassem as suas intefpe-Iaçóes, 
para -que-pudéssemos, no menor praZC)j::ióSSívei, encerrar a 
sesSão, porque teremos;-em seguida, outra _sessão extraor- _ 
dinária do Senado Federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB-- PA.)- Sr •. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Senador e Ministro Fernando Hen
rique Caráoso, faço minhas as palavras de todos os Senadores 
que me antecederam, ressaltando a inteligência, a probidade, 
a capacidade de trabalho e a obstinação do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso. 

Três palavras rile pai-eceram destacadas durant~_a expo
sição do Ministro: uma foi "irrealidade"; a outr_at_ "engessa
mente"; e uma terceira, "equilíbrio fiscal". 

Em 25 de setembro _dc_l991. fiz um pronunciamento no 
Senado, relatando os seguintes dados ~ e estava fazendo 
isso em relação à 4 'irre_alidade"_: em 1987. a proposta orçamen
tária foi de f,7 trilhão de- cruzeiros, a execução foi de 5,3 
trilhões; em 1988, a proposta foi de 1,8 trilhão, a execução 
foi de __ 6,7 trilhões; em 198_9, a proposta foi de 2 trilhões~ 
a execução foi de 15,5 trilhões;_ em 1990, a proposta foi de 
3 trilhões, e a execução foi de 21,9 trilhões. 

O que se sabe, seja em r~lação ao Governo Federal, 
seja em 'relação aos governos ~staduais e municipais, é _que 
sempre a proposta apresentada é uma mentira. Colocamos 
aqui que, na verdade, fala-se tanto de orçamento -e há 
uma enorme pantomima diante da própria sociedade bràsi
leira, porque fazemos de cont!l que discutimos dados concretos 
__, ~. travamos uma discussão enorme e, na verdadt;, tudo 
é mentira ou quase tudo é mentira. 

Ao analisar esses dados, colocava o seguinte: as receitas 
de capital foram, respectivamente, de 1,6;_3; 11 ,2; 16,2 ttilhões 
de cruzeiros. As operações de crédito foram de 1;5~ 2,8; 10 
e 13 trilhões de cruzeiros e, dentro destas, as operações de 
crédito interno representavam 1,2, 2,8, 9,9 e 13,1 trilhões 
de cruzeiros. Quer dizer: de um Orçamento em que se apresen
tava 21 trilhões, 13 eram de operações de crédito internas. 

Recentemente, o Orçamento da União apareceu com 240 
bilhões de dólares.- Na verdade, 160 bilhões de dólares refe
rem-se a entrada e saída de dinheiro. No entanto, a sociedade 
e grande parte dos políticos continuam raciocinando como 
se fossem 240 bilhões de dólares, metade do PIB. 

Há outros dados, como os seguintes: dentre as receitas 
correntes, as receitas tributárias caíram de 2 .. 7 para 2,6, e 
daí para 2,2; e, em 1990, 2,5 trilhões de cruzeiros. Quando 
tivemos um orçamento de 21 trilhões, as receitas tributárias 
marchavam em queda. O que é dramático -é que-o'IPI, nos 
dez anos que antecederam 1991, caiu de 847 para 755_ bilhões 
de cruzeiros. num País que fundou o seu crescimento econó
mico na política industriaL É in_crív~l como um País, que 
experimentou um brutal crescimento económico fundado na 
indústria. teve, ao longo dQ.tempo - dez anos exatamente 

- --,redução da arrecadação do Imposto sobre Produto Indus
trializado. 

Ainda m~is, na prática-, a sorna'i10 IPI,~onl o IóF, Tiaquele 
tempo, foi de 3,7 trilhões de cruzeiros; e_ a despesa com encar
gos da dívida chegou a 4,5 trilh9es de.cruzeiros_: O que significa 
que o IOF e _o I PI, juntos, não pagam os encargos da dívida. 

A questão que eu gostaria de colocar, MiriiStro, é se
a proposta orçamentária de 1994 repetirá a hiStória q~e o 
Brasil tem de propostas orçamentárias, ou se poderia_ ser fêita
em cima daquilo que é fundamental, ou seja, uma série acumu
lada de execuções orçamentárias, e não com base em propostas 
orçamentárias que repetem essa brutal mentira, que é a do 
Orçamento da República. 

ô segunUo ponto é referellte à questão do engessamento. 
V. Ex~ deixou claro que, na verdade, o Ministro da Fazenda 
e o- Governo têm uma dificuldade enorme em administrar 
a economia da empresa pública chamada União Federal, por
que· recebe um Orçamento que é extrematné-nte engessado 
- talvez em torno de 80% do total dos recursos ou- rn:ais 
- , e esse engessãmento, em grande parte, resulta do fato 
de ter vinculação para a educação, vinculação para o pessoal 
-ou, melhor dizendo, não tem vinculação mas-é uma despesa 
que não se- pode alterar- ·e- vinculação com a área da previ
dência. 

. . '~ 
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Aí entra a questão que tenho interesse de discutir. Na Constituinte, tive de dirimir certas dúvidas_ entre os econo~ 
verdade, ao longo desses trinta anos, o que a Receita Federal mistas c V. Ex• Creio que o ajudei a -convenCer álguns 'econo-
tem feito é reduzir sistematicamente a arrecadação de impos- mistas da justeza do seu raciocínio e não terei mudado de -
tos. No âmbito da seguridade social, no âmbito_ da Previdência ponto de vista. 
Social, melhor dizendo, ou-se-manteve ou cresceu. Vou responder-lhe duas questões. Primeiro, quanto ao 

Então, o que aconteceu com a Constituição de 1988 é Orçamento_de 94. Desejo também que ele seja o orçamento -
que nós garantimos que os agentes da área económica dei_xas- -= que diga a realidade. É uma pena que não se possa expressá-lo 
sem de se abastecer nas contribuições dos trabalhadores para numa moeda~stável, porque aí então se veria com mais facili-
"quebrar os galhos", ou fazer os piojetos que eram· do inte- dade quais são os problemas. Mas mesmo como porcentagem 
resse da área económica. Engessou-se, sim, pela Constituição, do PIB já se tem_ uma idéia d_o _que vai acontecer, e certamente 
e, com isso, tirou-se_ da área económica aquilo -que ela sempre a equipe do Ministério do Planejamento _está trabalhando com 
usou com regalo. A ponte Rio-Nitcrói e tantas outràs coisas seriedade para que os_dados sejam um reflexo da realidade. 
foram feitas exatamente_com recursos da Previdência Social. Casq contrário, será difícil depois operar esse ·orçamento. 

Então, o que eu gostaria de colocar, Sr .. Ministro, é que No que diz respeito d_iretament~ __ à questão que V. Ex' 
todas as vezes que tocam nesse assunto eu me sinto muito levantou - da Previdência Social - , a situação atual é 
responsável, pelo fato de ter sido Relator da Constituinte essa descrita. E V. Ex' tem razão, vamos ter dificuldade de 
sobre isso. Resumidamente, nós pegamos trinta anos de previ- qualquer maneira, porque esses 15, 18% são brutos. Isso não 
dência, colocamos aquilo que admitirfamo"s_ser-·um cresciinefl- será suficiente. Vai haver uma falta de três a quatro pontos 
to razoável, que chegou ao limite de 40, negociamos em 30 percentuais de PIB para cobrir as necessidades mínimas. Esta-
e chegamos a 25% sobre a história da previdência, da saúde mos fazendo grandes esforços para tentar resolver o problema. 
e da assistência; e colocamos, corno fundamento ou base pata A gravidade da situação não decorre do fato de que a 
isso, contribuição do.s empregadores sobre folha, faturamento Previdênc_ia dispõe de recursos que não podem ser manipu-
e lucro. Na verdade, nós não conseguimos duas_outraS fontes, lados pelo resto da economia. A Previdência é prioritária, 
que chegariam aos 40% que nós queríamos. Na verdade, nós vai ter que pagar. O problema é que, hoje, mesmo bem admi-
só constitucionalizamos o faturamento e entramos com o lu- nistrada e mesmo a economia não estando em recessão, como 
cro-. não_ está agora~ e~tamos no limite a partir do quar o Tesou-ro 

A execução orçamentária está mostrando o seguinte: terá que acrescentar recursos de outras fontes para reforçar 
quando há competência na área da Previdência Social, 6 siste- o caixa da Previdência. ---
ma se mantém em equihbrio, mesmo em recessão_, coisa que A Previdência paga zero -para a saúde e zero -para a assis-
não-acontece em nenhum lugar d_o mundo. tência social. O equihbrio atual da Previdência se deve ao 

Então, o sistemá foi pensado de maneira correta. Agora, desequilíbrio total da saúde. Não quero entrar na polêmica 
o que é grave de se pensar é que V. Exa coloca que, para entre o Ministro da Previdência e· o Ministro da Saúde, porque 
o ano que vem, se está esperando 18% do PIB para o Orça- meu ponto :de vista sempre foi o de que tudo é dinheiro do 
menta. Uma questão pode ser posta aí: _se esses 18% corres- Tesouro. Se o Ministro da Previdência paga·r 35% à saúde, 
pendem ao Orçamento líquido, ou ao bruto, porque, sendo ele é que vai ficiu no déficit e vou ter que cohrfr o déficit 
o bruto, nós continuaremos com um problema extremamente dele. Ao invés de ser o déficit da Saúde, é o da Previdência. 
grave, exatamente em função do pagamento dos juros da Do ponto de yista do Tesouro, é igual. 
dívida mobiliária interna. Não é mais nem a questão da dívida Se o Ministro da P-revidência está atuando de unia manei-
externa. ra competente, para que criar uma dificuldade adiciOnã.l? Va.:. 

Este ano, ou o ano passado, se pagou algo como 9,6 mos resolver o problema da saúde, coisa que estou fazendo. 
bilhões de dólares de encargos da dívida interna. Isso é mais Com enorme dificuldade, estamos cobrindo o custeiO da saú-
da metade de tudo que se paga para 14 milhões de aposen- de, numa proporção que e- difícil de susteniar no tempo. 
tados. Nós não_ vamos, de maneira neni:t':lma, aceitar.que os_ Atualmente, não temos recursos nem para a saúde. V. 
economistas arranjem uma maneira pela qual alguém que Ex• pode ajudar muito com o seu conhecimento e imaginação 
se aposentou com dez salários mínimos, ao cabo de quinze, -até mencionou dois impostos-que não foram CónS:tituciona-
vinte anos, receba três salários ,mínimos, que era o que acon- Iizados. Precisamos de recurso adicional. A solução da questão 
tecia. da saJ.JQe_pela via da vinculação de 10% é ilusóri~. Não há_ 

EntãO, essa ConstitUição precisa ser-reforinad~a? Precisã. isso. Sai de onde? Não existe. Essa solução é Iácff, mas. não 
Não tenho a menor dúvida de que muitas coisas referentes te111 nenhuma expressão concreta, porque, se não aumentar 
a aposentadorias, que foram aprovadaS inclusive contra o meu ____ o bolo, esses 10% sairão de recursos que já não são suficiientes -_ 
relatório, relatório que defendíamos, precisam ser modifica- para pagar o resto. E ~omo é ql!·e- se faz? Resolve-Se~ entre 
das, mas o resultado final disso é de longo prazo; não salvará aspas, o problema da saúde e arrebentam-se todos os outros 
a situação imediata do_ País e das finanças públicas. Ministérios. Isso é inviável. 

Realmente, o_equilíbrio fis~al é muito importante- e Esse pr'oblerna, Sr. Presidente, por mais que a sociedade 
V. Ex• já" deu a resposta--, mas não _será por ele só que não goste, vai ter de ser enfrentado. Os recursos disp~:míveis 
se resolverá o problema da inflação brasileíra. não são suficientes para o cuinprimento mínimo das.obi'igações 

governamentais. E não me venham dizer que isso est~ aconte: 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Com a pala- cendo, porque o Estado está muito inchado. Não. E porque 

vra o Sr. MinistrO Fernaiido Hefirique Car ... dos<?_. _ temos muitos pobres no Brasil, que precisam de saúde, de 
O SR.-FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ...:._Sena-. previdência. 

dor Almir Gabriel, é sempre instrutivo ouvi-lo. V. Ex~ é um Portanto, é preciso que haja recursos para isso, fora as 
Parlamentar que sabe o que está falando, mormente neste regiões. Vamos ter de trabalhar na criação de fon~es de recue-
caso. Acompanhei V. Ex~ no tempo da .Assembléia Nacional sos. _Qua~do ouço falar na palavra corte, pergunto-me: cortar 
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o quê? O que é poSsível estamos cortando. Mas cortar o 
quê? Não é gordura, neste momento é a carne. _ 

Por isso, qUando alguém diz que o Governo tem receita 
e está escondendo, antes tivesse, mas não-tem. V. Ex• é afe_ito 
aos·nútneros·e-sabe disso. Então, nãO há muito oque cortar. 
Pode-se racionalizar, diminuir débitos, dimínuir -gastos o quan
to possível, mas, sem reformas mais profundas, não há solução 
para essa ·questão. _ _ 

Com relação ao que está acontecendo com os -juros_, teria 
a dizer que, para a dívida mobiliária interna, no primeir-o 
semestre de 1993, dispensamos US$3,87 bilhões. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência piõTfOgii por mãis-20 minutos a Sessão, esperando que 
com esse tempo possamos chegar ao seu encerramento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO::.._ Isso 
é para 1993, é dado realizado. Se imaginarmos que foi mais 
ou menos a mesma ·coisa no seguitdo semestre, isto vai dar 
uns US$7 ou 8 bilhões. É o que custa a dívida mobiliária 
federal interna. Por isso tenho tanto -empenho em quitar as 
dívidas. Não há outro jeito e por isso temos que· privatizar 
para poder quitar a dívida. Se ficarmos livres disso, é um 
recurso adicional importante. 

Temb~f01itros mecanismos, que estamos preparando, pa
ra aliviar a dívida, sem que se faça calote. Atualmente, existem 
recursos -disponíveis, pois o Brasil está com melhores créditos 
para minorar a questão do peso dos juros sobre a dívida._ 
Mas digo a V. E~ que já diminuiu- muito a proporção de 
juros que pagamos e queremos diminuir mais, 

Eu gostaria de pedir. mais uma-·- vez, a colaboração de 
V. Ex' Penso que o Dr. Edmar Bacha ficaria muito_ feliz, 
assim como o Dr. Sérgio Cu tolo, que trabalha com o Ministro 
Antonio Britto, de contar com sua ajUda na procura de solu
ções para resolver a questão da seguridade. Esse problema 
tem de ser resolvido, e o_País vai ter que dar um jeito de 
gerar recursos capazes de fazer face a um compromisso mínimo 
da sociedade. 

OSR. PRESII)ENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• dese-
ja ContraditaTO- Sr. Ministro? -

O SR. ALMIR GABRIEL - Não seria contraditar. Eu 
gostaria apenas de dizer ao Ministro, em um rnfnuto, que -
tenho a perplexidade de contemplar o Supremo Tribunal Fe
deral tomar medidas ou decidir no sentido da inconstitucio
nalidade de determinadas medidas e não resolver a questão 
do FINSOCIAL. 

Quero apenas assinalar que os_ gastos cOrii benefícios na 
década de 70 até 80, que correspondiam a 6% do PIB 1 __ ~ojç 
estão em 4%, e os gastos com saúde. de3,6%, ~~ix!lr~Ql 
para2.2%.. ___ .. ·-

O FINSOCIAL seria um instrumento da maior impor
tância para que se pudesse blls~ar algum equilíbrio dentro 
dessa área. Reconheço e parabenizo o esforço de V. Ex• no 
sentido de prover a. saúde, pelo menos nas necessidades míni
mas para o seu funcionamento. Congratulo-me- com V. Ex~ 
por esse trabalho. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDClSb -Muito 
obrigado, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. __ 

O SR. PEDRO SlMON (PMDB-RS. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, quero 

felicítar V. Ex~ pela clareza da exposição e pelo significado 
de sua presença aqui até este momento. 

É claro _que o País sabe que o Congresso_ Nacional vive 
uma hos~ diferente. de profunda responsabilidade. Este mes
mo Col}_gresso que- atendeu ao apelo popular e determinou 
o impeachment de um Presidente da República, agora é convo
cado para fazer uma auto-análise, rever seus atos com grande 
reflexão e responsabilidade, e, c_om tremenda mágoa, tomar 

-algumas decisões. _ _ - _. . · 
Apesar disso, a presenç-a de V. Ex" nesta Casa continua 

sendo importantíssima. V. Ex~ é um ministro que se vem 
impondo o respeito e a admiraçã0 desta Nação. Há muito 
tempo eu não via, .por parte da sociedade, tanta simpatia. 
aplauso e expectativa como a que ela demonstrou em relação 
ao plano ecõnômico dC V. Ex~~ pela credibilidade do seu nome 
dentro c fora do País. A exposição que V._ Ex• fez trouxe 
imensa-expectativa à Nação. 

Lamentavelmente, V. Ex\• não tem sido muito feliz em 
relação aos acontecimentos. Contingências adversas têm im
pedido que este Congresso aprecie o plano económico de 
V. Ex· Quando era de se esperar uma re-sposta de otimismo 
da sociedade em relação a esse plano, o Congresso passou 
a discutir, durante 40 dias. o reajuste de 100% dos salários, 
ocupando, durante todo esse tempo, as manchetes dos jornais. 
Não tenho dúvida em dizer que· aumento de salário não causa 
inflação. Todavia, a especulação que se faz em torno do assun
to criminosamente causa inflação. 

Passaram-se os40 dias. Quando imagináVamos-que a·prõ
posta de V. Ex' começaria a ser manchete de primeira página 
nos jornais, vieram a regulamentação do Imposto sobre Che
ques; o veto, que causou uma profunda interrogação à Nação; 

--a declaração- de inconstitucional idade do Supremo Tribunal 
Federal. É um direito da Suprema Corte, é claro, mas não · 
deixa de causar estranheza que o Congresso aprove um proje· 
to. por imensa maioria, quase a totalídade, em duas votações. 
e o Supremo Tribunal Federal, por cinco votos~ termine derru
bando essa decisão, por inconstitucionalidade ou não, do Con-
gre_sso Nacional. _- o - ~ - - • 

Encerfi:tda essa fase, surge, agora, esse grande e profundo 
debate em torno daS interrogações em relação à Comissão 
do Orçamento. Primeiro, um debate sobre o próprio Orça
mento, sobre a Mensagem que estava aqui~ depois, esses fatos 
que fazem o Congresso Nacional parar em função dessa dura 
realidade. 

Por isso. parece-me que V. EX'! não teve sorte no fr.gir 
dos acontecimentos. Nada foi destinado contra V. Ex\ mas 
os fatos aconteceram, impedindo-nos de sentir o plano bri
lhante da sua equipe e o resultado que ele poderia su!tir. 

No entanto, o fini do ano se aproxima; já est8.inos no 
dia 4 de novembro, e surge uma profunda interrogação: sai 
revisão ou "emendão"? O Congresso vem discutindo, desde 
janeiro, e até agora não conseguimos sair ·deste primeiro deba
te: será reforma ou "emendão"'? A revisão passou, é verdade; 
também é verdade que se está tentando. e não se está conse
guindo, votar o Regimento. Vai~se_fazeris_to na próxima terça-

- feira. Dizem os representantes das bancadas dos "contras" 
que não vão deixar votar o Re.gimento _,na térç~-fei_~a_, caso 
não haja um entendimento prévio; segun-do os •'contras", eles 
provocarão um amplo debate, com acusações. sei lá mais· o 
quê. 

Há uma segunda discussão, que é essa da CPI, incluindo 
pessoas com dúvidas sobre se vota ou não, se espera ou não 
a CP!. . 
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Há ainda uma terceira discussão: _a Comissão de Consti~ 
tuição. Justiça c Cidadania. do Senado Federal, por 14 VotOs 
a 1, decidiu que a votação será hicameral. ao contrário do 
que diz o Rt:gimcnto elaborado pelo Deputado Nelson Johim, 
que determina que ela seja unicameral: vota a Câmara e. 
depois. o Senado. E já dizem colegas Senadores, tendo à 
frente Senadores ilustres, juristas- está áqui o Senador Josa
phat Marinho- hcm como Deputados que quem perder en
trará com recurso nu Supremo Tribunal Federal, que poderá 
fazer com yue as coisas cheguem ao seu final. 

Estou preocupado com isso. Tenho conversado cOfn V. 
Exb e sei da sua angústia. Esta questão deve ser colocada 
aqui, ·com a presença de V. Ex• no Senado. mas também 
perante o Congresso todo. Algo tem que ser feito. Creio 
que deveríamos- V. Ex", o próprio Presidente da Rep.ública, 
o Presidente do Senado e do Congresso Nacional. as Lide
ranças- nos rcunit. com a maior urgência, amánhã, segunda-· 
ou terça-feira, para debater uma maneir<l de conviver. 

O Governo diz que tem questões éXtrCmamente neces
sária~,"à serem resolvida-S, por exemplo, Saúde e Previdência. 
O nobre Senador Alinir Gabrielirlformou acjui que cariaram, 
praticamente pela metade, as verbas destinadas à Saúde. Essas 
são as questões que se quer discutir, mas elas não vão resolver 
o problema do Dr. Fernando Henrique Cardoso. nem do 
Presidente Itamar Franco. São questões necessárias para quem 
confia neste País, para quem do PT acha 4ue o Lula pode 
chegar lá, ou para quem do PMDB acha que o seu candidato 
pode chegar lá, ou _para quem do PDT acha que o Brizola 
pode chegar Já, ou do PFL ou do PDS que achem que os 
seus candidatos podem chegar lá. 

Temos que buscar o entendimento e nos dar as mãos 
em torno do Brasil. Não podemos apostar no quanto pior 
melhor. Já estamos com essa imagem nacional. De repente, 
estamos tendo a coragem de expor sinceramente a nossa reali
dade perante a Nação; mas é como se o Orçamento, durante 
o regime do autoritarismo, fosse da maior sCriedade, e Hvt!sse.
mos criado, agora, as emendas, a corrupção c os desvios. 
É como se isso não fosse uma criação exatamente do regime 
de exccção. Durante todo o regime de 64, o Congresso foi 
acusado de mil coisas, mas nem de uma-vírgula com relação 
ao Orçamento. · · 

Neste momento, dentro de uma democracia, es.tamos de
batendo e expondo as nossas chagas, abrindo o nosso coração. 
Não é para tentar a volta do regime de força; pelo contrário, 
é para purificar e melhorar a democracia. Dentro desse contex
to, precisamos ter coitdições de convivência, Sr. Presidente 
Humberto Lucena; chamar o Ministro, o Presidente do Supre
. .mo Tribunal Federal; carriinharmos ju-ntos com o próprio Pre
sidente da República e encontrar uma forma de conviver. 

Há possibilidade de se votar algo que seja essencial. Não 
estou dizendo que os "contras" e os _"a favor" da Revisão 
abdiquem de. suas posições: o que estou dizendo é que nos 
sentemos à mesa e busquemos o entendimento, seja por dois 
terços, ou três quintos, ou maioria, em torno do que é neces
sário. Precisamos é votar, isto é que é fundamental. 

Nobre Ministro, V. Ex~ tem repetido insistentemente que, 
no ano que vem, a situação vai fiCa-fTnsUSfentável. Estamos 
esperando o quê? Ontem, V. Ex•, o Presidente. da República 
e eu conversávamos exatamentc sobre isto. O Gõverno está 
amarrado. Aí se pergunta ao- MiniStro Fernando HenriqUe 
Cardoso: qual é o plano de Governo? Mas como ele pode 
apresentar um? Em primeiro lugar, ele não sabe, porque o 
Regimento não diz, se o Govern·o vaf pOder ou não apresentar 

mensagem. Se não vai poder, que vaidade é essa de dizer 
que tem um plano? Ele pode dizer que tem um pensamento, 
mas não pode apresentar uma proposta. Em segundo lugar, 
o Governo não pode apresentar um plano, porque não sabe 
se vai haver revisão, ou reforma, ou outra coisa. 

Penso que, apesar de tOdas as divergCncias que possam 
existir, podemos nos sentar à mesa e encontrar um entendi
mento em torno de alguns pontos. Pode até haver vetos da 
parte de alguns, mas, em relação a alguns pontos, poderemos 
dizer~ com isso concordamos, pois é necessário, justo, funda
mental; ponanto. vamos fazer isso. 

Sr. Ministro, a presença de V. Ex·• nesta Casa é muito 
importante. E peço o seu pronunciamento a respeito dessa 
tomada de posição. dessa questão fundamental, cujo respon
sável é V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:. Concedo 
a palavra ao Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. 
Presidente, Sr. Líder Pedro Simon, eu aguardava a manifes
tação de V. Ex·' Não queria me precipitar .Porque i1ãOe devido 
a alguém que está no Executivo urgir o Congresso com a 
força com que faz V. Ex·', sobre a necessidade de cncontn:lfmos 
uma maneira de sair do impasse atual. Deixei entrever, che
guei a dizer, mas não o fiz nem com a veemência .......:. que 
não é do meu estilO - nem com a clareza com que fez V. 
Ex• nesse pedido ao Congresso. Tem V. Ex" inteira razão. -

Srs. Senadores, Srs. Deputados aqui presentes, Sr• Sena
dora, eu disse hâ pouco que a hora era agora. O Congresso 
está passando por uma transformação substancial. O Con
gresso p-oderá ganhar nesfe processo de novo- digo de novo! 
-o respeito desta Nação. Mas, para que isto ocorra, pre-cisa
mos tomar decisões que, a meu ver, não devem ser, corno 
eu já disse, impostas por um setor ao-outro, nem pelo Execu
tivo aô Legíslativo; nem deve o Executivo ficar esperando, 
paSSiVamente, o que o Legislativo venha a fazer. Não é isso 
que o País espera de nós neste momento. O País espera de 
nós con)'er.gência em torno de pontos fundamentais, para que 
o Bra_sil dê o grande salto que ele está preparado para dar. 

E_ muito difícil para o Ministro da Fazenda, que _foi Minis
t"ro -daS Relações Exteriores e que tem um relativo conheci
mento a respeito de vários países e centros de decisão no 
mundg, tentar explicar como e por que será conveniente fechar 
o acordo da dívida externa, investir no Brasil, seguir acredi
tando, se o Ministro não pode dizer qual é base _de tributação 
para o Orçamento de 1994; se ele não pode dizer qual o 
rumo_ que o País vai tomar em assuntos vitais para ele. É 
quase impossível manter hõje, como temos mantido, a inflação 
nesse patamar elevado, mas estável; rolar a dívida interna 
como temos feito; manter os agentes económicos informados 
de que a situação é promissora. 

Regozijei_-me quando ouvi o Senador Ronan Tito, ·n·o 
final, porque S. Ex-' disse a verdade, mas que custa a refletir 
em nós próprios: no ano que vem, temos uma excelente opor
tunidade econõmica na agricultura ~ na índústria - o Presi
dente da Federação das Indústrias disse que o setor crescerá 
est~ anO a 7% e pode crescer mais no ano que vem; oportu
nidade, ainda, de receber investimento externo, que~ sei que 
existe-para o Brasil, além do fato de que a economia americana 
retoniou, embora em níveis- ainda pequenos, O crescimento. 

Há, pois, muitas condiçõe_s favoráveis. Já repeti tantas 
vezes que o endividamento não chega a nos afogar~ falta só 
o entendimento, mais nada; falta só que digamos ao ~aís 
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que estamos à altura dele, que estamos abrindo mão de picui~ 
nhas; que, por favor, njo falem em candidaturas quando_se 
discutirem coisas sérias neste País. Candidatura, hoje, não 
é sério em um país que não sabe como vai ser o ano que 
vem. É eleitoralismo barato que mcre_ce repulsa. Sempre me 
indignei quando, eventualmente, falavam -~m mim, dizendo 
que teria agido assim ou assado, porque queria ser candidato. 
Sou um homem sério; não sou propag"'ãrtdista de mini mesmo, 
nem estou disposto a negociar os problemas do Brasil a troco 
de votos; mas há quem esteja, porque há. Essa CP1 que aí 
está é muito importante; não pode se desvirtuar também nesse 
sentido. O Brasil não está dividido de uma maneira radical 
em puros e impuros. É preciso aumentar, sem dúvida rierlhuM 
ma, a taxa de _correç-âõ neste País, mas ela não pode ser 
feita na base do chicote e do estigma apenas. Tem de haver 
crimínosó'na cadciã sim. Tem de haver sonegador preso, mas 
tem de haver processo correto c tem de haver também crença 
na democracia. 

Eu disse,- Senador- ou quase disse_- q~e o -~~~e mais 
me preocupa são asTristituições I-epublican-as, não porque haja 
golpe à vista, porque não há, mas porque elas têm que_ funciO
nar para que 6 povo acredite nelas. c funcJonar hoj"i:- é fazer 
o que V. EX" sugere. é arregaçar aS mangas; C iSto 'nãO é 
só responsabilidade do Presidente da República, do Ministro 
da Fazenda ou do Líder: é também do Senador, do cidadão 
brasileiro. 

Urge que nos juntemos para analisar a sit'uação. Os núme
ros estão erradosJ: Vamos corrigi-los, embora ninguém seja 
capaz de dizer que esses números estão errados, porque não 
estão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar 
a campainha.)- Peço licença ao Sr. Ministro, porque tenho 
que fazer a última prorrogação- espero que seja a última. 

Consulto o Plenário soh,re a prorrogação da sessão por 
mais 15 minutos - até às 21h, quando teremos uma sessão 
extraordinária do Senado Federal. (Pausa.) 

Não havendo objcção do Plcná~io, es.tá prorrogada a ses7 

são por 15 minutos_. 

O SR. FERNANDO HE'IRIQUE.CARDOSO- Obri
gado, Sr. Presidente. 

Ninguém é capaz de desmentir coisas simples - e não 
tenho dito mais do que coisas simples. Tenho convidado a 
todos que criticam a VIrem- olhar as contas c corrigiMlas, se_ 
estiverem erradas. É -impossível governar quando o cobertor 
é curto. Passou a ser um exercfdo_de suplício. Ê fácil criticar 
e não assumir-te.Sponsãbilidade de criar ·condições pãra as 
saídas. 

O Brasii está cansado da crítica e da -dern"ã.gogi~. Está 
cansado de uma certa hipocrisia, do hábito de usar a palavra 
com facilidade- c muitos de nós somos capazes de fazê-lo: 
usar com facilidade a palavra e não dar uma saída concreta. 

O Senador Pedro Simon tem razão: é responsabilídade 
do Congresso· Nacional_, como é do Governo, encontrar esse 
caminho, e não é difícil. Deixemos de lado as posições fundaM 
rnentalistas extremas. Um país não acaba em uma- fCração, 
quanto menos em um dia, e não se resolve tudo de uma 
só vez. Mas o País tem de ter rumo, e esse· rumo -não pode 
ser imposto. -

Senador Pedro Simon, o seu apelo é o meu também. 
Já não tenho dúvida, a esta altura, de_ que o Governo precisará 
de uma cooperação ativa do Congresso_ Nac~onal para fazer 
face à gestão da coisa pública etn 94. Já não me refiro às 

grandes retormas. Será preciso a colaboração ativa do Con
gresso para fazer face à gestão da .coisa pública em 94. E 
os atuais responsáveis pelo País, Congres::.o Nacional e, Poder 
Executivo, seremos responsabilizados amanhã, se não formos 
capazes desse entendimento, porque o entendimento é a nova 
cara do Bra_s_il. 

Essa pobreza de que tanto se fala vai continuar por aí. 
se não tornarmos medidas, Já disse que o fortalecimento da 
moe_da é condição para acabar com __ a miséria. Não é para 
servir a ortodoxias econômicas: é para acabar com a miséria, 

Recursos para pagar a saúde e a Previdência Social são 
necessários_para o p-aís sobreviver, e isto fem- que ser dito 
com muita força. É preciso também acabar com essa mania 
de dizer que não há mais com que se contribuir, que basta 
cortar. Não basta cortar; tem que se fazer as duas coisàs: 
gestão austera e contribuição correta. A sociedade tem de 
responder o _que ela quer do Estado e que cara ela quer para 
este País; se vai continuar perpetuando a _desigualdade ou 
se vai acabar com ela. 

Não adianta fazer discurso: fazer discurso e obstruir aqui 
uma medida concreta é contra o povo. Não adianta um d~scurM 
~o que não salva ninguém. Nós que somos mais velhos já 
estamos cansãdos de ouvir discursos. O que salva é nos enten
dermos e tomarmos medidas que_ efetivarnente criem condi
ções para o crescimento. Elas- existem aí à vontade. Todo 
o nosso problema é político. não é econômico nem técnico. 

Quando o Senador Suplicy me perguntou sobre o .c_urren
cy boarô, que é uma solução técnica, não é o Senador que 
é patético: é patético que o Brãsif ainl:h! p~_"'se que sejam 
soluções desse tipo O que está nos faltando. Temos várias, 
e nenhuma vai dar certo, se não tomarmos uma dedsão política 
firme e corajosa de mudarmos mesmo para valer. Se tomarmos 
essa decisão, são várias as soluções possíveis. E a sociedade 
está ansiosa para que apontemos um camiriho; mas não é 
o Ministro da Fazenda que o fará. 

Eu sempre disse, desde que assumi esta posiçãO, que 
não sou salvador de nada. As várias homenagens e ap_lausos 
que recebi, não os tomei nunca como expectativa de salvação, 
porque isto é embuste, e não sou embusteiro. Recusei-me 
sempre a esse papel. Mas, se tomarmos em conjunto uma 
decisão firme para que o País sinta que há caminho comparM 
tilhado, Sr. Presidente do Senado, pode V. Ex' ter certeza 
de que a equipe ecmtômica sabe o que fazer para acabar 
com a inflaçª-o· 

O SR. PEDRO SIMON ~sr. Presidente, só para concluir, 
eu gostaria de felicitar o Sr. Ministro Fernando Henrique 
_Cardoso e dirigir-me a V. Ex', Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, creio que, nesta oportunidade_,_ poderiaM 
mos marcar com V. Ex• e o Sr. Ministro- inclusive, penso 
que tanto o Ministro quanto eu falamos em nome do próprio 
Presidente da RePública - para verificarmos. na próxima 
semana, o que podemos fazer no sentido da busca desse diálo
go. Acredito até que seria urna página büriita que este Con~ 
gress9 faria, se, ao mesmo tempo em que estamos fazeitdo 
a CPI, o levantamento dos fatos que devem ser levantados, 
cuidássemos da outra parte. Isso seria uma maneira de buscar 
esse entendimento, esse diálogo. _ 

Este Governo procura ser um governo sério. No que 
tange à figura do Sr. Itamar Franco, parec_eMme que não hâ 
nenhuma dúvida nesse sentido. Como disse o Ministro da 
Fazenda, este Gov_erno tem se colocado à disposição desta 
Casa para tudo que for necessário- Banco do Brasil, Banco 
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Central, Ministério da Fazenda, os ·vários setores ---=- além 
de deliberar que fossem acompanhados os· passos da CPI, 
porque sabemos todos que, muitas vezes, aquilo que é dito 
ou _feito aqui é executado lá no Poder "Executivo. 

Portanto, essas determinações estão sendo feitas no sen~ 
tido de que, à margem do discurso~-como diz bem o Ministro 
- pro_curemos mudar na prática. 

Estamos vlverido uma hora séria, Sr. Presidente. Vota
mos o impeachment e, neste momento, estamos tendo a res~ 
ponsabilidade de nos auto~analisar. Não há, pOis, outra saída 
a não ser agir ·com firmeza. Se 030 tomarmos a diretriz- de
mudar, se não buscarmos a responsabilidade de mudar, não 
sei como será a próxima crise. Já viVemos a crise do inipeach~ 
ment. estamos vivendo essa agora. Se não mudarmos o ritmo, 
se continuarmos no aperfeiçoamento da maneira de corrom
per, não precisamos mais nem fazer CPI, porque não haverá 
motorista, mulher, secretária, absolutamente ninguém; o di
nheiro será depositado lá fora, a perfeição será total. Ou 
mudamos agora, ou não haverá mais o que fazer. Por isso 
entendo que o momento que estamos vivendo é de profunda 
reflexão. Não é possível que este congresso, q_ue é eápaz 
de criar uma CPI e fazer uma auto-análise, visando mudar, 
não tenha lógica nem raci9cínio suficieri.i:.e para buscar o e-nten
dimento. 

Faço este apelo, Sr. Presidente -e falamos eu e o Fernan
do em nome do Presidente da Repúblicá - no sentido de 
buscarmos uma fórmula para, no dia 31 de dezembro, não 
ficarmos aqui olhando uns para os outros, cada um cobrando 
a sua parte, seja no easo de o Presídente vir ao COngresso 
ou de irmos a Sua Excelência e sentarmos à mesa com às 
~deranças. ou com quem V. Ex• achar importante. Vamos 
fazer urna trégua, um armistício. A luta continua, mas~ dentro 
desta luta, faremos este arÍnistício, e estãs ~questões serão 
colocadas acima de A, B, _c ou D, acima d:is (juestões pessoais. 

Era isso o que eu gostaria de expor, aproveitando para 
c~mprimentar a figura do Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Darei a 
palavra ao último interpelante inscrito, senador Cid Sabóia 
de Carvalho, a quem solicito faça um eSfá[ço para síritese, 
~fim de tentarmos não- exceder as 21h. 

OSR. CIDSABÔlA DE CA.lí.VALHÕ(PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, ~rs. Senadores,_Sr. 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, a minha pergunta é 
muito breve, não porque estejamos, a esta altura dos aconted
ment'2s. com tantas horas de. t~abalhQ e o cansaço de V. Ex~, 
mas é porque é- breve mesmo. 

Gostaria de saber se vai continuif essa-~políticã de juros, 
inclusive com a impossibilidade da utilização democrática do 
sistema financeiro nacional. · ·· -

Sabe V. Ex• que, neste momento, o -cheque-ouro;·esseS 
cheques garantidos são uma grande farsa._ Quem necessita 
dos bancos, na verdade, não conseguirá sair'ifeSo-dessa neCeSsi~ 
dade, pois essa política de juros que está sendo adotada pelo 
Governo atual é altamente perversa para com a sociedade, 
notadamente para com as pessoas necessitadas. Queria que 
V. Ex• noS desse uma informação pela qual fosSe possível 
ácreditar no fiin da ditadura do sistema financeiro nacional. 
Era somente esta a pergunta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, já respondi duas vezes a essa pergUn
ta, mas não me furto a responder pelt1. terceira vez, porq~e 
.sinto que essa indagação o angustia, como a ffiim-ta-rribém. 

Em primeiro lugar, Senador, quero dizer a V. Ex~ _que 
a política do GoVerno iatual é de que os juros caiam. E os 
juros caíram, Senador, para a metade- 17%. C()mo vivemos 
nesta confusão inflacionár13,_·as· pessoas Prest?~" atenção ao 
juro nominal. O juro -real, que é Õ que cont_a, caiu pela metade, 
50% em um ano. Che_gou a Um P~~amar cuja compressibilidade 
é menor. Por quê? Porque o piso do juro é_dado pela taxa 
de juros internacional mais o risco BrasiL Por que me empenho 
no acordo da dívida externa? Porque isso_ diminui o risco 
Brasil, tira de dois a três pontos do juro real. 

Senador, o mercado existe. Talvez fosse melhor que não, 
mas é muito aJltigo, ten;t séculos. Não vejo com o capitalismo: 
veio arltes. o mercadO existe e impõe certos patamares. Hoje, 
o piso é dado pelo juro internacional mais o ris_co BrasiL 
O j~ro do to~ador, nesse nível, é_ de aproximadamente 10% 
real; o juro aceitável seria algo acima disso. Entretanto,$ena~ 
dor, caímos de 40%, que foi a política anterior, para 19%, 
18% e já foi a 17%. Já expliquei por que foi a 19%, 18%: 
houve especulação de mercadoria e sobre o dólar; e, para 
a inflação não galopar, foi preciso levantar os juros. Vou 
repetir: quando o juro sobe, a inflação cai, ao contráriO do 
que se diz. Só que o" custo disso é a recessão. Então, estamos 
ali no equilÍbrio: não pode deíxar galopar a inflação; às vezes 
tem que dar uma puxada nos juros; depois tem que baixar 
para evitar a recessão. Isso, Senador, é práfiCã·.-Não me peça 
o impossível; porque é- o impossível que eStá sendo pedido: 
que gaste mais, que baixe o juros, que invista~ qu-e produza 
mais. Não dá. Senador. __ As C9i$aS têm que ser pesadas de 
uma maneira _racjonal. Quer~niOs.baixar mais a taxa de jurps; 
a política do Governo é nesse sentido. - -

Agora, sabe V. Ex" quanto rolamos da dívida na semana 
passada? 2,7 bilhões de dólares. Pensa V. Ex·- qUe, no clima 
em que- vive-mos, com as incertezas já aqui mencionadaS, al
guém~-em sã consciência, convence quem tem cãpit3.1 a investir 
a juios mais baixos? É a realidade, Senador. Pode-mos fazer 
o decreto, contudo, ele não vai mudar a realidade. Temos 
que mudar a realidade. Por isso o meu. discurso é o tempo 
todo o mesmo: ou diminuímos a dívida - e, para diminuir 
a dívida, tem que privatizar, além de ter mais impoStmf
ou cortamos o gasto, ou fazemos o equiJíbrio fiscal, ou vamos 
ouvir a vida_ -inteira a mesma caf!tilena na· qual me junto a 
V. Ex~ para dizer: é impossíveL E dura a saída. Essa é urna 
das partes da realidade do Brasil. _ 

Não temos alternativa senão seguir o- ca-minho difícil, 
duro, áspero de controlar as finanças públicas, acabar com 
a desordem administrava e com a corrupção. Não temos outro 

-caminho. Se baixarmos mais a taxa de juros, sobe a espiral 
lilflacionária, não haverá quem fi.õ.ancíe ã díviàa. e vem--a 
.hiperinflação, Senador. Não sou econ-omista, como V. Exa 
também não _é; mas no trato da vida pública, de muitos· anos 
já, aprendi alguma coisa, --

Ajude~me,_ Senador! Vamos tomar as de.cisões que o Se
nador Pedro Simon pediu. EsSas- âecisôes pe-rmitem que se 
lute mais ainda contra a taxa de juros. Nenhum governo baixou 
tanto e tão rapidamente a taxa de juros quanto o Governo 
do Sr. Itamar Franco. 

O SR. CID SABÓJA"OE CARVALHO- Énteitdo o pen
samento de V. Ex~ 

O SR-PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
doi, terei, inevitavelmente, que prorrogar a sessão por mais 
dez minutos, até às 21h10min .. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente. 
Sr. Ministro Fernando Henrique Caidoso, entendo a clareza 
com que falou V. Ex•; essa transparência realmente é notável. 
Mas isso é uma tese adotada pelo Governo, um comporta
mento, tanto assim que houve um momento em que Sua Exce
lência o Presidente da República--s-e desentendeu com o então 
Presidente do Banco Central, que era-o Dr. Paulo César Xinie
nes, exatamente por pensar em linha adver:~a a essa conduta. 
TOdavia, acredito na palavra de V. Ex~ e não ficarei contra 
o seu apelo. V. EX~ rrie cOnhece, como conheço V. Ex• Sabe
mos que jogamos juntos,_ naS Inesma.-S pcis1Ç-õés, eni todas essas 
questões cívicas, patriótiCas, em bem do povo, nas causas 
públicas. Apenas entendo que o reexame técnico dessa ques
tão quiçá pClSsã indicar um novo caminho. Sei que eStou ousan~ 
do muito nesta afirmativa~ sei exatamenie tudo que está acon
tecendo, não duvido nem da sua competência, nem da sua 
boa vontade, e sei que, se V. Exa_pudesse _desafogar a socie
dade quanto a isso, já o teria feito há muito _tempo. 

Tenho certeza disso, ~p~na~_ clamo que deve existir, pelos 
caminhos da técriica, pelos caminhos da Economia, do Direit_o 
Fmanceiro, alguma coiSa que possa lriin'Of~ro drama do brasi
leiro neste exato momento, enquanto vão, em grande número, 
às concordatas, às falências, às inadimplências generalizadas, 
no País. Porque não é po-sSível sair ifeso depois que se recorre 
ao- sistema financeiro haCional, qualquer que seja o banco, 
inclusive nessas ofertas que s30 feitas através de cheques ga-
rantidos, etc. -

Todavia, respeito muito a linha de conduta de V. Ex~; 
. , nem de leve quero discordar de algo que possa causar algum 

transtorno à rne_ta que V. Ex~ persegue. Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Agra
deço as palavras do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Sei 
do seu comportameiitó cívico, que é esse mesmo que ele des
creveu. Não tenho dúvidas quanto ao propósito da sua indaga
ção e estou aberto a sugestões que existam nesta matéria. 
Tenho procurado, insistentemente, conversar com toda so!t~ 
de economistas, das mais variadas tendêncfas, e estou conven
cido do que acabei de dizer: precisamOs cofubatú pela raiz 
esse maL 

Gostaria ainda, Sr. Presidente, se fie pefrnite, de agrade
cer a oportunidade que, mais uma vez, o Senado me ofereceu. 
Continuo à disposição de V. Ex~s. Se o Senador Humberto 
Lucena se recorda, quase bati o recorde do Dr. Ulysses Gui
marães, pois estou sentado nesta cadeira por cerca de oito 
horas. 

1 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen
te. A Presidência, antes de encerrar a presente ·sessão, agra
dece a presença do Sr~ Ministro da Fazenda no plenário do 
Senado, atendendo à decisão no sentido de que aqui viesse 
para falar sobre a situação econômicã -e financeira do País. 

Saliento que o Sr. Ministro teve aqui um procedimento 
bastante democrático, colocando-se inteiramente à disposição 
de todos os Srs. Senadores e, inclusive, Propon.do-se, se for 
o caso, a responder por escrito a outras perg~ntas -que alguns 
inte_rpelantes porvef!tUr~--~~o tc:~ham podido f~zer oralmente. 

Espero que o Sr. Ministro tenha oportunidade de voltar 
outras vezes à sua Casa, que é o Senado Federal, e da próxima 
ve~ fá estar cercado_de um êxito mais concreto, sobretudo 
no que tange ao combate à inflação, que não é um problema 
apenas do Executivo, mas de todos os três Poderes e, acima 
de tudo, de toda a sociedade brasileira. 

Espero também ir ao encontro do apelo que foi feito 
pelo Senador Pedro Simon, Líder do G_overno, da mesma 
forma subscrito pelo nobre Ministro FernandO Henrique Car
doso, no sentido de nós,_juntos, os três Poderes- Executivo. 
Legislativo e, quem sabe, Judiciário- tentarmos faZer, inclu
sive com a presença das Lideranças das duas Casas_no encontro 
com o Sr. Presidente da República,_ um verdadeiro rnu_tirão 
cívico para conseguirmos, pelo menos desta vez, chegar a 
.um objetívo final, que seria um grande entendimento.n~çiçmal 
para tir3.r o País da crise, mas tirá -lo verdadeiramente dessa 
crise com patriotismo e com espírito público . 

~ COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADORES: 

~~Affonso Camargo _Albano Franco_ Almir Gabriel _ Aluízio 
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz ~ Aureo Mello _ 
Bello Parga _ Carlos Patroclnio _ César Dias _ Çhagas 
Rodrigues_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares 
_ ESpendião Amin ... ~ Eva Blay _ Francisco Rollemberg _ 
Ganbaldi Alves Filho _ Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ 
João Ca!mon _João Rocha _Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho 
_José Paulo Biso!_ José Richa _José Samey _Júlio Campos _ 
Luíz Alberto Oliveira _ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacarda _ 
Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Moira Filho _ 
Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Wedekin _ Ney 
Maranhão _ Pedro Simon _ Rachid Saldanha Derzi _ Teotónio 
Vilela Filho _Wilson Martins. 

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 
estrutztra do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Senado Federal e dá outras providências. tendo 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 5 10211 

· Parecer tàvorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 166, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento lnternot 

Discussão. eni turno único, do Projeto de .Lei da Câmara 
n° 166. de 1993 (n° 3.527/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que estabelece diretrizes para a 
consolidação e o reescalonamento, pela União, de dívidas 
imernas das administrações direta e indireta dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providênicas, 
tendo 

Parecer tàvorável. sob n° 385~ de 1993. da ComissãO 
-de Assuntos Econômicos. 

3 

PROJETO DERESOLUÇÃO No 71, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 71, 
de 1993. de iniciativa da Comissão Dirctora, que transforma 
cargos vagos do Quadro de Pc;ssoal do· Senado Federal, e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

O SR •. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está eneeiTada a 
sessão. -- -

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 5 minutos.) 
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Ata da 229a Sessão, em 4 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 21 HORAS E 6 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autó
-grafos_ dos seguint~~ prqj~~os: _ 

Affonso Camargo _Albano Franco_ Alfrep~~ampo~ _ 8-lmir
Gabriel _ Aluízio Bezerra .,.. Álvaro Pachçco _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos Patrocínio _ César 
Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _ l)irceu · 
Carneiro _ Divaldo Suruagy _ EQu~~o Suplicy _ E!cio ÁlVares _ ~ _ 
Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin ~Eva Blay _ Flaviano Melo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 211, DE 1993 
. - . (N'. 1.231/88, na" c:asa de origem) 

Dá nova redação ao § 1 ~do art. 389 da Consolidação 
das Leis do Trabalh9, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 
S..452,_de IB de ~-~i_o de 194~. 

_ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho._ Gerson Camata 
_ Gilberto Miranda _ Guilhenne Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ il"lUll Saraiva _ lrapuan 
Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _João Calmon _ Jo_ão França _ 
João Rocha _ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho _ José !'aulo 
Biso!_ José Richa _José Sarney _Júlio Campos_ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães _J4voisier Maia _ Louremberg Nunes Rocha_ 
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Mãrcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mãrio Covas _ Marluce Pinto _ 
Mauro Benevides _ Meira Filho _lVJgisés_Abrão _ Nabor Júnior_ 
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Onofre Quinan _PedrQ Simon. 
_ Pedro Teixeira _ Rach.id Saldanha Derzí _ Rainilindo Lira _ 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotônio Vj)ela 
Filho _ Wilson Martins. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o c_omparecimento de 69 Sf. Senadores. Ha
vendo múmero regimental, declaro aberta a_ sessão. 

Sob a proteção de Deus, idiCiàrnos nossos trabalhos. 

O Sr._l.., Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o_seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO. 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 1.031/93, de 3 do corrente, com_u_Oitaodo ter sido v:erifi
cado erro manifesto nO textO dóS -~ÜJJógrafos; encaminhados 
por aquela Casa, do Projeto de _Lei da Câmara n~ 206~ de 
1993 (n' 478/91, na Casa de origem)", que altera o art. 472 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O expediente será encaminhado à ComissãO-de-Assuntos 
Sociais, a fim de ser anexado ao processado da re_ferida ma
téria. 

Serão tomadas as providências necessárias à publicação 
de novos avulsos. 

O Congresso Nacional decreta: ____ _ 
Art. 1" O § 1" do art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabal~o. aprovada pelo Decreto-Lei n'' 5.452, de I' de 1943, 
passa a vigorar com a s-eguinte redação. 

"'Art. 389. _ .......................................... . 
} 1 o Os estabeleCimentos, er_n que trabalhem pefo 

menos 30 (trinta) empregados, terão local apropriado, 
Onde seja perniitido- a esses em-pregados guardar, sob 
vigilância e assistêil.Cia, oS seUS filhos~ ·no perTdo da 

--amamentação.'' 

-Art:2" ESta lei entra em vigor na data de suapuiblicação. 
~rt. 39 Revogam~seas desposíções em contrário. 

. LEGISLAÇÃO CITADA, 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo DecretoMLei n~ 5.452, de P de maio 
de 1943. 

• •,, • • • 0 ~• • •~-·• • H••• ~. • • • •~-••••• •• • o. o •• ••••••• • ••~~-..~. •• • • •••• • • •••• u• 

TÍTULO III 

Das normas especiais do trabalho d3. mulher 

CAPÍTULO III 

Da proteção do trabalho da mulher 
.... :_.__ ...... -...... ;'; ......... ~· ..... -.. _._ ...... ,_,. ............... ··-······ -~ 

SEÇÃOIV 

Dos métodos e locais de trabalho 

-_ Art. 389. TOda empresa é obrigada: 
I -a prover os estabelecimentos de medidas concernen

tes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como 
ventilação e iluminação e outros que se fiZerem neCeSsários 

-à s_egurança e ao conforto das mulheres, a critério da autori
dade competente; 

_ Jl- a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitá
rios; dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente, 
que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento 
físico; 
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III- a instalar vestiárioS com armários individuais privaR 
tivos das mulheres, exccto os estabelecimentos comerciais, 
escritórios_, bancos e atividadcs afins, cm que não- seja exigida 
a troca de roupa, e outros, a critério da _autoridade competente 
em matéria de segurança e medicina do trabalho, admitindo-se 
como -suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as 
empregadas guardar seus penenccs; 

IV- a fornecer gratuitamente, a jufzo da autoridade 
competente, os recursos de protcção individual, tais como 
óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos 
olhos, do aparelho respiratório c da pele, de acordo com 
a natureza do trabalho. 

§ 1'! Os estabeleciritcntos em que -trabalharem pelo me
nos 30 (trihta) mulheres, cOm maís de 16 (dczcsseís) anos 
de idade, terão local apropriado, onde seja permitido às em
pregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos. 
no período de amamentação. 

§ 2~ A exigência do § 1'! poderá ser suprida por meiO 
de creches distritais, rrlãOtidas;-airetameniC ou mediante con
vênios- i:Om olitrãS entidades públicas ou privadas, pelas _pró
prias e-mpresas, em regime- Comunitário, ou ã cargo do Sesi. 
do Sesc, da LBA ou de entidades_ sindicais. 
............... , _____ ,,, ................... ...-................. -... -~-~ 
,,, ..•.•.... ···••·•····--·~, .. ,,,._,.,..ü .• o-:.=~.;-.,-;-.r-.~..-.--.--.nr~~··;•.••·•··•· 

(À Comissão de Assuntos SOciais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 212, DE 1993 
(N• 1.848/89, na Casa de origem) 

Destina a renda líquida de um teste da Loteria 
Esportiva Federal à Federação Nacional das APAE e 
determina outras providências. 

O CorigressO-Nacional decreta:-
Art. J9 Será destinada anualmente à Federação Nacio

nal das Associações de Pais e Amigos do~_~xcepçionais
APAE, a renda líquida de 1 (um) teste da Loteria Esportiva 
Federal ou teste que a suceder. 

Parágrafo único. A Federação Nacional das Associa
ções de Pais e Amigos do Excepcionais - APAE~ fica obri
gada a prestar contas públicas~ na forma da lei, do dinheiro 
que receber na forma deste dispositivo. 

Art. 2J O POder ExecUtivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. 

Art. 3~ ~sta lei e_~tra em vít;or _ria data de sua publi-__ 
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário". 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI W 594, úE: 27 DE MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportiva Federal e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o § 1~ do art. 29 do Ato Institucional n~ 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1~ Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para 
a exploração, em quãlquer parte do território nacional, de 
todas as formas-de _concursos de prognósticos esportivos. 

Art. 2o Fica o Conselho Superior das Caixas E:conõ
micas Federais, através da Administração dO S-erviço de Lote
ria Federal, com a colaboraç_ão das Caixas Eco1:,1ômicas Fede
rais, incumbido de da-r execução aos· serviços relacionados 
com concursos de prognósticos esportivos. 

Art. 39 A renda líquida obtida com a exploração da 
Loteria Esportiva Federal será, obrigatoriamente, destinada 
a aplicações de caráter assistencial, educacional e aprimora
mento físico, e será distribuída de acordo com programação 
expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas: 

a) 40% (quarenta por Cento) para programas dç assistên
cia à família, à infância e à adolescência, a cargo da Legião 
Brasileira de Assisténcia; 

b) 30% (trinta por cento) p'ara programas de educação 
física e ativida-des esportivas; 

c) 30% (trinta por cento) para-programas de alfabeti
zação. 

Art. 49 O Consefho SUperior das Caixas Económicas 
Federais, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partír da 
sua vigência", deverá apresentar ao Ministro da Fazenda ante
projeto de regulamentação do presente decreto-lei, para ser 
submetido ao Presidente da República. _ 

Art. 5'1 A Loteria Esportiva Federal fica sujeita ao pa~ 
gamento da cota de previdêncíi de 10% (dez por cento) sobre 
a importância bruta de sua receita, a qui\1 será integralmente 
recolhida ao Banco do Brasil S.A., em outra guia própria, 
à conta do Fundo de Liquidez da Previdência Social. 
. . Ai~~- 69 • _ Consídú~-se _renda líquida, para os efeitos deste 
d~creto-lei, a que resul_tar da rendabJ:_uta, deduzidas exclusiva
mente as-- despes~s -de custeiO e manutenção _dos serviços da 
Loteria EspOrtiva Federal, que se deverão manter dentro dos 
limites fixados pelo Poder Executivo. 

Art. 79 Este decreto-lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 27 de maio de 1969; 148° da Independência e 
~81° da República. A. COSTA E SILVA - Antônio Delfim 
Netto - Favorino Bastos Mercio - João Paulo dos Reis Ve
Uoso. 

(À Comissão de Assuntos Sodais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 213, DE 1993 
(N• 2.512/89, na Casa de origem) 

ilispõe sobre a aquisição e a doação de terras públi~ 
cas federais às Prefeitnras Municipais e dá outras provi
dências: -

O.Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As Prefeituras Municipais terão preferência na 
aquisição de terras públicas federais, quando necessárias à 

-- implantação do projeto habitacional de interesse social ou 
instalação de equipamentos urbanos ou comunitários. 
- Art. 2~ As terras públicas federais, nas me-smas condi
ções do art. 19 , poderão s_er doadas às Prefeituras MUnicipais, 
mediante autorização por decreto da autoridade competente 
da União. 

§ 19 A doação será formalizada através da expedição 
de título de domínio que será transcrito no Registro Imobi
liário, em nome da Prefeitura Municipal, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias. ~ 

§ 29 Reverterão ao património da União, independen
temente de qualquer indenização, Os imóveis doados que não 

}orem utiliza~l)~ __ de11t~9_ d~ f!~~~ida~e e_prazo estabelecidos 
no instrumento de doação. 
- Art. _ _3~ Pai-a o-s fins go_ disposto_ no art. 19 : 

1- equipamentos urbanos são bens destinados à presta
ção _c:]e serviços públicos de abastecimento de água, êsgota~ · 

_ mento sanitário, drenagem de águas pluviciis, limpeza pública, 
energia elétrica, transporte e sistema viário e _gás canalizado; 
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II- equipamentos comunitários são bens públicos destinados 
à educação, cultura, saúde, lazer, segurança pública e abaste-
cimento. -- ---

Art. 4" Esta tei en~~a em Vigor na_ c:Ja_ta de sua publi-
cação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário. 

r A Comissão de Assuntos Econôrlzicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 214, DE 1993 
(N~ 2.523/92, na Casa de-origem) - -- -

Altera a redação do art. 38 do Código de Processo 
Civil. 

O CongrCssO Nacional dec!eta: 
Art. 1" 0 arL 38 da Lei ri• 5:869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com 
a seguinte redação: - · - - · 

"Art. 38. .A procuração geral para o foro, confe
rida por instrumento público ou _particular ~ssinado 
pela parte, habilita o adv_ogado a praticar todos os atos 
do processo, salvo para receber a citação inicial, confes
sar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, de
sistir, renunciar ao direito_ sobre que se funda a ação, 
receber, dar quitação e firmar comproMiSso: 

Parágrafo único. - O reconhecimento da firma do 
mandante, na procuração conferida por instrumento 
particular, somente será necessáriO qu3ndo forem con
cedidos poderes especiais, nos_atC?S process~Jais que este 
código indicar." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 3_~ _Revogam-se as diSposiçõeS-em cOntrário. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 215, DE 1993 

(N• 2.901/93, na Casa de origem) 

Altera a Lei n~ 7 .244, de 7 de novembro de 1984, 
que dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado 
Especial de Pequenas Causas. 

O Cong!esso N acion-af decreta:_ _ 
Art. 1~ O art~ 3~. caput e iriciSo-fi~ aa Lei nO? 7.244, 

de 7 de novembro de 1984, passa a· vígdrtlr cdítL -a~· seguinte 
redação, acrescido de um § 39: - . 0• --" -. 

"Art. 3? Consideram-se cansas de reduzido va
lor econômico as que versem sobre direitos patrimG
niais e decorram de pedido que, â data do ajuizamento, 
não exceda a Cr$66.066.000,00 (sessenta e seis milhões 
e sessenta c seis mil cruzeiros)_valor correspondente 
ao mês de maio de 1993, e tenha pOr ob)eto: 

• • • • ·~• u~. • -~~···-~ .~ •-=- ·~~-~--~· =~• • -'•• ••••~• • • • .;. 
II -a condenação à entrega de Coisa certa ou ao 

cumprimento de obrigaç_ão d~ fazer. 

§cc3~~~Q-;;Jor -;~ -~~~~~i;~·;•ct;· q ~;~~~i~·;~.~~~~( 
será mensalmente corrigido pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC Oll outro índice que 
venha a substituí-lo." ___ _ 

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

Art. 3" Revogam-se as disposições -em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 7.244, DE 7 DE J>!_OVEMBRO DE 1984 

- Dispõe sobre a criação- e o funciOnamento do Juiza-
do Especial de Pequena:s Causa~~. . . . _ 

_ O Pfesidente da RepiHJiica, façO saber que o Coilgresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

I 

Disposições Gerais 

Art. 1° Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, ór
gãos da Justiça ordinária, poderão _ser criados nos E_stados, 
no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e julga
mento, por opção do autor, das causas de reduzido valor 
econôm"ico. 

Art. 2-? O processo~ perante o J uizado Especial de Pe
quenas Causas, orientar-se-á pelos critérios de oralidãde, sim
plicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
buscando sempre que possível a conciliação das partes. _ 

Art. 3~ Consideram-se causas de reduzido valor econô
mico as que versem sobre direitos patrimoniais e decorram 
de pedido que, à data do ajuizamento, não exceda a 20 (0nte) 
vezes o salário mínimo vigente no País e tenha por objeto: 

I -a condenação em dinheiro; 
II- a condenação à entrega de coisa certa móvel ou 

ao cumprimento de obrigação de fazer, a cãigo de fabricante 
ou fornecedor de bens e serviços para consumo; 

-III - a desconstituição e a declaração de nUlidade de 
contrato relativo a coisas móveis e semoventes. 

§ 1 '? Esta lei não se aplica às causas de natureza alimen
tar, falimentar, fiscal e de intere_sses da Fazenda Pública nem 
aS relativas a aciderites do tiabafho, a resíduos e ao e~tado 
e capacidade das pessoas-~ ·ainda que de cunho patrimonial. 
••••••••••••••••••••••ooOooooooo-.··~-..... ---~~.;.•; •••••• ~-·-~H·-·--·•••••• 

III 

Das Partes 

Art. 8-? Não poderão ser partes, no processo instituído 
nesta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 
público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 
insolvente civil. 

§ 19 Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas 
a propor ação perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, 
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. 

§ 29 O maior de 18 (dezoito) ano_s p9derá ser autor, 
independentemente de assistência; inclusive para fins de conci-
liação. __ · - - --

Art. 9~ As partes compatecerão sempre pessoalmente, 
podendo ser assistidas por advogado. -

§ 1 <? Se uma das partes comparecer assistida por advo
gado,_ ou s~ o rél} for pessoa jurídic~ q_u firma individual, 
terá a outra parte, se quiser, aSSistência judiciária prestada 
por órgão instituído junto ao Juizado Especial de Pequenas 
Causas, na forma da lei local. 

§ 2-? Se_ a causa apresentar questões complexas, o Juiz 
~lertará_ as partes da conveniêncül do p~úrocfnío por advogado. 

§ 39 O mandato ao ·advogado poderá ser verbal, salvo 
quanto aos poderes especiais. 

§ 49 O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma 
Ífldividual, poderá ser representado pof preposto credenciado. 

· · · · · · · · ·······(A. c~;;;;;;ã~ -d~· c~;;;;;;~;ça~~ ·:,~;;;ç~;a~~d~~;~·.; 
• ••• ' ••••• ···~ .... ····---·~· ····-·····~··· .-.-• .-:-. ••• -'<;::;.;.;;.~;. ··-~····· 
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PROJETO DE LE:l DA CÂMARA N• 216, DE 1993 
(n" 3.569/93, na casa-·ae origeni) - --

Dispõe sobre o trabalho, o estudo e a reintegração 
sor.:ial do condenado e dá outras providências. 

O CongrCsSo Nado:Oãl dúl-eta: 
Art. I• Os arts. 18, 33 e 126 âii Ld n' -7.210-, de II 

de julho de 1984, passam a vigorar com a Segliíntê redação: 

.. Art. 19. O ensino profissional será ministi:'ado 
em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento téc-!)ico, 
visando prioritaiiamente ativiâadiis comPatíveis com 
o mercado de trabalho da região. , : 

§ 1~ O ensino previsto neste artigO ·é obrigatório 
aos presos que não possuam forrn~ção prõfisSiOilal defi
nida, podendo ser concomitante com o previsto no art. 
18. 

§ 29 A mulher condenada terá ensino profissio
nal adequado à sua condição. 

Art. 33~ -A jornada nornal de trabalho não será 
inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso 
nos domingos e feriados. 

§ 1 \' A jornada de trabalho será de ·seis horas 
para os condenados que estudem por pelos menos qua
tro horas diárias. -

§ 2~ Poderá ser atribuído horário especial de tra
balho aos presos designados para os serviços-de conser
vação e manutenção do estabelecimento pehal. 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 
regime fechadO ou semi-aberto poderá remir, pelo tra
balho o_u pelo trabalho e estudo, parte do tempo de 
execução da pena. 

§ 1~' A contagem do tempo para o fim deste a~
go será feita à razão de um dia de pena .por dois de 
trabalho. 

§ 2" QUando-o preso for impedido- de trabalhar, 
por deficiência do estabeledmento penal, poderá bene
ficiar-se da remição à rãzão de um dia de pena por 
dois de estudo. 

§ 3\' O preso impossibilitado de- prQs-seguir no 
trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com 
a remuneração. 

§ 4\' A remição será declarada pelo juiz ~a execu
ção, ouvido, o Mlnistér Público." 

Art. 2" O inciso V do art. 41 da Lei n' 7.210, de 11 
de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 41. 
..... ' .. ~,. ~- ..... -~..-~-. ·-· ~~- .--.~~-~-.... ,....~---· ..... ;. .. -..... 
V- a proporcionalidade na distribuição do tempo 

para o trabalho, o estudo, o descanso e a recreação; 
'•' r. • ~ .-. • • • • • • • • • • • •• • • •• •• •+ • •• • • .~~ •• ~.~...,......, •• •""' o'-oTo~. • • ••-;; • 

Art. 3\' Esta lei _:ntra em vigor n~ data de Sll3 publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLA'ÇÃ(J CITADA 
LEI N" 7.2IO, DE II DE iULiio bE'I984 

Institui a Lei de Execução Penal 
O Presidente da República, faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e cu sanciono a seguinte lei: 

•••-ro••••-~••••••••••+>•••••••••••••••~~•••••••••••,;;~.~~~..-.· ••••• 

TíTULO II 
Do Condenado e do Internado 

•••• ' ................... ~ ..... ,.......,. •••••• -:c ••• ~-.; __ ,...,_.;. •• -,;..-••• ;:.· • .:..~>..~ ......... . 

CAPÍTULO II 
Da assistência 

-· · · · · · · · · · ·- .. · · · .. -~'~' · · · siicXõ"-.1--·· ~- .. ------ ·-- --------- --·- · 
Da Assistência Educacional 

................................................................................ 
Art. 18. O ensino de primeírO- grau será obrigatório-, inte

grando-os ao sistema escola'r da unidade federativa. 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível 

de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profi

si_sonal_ adequado à ~ua ~ondição .. 

· -------· ---- ·-· · ·---· ·-· · ·-- --c::.:Priui.:êi-ii'i · · · · · · · · · · · · · -----· · · · --· · · ~-
Do Trabalho 

· · · · · · · · · ·--· · · · ------· --· · ·--· · ·siiciêi-1i"--· ----· · · · · · ·----· · · · ·--· ---" · 
Do Trabalho Interno 

' .... '' ............ ~- ........... -.... -.. ~- ~ ..... -~. ~"'--·-···-· .... ;",;;;;,;;~-... :;;.--:; .. ;;;:-·· . 
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior 

a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos 
e feriados. 
... ··_.Parágrafo_ _único. Po~rá ser a_tribuido horário especial 
Cle trabalho aos presos designados para os serviços de conser
vaç~ e .m;mutenção do .e_stabelecimento penaL 

'.-. •• ••····~··"'"'"'''"""""••••···z, •. ;._..._.~······---;.;•.· ••. ; .••....• ,,,,~.:;--:~ 

CAPÍTULIV 
Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplia 

· · · · · · · · · · -----· ---· -·· -·,--· ·--'siiciü -ií ... · · · · ·--· ·-- · · · · · ,. --· ·--· --·--
Dos Direitos 

'o o O o'' o o o' oo•H>Ooo ... •>'••···--..-.-.-,...... ................. ooo'o .. o+OOooooo•'•• •••••' ''"~•'•"•••• 

Art. 41. Constit~~m dir~itQ_S_clt) preso: 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para 
o trabalho, descanso e a recreação. - --- ~--

· ~· · · · · · · · · · · ··- ·· · ·-- · -------"ii-Tüi:.o-v · · ·--- .. · · · --· · · · · · · · · · ·--· · · --
Da Execução das Penas em Espécie 

····· ···········--···--·--···-c:;ü>niJto·i'·---··---·················----
nas P~nas ~vativas de Liberdade 

· · · · · · · · · · ·--· ----· · ·--· ·-· · · · · · ·si3ÇX o"iv --· · · ---· ·- -----· · · · ----- -·· ----
Da Remição 

An. 126. O condenado que cumpre a pena em regime 
fecp_ado <;>u, s~mi-af>~rto poçlerá remir, peJo trabalho, parte 
do tempO de execução da pena. 

§ 1" A contagem do tempo para o fim dest~artigo seré'i 
feüa à raZão de um dia _de pena por três de trabalho. 

_§ 29 __ O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, 
por acidente, continuará a beneficiar-:-se con;t a remição. 

§ 3" A- remição será declarada pelo juiz da execução, 
ouvido o Ministério Público. 

.. ''. ········--~···· ······~-·;· ...... ~ ......... ···~···"···· ··-······· ····· 

_ .-- (A Comissãq .. de A.$suntos Soe ias.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 218, DE 1993 
(N~ 4.100/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providênd3s. -

O Congresso Nacional decreta: 

LEI ORGÂNICA DA ÃSSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPíTULO I 
Das Definições e dos Objetivos 

Art. J" _ A_assistência social. direito do cidadão e_dever 
do Estado_, é Política de Segui_iãáde Soci_al não conttiquJiv~. 
que provê os mínimos sociais. realiz3àa- ãtravéS de urri conjun
to integrado de ações de iniciatiya pública e da sociedade. 
para garantir o atendimen_tQ às-necessídades básicas. ' 

Art. zn A assistência social tem por objetivo:_ 
I -a proteção â família", ·à maternidade. à infância, à 

adolescência e à velhice~ 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III --a promoção da integração ~o l"f!erc~~o de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação diS pessoas portadoras 

de deficiência- e a promoção de Sua IntegraÇãO- à v-ida comu-
nitária; .-

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de_~benefício 
mensal à pessoa portadora de defidê-ilSia e ~o idoso qUe COm
provem não pos-s-uir meiOs âe -prOver a próptia manutenção 
ou de tê-la provida por sua família. __ . 

Parágrafo único·. A assistên~_ia_ socíii:I realiza~se _de forma 
integrada às políticas setofiáis, vlsáijdo ao enfrentamento da 
pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender Contingências sociais _e ã u-niversa-
lização dos direitos sociais-. _--=- ·~ 

Art. 39 Consideram-se· entidades e organizações de as
sistência social 3cjUehs que-prestam, sem fins lucrativos, aten
dimento e asses_soramento aos beneficíáriós· abrarigidOs por 
esta lei, bem como as que atuarn na defesa e garanti_a de 
seus direitos. 

CAPÍTULO II 
Dos Princípios e das Oiretrizes 

SEÇÃO I 
Dos Princípios 

Art. 4" A assistência social rege-se pelos ~eguintes prin-
cípios: . 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rerita6Hídadi económica; 

II - universalização dos direitos sociais~ ·a fim de toráar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 

III -respeito a dignidade do cidadão, à _sua autonomia 
e ao seu direito a be_Ilefícios e: serviÇ_o_"f4~J:J~~lidade, )?em 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qual
quer comprovaçâo·vexatória de necessidade. 

IV - igualdade de direitoS-- nõ acesso a:o atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se _equi
valência às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos benefíci~s. serviços, progra
mas e projetos a:ssistencia:iS, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para su·a concessão. 

SEÇÃO II 
Das Oiretrizes 

Art . .5'-' A organização da assistência svcial tem como 
base as seguintes diretrizes: 

I-descentralização político-:administrati~a pãra os Esta
dos, o Distrito Federal e oS Municípios. e comando único 
das ações em cada esfera de governo; 

II-participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 

III - primazia da responsabilidade do Estado na condu
ção da política de assistênCia-social em cada esfera de governo. 

CAPíTULO III 
Da Organiz_ação e ~a. Gestão 

Art. 6\' As ações na área de assistência social são organi
zadas em sistema descentralizado e participativo. constituído 
pelas entidades e organizações de assistência social abranêdas 
por esta lei. que articUle ffieios, esforços e recursos, e por 
um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diver
sos setores envolvidos na área. 

Parágrafo único. A instância coordenadora da Política 
Nacional de Asssistência Social é o Ministério do-Bem-Estar 
SociaL·· 

Art._ 7" As ações de assistência sOcial, no âmbito das 
entidades e organizações de assistência social, observarão as 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência So
cial- CNAS, de que trata o art. 17 desta lei. 

Art. 89 A Uriião, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta lei. fixarão suas r~spectivas Políticas de Assistência So-
cif!I. ·_- - - -_. . - ' -

--: Art. 9" O funcionamento das entidades e organizações 
de assistência social depende __ de prévia in~crfçâo no respectivo 
Conselho Municípal de Assistência Social ou no _Conselho 
de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

§ 1"' A regulamentação desta lei definirá os critérios 
de -inscrição e funcionarrie11to das entidades com atuação em 
maiS de um município no mesmo Estado ou em mais de um 
Estado ou Distrito FederaL 

§ 29 Cã.be ao Colls.elho -Municipal de Assistência Social 
e ao Conselho- de AssiStência Sodi:tT do DistdtO Federal a 
fiscalização das entidades referidas no caput, na forma prevista 
em lei ou regulamento_~ _ 

§ 3"' A inscrição da entidade no Cqnselho Municipal 
de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social 
do DistritO Federal, é condição essencial para- o encaíninha
mento d~ l?~9_il:io de registrº e de certifiCado de entidade de 
fiõS'fílanirópicos jiiilto ao Consélho Na_cion~l de Assistência 
SoCial- CNAS. 

§ 4~ As entidades e organizações de assistência social 
pod-e"r_n, para defender de seus direitOs referentes ã inscrição 
e ao funcfonamento, recorrer. aos Conselhos Nacional, Esta
duais, Municipais -e do Distrito Federal. 

Art. 10. A Uníão, os Estados, os Municípios e o Dis
- trito Federal podem celebrar convênios com el!t_idades e orga

nizaç6es de assistêncía social, em conformidade com os Planos 
aprõvados pelos respectivos Conselhos. 

Art. 11. As ações das três esferas de governo na área 
_de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo 
a coordenação e as normas gerais ã esfera federal e a coorde-



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 5 10217 

nação e execução dos programaS, em sua~ respectivas esfera-s,-
aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Art. 12. Compete à União: 
I - responder pela concessão e manutenção dos bene

fícios de prestação continuada definidos no art. 203 da Consti
tuição Federal; 

II - apoiar técnica e financeifàmerite os. ServiçOs. os 
programas e os projetas de enfrentamento da pobreza em 
âmbito nacional. 

III --atender, em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, às ações assistenciais de caráter de 
emergência. 

Art. 13. Compete aos Estados: 
I- destinar recursos financeiros aos Municípios, a título 

de participação no custeio do pagamento __ dos auxíliOs-nata
lidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conse
lhos Estaduais de Assistência Social; 
? II - apoiar técnica e financeii-3meil.fe OS serviços, os pro
gramas e os projetas de enfrentamento da pobreza em âmbito 
regional e local; 

III -atender, em conjunto com os MunicfpiOs, às ações 
assistenciais de caráter de emergência; 

IV- estimular e apoiar técnica- e financeiro as associa~ -
ções e consórCios ni.unicipais na prestaçãO-de serviços de assis
tência social; 

V - prestar os serviços assistenciais cujos CUstos ou- au
sência de demanda rnunicip"al justifiquem uma rede regional 
de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado. 

Art. 14. Compete ao Distrito Federal: 
I - destinar recursos para o custeio do pagamento dos 

auxílios-natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos 
pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; 

II - efetuar o pagamento dos auxílios- natalidade e fune-
ral; 

III- executar os projetas_ de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; 

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emer
gência; 

V - prestar os serviços assistenciais- âie qUe trata o art. 
23 desta lei. ~ ~ 

Art. 15. Compete aos Municípios: 
I - destinar recursos financeiros para o custeio do paga:.. 

menta dos auxílios-na_talidade e funeral, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência So
cial; 

II- efetuar o pagamento dos auxflios-n"atalidade e fune
ral; 

III -executar os projetas de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a pafceria com organizações da socidade civil; 

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emer
gência; 

V - prestar os serviços ã.sSiSte"í1ciãS ~de que trata o art. 
23 desta lei. 

Art. 16. As instâncias deliberativas do sis_tema descen
tralizado e particiPativo de assistência social, de caráter social 
permanente e composição partidária entre governo e socie
dade civil, são: 

I- o COnselho Nacional de Assistência Social; 
II -os Cori.Selhos Estaduais de Assistência Socíal; 
III - o Conselho de Assistência SoCial do Distrito Fe

deral; 
IV - os Conselhos Municipais--de Assistência Social. 

Art. 17. Fica inStitúfdo o Conselho Nacional de Assis
tência Social- CNAS, ói"gãõ-supeiíor de deliberação colegia
da, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública 
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional 
de Assistência Social cujos membros, nomeados pelo Presi
dente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida 
uma· única recOndução-por igual período. 

§ I• O Consellio Nacional de Assistência~ Social -
CNAS, é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos 

__ suplentes, cujos nomes s-ão indicados ao órgão da Adminis
tração Pública Federal respons~lyel pela coor_den~ç~o çla Polí
tica Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios 
s~gu~ntes: - _ ___ _ _ _ ___ _ 

I - 9--(nove) representa-riteS governamentais, inclUindo 
1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos Municípios; 

II- 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre 
representantes dos usuárfos o_u de organiZações de usuãrios, 
das entidades e organizações de assistência social e dos traba
l_hadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalizãção-
do Ministério Público Federal. - -

§ 29 O Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, é presidido por um de seus integranteS, eleito dentre 
seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma 
úni~ recondUção por igual período. 

§ 39 -_Q Conselho Nacional de As_síStência Social -
CNAS, contará com uma Secretaria Executivo, a q_tial terá 
sua estrutura disCiPlinada em ato do. Poder EXecutivo.,~. 

§ 49 Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e 
IV do art. 16 deverão ser instituídos, respectivamente, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante 
lei esJ?ecífica. 

Art. 18. · C?mpete ao Conselho Nacional de Assistência 
Social: 

I- aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 
II- normatizar as ações e regular a prestação de serviços 

de natureza pública e privada no campo da assistência social; 
III -fixar n·ormas para a concessão de registro _e certifi

cado de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras 
de serviços e assessorarnento deAssistência socÜÜj 

IV -conceder atestado de registro e ce_rtificado de enti
âade de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser 
fixado, observado o disposto no art. 9'-"' desta lei; 

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado 
e participativo de assistência social; 

VI- convocar ordinariamente-a cada 2 (dois) anos_, ou 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros~ 
a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atri
buição de avaliar a situação da assistência social e propor 
diretrizes para o aperfeiçoamento"do sistema; 

VII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 
assistência social a ser en·caminhada pelo MinistériO do Bem
Estar Social para corripor o orçamento da Seguridade Social; 

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 
Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Adminis
tração Pública Federal responsável pela coor_d_enação da Polí
tica Nacional de Assistência Social; 

IX - aprovar critérios de transferência de recursos para 
os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para 
tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüi
tativa, tais como:· pOpulação, renda per capita, mortalidade 
infantil e concentração-de renda, além de disciplinar os proce
dimentos de repasse de recursos para as entidades e organi-
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zações de assisténcia ::;ocial, sem prejuízo das disposições da 
Lei de Dirctrizes_O_rçainentárias; -

X ---acompanhar e avalütr a gc_stão_ dos re~ursos, bem 
como os gannos sociais e o des_empenho dus programas ~ 
projetas aprovados; -- _ ' , __ 

XI -estabelecer diretrizes, apreciar e -aprovar os progra
mas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência 
Social- FNAS; . .. 

XII - indicar O tcpreseilYanfC -dq_ _Conªe-lho Nacional de 
Assistência Social :......:. CNAS, junto ao COnS-clh_o-Nacional da 
Seguridade S_qcial; 

XIII- elaborar c aprovar seu- r~&t!ieõtO.interrlo; 
XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as 

suas decisões, bem como as contas. do- Fundo Nacional de 
Assistência SoCial - FNAS, e os--respectivos pareceres emi-
tidos. · · 

Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública 
Federal responsáVel pela coordenação çla Política Nacional 
de Assistência Sociãl:- -

I- coordenâr e articular as açóes·no tam-po da assiS:tência 
social; 

II -propor ao ÇonseUw Nacional de As..sistência Social 
- CNAS, a Política -Nacional de-As.sistência Social, suas nor
mas gerais, bem corno os CritériOS âe prioridade é de elegibili
dade, alêm de padrões de qualidade. na prestação de benefí-
cios, serviços, progr;unas e projetos; - - - - -- -

· III- prover recursos pâra o pagaméntodo~_beriefícios 
de prestação continuada definidos nCSt-a lei; 

IV -elaborar e _encaminhar_ a proposta ot~arnerilária 
da assistência soCial, e-m conjunto éam as demais áreas da 
Seguridade Social; ~-- . 

V - propor os critérios de transferência dos recursos 
de que trata esta lei; 

VI - proceder à transferência dos_ recursos destinados 
à assistência social, na forma prevista nesta lei; 

VII - encaminhar â apreciaÇão ao Conselho_ Nacional 
de Assistência Social - CNAS, relatórios trimestrais e anuais 
de atividades e de realização financeira- dos ú~cU:rsos~ 

VIII- prestar assessOramento.tCCilico· aos Estados, ao 
DiStrito Fedei"al, aos Municípios e às entidaçles e organizações 
de assistência social; 

IX -formular política para a quãlificaçãO sistemática 
e continuada de recursos humanos no- campo da assistência 
social; 

X- desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar 
as análises de necessidades e formulação de proposições para 

··a área; 
XI -coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro 

,de .entidades e organizações de assistência social, em artJcu
lação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

XII -articular-se com os órgãos respóri"Saveis pelas poli-· 
tica!;-de saúde e previdência social, bem_ como com· os:dema_is 
responsáveis pelas políticas sócio-econ:õffiicas setoriais, visan
do à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessi-
dades básicas; -

XIII- expedir os atos normativos nec_essários à gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, de acordo 
c-om as diretrizes estabelecidas pelo Conselho-Nacional de 
Assistência Social- CNAS; 

XIV·- elaborar e submeter ao_ Cons.elho. Nacional de 
Assistência Social - CNAS os programas anuais e plurianuais 
de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social- FNAS. 

- _:;._ __ -~~ ..__· __ . ___ __: ____ _ 

CAPÍTULO IV 
Dos Benefícios, dos SerViços, 
dos Programas e .dos Projetos 
__ --o de Assistência Sõdal ---

SEÇÃOI 
Do Benefício de Prestação Continuada 

Al-t :_)0~~ -O beneficio de prestaçã~ continuada é a g~ran
tiã-de -1 Ct~:m) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover ·a própria manu
ténçâú' e neni de tê-la provida por sua famllia. 

§ 1') Para os efeitos do disposto no caput, entennde-se 
por fami1ia a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo 
teto, cuja economia é- mantida pela contribuição de seus inte
grantes. 

§ 2~ Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa 
portadora de deficiência é_aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho. 

§ 3~ Considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cUjã. renda 
mensal per capita seja inferior ã 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. -

§ 4" O benefício de que trata este artigo não- pOde ser 
acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no_ âmbito 
da seguridade social ou de outro regime. salvo o da assistêncía 
médica. 

§ 5o A situação de i.õtúnãdo não prejudica o direito 
do idoso ou do portador de_ deficiência __ ao benefício. _ _ 

§ 6\' A deficiênciã será-Comprovada atraVéS de avãliação 
e laudo expedido por serviço que conte com equipe mUitipro
fisSional do Sistema ÚriicO de Saúde_- SUS ou do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, credenciados para esse 
fim pelo Conselho Municipal de Assistência Social. - -

§ '79 N3 h-ipótese de não existirem serviços credenciados 
no Município de residência do beneficiário, fica assegurado 
o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar 
.com tal estrutura. 

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser 
revisto a cada 2 (dois) anos para a avaliação da continuidade 
das condições que lhe deram origem. 

§ 1 ~ O pagamento do benefício cessa no momento em 
que forem superadas as condições referidas no caput, ou em 
caso de morte do beneficiário. 

§ 29 O benefício será cancelado quando se constatar 
irregularidade na sua concessão ou utilização. 

SEÇÃO II 
Dos Benefícios Eventuais 

Art, 22.c -Entendem-Se por benefíci~s e-vent~ais aqueles 
que visam ao pagamento_ç1e .. awp1io por natalidade ou morte 
às famtlias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 
(um quarto) do salário mínimo. 

§ r~ A concessão e o valor dos benefícios de que trata 
este artigo serão _regulamentados. pelos Conselhos de Assis
tência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, mediante critérios e prazos definidos pelo ConselhO Na
cional de Assisiência Social - CNAS. 

· § z~ Poderão ser estabelecidos outros bene.fícios even
tuais para ate.qder necessidades advindas de situações de vul
nerabilidade te~porária, com prioridade para a criança, a 
família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestant~, 
a nutriz e nos casos de calamidade pública. 
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§ 3' O"Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, ouvidas sa respectivas representações de Estados e 
MunicípioS-dele participantes, poderá propor,-na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo. 
a instituição de benefícios subsidiárioS rio valor de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do ~lá rio mínimá para cãda criança 
de até 6 (seis) anos de idade, nos termos da renda mensal 
familiar estabelecida no caput. 

SEÇÃO!U 
Dos Serviços 

Art. 23. Entendem-se por serviços assistenci3ís-ãS ãtivi
dades continuadas que visem à melhoria dC vida da população 
e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, obser-vem 
os_objetivos, princípios e c.liretrizes estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único. Na organizaçãO dOS serviÇos será dada 
prioridade à infância e à adolescência en:i situação de risco 
pessoal e social, objetivando cumprir o disposto-rioart. 227 
da COI'Stituição Federal e na Lei' n" 8:069, de 13 de julho 
de 1990. 

SEÇÃOIV 
Dos Programas de Assistência S-ocial 

Art. 24. Os programas de assbLência sociãl compreen
dem ações integradas e _complementares com objetivos, tempo 
e área de abrangência- definidos para qualificar, incentivar 
e melhorar os benefícios e os seryiços a·ssistenciaís. 

§ 1" Os programas de que trata este ãrtigo sifão defini
dos pelos respectivos Conselhos de AssistênCia SoCial, obede
cidos os objetivOs e p-nndpiOS: que regem eSta lei, com priori-
dade para inserção profissiOnal e social. - -

§ 2" Os programas voltados ao idoso e à intég~ação da 
pessoa portadora de defiCiência -serão devidamente articulados 
com o benefíCIO de prestação continuada estabelecido no art. 
20 desta lei. 

SEÇÃOV 
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza 

Art. 25. Os projetas de enfrentamento da pobreza 
compreendem a instituição de investimento económico:.SOcial 
nos grupos populares, buscando_subsidiar, financeira e tecnica
mente, iniciativas que lhes gar-antam meios, capacidade produ
tiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsis
tência. elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação 
do meio ambiente e sua organização social. 

Art. 26. O incentivo a projetas de enfrentamento da 
pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação _e de pt.r
ticipação de diferentes áreas governamentaís; e em sistema 
de cooperação entre organismos governamentais, não-gover
namentais ·e da sociedade civil. 

CAPÍTULO V 
Do Financiamento da Assistência Social 

Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária 
-FUNAC, institufdo pelo Decreto n' 91.970, de 22 de nóvem
bro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo n' 66, de 
18 de dezembro de 1990, transformado no Fuitdo Nacional 
de Assistência Social-FNAS. --- -

Art. 28. O firiànciànlento dos beneficias, SerVIÇos, pro
gramas e projetOS estabelecidos nesta lei far:sê-á com oS i-eCur
sos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, das demais contribuições sociaiS preVíStãS- no-art. 195 
da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fun
do Nacional de Assistência Social- FNAS. 

§ 1"' Cabe ao órgão da Administração Púbica Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assis
tência Social gerir o Fundo Nacional de Assistência Social 
- FNAS sob. a orientação e controle do Ç9_nselho ~acional 
de Assistência Social- CNAS. 

§ 29 O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento 
e _oitenta) dias a co·ntar da data de publicação desta lei, sobre 
o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assis
tência Social - FN AS. 

Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União des
tinados à assistência social serão automaticamente repassados 
ao Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS, à medida 
que se forem realizando as receitas. 

Art. 30. É condição para os repasses, ~c:. Municípios, 
aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata 
esta lei, a detiva instituição e funcionamento de: 

I- Conselho .de Assist~ucia Social, de composição pari
tária entre governo e sociedade t:ivil; 

TI-- FUndo de AssistênCia Social, com orientação e con
trole dos respectivos Conselhos de Assis_tência Social; 

III -Plano de Assistência SociaL 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo 
respeito aos_direitos estabelecidos nestà-let.· 

Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessen
ta) dias, a partir da publicação desta lei. obedecidas as normas 
por ela instituídas,_ para elaborar e encaminhar projeto de 
lei dispondo sobre· a extinção e reordenamento dos órgãos 
de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. 

§ 19 O projeto de que trata este artigo definirá formas 
de transferênciãs de benefícios, serviços, pfog-ramas, projetas, 
pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal. 

§ 2' -O Ministro de Estado do Bem -]Ostar Social indicará 
Comissão encarregada de elaborar o--projeto de lei de que 
trata este artigo, que contará cóm-a participação das organi
zações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades 
e organizações de assistência social. 

Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional 
de Serviço Social- CNSS, reVogando-se, ein conseqUênCia, 
os Decretos-Leis n• 525, de 1' de julho de 1938, e 657, de 
22 de julho de 1943. · 

§ 1 <:> O Poder Executivo tomará as providências neces-
- sárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência 

SoCial- CNAS, e ã. transferêiici<i das atividades que passarão 
à sua competênCia dentro do prazo estabelecido no caput, 
de forma a assegurar não haja solução de continUidade. 

-§ 29 O acervo do órgão de que trata o caput será transfe
rido, no prazo de 60 (sessenta) dias. para o Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS, que promovefá, mediante 
critérios e_ prazos a serem fixados, a revisão dos processos 
de registr9s e certificado de entidade de fio,s_ filantrópicos 
das entidades e organização de assistência social, observado 
ó. disposto nO art. 3~> desta lei. 

Art. 34. A União continuará exerçendo papel supletivo 
nas açõe.s de assistência social, por ela atualmente executadas 
diretamente no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Dis
tritO Federal, visando à implementa-ção do disposto nesta lei, 
por prazo máximo de 12 (doze) meses, .contados a partir da 
data da publicação desta lei. _ 
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Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Fe
deral responsável pela coordenaça.o da Política Nacional de 
Assistência Soda! operar os benefício~ de prestaçao conti
nuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com 
o concurso de outros órgãos-"'do Governo Federal, na forma 
a ser estabelecida em ~egulamento. _ " __ , 

Parágrafo rlnico. O regulamento de que trata o caput 
definirá as formas de comprovação do direito ao beneffcío~ 
as condições de sua suspensão, os_ ptocédimentos em casos 
de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de paga
mento e de fiscalização, dentre .outros aspectos. 

Art. 36.- As entidades e_ organizações de assiSt~ncia so
cial que incorrerem em irreg-úlãiidãdes na aplicação dos recur
sos que lhes forem repassados pel~s poderes públicos terão 
cancelado seu registro no CõilSélho N<!cional de Assistência 
Social- CNAS, sem prejuízo de ações cfveiS e penais. 

Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão
concedidos, a partir da publicação desta lei, gradualmente 
e no máximoem-'ále: - - - -

I -12 (doze) meses, para os portadores de deficiência; 
II -18 (dezoito) meses, parª qs. i,Posos. 
Art. 38. A idade prevista_·no art. 20 desta lei reduzir

se-á, respectivamente para 67 (sessent~ e sete) e 65 (s_essenta 
e cinco) anos ap_ós 24 (vinte_:~_quatro) _e 48 (quarenta e oito)_ 
meses do início-da concessão.- _. :--.- _ _ . -

Art. 39. O Coh~elho Naç_iona_Lde Assistência Social
CNAS, por decisão-da maioria abs-oluta de seus membros, 
respeitados o orçamento dã segU:ridãde" social e a disponi
bilidade do Fundo Nacional. de Assistência Social - FNAS, 
pode'rá propor ao Poder_ El:e:cõt_i':'~ .. -a·-- ~l,teração do~ ~imites 
dei renda mensal per capita defiitído~_no § 3~' do art. 20; e 
caput, do art'." 22. - ---· _ ~-- · -_ ·:~· ··' ~---~ --- · ~-
, Art. 40.· COm a: impíariiàÇãO dOs -~enefícios previstos 
nos arts. 20 e 22desta lei, ·~ti:rlgú_em-Se a·i"endamensal vitalí
cia, o auxilio-natalidade e o auXI1io-:-funer~ existentes no_âmbi
to da Previdência Social, conforme _o disposto na Lei n» 8.213, 
de 24 de julho de 1991. , _ _ _ 

Parágrafo único.- A transferência _dos beneficiápos do 
siStem~ pi-e.vtdei:tcláric)-pa-ra- ã a~S!stêllcia SóCíal deVe ser eSt~Qe
Iecida de forir@ qu~· o ·.:,te"iú;ilin_e'nto à pôpulação iiãô- Sofra 
solução de contiiliiídade. · - - ' · -· 

4\rt._ 41._ ~s~~-lei en.~ra_ ~-~ _y.~g~~-1:!~ data de SclJa, publi
cação. 

, Art. 42. Re"Voganl-s:e ãs dispm:Üções em contráriO. 
. ' ' 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 5.697, DE 22 DE JOI:HO DE '1943 

.. Dispõe sobr~ as bases da organização do. Serviço 
social. em todo o Pais a _que se refere o De~i;eto-Lei 
'!-' 525, de}' d,e julho de 1938. -

O Presidente da República, usando da atribuição _que 
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta·: 

Art. 1' O Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) 
tem por funçãO, cortló órgão Coordenador, estudar, em toc:los 

, o_s _seus aspé'cto$, os_ problemas de assist~.t_lcia e do serviço 
s~ç.ial ,e_, .com,o _órgão consu!tivo e cooW:e;Pador 1 assistir os 
.poçlert;~J>úblicB.~-~e enti<:J~~-e~ -~rivada~. Aní _tuc,l_o __ quanto se 
relacioné,cptn Q assu;~to. __ - _ - ,'i.-.~.~ 

Art. '29 São objétivOS ~o ·cNSS à OrientaçãO, fiscali
iáçãO, ceõtralização- e Utilização das obras mantidas pelos po
deres públicos -e-pelas eD.tida-des privadas para diminuir ou 
sUpriiriir a deficiênCia e o sofrimento caus·actos pela pobreza 
ou pela miséría~ Ou oriundos de qualque'i outra forma de 

desajustamento social, e reconduzir tanto o indivíduo como 
a família a um nível satisfatório de_ existéncia no meio em 

-que habitam. -

Art. 3» O serviço social será organizado e coordenado 
em _todo o País como uma modalidade específica do serviço 
público~ compreendendo, na União, nos Estados ou Territó
rios e nos Municípios, órgãos de direção, de execução e de 
cooperação oom as entidades privadas, consoante as necessi
dades verificadas e segundo os lineamentos traçados nos pla
nos a que se refere a alín~? d ~'!_ art. 4'-' deste decr:eto-lei. 

Art. 4• Compete ao CNSS: 
ã) estudar, em todos os seus aspectos, o problema de 

assistência e do serviço social; 
b) orientar, fiscalizar e coordenar as atividades dos ór

gâbs do serviço público e entidade~ p~ivadas nos assuntos 
de sua competência; - -- · · 

c) pesquisar as causas do desequihõrio social, conside
rando as condições_de vida, de trabalho, de moradia, de saúde 
e outras, pelos meios que julgar mais acertado; 

~)_elaborar, para execução em todo o País, planos de 
-- organização de assistência ou _de coordenação das obras de 

iniciativa privada e dos órgãos do serviç·o público; 
e) sugerir aos poderes públicos medidas tendentes a am

pliar qu melhorar_ _as_ obras, que mantiverem, destiriad3.s à 
realizã_ção de qualquer modalidade de assistência sqcial; 

O estudar a organização e __ a situaÇão de_ instituições âe 
caráter privado já e'xistentes, para o fim de opinar sobre a 
Concess-ão de subvenções; 

g) classificar, de acordo com as suas atiViâades e objeti
vos; as atu.ais- entidades de caráter privado e as que forem 
sendo criadas; _, -:___ -, 

- - _ h) e_xaminar qs processos ~nceine11_tes _/). cooperação fi
nariceira da União coi::h as ih~tr1:Uições_ de Ordem privada. 

Art.--5,. O CNSS-~ómpor--~e-á d~ ~e~e menlbros, êscolhi
dos entre pessoas notoriamente dedicadas à assistência ou 
serviço social, em qualquer das suas modalidades, e designadas 

_ pelo Presidente da República. 
§ _1,.. Serão membros natos do CNSS o Juiz de Menores 

do Distrito Federal, o Diretor-Geral do Departamento Nacio
= nal de Saúde e o DiretorGerai do. Departamento Nacional 
da Criança. 

· § 2"' A designação de que_ trata este artigo far-se-á por 
três anos, não sendo Vedada .a recondução. 

§ 3~> Designado dentre os seus niembros pelo Presidente 
da República, terá o CNSS um presidente, ao qual competirá 
orientar. coordenar e superintender todos os seus. se_rviços, 
bem como exercet as atribuições que lhe conferir o regimento 
a ser expedido, além do que competirem aos demais membros. 

§ 4"' O Juiz de Menores 5eráo yice-presidente do CNSS. 
§ 5»_ Os membros do CNSS _perceberão,_ por sessão a 

que comparecerem, a gratificação de representação de cem 
cruzeiros, a qual não poderá exceder de mil cruzeiros por 
mês. 

Art. 6' · O CNSS ter:f"uin secretário, designado pelo Mi
nistro da Educação e Saúde, dentre os funcionários do r~spec-
_tivo MiniStério. o 

' - -

--:Art. 7» O _Serviço de AdministraçãO do CNSS tCrá um 
chefe, designado pelo ~inistro da Educação e Saúde, me
diante indicação do Presidente do_ CNSS, e escolhido dentre 
os funcionários do mesmo Ministério. 

Art. 89 O Presidente do_ CNSS poderá solicitar direi:a
mente aos órgãos do Ministério da Educação e Saúde exar,nes_, 
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diligências, inquéritOS e olif{Os trã.balhos necessários ao de
sempenho das suas atribuições e das funções do CNSS. 

Art. 9' O CNSS organizará o regulamento de Assis
téncia Social em todo o País, o qual será submetido à apro
vação do Presidente da República, por intermédio do Ministro 
da Educação e Saúde. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 10. ~ O CNSS elaborará o seu regimento, dentro 
de 30 dias do início da vigêpc1a deste decreto-lei, subme
tendo-o, por intermédio do Ministro da Educação e Saúde, 
à aprovação do Presidente da República. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução deste de
creto-lei correrão à conta dos recursos constantes do orça
mento ou dos que consignar crédito especial a ser aberto. 

Art. 12. O presente decreto-lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de julho ~e 1943; 122_~> da Indepen
dência e 55' da República. -GETULIO V ARGAS·- Gustavo 
Capanema. 

DECRETO-LEI N' 525, DE 1' DE JULHO DE 1938 

Institui o COns-elho Nacional de Serviço Social e 
fixa as bases da organização do serviço social em todo 
o País. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o art. 18o-da ConStituição, deàeta: -

Art. 1 ~ O Serviço Socüil tem por ábjetivõ a utiliza"ção 
das obras mantidas quer pelos poderes públicos quer pelas 
entidades privadas para o fim de diminuir ou suPrimir as defi
ciências ouSofi"imentos causadoS Pela pobreza oú pela miséria 
ou oriundos de qualquer outra forma de desaju.stamento, so
cial e de reconduzir tanto o indivíduo como. a famüia, na 
medida do possível, a um nível satisfatório- de existência no 
meio em que habitam. · 

Art. 2"' Será o serviço sóciâl organizado, em todo o país, 
como uma modaJidade específica -do serviço público, com
preendendo, na União, nos Estados e nos Municfpios, órgãos 
de direção, de execução e de cooperação, consoante a:s necessi
dades verifica-das, e segundo os lineamentos que forem traça
dos no plano-a que se refere a alínea b do art. 4~> desta lei. 

Art. 3~> Fica criado, no Ministério da Eduçação e Saúde, 
como um de seus órgãos de co-operação, o Conselho Nacional 
de Serviço Social, com a função de estudar, em todos os 
seus aspectos, o problema do serviço s:ocial, e para funcionar 
como órgão consultivo dos poderes públicos e das entidades 
privadas, em tudo quanto se relacione com a administração 
do serviço social. 

Art. 4~ Compete ao COnselho NãCTõlial de Serviço So
cial: 

a) promover inquéritoS e pesquisas relativamente ao gê~ 
nero de vida de todas as categorias de pessoas e famílias 
em situação de pobreza ou miséria,- ou, por outra qualquer 
forma, socialmente desajustadas: 

b) elaborar o plano de organização do serviço social, 
para ser executado em todo o país e compreensivo dos órgãos 
administrativos e das obras assistenciaís destinadas a amparar 
a pessoa e a família ·uma vez que se encontrem. em qualquer 
situação de deficiência ou sofriment.o causado 'pela pobreza 
ou pela misérül" ou decorrente de qualquer outra forma de 
desajustamento social; 

c) sugerir aos poderes públicos as medidas tendentes a 
ampliar e m~lhorar as obras por eles mantidas e destinadas 
à realização de qualquer modalidade de serviço social; 

d) delinear os tipos das institUições de caráter privado 
destinadas à reali;zação de qualquer espécie de serviço social 
e estudar a situação das instituiçôes· eXiStentes para o fim 
de opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas 

--pelo Governo Federal. · 

Art. 511 , O _Conselho Nacional de Serviço Social se com .. 
porá de sete membros, que exercerão a -função por designação 
do Presidente da República, e serão escolhidos dentre pessoas 
n_otoriamente dedicadas ao serviço social} em qualquer de 
sUas modalidades. ~ 

§ 1' Farão parte do Conselho Nacional de- Serviço So
cial o Juiz de Menores do DistritO Federal e pelo menos dois 
dos diretores de repartições do Ministério da Educação e Saú
de relacionadas com o serviço social. 

§ 2• A designação de que trata este artigo será por um 
ano, não sendo vedada a recondução. 

§ 3• Os membros do Conselho Nacional de Serviço So
cial perceberão, por ocasião a que comparecem, a diária de 
cinqüenta mil réis, limitado, porém, a quinhentos mil réis 
o máximo desta vantagem em cada mês. 

Art. 6~ O expediente administratiVO do Conselho Nacia. 
nal do Serviço Social ficará a cargo de uma secretaria que 
será exercida por um secretário designado pelo ministro, d~n
tre os funcionários efetivos do Ministério da Educação e Saú-
de. · 

Art, 1~ Fica "inSfítuida a Conferência Nacional de Ser
viço Social, que se reunirá, periodiCamente, por convoCação 
do Presidente da República, com a presença de autoridades 
administrativas que representem o Governo Federal e os go .. 
vemos es~aduais, para o fim de serem coordenadas as ativi~a
des, concernentes ao serviço social, reaJizadas em todo o país, 
e estabelecidos os programas que devam ser postos em execu
ção, na esfera federal e na esfera estadual, quanto à adminis
ti'ação do serviço sociaJ. 

Parágrafo ú_niç_o. Os delegados à Conferência Nacional 
de Serviço Social deverão ser munidos. de credenciais expressas 
para assinar quaisquer COntratos relativamente aõs prognimas·· 
assentados. 

Art. s~· As despesas decorrentes da execução -desta lei, 
no corrente exercício, correrão por conta dos. recursos constan
tes das sob-consignações n~ 49 e 50 da verba 3• do vigente 
orçamento do Ministério da Educação e Saúde. 

-Art.- 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 1' de julho de 1938, 117• da Independência 

e 50' da República. -GETÚLIO V ARGAS _;_ Gustavo Capa· 
nema. 

DECRETO N' 91.870, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre .a autonomia administrativa e finan
celna limitada da Secretaria Especial da Ação Comu
nitária - SEAC, cria o Fundo Nacional de Ação Comu
nitária- FUNAC, e dá outras providências. 

O Presidente da Repúblicit," usando das atribuições que 
lhe confere o art. 81, itens Til e.V, da COn~titUiçãO, e ferido 
em vista o disposto nos Decretos n~ 86.212, de 15 de julho 
de 1981, e 86.549, de 6 de novembro de 1981. 
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DECRETA: 

Art. 1~ A S~cre~aria Espetiai _de ~ção Comunftãrlá -~ 
SEAC, iósfitiMà pelo Decreto n" 91.300,_ de 30 de julho de 
1985, passa a t~r autõnornia-limit~,dã', ~pS termos -do art. 2" 
do Decreto n" 86.212, de 15 de julho de 1981, e nas condições 
estabelecidas neste decreto. 

Art. 2'>' Compreende-se no regime de autono_mia_limita~ 
da, a que se refere o artigo-anterior, a cúmpetência d_a Secre
taria Especíaf de· Ação Comuriifárla:......:. SEAC para: -

I- celebrar contr~tos, cC!_n\'ê_nioS_ e ,~jlfsteS pertinentes 
ao_-exercfdO-de- suas atiVidãdes; · 

II- contratar, sob égide da ConsoliqaçãÇ>_ çlas _Leis do 
Trabalho, especialista~_ de ní~el:ç:tédio_o_u supetior, e consul
tores técnicos, nos termoS e limitã.çõ_es-estabelecidos pelo De
creto n~" 86.549, de 6_ de novembro de 1981, confornie tabela 
de empregos a ser submet_ida _à_ aprovaç_âo do Presidente_ da 
República; · · 

III- elaborar, com base;: ~~ dqtações __ específicãs, sua 
proposta orçament~ri_a ·a ser ~iirov~da_ na for~_na da legislação 
vigente, ~_segundp_ c1:assifi<:;ação adotad_a no q~çame~to __ çla 
União; -_ - - - - -- -

IV- efetuar a di~criminação ~_n"álíticá-Cfa_S-d0t3çóeS·hrça~ 
mentáriã.s globais, dos créditos adicionaiS e de outÍ'as receitas 
que lhe sejam destinadas; · 

V- movimentar, no âmbito do próprio órgão, seus crédi~ 
tos orçamentátfOs ·ou- ã-dicionais; 

VI --adotar normas próprias relativas à administração, 
material, obras e serviços, aprovadas pelo Ministro de Estado 
Chefe de Gabinete Civil; -

VIl -elaborar o seu regime-nto interno, a ser aprovado 
pelo Presidente da Repúblíca. 

Art. 39 Fica iriStituídO·, Da -S.EAc; um funci~ especial 
de natureza-contábil, sob a denominação de_ Função Nacional 
de Ação Coiifuilitária --=:- FUNAÇ~cÇQ!p ã fín3lldãde de Ceri1:i-a~ 
lizar recursos e fináriCíái- as iifíVidadeS dO.órg_ão, ~ e:ujo çrédito 
serão levados todas as receitas destinadas a atender às suas 
necessidades, observadq q _disposto nOS De"cre-tos~Leís n9s 1. 754 
e 1:755, ·ambos de.31. de dezembrode 1979. 

§ 19 ConstitUirão iicuiSos do FUNAC: 
a) os de origem orçamentária e extra.::orçamentáx:ii; 
b) as contribuições provenientes de convênio~ oU de acor-

do com eriJiâades públicas ou priva<;I~s; _ _ _ _ 
c) as doações, auxílios e s_ubvenções de entidades públicas 

ou piivadas internas ou externas; · · · 
d) os recursos decorrentes de _empréstimos internos e ex~ 

ternos; -~' .- -- - · · . -

e) importância provenientes de alienação, comerC.ializa~ 
ção_de bens e fornecimento de serviços, na forma da legislação 
_específica; _ - _ - - _ ----- - -

f) os saldos de exercícios anteriOres;- __ _ 
g) as receitas decorrentes das aplicações de seus reC-ursos 

orçamentárias e extra~orçamentárias, observada a legislação 
aplicável; 

h) outras receitas. 
§ 29 O Fundo a que se refere _este artigo-será adminis~ 

trado pelo SecretáriO_ Especial de Ação Comunitária, que ex
pedirá as normas neceSsárias aO seu funciOriamento. 

Art. 49 A Secretaria EsPecial de Ação Coiriimitária -
SEAC, poderá requisitar, por intermédio do Gabinete Civil 
da Presidência âa República, servidores de órgãos e _Ç~tidades 
da Administração Federal Direta e Indi_ret~, sem prejuízo 
da respectiva remuneração e demais direitos e vantagens. 

Art. 59 O Regime!lto IIJ,te_rno da_Secretari~ Especial de 
AçãoÇomunitária- SEAC, disporá sobre sua estrut':'-~a_çã_o. 
Competência e funcioriametJto. -

Art. 6~> Este d~creto entr~ em vigor na d~ta de ~ua publi-
cação. .... . . 

ArL 7~ E,evogam~se as disposições em contrário. 
Brasília, 22 de novembro de 1985; 1649 da Independência 

e 97' da República. -JOSÉ SARNEY - José Hugo Castelo 
Bral_lco. 

LEI N' 8.213, DJO 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. 

Art. 131. A autoridade previdenciária poderá forma· 
lizar desistência Ou ahster~se de recorrer nos processos judi
ciais sempre- que a ação versar matéria sobre a qual o Tribunal 
Fedefal houver expedido súmula de Jurisprudência favorável 
aos beneficiários. 

Art. 132. A formalização de desistência ou transigên~ia 
judiciais. por parte de procurador da Previdência Social. será 
sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador
Geral do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou do 
presidente desse órgão quando os valores em litígio ultrapas~ 
sarem o_s limites definidos pelo Conselho Nacio-qal de Previ~ 
déncia Social (CNPS). · .. 

§ 1~ Os valores. a partir dos quais se exigiiá anuência 
do Procurador·Geral ou do presidente do INSS,_serão .defini
dos periodicamente pelo CNPS. através da resolução própria. 

---§ 2Y Até que o CNPS defina os valores mencionados 
nesse artigo, deverão ser _submetidos_ à anuência prévia do 
PrOcurador-Gerar ou do presidente do IN~S _a formalização 
de desistência ou transigêncía jUdiciais, qUando os valores, 
referentes. a cada_ segurado _considerados separadamente. su~ 
pcrarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o 
tcto do salário~benefício. _ _ 

Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, 
para a qual não haja penalidade expressamente cominada. 
sujeita o responsável. ~_onforme __ a gravidade: da infração, a 

-multa variável de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros) a 
Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou revelar 
multa- já aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierar~ 
quicamente superior. 

Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei 
-serão reajustados,a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas 

e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos 
benefícios. 

Art. 135. Os salários de contribuição no cálculo do va
lor de benefício serão considerados respeitando-se os limites 
mínimo e máximo vigente-s nos- meses a que se referirem. 

Art. 136. Ficam eliminados o menor e o mai~r valor~ 
teto para o "cálculo do salário de benefício. -

Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social 
aos Estudantes instituído pela Lei n" 7.004, de 24 de junho 
de 1982, mantendo~sc o pagamento dos bt!nefícios de presta
ção continuada com data de início até a entrada em vigor 
desta Lei. _ _ -· 

Art. 138. Ficam extintos os regimes ~c;:_Previdência So
cial instituídos pela Lei Complementar n~ 11, de 25 _de maio 
de 1971, e pela Lei n' 6.260, de 6 de novembro de __ l975, 

~sendo mantidos, com valor não inferior ao do _salário mínimo, 
os benefícios concedidos até a vigência d_Csta lei. 
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Parágrafo único. Para os que vinham contribUindo regu
larmente para os rt;::gimes a que se refere este artigo, .;;erá 
contado o tempo de contribuição para fins do Regime Geral 
de Previdência Social, conforme disposto no regulamento. 

Art. 139. A Renda Mensal Vitalícia continuará inte
grando o elenco de benefícios da Previdência Social, até que 
seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição 
Federal. 

§ lo:> A Renda Mensal Vitalícia será devida_ ao maior 
de 70 (setenta) anos de idade ou inválido que não exercer 
atividade remunerada, não auferir qualquer rendimento supe
rior auvalor da sua renda mensal, não for mantido por pessoa 
de quem depende obrigatoriamente e_ não tiver outro meio 
de prover o próprio sustento, desde que: 

I -tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer 
época. no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não; 

II -tenha exercido atividade remunerada atualmente 
abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora 
sem filiação a este ou à antiga Previdência Social Urbana 
ou Rural, no mínimo por 5 (cinco) anos_. cOnsecutivos ou 
não; ou 

III -se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana 
após completar 60 (sessenta) anos de idade_, sem direito aos 
benefícios regulamentares. 

§ 29 O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para 
as concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será _de 
1 (um) salário mínimo. -

§ 39 A Renda Mensal Vitalícia será devida a contãr 
da data da apresentação do requerimento. 

§ 1 ~ A Renda Mensal Vitalícia não pode ser acumulada 
como qualquer espécie de benefício do Regime Geral de Previ~ 
dência Sociaf, oU âã antiga Pr~Vii:lência Social Urbana QJJ_ 

Rural, ou dc_outro regime. 

Art. 140. O aux!lio-natalidade será devido, após 12 (do
ze) contribuições mensais, ressalvado o disposto no § l'l à 
segurada _gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa 
ou companheira não segurada, com remuneração mensal igual 
ou inferior a Cr$51.000,00 (cinqüenta e um niil cruZeiros). 

§ 1". Não serão eXigidas,- para os segurados especiais 
definidos no inciso VII do art. 11, as 12 (doze) contribuições 
mensais. -

§ 29 O auxílio~natalidade consistirá no pagamento de 
uma parcela única no valor de Cr$5.000 (cinco niil cruzeiros). 

§ 3'' O auxílio~natalidade, independentemente de con
vênio para esse fim, deverá ser pago ·pela emprCsa com ffiais 
de 10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após 
a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressar
cimento à empresa será efetuado por ocasião do recolhimento 
das contribuições previdenciárias, mediante cOni.perisação. · 

§ 4~ O pagamento do auxílio-natalidade- deverâ ser ano
tada na Carteira de Trabalho do empregado, co_ilforme estabe~ 
lecido no Regulamento, 

§ 5• O segurado de empresa com menos de 10 (dez) 
empregados e os referidos nos incisos II a VII do art. 11 
desta lei receberão o auxl1io~natalidadc no-P"o"StO de Bene
fícios, mediante formulário próprio C cópfã 'da certidão de 
nascimento, até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega 
dessa documentação. 

§ 6" O pagamento do auxilio-natalidade ficará sob a 
responsabilidade da PrevidCncia SOcial até que- entre em vigor 
lei que disponha sobre os bt:ndícios e serviços da Assistência 
Social: 

, Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento 
mensal igual ou inferior a Çr$51.000,00 (cinqüenta e um mil 
cruzeiros), será devido auxilio~ funeral, ao executor do funeral, 
em valor não excedente a Cr$17.000,00 (dezessete rilil cru
zeiros). 

§ 1'! O executor dependente do segurado receberá o 
valor máximo previsto. 
- § 2° o pagamento do auxnio-fUlÜ!-ral ficará -sob a res~ 

ponsabilidade da Previdência Socíal até que eritre effi-Vlgor 
lei que disponha sobre os benefícios e serviços da Assistência 
.Social. 

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social 
Urbana na data da publicação desta lei, bem corno para os 
trabalhadoreS e empregadores rurais cobertos pela Previdên~ 
cia Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 
por tempo de serviço e especial, prevista no inciso II do art. 
25, obedecerá à seguinte tabela. levando-se em conta ·o ano 
da entrada do requerimento. 

Ano da Entrada 
do Requerimento -

1991 
1992. 
1993. 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Meses de Contribuição 
- EXigidos · 

60 meses 
60 meses 

_ 66meses 
72meses 
78 meses 
84meses 
90meses 
96meses 

102meses 
108 meses 
114 meses 
120 meses 
126 meses 
132 meses 
138meses 
144meses 
150 meses 
156meses 
162meses 
168 meses 
174meses 
180meses 

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças 
mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência 
a concessão de_ auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 
no segurado que, após filiar~se ao Regime Geral de Previ
dência Social, for acometido das seguintes doenças: tuber
culose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; 
cegueira; paraliSia irreversível e iriCar)acitante: cardiopatia gra~ 
ve; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; ne-

- fropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte 
deformante); Síridrorne da Deficiência Imunológica Adqui
rida (AIDS); e contaminação por radiação, com base em con~ 
clusão da medicina especializada. 

Art. 15L_ A relaç_ão ~e- ativ1da~es profissionais preju
diciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida 
à -a-preciação do COngresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) 
dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo. 
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até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor 
para aposentadoria especiaL_ _ . _ 

Art. 153. Q_J3.egime Facultativo_ Complementar de Pre
vidência Social será objeto de lei especial, a ser submetida 
à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo âe 180 
(cento e oitenta) dias. _ 

Art. 154. O Poder Executivo regulamentará _esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data c;la sua publicação. 

Art. 155. _Esta lei entfa em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 156.. _Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília. 2 de julho de 1991; 170'.' . .da Independência e 

!03• da República.- FERNANDO COLLOR- Antonio Ma
gri 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 219, DE 1993 
COMPLEMENTAR 

(N~ 94191 - Complementar, na Casa de origem) 

Prorroga a lei que estabelece normas SObre o cálcu
lo, a entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras providências. 

O CongrCssONadonal decreta: _ 
Art. 1 ~ Ficam prorrogados os efeitos da Lei Comple-

mentar n" 74, de 30 de abril de 1993, . 
Art. 29 Esta -ler Complemen-tai- entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA .. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

················----~~--·:riTul:cir·····'~··-··~·-~·--·····--·-

oos Princípios Fundamentais 
······················-·--~-..-; ......... -... ~ ....•. ~-.;--.----;-;::-.-;. ..... .; ............... . 

Art. 3-:> Constituem objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil: 

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II- garantir o desenvolvimento nacional; 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; 
IV- promover· o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, -co_r,_"idade e quaisquéf outras formas de 
discriminação. - -
• ~· ~- •••••••• -••••••• ,:;;-;-,;-:; ..... --~-· ••• ·-·. ~.·; ~---.;;.-..,.__;; .... .;_;o:._ ...... •"'-· •• -•.•••• 

TÍTULO VI 

Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

··············-··--......... .;_.:--~;=;c;.-............ ~~:.-:-.~~&·~~-=..--.-;-. ..-."'.,.--.~·--
SEÇÃOVI 

Da Repartição das Receitas Tributárias 

.-............ ~~---'-~i.---.:;;T •• -.,--••••• ~-;.-,;,~~--~.-_--:;~.; ••• ,,.,.___,~~ ••• ; ......... ,o .. ,;.. 

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: 
... ·····-·-······••h·······-······..-··--······.-.;,-~ .. -.. .-.-.. ~ ..... _ ......... .........____.. 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 
. ' ............................. -.......... ,. . .:., ... : ...................... :-;..· .. :...· .. -: .. -·· 

II -estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de 
que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio 
dos fundos previstos em seu inciso" I, objetivando pro-mover 
o equilíbrio sócio-econômico ·entre Estados e entre Municí
pios; 
'"o • • o O"'" oo • • oo ••••"'"' o.-O-oo ~..-";;;:-,. • • •"' o, o ,-,o O •Oo• O • o O • oo-ç~ ~ ;.~-: .. .,.;;-.~~ • • • • ·: •: • 

................................................... -.-........... ~;~······:-:. .. .: .. ~ 
LEI COMPLEMENTAR N'' 62, 

DE 28 DE DEZEMBRO DE I989 

Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o 
controle das liberações dos recursos dos Fundos de Parti
cipação e dá outras providências. 

O Presideilie d-a RepúbliCa. faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanCiono á seguinte Lei Complementar: 

Art. 1'' O cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal- FPE; e do Fundo de Participação dos Muni
cípios - FPM, de que tratam as alíneas a e_ b do inciso I 
do art. 159 da Constituição~ far-se-ão nos termos desta Lei 
Complementar, conso~nte o disposto nos inciSOs II e III do 
art. 161 da Constituição. 

Parágrafo único. Para fins_do disposto neste artigo, inte
grarão a base de cálculo das transferências, além do montante 
dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por ~mpen
sação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa mora
tóiia, cobrados administrativa ou judicialmente, com a corres
pondente atualização monetária paga. 

Art. 29 Os recursos do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal-FPE, serão distribuídos da seguin
te forma: 

I-- 85% (oitenta e cinco por cento) às unidades da Fede
ração integrantes das regiões_Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

II -15% (quinze por -cento) às unidades da Federação 
integrantes das regiões Sul e Sudeste. 

§ 1~ Os coeficientes individuais de participação dosEs
tados e do Distrito Federal no Fundo de _Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE, a serem ripticados até 
o exercício de 1991, inclusive, são os constantes do anexo 
único, que é parte integrante d~sta Lei Complementar. 

§ 2~ Os critérios de rateio do Fundo d_ç Participação 
dos Estados _e do Distrito Fed~ral, a. _vigorarem _a partir de 
1992, serão fixados em lei específica, com base na apuração 
do censo de 1990. .. :. . __ · 

§ 3f--:_ Até-qu_e sejam definidos os .critérios a que Se- refere 
o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes 
estabelecidos nesta Lei Complementar. 

Art. 39 Ficam mantidos, até o exercício de 1991, inclu
sive, os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios de rateio 
do Fundo de PaJticipação dos Municípios- FPM, a vigorarem 
ã partir de 1992, com base na apuração do Censo de 1990. 

Art._ 4-:> __ A União observará, a partir de março de 1990, 
os s_egllintes prazos máxi~~_S_I?#_ ~~t.t:~a_, __ <!t_rav~s de créditos 
em tónfaS-IndíViduãís doS Estados e Municípios, dos recursos 
do Fundo de Participação: 

I -recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de 
cada mês: até_o vigésimo dia; 

II- re_cursos arrecadados do décimo prill_!eiro ao y.igé
simo dia de cada mês: até o trigésimo dia; 
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III -recursos arrecadados do vigésimo primeirO dia ao 
final de cada mês: até o décimo dia do mês subseqüente. 

§ 1 '·' Atê a data prevista no caput deste artigo, a União 
observará os seguintes prazos máximOs: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia 
de cada mês: até o décimo quinto dia do mês subseqüente; 

II -recursos arre-cadados do vigésimo primeiro dia ao 
final de cada mês: até o vigésimo dia do mês. subse_qüente. 

§ 2~ Ficam sujeitos: à correção monetária, coffi base na 
variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos 
não liberados nos prazos previstos neste artigo. __ 

Art. 5" O Tribunal de Contas da Uníão cfeiuará o cálcu
lo das quotas referentes aos Fundos de Participação e acompa
nhará, junto aos órgãos competentes da União, a classificação 
das receitas que lhes dão origem. 

Parágrafo único. No caso de criação e instalação de 
Município, o Tribunal de Contas da União- fará revisão dos 
coeficiente_s individuais de participação dos dem_ais Municípios 
do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as 
parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recur
sos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 

Art. 6o A União divulgará mensalmente os montantes 
dos impostos arrecadados e classificados para efeitos de distri
buição através dos Fundos de Participação e os valores das 
liberações por Estado e MunicípiO, além da previsão do c_om-_ 
portamento dessas variáveis nos 3 (três) riteses seguirites ao 
da divulgação. 

Art. 7n A União, através do Ministério da Fazenda, 
e o Tribunal de Contas da União baixarãO, nas suas respectivas 
áreas de competência, _as normaS e -instiuÇâo complementares 
necessárias ao pleno cumprifneilto do -díSposto nesta Lei Com
plementar. 

Art. s~ Esta Lei Con:tplementar entra em vig_or a partir 
do primeiro mês stibseqüente ao de sua publicação. 

Art. 9-:> _ Revogam-se_~s disposiçÇ)es em contrário. 
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 1689 da Independência 

e 101'' da República. -JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira 
da Nóbrega - João Batista deAbreu. 

(À Comissão de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• SI, DE 1993 

(N• 239/93, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre 
Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em 
Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na D Conferência 
Especializada lnteramericana sobre Direito Internacio
nal Privado (CIDIP- II), eom base em projeto elabo
rado pela Comissão Jurídica Interamericana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Normas de Direito Internacional Privado, cele
brada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II Confe
rência Especiafizida Interamêrica-iia sobre Direito Interna
cional Privado (CID lP-II), com base em profeta e1aborado 
pela Comissão Jurídica lnteramericana. _ _ ___ _ 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à a(>recfãç3:0 do Con
gresso NaciOnal qtia"isquer a tos que impliquem revisão da pre
sente Convenção, bem como quaisquer atos que, nOs termos 
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em viga! na data 
de sua publicação. 

ArL 3o Revogam-se as disposiç6~s em contiário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DD BRAS1L .................... "'·---·~ .. ··:riTui:ülv--................ ,~ ....... . 
Da Organização dos Poderes 

........................... ··-·············-~-~····························"····· 
_CAPÍTULO I 

Do Poder Legislativo 

Seçáo II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

• • •-•• • > • • • ••• •• • • • • •• •- ••• • • • •~~- • • • •• • • • • õo • "--" • •-• • • O • ~-·~•• • • • .-•••• ;.-. • • ....-n • ro 

Art. 49. É de competência exClusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitivamente sobre tratildos, aCordos ou 
atos iJ!ternacionªis que acarretem encargOs ou compromisso~ 
gravosos ao· património nacional; 
....................................... -~· ..•.••••...••••••••...•• ··--~·;.-~ •••. ·r. .. :·. 

I- Relatório: _ 
Nos termos do art. 49, inciso I, cl_a Constituiçãó-Federal, 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, através 
da _Mensagem em epígrafe, acompanhada de Exposição de 
Motivos do Exm~> Sr. MiniStro de Estado das Relações Exterio
res, submete _à consideração do Congresso Nacional o_ t_~xto 
da" Convenção "ínterãmericana sÕbre Normas de Direito Int.er
nãcional Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio 
de 1979, na II Conferência Espedalizada Interamericana sobre 
Direito Internacional Privado (CIDIP - II), com base em 
projeto elaborado pela Comissão Jurídica Interamericana. 

Constante de 17 artigos precedidos de um _breve preâm
bulo, o presente compromisso internaciohal visa a _regular 
a determinação da norma jurídica aplicável para reger as situa
ções vinculadas com o direito estra-ngeiro. 

(À Comissão de Relações Exteriores e De/esa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 52, DE 1993 

(N• 246/93, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outor~ 
gada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Santa Helena, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

de 29 de julho de 1992~ que renova a concessão outorgada 
à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, 
a partir de 25 de junho de 1991, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Santa Helena, Estado do Paraná. 

Art. 2"' _ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 376, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

Senhores_Meinbros do Congresso Nacional, 
Nos termos· do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 1'do art. 223, da ConstituiÇão Federal, submeto à apreciasão 
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do Congresso Nacional, acompanliad-Õ de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado dos_ Transportes e das Co
municaçõe-s; o· ato constante do Decreto que "renova a conces-_ 
são outorg-ada à Rádio Grande Lago Lt~a., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Santa Helena, Estado do Paraná". 

Brasilia, 29 de julho de 1992.- F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' iÕ6/92 DE 9DE JULHO 
DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS CQMONICAÇ:ÕES 

Excelentíssimo SenhOr Presidente da República, 
Te-nho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o incluso projeto_ d~ decreto de renovação 
do prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio Grande 
Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora: em 
onda média, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. 

2. O pedido de renovação encontra-se_ devidamente ins
truído de acordo com a legislação em_-vigor ~-a-~stação está 
funcionando dentro das características téc:DicilS a ela atribuídas 
por este Ministério·.- · 

3. Nos termos do § 3"' do art. 223 dã Constituição, o 
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do_ Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido 
o processo administratiVO p-ertinente, qu~ a e-sta acompanha. 

4. Estas, Senhor Presidente, ~s minhas consideraçóe_s a 
respeito do menciOnado projeto de decreto, qtJe _submeto à 
elevada consideração de Vossa Excelência. -

Respeitosamente, --Affonso Alves de Camargo Netto, 
Ministro· de Estado dos Transportes e-das Comunicações. · 

DECRETO DE 29 bE JULHO bET992 . 
Renova a concessão outOrgada à Rádio Grande La

go Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná. 

O Presidente da República,- no- ~SO ctã-S ãtribuições q~e 
lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223, caput da Constituiçãó, 

de acordo com o art. _33, .§ 3'"-, da Lei n~ 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vísta o -que consta do Processo 
n' 29105.000119/91, decreta: 

Art. 1~ Fica renovada, por dez anos, a partir de 25 de 
junho de 1991, a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda., cujo prazo ·residual da outorga foi mantido pelo Decreto 
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora _em __ onda média, na 
cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, 

Parágrafo único_, ___ A execução _do s_erviço- de radiodifu-
são, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüen-
tes e seus regulamentos. __ 

Art. 2\' Este ato somente produzirá efeüOs legais após 
deliberação do Congresso __ Nacional, nos termos do § 39 do 
art. 223 da Constituição. 

Art. .3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

BrasDia, 29 de julho de 1992; 171' da Independência e 
· 104• da República. - F. Collor. 

Aviso n' 886-ALISG. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Inocêncio Olivejra 

Brasilia, 29 de julho de 1992 

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 

Senhor Primeiro Secretário, 
Encamillho a essa Secretaria a Mensagem do Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Ex
posição de Motivos do Senhor M~nistro de Estado dos Trans
portes e das Comunicações, na qual submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto que renova 
a concessão outorgada à R~dio Grande L~g_o Ltd~~ 

Atenciosamente. - Marcos Coimbra, Secretário-dúal 
da Presidência da República. 
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'S MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES FICHA CADASTRAL JURÍDICA . . 
Departamento NociOnal de TelecorTli.XI_r.açOe:S QUADRO SOCIAL 

' f FormUlário ONT-16& 
I 

RÁDIO GRANDE L~GO LTOA. . r.-·:,_ ..y . I 
ENTIDADE: 

c, 

CGC: 77613321/0001-96 '(o 7f" iji 

~· QUADRO SOCIAL 

·~I 
APROVADO PELO (A)/OECOARENTE CA PORT.CTA "" 

5"01 DE 13 L 12 t. 89 DOU - L-!--

NONE COTAS 
OROHiARIAS 

ACDES 
PREFERENCIAIS 

VALqA NCZS 

NAUDÉ PEDRO PRATES. 40.000 40.000,00 

CPF: 025362859-87 

TEREZINHA PERTONILA ALEGRETTI 24.000 24.000,00 

PRATES 
CPF: 334187309-0.6 

HARRY RIPP 8.ooo 8.000,00 

CPF: 039016539-53 --
. 

WERNER WANDE-RER 8.000 8.000,00 

CPF: 005811869-15 
I 
i 

I 

I 
i 
I 

. ! 
I 
I 
li 
I 
I 

-
.ti/.:11 ,-· ·-- .. . -'.?r- Li 

Qn rull"'' l"''ri " 
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·-
MINISTÉRIO COMUNICA.ÇÕES 

.. . 'o, 
DAS { r{b . 

Departamento Nacional de TelecomunicaçOee ~ • •. ... - .. 

FICHA CADASTRAL JURÍDICA- QUADRO DIRETIVO -
(ENTIDADE: RADIO GRANDE LAGO LTDA J C:Gt: ~~9 " GI3 32!:7 OOOt :III 98 

QUADRO DIIIETIVO 

NOME 
........ 

CARGO 
O oe:. QPORt O•-"-- •• coou 

. Terezinha l?etronila A • Prates 
071 20.04.88 

CPF n9 334.187,309/06 Dir .. -Geral 

~!audé Pedro Prates 
CP E' n9 025.362.859/87 Di r- Geral 

PROCURADOR IESI 
...... PORTD.RIA 

NANDAl< .. DOO 

' 

I 

SENf,C·:.: ;7:.:~.t,t. 

t! ,(8 ;J:~i~ ••. '-'·<:·:: 

f'.D.S. ;~.o 

--~ Fio. r:-,t -

. 

FORt.41..!1.ARIO DNT ~ 167 
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RADIO GRANDE LAGO LTOA. 
SETIMA ALTERAÇAD__ CONTRATUAL 
CGC-MF 77 .6L3.-321/Qú01-96 

Sexta-feira 5 10229 

NAUO~ PEDRO PRATES, brasileiro, casado, _advogado, residr:o:"J!:.e 
e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, s/n, Sant_a Helena! Este.do do_ 
Par-anà, por t~dor da Cédu 1 a de I den tida.de RG. 811.065 ,, do Paraná e do 
CPF n.02-5.362._85_9~87; TEREZINHA PETRONILA ALLEGRETii PRATES, brasilel.
ra, casada, dn ~omércio, residente e domiciliada na Av. Rio Grande dry 
Sul, sln, Santa Helena, Estado do Paraná, po~ tadora da C~dula de 
Identidade RG ._906. 646, do Paranâ e do CPF . n. 334. f87. 30-9-06-; WERNER 
WANOERER, hraSilelro, cas.ado, da c:-ornér_ci_o, r_esidente __ ~ dQmiciliada n.::~o 

Rua Angelo SamJ:ia1o, 2762, apar-tam-ento 61, Curi-tiba, 'nEStâdÕ~do P~'llrc'lná, 
portador da Cédula de Identidade RG.403.0-3ü, do Par'cm·;t e do CPF 
n.005.811.869--15; e, HARRY RIPP; brasii"eiro, casadO, ç:lo comercJ.o, 
re'5 i.del"'l ~e e dom i c i 1 i ada na Rua Goiás, sln, San ta _He.l ena, Esta da da 
Par-anà, par tadar- da Cédu 1 a de Identidade RG. 1. 206. 163, _do Para-nê.! r-> 

da CPF n.U3'~.016.539-53, únicos_ s·ocios componentes da fl.rma. RADIO 
GRANDE LAGO LTDA., com sede e foro em Santa Helena-,_ E"sta.da do 
Paraná, à Rua Argenffr1a, s/n, conforme· Contr·.:lto Social arquivad"J n.-~ 
MM Junta Comercial do Estada dO Parãrrá sob n.417~99~2q61.1, P9~"'" 
desp~cha em sess~o de 07- de ages; to _de 1. 979, e po,.;S.~r ipres A l terac;êíos 
Contra-tuais ar-qui v adas sob n, 32785.2, por despacho em s~ss~a de- (Jê! de 
maio de 1.985, sob 40107.7, por despaC::ho em 5ess~ó de 17'de maio de 
1. 988, sob n. 41516.2, por despacho em sess~o de 03 de n_ovemtrro __ deo 
1.988, ~ob n.44478.2, por despacho em sess~o de 23: áe nOvembro: -cre 
1.989, sob n.47681.1, por despacho em sess~o de 17 de d~~embro_ de 
L.990 e -sob n.49/43.5. por despacho em sess~o de ZO dE? açjosto de 
1.991",- resolvem por <"''Ste ___ instrumento- p~t=t{cul~r de Al ter.:;~.c;~o 
Contratual, modificar seu Contrato Primitivo~ posteriores Alterac;b~s 
Contratual~, de ~cardo com ~s cl~usulas seguintes: 

PRII'-1F.JRA: -U C.;ipÍ{.al Sa-Clal.--,-o Vãi-or de Cr·t6.00ú.OQO,OO (Se::>Js 
milhé'l"es dQ cru;:eiros) inteiram1=11te su!Jscrito e reo3lizado, fu::a elE:. ,~':"!o 
para Cr$l:..ooo.ooo~úo- (Doze- m{lhtles de ci--uze.iros), dividido em 
1:::!.QOO.Ooo- f~''I:E" mi fhfjeo;;) dP. cwta<õ> -de Crot.t,OO (Um cr·u::P.ir"al-cada uma, 
sc>ndo o dltlrH·'tll.U de Cr·'56.000.0úú,Cf0 (Sais mi-lhOF"~· de cruo:eiroc:;•, 
int.egr.;liz<:ldo da -:-cguinte form.-1: 
<~) riALJOE Prt!Pf' PrM T ES, l:lOS5lJ (a '"S .-o-Q"ó. 000 { Trl!ls tll_J,.l.l!l"':rc:g;) rt.~· r:ot."l':' '1'.' 
l:r1;t,t)fl (,·:11 cru.·r-rr'õT cada uma. -pa<;;:-;.; a, ter b.(r(lo.r.JoO_ {Sel·-: mJ_li..,E.·· _l 
de ... _nt-.. , ... ,. r~Cl ..,_.'\ tnr tot~•l di'" L. r 1i6.ooo.ooo.oo ~-... T~;.:-r;::;-~riii 1 h6c';.· ...... {1~"-, 
c:r_u:-nTt·a~l ~ '-7.-..,[j_c. .Cl ..=..Ltmenta de crt•3,(JISd .. UOO,t.J(l~; (Trêt;:; llllllof:l-: '.. :1·· 

~r-u=r•t.rOsJ; intr:;rJr';l!J~üdO COIJl-~d-COOtc'l n~serva,.; .de> {_;,col~ital; _ _ _ _ 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. --- -

O Projeto de Decreto Legislativo n'~- 5i/93. éiUe acaha 
de _ser lido terá, nos termos do art. 376, c, do Regimento 
Interno. perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dii.ls para recebimento de emendas. 
fi rido o qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual periodo, para opinar sobre a -pr-oposição. _ 

O Projeto de Decreto Legislativo,_ que acaha _de_)C~ lido 
terá tramitação com prazo determinado de 45 óías-. nOS termos 
dos art5. 223,_ -§ l"~ c 64, § 1", da Constituição, combit:Jados 
com o art. 375 do Regimento Interno. _ 

De acordo com o art. 122. II, b, do Regimento Inferno. 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Prc>i
dência comunica ao Plenário que a Comissão Di"rCtora.ãpro
vou, em sua reunião do dia 27 de outubro, os Requerirrientos 
n'" 1.002. l.U03, 1.017 a 1.()!9. 1.052 e 1~054. de 1993. de 
informações dos Senadores Gí16erto -Miranda. João Rocha 
e Irapuan Costa Júnior, aos M~nistros que mencionam. 

O SR. PRESIOENTE (Chagas_ Ro(frlgues) -: A Presi
dênci<i recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n"' 2.616. 
de_3 do corrente, encaminhando a complementação dos docu
mentos necessários à instrução do OJício sns. de" 1993. 

O Expediente será despachado à -Comiss8.o de Assunto5 
Económicos para ser anexado ao processado da matéria em 

·referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência ·receOeu, do Banco Celltrã.l do Brasil, os Ofícios n(IS 
S/134 a 138, de 1993 (n• 2.615. 2.617 a 2.620193, na origem). 
solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 1992,_9-o,~eJlado 
Federal autorização para que as Prefeituras Jvlunicipais de 
Bocaiúva do_ Sul - PR. Silveira Martins -RS, União da 
Vitória - PR, Angra dos Reis - RJ c Pirai do Sul - PR 
possam contratar operaçõeS de crédito, para os fins que espepi
ficam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -: K Presi
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, Estado 
de Minas Gerais, o Ofício n" S/139. de 1993 (o"' 169i93. na 
origem), solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorização para que possa contratar ope-
ração de crédito, para os fins que espccifíCa. _ -

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómleõs, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessários à sua instrução. - -- ------ -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória· ll'' 364, 
de 28 de outubro de 1993, que altcfa- 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 ~o T_raba
lhador- FAT, c dá outras providências, e autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério -aa Saúde-- FundÓTNacional 
de Saúde, crédito extraorUinário no va-lor de 
CR$35.000.000.000,00 (trinta e cincu bilhões de cruzeiros 
reais). 

De acordo com as indicações da::,. Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' c 5·' do urt. 2'' da Resolução n" 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: -

Senadores 
Titulares 
PMDB 
1. Ruy Bacelar 
2. Divaldo Suruagy 
PFL 
3. E leio Alvares 
PPR 
4. Gerson Camata 
PSDB 
5: Bcni V eras 
PRN 
6. Ney Maranhão 
PDT 
7. Magno Bacelur 
Suplentes 
PMDB 
1. Flaviano Melo 
2. César Dias 
PFL 
.3-.- Francisco Rollcmberg 
PPR 
4. Levy Dias 
PSDB 
5. Almir Gabriel 
PRN 
6. Aureo Me \lo 
PDT 
7. Lavoisier Maia 
Deputados 
Titulares 
BLOCO 
I. Rcinhold Stephanes 
2. Jofran Frej3.t 
PMDB 
3. Laíre Rosado 
PPR 
4. Chafic Farhat 

. --PSDB 
5. Clóvis Assis 
PPS 
6. Sérgio Arouca 
PV . . 
7. Sidney de Miguel 
Sup1ente.S 
BLOCO 
L José Elias 
2. Rivaldo Medeiros 
PMDB 
3. Nilton Baiano 
PPR 
4. Paulo Duarte 
PSDB 
5. Ubaldo Dantas 
PPS 
6. Augusto Carvalho 
PV 
7. 
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De acordo com a resolução n" 1. de 1989~CN, fica estabe_-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-II -Designação da Comissão Mista; 
Dia 5-11 -Instalação da Comissão Mista~ 
Até 3-11 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade~ 

Até 13-11 -Prazo final da Comissão Mista;- _ 
Até 28-11 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigÚes) - O Senhor 
Presidente da Repúhlica editou a Medida Provisória n<? 365. 
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre o exercício da~ 
atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União, em 
caráter emergencial e provisório, e-dá outras pfovidCncias. 

De acordo com 3s indicações das Lideranças, e nos termos · 
dos§§ 4" e 5'' do art. 2" da Resolução n" 1/89-CN, fica ~ssim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: -

Senadores 
Titulares 
PMDB 
I. Cíd Saboia de Carvalho 
2. Mârcio Lacerda 
PFL 
3. Francisco Rollcmherg 
PPR 
4. Esperidião Amin 
PSDB 
5. J utahy Magalhães 
PP 
6. Irapuan Costa Júnior 
PTB . 
7. Jonas Pinheiro 
Suplentes 
PMDB 
I. Aluízio Bezerra 
2. Gilberto M-il-anda 
PFL 
3~ Bello Parga 
PPR 
4. Lucídio Porteila 
PSDB 
5.- Mârio Covas 
PP 
6. Pedro Teixeira 
PTB 
7. Valmir Campclo 
Deputados 
Titulares 
BLOCO 
!. Paes Landim 
2. Nelson Trad 
PMDB 
3.José Thomaz Nonô 
PPR 
4. Ibrahim Abi-Ackel 
PSDB 
5. Luiz Máximo 
PRO NA 
6. Regina Gordilho 
PP 
7. Salatiel Carvalho 

Suplentes 
BLOCO 
1. Vilmar Rocha 
2. Fábio Raunheitti 
PMDB 
3. Ary Kara 
PPR 

· 4: Francisco Dúrnelles-
PSDB 
5. Sigmaringa Seixias 
PRO NA 
6. 
PP 
7. Nan SoUza 

De acordo com a Resolução n\' I, de 1989-CN·, fica estabe-
lecido o segUinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-11 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 5-11 -Instalação da Comissão Mista; 
Até. 3_-11 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 13-11- Prazo final da Comissão Mista~ 
Até 28-11 -Prazo no COngressb Nacióüai. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 366, 
de--28 de outubro de 1993. que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao orçamento da Seguridade Social da União crédito 
e.x_traordináriO, para OS finS que especifiCa, e dá OUtraS--prOViR 
dências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' e 5° do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria. 

Senadores 
Titulares 
PMDB 
L Mansueto de Lavor 
2. Divaldo Suruagy · 
PFL 
3~ Carlos Patrocínio_ 
PPR 
4. Epitacio Cafeféira 
PSDB 
5. Mário Covas 
PSB 
6_ losé Paulo Bisol PT ... 

7. Eduardo Suplicy 
Suplentes 
PMDB 
I. Cid Saboia de Carvalho 

-c-= 2.,Antonio Mariz 
PFL 

__ 3. Dario Pereira 
PPR 

· 4. Moisés Abrão 
PSDB 
5_"' Almir Gabriçl 
peputados 
Titulares 
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BLOCO 
1. Everaldo de Oliveira 
2. Jorge Khoury 
PMDB 
3. Germano Rigotto 
PPR 
4. FrancisCo Evangelista 
PSDB 
5. Sérgio GaUdenzi 
PDT 
6. Miro Teixeira 
PT 
7. 1 osé Dirceu 
Suplentes 
BLOCO 
1. Jerônimo Reis 
2. Wilson Cunha 
PMDB 
3_. José Luiz Clerot 
PPR 
4. José Teles 
PSDB 
5. Jayme Santana 
PDT 
6. Carlos Lupi 
PT 
7. José Fortunati 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o s_eguinte calem:iário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-11 -Designação da-Comissão Mista; 
Dia 5-11 -Instala-Ção -da Comissão Mista; 
Até 3-11- Prazo para recebimento_de ~ntfendas. Prazo_ 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre ;a admissibi-
lidade; . 

Até 13-11- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 28-11 - Prazo no Congresso Nacional 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,.,- O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 367, 
de 29 de outubro de 1993, que altera a legislação reguladora 
do processo administrativo de determinação -e- exigência de 
créditos tributários da União, 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-C:N, fica assim 
constituída a· Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria. 

Sena-dores 
Titulares 
PMDB 
1. Ronan Tito 
2. Gilberto Miranda 
PFL 
3. João Rocha 
PPR 
4. Epitácio Cafeteira 
PSDB 
5. Mário Covãs 
PRN 
6. Aureo Mello 
PDT 
7. Magno Bacelar 

S.uplentes 
PMDB 
I. Amir Lando 
2. Cid Saboia de Carvalho 
PFL 
3. Henrique Almeida 
PPR 
4. Affonso Camargo 
PSDB 
5. J utah y Magalhães 
PRN 
6. Ney Maranhão 
PDT .. 
7. Lavoisier Maiª 
Deputados 
Titulares 
BLOCO 
1. Mussa Demes 
2. Vilmar Rocha 
PMDB 
3. Genebaldo COrreia 
PPR 
4. Francisco Dornelles 
PSDB 
5. Deni Schwartz 
PRN 
6. José Carlos Vasconcelos 
PL 
7. Valdemar Costa Neto 
Suplentes 

BLOCO 
1. SIMÃO SESSIM 
2. WILSON CUNHA 
PMDB 

·3. JOSÉ THOMAS NONÓ 
PPR 
4. BASÍLIO VILLANI 

. PSDB . _ ~ 
5". MAURO SAMPAIO 
PRN . 
6. MA VIAEL CA V ALCANTI 
PL 
7. JONES SANTOS NEVES 

De acordo com a Resolução n'? 1, de 1989-CN ,ficã 6stabe-
. lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

. Dia 4:.11 .:.._ Designação da CÕmissão Mista;-
Dia 5-11 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-11 -Prazo para recebimento· de emendas. Prazo 

·para a Comissão Mista emitir o ·parecer Sobre a admissibi
·Jidade; 

Até 14-11- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 29-11- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
PreS:i~ente da República editou a Medida Provisória n'? 368, 
de 29 de outubro de 1993, que altera a Lei n• 8.383, de 30 
de dezembro de 1991. 

D:_e acordo com as indicações das Lideranças, e nos temos 
dos §§ 4"? e 5"? do art. 29 da Resolução n9 1189-CN, fica aSSiin 
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constituída a Comissão Mista incumbida de emhir. Paiecer 
sobre a matéria: · 

SENADORES 

PMDB 

Titulares 
Suplentes 

1. Alfredo Campos!. José Fogaça 
2. Gilberto Miranda2. Onofre Quitian 
PFL 
3. Álvaro Pacheco3.0dacir Soares 
PPR 
4. Epitacio Cafeteira4. Esperiáião Ãriün 
PSDB 
5. Almir Gabriel5. José Richa 
PP 
6. João França6.Pedro Teixeira 
PTB 
7. Jonas Pinheiro?. Marluce Pinto 
DEPUTADOS 

BLOCO 

Titulares 
_SI!plentes 

1. Manuel Castrol. José Falcão 
2. Carlos Kayath2. Félix Mendonça 
PMDB 
3. Maurílio Ferreira Lima3. João Almeida 
PPR 
4. José Maria Eymael4. Paulo Mandarino 
PSDB 
5. Sérgio GaU:denzi 5. Munhoz da Rocha 
PSB 
6. Miguel Arraes6. Sérgio Guerra 
PC do B .· 
7. Haroldo Lima7. Aldo Rebelo 

De acordo com a Resolução n? 1, de 1989-CN, fi_cã. estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da m~téria: 

Dül4-11 --Designação da CoDiisSão Mista; 
Dia 5-1 l---Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-11- Prazo para recebimento de e!Jlenda~. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 14-11 -Prazo final da Comissão Mista; 
Até 29-11 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência Pr0p6C aO-Plenário a indicação do Senador José ~ogaça 
para, em míssão a que foi distinguido, representar o Senado, 

, em viagem de representação parlamentar, atendendo<;\ ~o~vi~e 
oficial do Governo Britânico, no período de 1<:> a 10 de novem
bro do corrente ano. 

Em votação a propos!a. _- -_ .. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica o Senador José Fogaça: aotorizªdo a aceitar a referid~ 

missão. -------

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessões 
anteriores foram lidos os Requerimentos -nQs 1.09-4 ~- 1~097, 
de 1993, dos S-enadores Francisco Rollemberg, Alfredo Ça~
pos, Esperidião Amin e Amir Lando, sOlicitando, nos termos 
regimentais, licença para se-à"usefitarem dos trabalhos da Casa, 
nos perfodos que mencionavam. · 

Os requerimentos deixaram de ser votados, naquela opor
tunidade, por falta _de _quo~m. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.__l?m votação 
o Requerimento n" 1.0"94, de 1993, do Senador FranciSco Ro-
llemberg. .. 
- Os_ Srs. Seriadores que o aprovam- queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n' 1.095. de 1993. do Senador Alfredo Cam
pos. 

Os "Srs. Senadores ·que o apfõvam queiram perni.anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n9 1.096, de 1993, do Senador Esperidião 
Amin. 

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

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDJ;;NTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n' 1.097. de 1993, do Senador Amir Lando. 

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

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PREim:lENTE (Chagas Rodrigues)- Sobrea 
mesa, projeto que- será lido pelo Sr. 1 (> Secretário. 

É lido o seguinte . _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•22, DE 1993 

Cria a ComissãO de Ciência· e TecnOlogia 
O Se_nado Federal resolve: __ 

. Art. 1'' Os artigos 72,77, 102 e 107 do Regimento Inter
no rlo Senado Federal passam a vigõrar -Coni as segUintes 
alterações: 

'"Art. 72. 

7) Comissão de Cíência e Tecnologia - CGT 
Art. 77. ··············-·-:: .............. :: •..••.... -.•...... · 

g) COmissão de Ciênia· e TecnolOgia, 13; 
.... ' . .-... ·-· :_. ;_,_ .. ·~-~~~-; ... · ..................... .-...... ~~-...... -.-~ .... · 
Art. 102. A Comissão de Educação compete 

opinar sobre proposiçôes que versem sobre: 

V -outros assuntos ·corre latos. 
Art. 107. . ...... : ..... ---·-·······--·········--·-·-·····• · 

a) ·······················--··-···········-···=•·-----~-·--····· 
7) ComiSsão de Cieitcia e Tecnóioiià: às Sêgllndas-

. ·feiras, quatOrze· horas."-· -

Art. zo Inclua-se o artigo 102~A ·no Regi111:ento Interno 
do Senado Federal, com a seguinte redação~ 

"Art. 102-A. À ComissãQ de Ciência e Teéno
logoa compete opinar sobre proposições qúe versem 
sobre: 
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I - planejar e execução de planos e progranias 
de desenvolvimento científico e tecnológico; 

II -estrutura institucional e instrumentos de fo-
mento científico e tecnológico; · -

III - atividades de pesquisa e desenvolviJ;nento 
em áreas estratégicas e prioritárias, inclusive _seu acom-
panhamento e avaliação; __ 

IV- formulação e implementação da política na
cional de informá-tica e automação; 

V -medidas de modernização tecnológica do: se
ter produtivo; 

VI- aspectos científicos ·e tecnológfcos das políti
cas social, industrial, de comércio -exterior e de desen
volvimento regional; 

VII -outros assuntos correlatas.,:• 

Art. 3'-' Esta Resolução entra ~m vigor na _data de _sua _ 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
que, durante os anos de 1991 e 1992, investigou as c_ausas 
e Dimensões do Atraso Tecnológico Brasileiro~ do .qual fui 
signatário, conclui Com prioridade, que ''a política de desen
volvimento econômico e social, de reconhecida prioridade 
nacional, em razão dos novos paradigmas de sustentação de 
sistemas e processos produtivos, é indissociável de ações estra- . 
tégitas, mefas, diretrizes e políticas de ciéncias.e tecnologias". 

Com efeito, as profui-tdas transformações por que passa 
o planeta, em decorrência, entre outros fatores, 4o avanço 
extraordinário da ciênda e· da tecnologia, manifestam-se de 
maneíra especial nas possibilidades de geração de riquezas 
e de desenvolvimento social. 

Definem-se, a partir daí, novos modelos de organização 
- fundamentados essencialmente na efíciêntia e ria produti
vidade-, novos perfis ocupacionais, novos produtos e novas 
tendências nas inovações.-No cerme desse processo, importa 
especialmente ao Brasil, o fluxo de suas trªt:ficinais vantagens 
comparativas no cenário internacional: a ·abundância de recur
sos naturais e a disponibilidade plena de mão-de-obra de baixo 
custo. De fato, os saltos de produtividade propiciados pelas 
inovações são de tal ordem que podem anular completamente 
tais vantagens em curto prazo. · · 

O eXemplo dos recursos naturais é explicativo desse ~ovo 
paradigma: mais que possuir recuison-rãturã.IS, mostra-se es
sencial ter a capacidade de transformá-los em riquezas, com 
níveis adequados de produtividade e comp~itivldade e ~em 
o comprometimento do meio ambiente.- A extraordinária ri
queza genética da biodiverSidade b~asileira·~~q iem, portanto, 
valor algum se não dispuserri:tos ·dos meios-pata que tais recur- · 
sos se revertam pãra a S6tiedade brasileira. 

Nesse contexto, o País enfrenta, simultaneamente, dois 
desafiOS-da maior grandeza: a mitigação dOs graves contrastes 
sociais de sua população ._ dona de um crédito de _elevada 
dívida social acumulada nos últimos anos---=.. e a rilodernização 
do seu sistema produtivo- caracterizado pela baixa eficiência 
e produtividade, pela baixa qualidade dos bens produzidos 
e pela limitada competitividade nos mercados externos. 

A solução equânime dos problemas sociais e econO.micos 
atinge especial relevo quando se considera que, mesmo nos 
mais fecyndos ciclos de crescimento ecÕnôniicO do País, tal 
crescirriento não se traduzo sah a .forma de ganhos para a 
grande maioria da população marginalizada pela miséria. 

A concepção de uma política ciimtífica e Ú~cnológiCa que 
se insira na essência das políticas púhlicas de desenvolvimento 
económico e social adquire, portanto, importância que ainda 
não tem sido percebida com clareza pelas lideranças nacionais, 
governamentais e não-governamentais. Ei1quanto isso, os paí
ses mais desenvolvidos têm enxergado no desenvolvimento 
científico e tecnológico a perspectiva, rio lado Social~ de satisfa
ção das crescentes necessidades de saúde, de educação,de 
transportes coletivos. de habitação, de saneamento básico e 
de urbanização de suas sociedades. No lado económico, por 
sua vez, os mesmos pafses têm cOnsegUido: às clisias de eleva
dos investimentos em ciência e tecnologia, obter expres!;.iVos 
resultados oriundos da competitividade de seus produtos e 
serviços, fundamentados em uma elevada capacidade de adap
tação, de renovação e de modernização. 

A indefinição de priorida<;ies nacionais, normalmente tra
duzida como a falta de um "projeto de nação", mostra-se 
como um com·ponente essencial do descuido co.m que a política 
científica e tecnológica tem sido tratada em nosso País. As 
lideranças -políticas, governamentais_, empresariais e da so
ciedade civil- não têm percebido a abrangência das possibi
lidades de desenvolvimento e de crescimento a partir da incor
poração dos avanços científicos e, .coilse.qüentemente, não 
têm apreendido, também, a importância da escolha e da priori
zação adequada das áreas e dos meios que correspondam 
aos verdadeiros anseios da sociedade brasileira. 

Nesse quadro, mostra~se essencial a participação do Sena
do Federal na elaboração e no acompanhento da política na
cional de ciência e t"ecnologia. Tal participação deve extrapolar 
as tradicionais elabora, discussão e votação de proposições 
e tender, cada vez mais, para a análise e o debate de matérias 
relativas ao assunto, ·para a emissão de sugestões de priori
dades de ação governamental e para a exeçução da atribuição 
constitucional de fiscalização e controle dos atos do Poder 
Executivo. -

Propõe-se, assim, a criaçãO da Comissão P.ermaneõ.te de 
Ciência· e Tecnologia do Senado Federal, com os objetivos 
de incentivar o debate em tor~9 das prioridades nacionais 
rto setor, promover a·Crescénte inSerção da p_olítica científica 
e- tecnologia na esfera das ·demais políticaS púhlícas e debru
ça·r-se sobre a revisão e a ·produção da legislação necessária 

. para o aperfeiç"oamento institucional e para o planejamento, 
execução, fiscalização e controle das políticas govei-nainentais · 
do setQ.r. 

Tal iniciativa há de possibilitar, por pan:e dos membros 
do Senado Federal, a participação êfetivã riO debate erri torno 
do novo padrão de desenvolvimento mundial, particularmente 
no que se refere às possibilidades de aproveitamento das reco
nhecidas riquezas ·nacionais e do domínio do conhecimento 
nas chamadas n9'vas tecnologias, de reconhecido valor estraté
gico (novos materiais, informática, biotecnologia, química fina 
e mecânica de precisão). - . . . 

Pela importâncía de que -se reveste, o domínio da ciéncia 
e t~cnologia no mundo moderno, e pela perspectiVa de que 
tal domínio possa manifestar-se sob a forma de progresso 
económico e soclál, contamos como ·apoio de ri ossOs· pares 
para que, por meio da aprovação do presente Projeto de 
Resolução, o Senado Federal venha a dar um significatiVo 
passo em direção à concepção de um novo modelo de desen
volvimento, urg,ente e imprescindível para o País.--

Sala das 
Sessões, 4 de dOmbro de 1993. __:_-sen-ãdõr Marco Maciel. 
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O SR. PR~SIDENTE (Chagas Rodrigues) -, O projeto 
lido será publicado e, em seguida, ficará sobrt! a mesa durante 
cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas. Firido 
este prazo, será despachado às comissões competentes_._ 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•l.09lf, DE 1993" -

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do_ Senado, da entrevista concedida 
pelo Papa João Paulo II ao jornalista Jas Gawronski (La Stam
pa) e publicada no O Estado de S. Paulo de 3 de nov~~bro 
do corrente, sob o título: O MUNDO QUE O PAPA VE. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Guilherme Palmeira. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 210, § 1''. do Regimento lilfêrno,-o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão" Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. -_ _ __ -

É lido _e_ aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.099, DE 1993 

Nos termos do art. 13,_§ 1'.>, do Regimento Interno, requei
ro sejam considerados como licença_ autorizada os dias 1 ~, 
4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, TI, 28- e 29-10~93, 
durante os quais estive ausente_ dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1993.-Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fiCa ConCedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'' 
Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• l.lOO;DKI993 

Requeiro, nos te~mos do art. 13, S 1~ do Regimento Inter
no do Senado Federal, seja considerada como licença autori
zada minha ausência desta Casa, nO pefíOdo de 28 i 31 de 
outubro último, quando estive 'na cidade de Nova Iorque -
EUA, para o cumprimento de compromissos parlamentares. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que erá lido pelo Sr. 1 ~ Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N'I.10! óE 1993 

Nos termos do art. 258 do Regimento:Jnternõ-; re-qUeiro 
tenha tramitação em conjunto-os--seguintes projetas: PLC 
16/88, com o PLC 101/93, por tra:ü\rem d-e matérfas que versam 
sobre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1993. -E leio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri: 
menta lido será publicado e, posteriormente, incluído em Or~ 
dem do Dia, nos termos regimentais. - -

Sobre a mesa, requerime-nto que será lido pelo Sr. 19 

SecretáriO. - -- - - · · 
É lido o seguinte , 

REQ_UERIMENTO N" 1.102, DE 1993 

Nos termos do disposto no art. -216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, 
§ 2~ da Constituição federal, requeiro seja encaminhado ao 
Ministro da Fa,zencla a seguinte solicitação de informações: 

1) posição do endividamento dos Estados, Municípios 
e suas autarquias que, de acordo com as informações dispo
-níveis no Banco Central do Brasil, nos termos do art. 10 
da Resolução n\' 36/92 do Senado Federal, encontram-se em 
situações que extrapolam os limites de endiVídamento defini
dos nos arts. 2~ e 3~- da referida'Resolução; 

2) quadro demonstrativo de.apuração dos limites de endi
vidamento referidos no item iriferior, conforme metodologia 
constante dos pareceres do Banco Central do Brasil enviados 
ao Senado Federa.!; 

3) montante das dívidas flutuante e consolidada interna 
e externa, seus cronogramas de pagamentos de amortizações 
e encargos; inclusive das vencidas e não pagas, para as entida
des públicas anteriormente mencionadas, assim como infor
mações referentes às suas receitas líquidas reais e as suas 

. despesas correntes líquidas realiz3.das, em -conformidàde à 
conceituação contida no art. 3~ da Resolução n~ 36/92 do Sena
do Federal: 

4) posição da situação financeira dos 5 (cinco) maiores 
estados~ dos 5 (cinco) maiores municípios_endividados quanto 
aos limites definidos nos arts. z~ e 3~ .da. Rewlu_ção n9 36/92, 
destacando: 

a) montante das dívidas flutuante_ e consolidadas, interna 
e externa; 

b) cronogramas de pagamentos de amortizações e encar
gos, inclusive dos vencidos e não pagos; 

e) informações referentes às receitas e despesas realiza
das por essas entidades nos últimos 12 (doze)_ meses, nos 
termos da conceituação e das condições es_tabelecidas no artigo 
3• da Resolução n" 36192. 

Justificação 

-Encuntra-se sob apreciação do SenÇtdo Federal o Projeto-
de Lei da Câmara no 166, de 1993, de iniciativa do Exmo 
Sr. Presidente da República, que estabelece diretrizes para 
a consolidação e o reescalonamento, pela União. de dívidas 
internas das administrações direta e indiretã dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Prevê o referido Projeto de Lei que a parcela dos Serviços 
da dívida refinanCíãda que ultrapassar o limite _de comprome
timento de receitas estabelecido pelo Senado Federal será acu
mulada para pagamentos nos meses subseqUentes _ao refinan
ciamentO inicial; a própria: _operacionalização do refinancia
mento global previsto tem implicações a nível do exercício 
da competência privativa do Senado Federal, estabelecida pela 
Constituição Federal em seu a_rtigo 52, incisos 'V ~-IX~ 

Tais interrelações trazem a nec~ss_id~deA fi?.Odiº-caçóe_s 
à Resolução _n? 36/92 do Senado Federal, de modo a qüe-· 
s_e produza eficácia ao e"ncoritro de contas entre as entidades 
públicas referidas no PLC n9 166/93, caminhando-se_ assim 
para o ordenamento das finanÇas públicas no País. 

P.ara que o Senado Federal. proceda a uma adequada 
e -realista estipulação de limites de comprometimento de recei
tas, assim como estabeleça as demais çondiçõe~ necessárias 
à efetivação do refinanciamento pretendido, são indispensáveis 
e urgente:S as informações que ora requeiro. 

- Sala das Sessões, 4 de no_vembro de 1993. ---Senador 
João Rocha. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
regimentais. --- - -

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr._ 1~ 
Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.103, DE 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente do_ .Senado Federal, 
Nos termos do art. 119 e seu parágrafo único, combinado 

com o art. 172, inciso I, do -Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a Vossa_ EicClêlicia, a---ínclusaõ--em orctem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 70, de 1992, que 
"Dispõe sobfe a -Celebração de tratados internaCionais para 
a supressão do sigilo bancário n-os CaSOS de-lesão ao patrirnônio 
público", em virtude de as Comissões a que foi distribuído 
não terem proferido seus pareceres nos prazos regimentais. 

Sala das Sessões, 4 de novembro -de 1993. --Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O req~ueri
mento lido será publicado e, po_steriormente, incluído em_Qr
dem do Dia, nos termos regiinentais. 

Sobre a mesa, comunicação" que será Iída pelo Sr. 1? Secre
tário. 

É lida a seguinte 

LIDERANÇA DO PARTIDO PROGRESSISTA~ PP 

Gabinete do Líder 

Of. Lid. PP n• 734/93 
Brasília, 4 de novembro de 1993. 

Senhor Presidente, 
Tenho a· honra de dirigir-me a Vos~a EJÇc~lênci~ ·para

indicar o Deputado Costa Ferr-eira, na qualidade de Suplente, 
em substituição ao Deputado Júlio Cabral, como represen
tante do Partido Progressista na -o~missão Parlamentar Mista 
de Inquérito "Destinada a apurar fatos co-ntidos nas denúncias 
do Senhor José Carlos Alves dos Santos, referentes as ativida
des dos parlamentares, membos e representa~tes de empresas 
envolvidas na destinação de recursos do Orçamento da União, 
capazes de configUrar ilicitude penal, bem assim, investigar_ 
a existéncia de esquema de corrupção na: Comissão de Orça
mento, nos últimos cinco anos". 

Valho-me da oportunidade para reafirma~ a Vossa Exce
lência expressões do mais alto apreço e consideração.- Depu
tado Benedito Domingos, Vice-Líder do Partido Pfogressista 
- PP, no exercício da Lide rança. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..=Será feita 
a Substituição solicitada. 

Passa-se à 

ITEM I: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO J\le 68, DE. 1993 

Em regime _de urgência, nos te-imos_-âo,_art-~ 3-16, 
c, do Regimento Interno. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resqlução 
nn 68, de 1993, de iriiciafiva dã Corriissão biretora, 
que estabelece a estrutura do Centro de_ Desenvolvi
mento d_e_ Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária do dia 6 de_ setembro último~ 

Em votação o-projeto, em turno único. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _. . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

-sobre a niesa, pareCer da Comissão Diretora-Oferecendo 
a redação final. que será lido pelo 1~ Secretário. 

Ê lida a seguinte 

PARECER N• 397, DE 1993 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n• 68, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fin3.1 do PrOjeto 
de ResolUção n? 68, de 1993, que estabelece a estrutura do 
Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Fed~ral e dá outras providências. 

_ SaLa de Reuniões d_a Comissão, 4 de novembro de 1993. 
-Júl_ioCan;apos, Presidente, Júlia Marize, Rel3tora- Carlos 
Patrocínio, Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 397, DE 1993 

Red~ção final do Projeto de Resoluçã9 n• ~68, de 
1993.

Faço saber que o Senado Federal_ aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 

Interno, promulgo a seguinte 

RESOJ:UÇÃO N' DE 1993 

Estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. i" A Subseção 11 da Seção VII do Capítulo li do 

Título II do Livro I do Regimento AdminísiritiVo do Senado 
Fed_eral, p~ssa a vigorar com as seguintes alterações. 

SUBSEÇÃO II 
Do Centrõ de DesenvolvimentO de Recursos 

Humanos do Senado Federal 

A rt. 81 ........ _____ .... ----- ·-- _. __ ·- ___ .. _ -·. _. ··-·. _ ... _ ,_. __ ,. :~, 
Art .82 ...... _. --· ...... ____ ... ·-·--... ~-- .-•.. --·--.. ,. _" ·-- _______ .... _ 
A rt. 83 ....... __ ... _ .............. __ • --·-- _____ .. _. _. ___ ..... _ .. ----· __ _ 
A rt. 84 ...... ___ .. ___ .. _ .. ____ .. : ... _______ .. _ ..•... , ____ ... ,_. _ ... _ ... __ . 

Paragrágo único. São Órgãos da Diretori_a E_xecutiya: 
I- Gabinete 
II --Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento 

de Pessoal; 
-III- Coordenação-de Desenvolvimento Organizacional; 
IV- Coordenação de Recn!t3rnento e Seleção Pesso~l; 
V- Coordenação de Administraç-ãO. -
Art. 85 ...... __ . _ ..... ___ ·---- _____ -------· ··~ ·-··-- _,-- --·--.- ... ·--. -
Art. 86. À Coordenação de Treinamento e-Aperfeiçoa

mento de Pessoal compete executar estudos e pesquisas desti
nadas a identificar necessidades de treinamento de servidores 
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do Senado Federal; elaborar plano de cursos_interno e externo. 
promover açõcs_ diversifi~adas que possibilitem o desenvol
vimento dos recurs-os humanos da Casa, absorver, desenvolver 
e aplicar tecnologias de educação que facilitem à capacitação 
e o aperfeiçoamento de servidores, prestar informações e/ou 
assessoramcnto à Diretoria Executiva em assuntos de sua
competência·e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 87. À Coordenação de DesenVolviffien_to Organi
zacional compete coordenar e supervisionar o processo de 
planejamento, execução e avaliação de atividades de Desen
volvimento_ Organizacional, Geiericial e de Equipes de traba
lho a partir de diagnósticos realizados nos órgãos do Senado. 
Federal; prestar informações e/ou assessc:rramento à Diretoria 
Executiva em assuntos de sua competência e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 88. À Coorden-ação de ReciUtamento e Seleção 
de Pessoal compete planejar e executar. em colaboração com 
outros órgãos, Concursos Público~ para preenchimento de 
vagas existentes no- Quadro de Pessoal do Senado Federal 
e executar outras tarefas correlatas. 

§ 1" São órgãos da Coordenação de Recrutamento e 
Seleção de Pessoal; 

I -Seção de Planejamento e ExecUção de Concursos; 
II -Seção de Pesquisa, Processamento, Análise de Infor

mação, Controle e AcOmpanhamento. 
§ zo A Seção de Planejame_nto e E~ecuçãci de Concürsos 

compete sugerir e/ou elaborar instruções e programas de con
cursos externos _obedecidas as disposições constitucionais e 
regulamentares; baixar editais dispondo sobre as normas que 
regulamentam os concursos; promover análise, em articulação 
com os órgãos competentes, quando da elaboração de provas, 
definir perfis de cargos a que se destinam os concursos; definir 
tipos de seleção adequados aos níveis dos cargos, observadas 
as peculiaridades de cada um, elaborar editais de resultados 
e de homologação -de concursos públicos e executar tarefas 
correlatas. 

§ 39 A Seção de PesquiSã, Processamento e Análise de 
Informações compete registrar, em arquivO próprío, todo ma
terial referente a concurso público do Senado Federal em 
suas diversas etapas; elaborar e manter atualizado arquivo 
de editais de concursos do Senado e de outras institUições 
para fins de estudo e pesquisa; elaborar e manter atu~lizado 
arquivo de legislação específica para concursos; manter atuali
zados os registres de candidatos inscritos, classificados e habili
tados em concursos públicos, acompanhar os procedimentos 
necessárioS à-homologação de resultados e à posse; sugerir 
a conveniência e oportunidade de prorrogação de prazos de 
validade de concursos e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 89. À Coordenação de Administração compete re
ceber, controlar e distribuir o material ~ o expediente do 
órgão, secretariar os 6rg"ãos do CEDESEN; implantar textos 
em sistemas adequados; organizar a consolidação dos dados 
estatísticOS, p.roceaer ao Cõntrole interno do pessoal do órgão 
e prestar informações e/ou assessoramento à Diietoria Execu
tiva em assuntos de sua competência e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ !9 São órgãos da Coordenação de AdministraÇão: 
I - Seção de Apoio AdminiSüãtíVõ-; 
II --Seção de Apoio Técnico--Institucional. 
§ 29 -À Seção de Apoio AdminiStrativo compete elabo

rar e consolidar relatório semestral/anual-do órgão; controlar, 
através de projeções, os dados estatísticos das atividades de
senvolvidas; elaborar, consolidar e controlar o orçamento do 

órgão; controlar os processos de cursos, selhinários, congres
sos, palestras e outras ativídades similares, no País e no exte
rior; controlar a assinatura do ponto do pessoal, requisitar, 
receber, distribuir e controlar material de expediente; executar 
serviços datilográficos, mecanográficos em geral e/ou entrada 
de_ textos em micro-computadores; receber e controlar proces
sos; controlar bens patrimonais;- providenciar assinaturas de 
jornais e revistas espeCializadas na área de recursos humanos; 
proceder ao contr?le intem_o _do pesso~l do Qrgãn; encaminhar 
informaç~es aos Sistemas_ .Qe Processamento e Controle de 
Dados, de acordo com os manuais de procedimento perti
ne~te§ e ex~cutar outras l~refas correlatas. -:-- __ 

§ 39 A Seção de Apoio Técnico-Instrucional compete 
elaborar manuais, apcistilas, álbuns seriados, transparências 
e demais meios necessários à execuçãQ de Programa~ de TJ:ei
namento; manter 6 controle de equipamentos necessários ao 
atendimento da demanda de atividades do órgão, manter cro
nograma de disponibilidade de espaço físicO; dei:ttro ou fora 
das depedências do Senado Fe-deral, para realização de even-
tos e executar outras tarefas correlatas. -

--Art. 9Q. Para a consecução de seus objetivos, ª's Coor
denações de Treinãmento e-Aperleiçoamento de -~essoal, de 
Desenvolvimento Organizacional, de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal e de Administração âeverão manter estreita articu
lação entre seUS- progranlas de trabalho, podendo utilizar, 
de forma integrada, recursos humanos de cada coordenação." 

Art. 29 Ficam incluídas após o artigo n9 316 do Capítulo 
I do Título III do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, as seguintes seções_e artigos, renumerando-se os de-
maís: · 

"SEÇÃO X" 

Dos Chefes de Coordenação 

Art. 317. Aos Chefes de Coordenação iiicuinbe coor
denar e controlar a execução das atividades compreendidas 
nas linhas de competência de suas unidades administrativas; 
manter ihfórmado o Diretor imediato sobre as atividades da 
Coordenação; observar e fazer observar as determinações do 
Diretói imediato; comuriicar ao Diretór imediato-os proble
mas adminishativos dos servidores- imediatamente subordi
nados e desempenhar outras atividades peculiares à função. 

Art. 318. Aos Técnicos de Treinamento incumbe iden
tificar as neCessidades de treinamento nas áreas Legislativa 
e Adminstrativa do Senado Federal; analisar e priorizar as 
necessidades levantadas, compatilizando os dados levantados 
com as diretrizes definidas pelo Conselho Técnico do CEDE
SEN, observada a dotaçã-o orçamentária do órgão para o pe
ríodo; caracterizar as necessidades de treinamento definindo 
tipos de ação que melhor atendam ao Plano ,de Desenvol
vimento de Recursos Humanos; planejar programas de capaci
tação e/ou aperfeiçoamento de pessoal através de instrutoria 
interna; pesquisar e analisar ofertas de treinamentos dispo
níveis no mercado; planejar programas de capacitaç_~o e/ou 
aperfeiçoamento de pessoal através de instrutoria externa; 
selecionar, planejar e produzir recu-rsos e/ou meios instrucio
nais, obs_ervando as características dos treinandos, do conteú
d,o _e dos próprios meios, de forma a atender aos objetivos 
do processo de ensino-aprendizagem; acompanhar a execução 
do plano de treinamento, avaliar as atiVidade~ realizadas, ela
borar relatórioS; elaborar-pesquisa na áreã"ierencial e organi
zacional, manter atualizadoS oS dados referentes Desenvol
vimento üfgariizacional e Gerencíal; manter atualizados os 
dados referentes à literatura atual na área gerencial e organiza
cional; manter intercâmi . .-io com outras organizações que utiliM 
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zem desenvolvimento organizacional e/oug~r~ncial; dar cqn
sultoria na elaboração dos diagn_9sticos ·arganízacionajs; na 
elaboração dos projetas de mudança planejada, no aéompa
nhamento e avaliação de equipes de trabalho; elaborar planos 
de treinamento gerencial, dar consu~_~oria I'!_~ áre_a gerencial, 
programar seminárioS na área organizacíopal e desempenhar 
ades peculiares à função." _ _ _ __ 

Art. 3' O artigo_ 432 dQ Regulamento Administrativo 
do Senado Federal passa a vigorar COm o seguinte aciésciiÍlo, , 
renumerando-se os demais itens: 

"Art. 432. ···--··-"····--······--·'''··--•·"·''·····'-'-·--···--·--· · 

VIII- .•..... , .. -................... ~.-·~·-·-~-~,.,-... , ........ _ ... . 
IX- Gabinete do Diretor Executivo do Cedesen: 
01 Assistente Técnico I'C-06 · 
01 Seeretário de Gabinete FC-05 
01 Assistente de Controle de Informação FC-04 
01 Auxiliar de Gabinete FC-03 
01 Contínuo FC-01""-

Art. 4» A tabela de Distribuição daS Funções Comissio
nadas, constante do item III do anexo 11 do R~guhffiento 
Administrativo do Senado Federal, passa a vigorat com a 
seguinte redação: 

"11.06.00- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS DO __ 

SENADO FEDERAL 

04 Chefe de Coordenação FC-07 
01 Assistente Técnico FC-06 
12 Técnico de Treirlamento FC-06 
01 Secretário de Gabinete FC-0.5 
04 Chefe de Seção FC-05 
04 Assistente de Controle e Informação FC-04.~ 
03 Auxiliar de Gabinete FC-03 -
01 Contínuo FC-01" 

"11.01.01 -SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL 

04 Chefe de ServiÇo FC-07 
01 Assistente Técnico FC-06 
16 Chefe de Seção FC-05 
01 Secretário de Gabinete FC-05 
06 Assistente de Controle de Informação FC-04 
06 Auxiliar de Gabinete FC-03 
01 ContfnuoFC-01" 

Art. 5• A Seção de Avaliação de Desempenho ao Ser
viço de- Seleção e R~~rutamento de Pessoal da Subsecr .. etaria 
de Administração de Pessoal, artigo 122, Parágrafo Unico, 
I, e artigo 123, é transferida para o Serviço de Cadastro Funcio-
na! (art. 108). 

Art. 6' Ficam revogados os artigos 122> 124, 125 e 126 
do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal. 

Ait. 7'~ A Subsecretari~ de Administração de Pessoal 
republicaiá o Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral, compatibilizando-o com as disposições desta resolução. _ 

Art. 89. -Esta ~es.olução erifra em vigor ria data .. di sua 
pfiblicação. 

Art. 99. Revogam-se as ·disposições ein contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não hayendo quem peça a palavra, encerro a dis-cussão. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à programação. 

O SR._ PRESIDENTE (Chagas R.ogrigues)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 166, DE 1993 

(Em regime de urg~ncia, nos termos do a_rt. 336, 
c, do Regimento Interno,) 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 166. de 1993 (n' 3.527193. na Casa de ori
gem), de in~ciativa do Presi4_ente da República, que 

__ estab~el~ce _diretri_ies para a consolidação e o ree_scalo
namento, pela Uniãô, de dívidas internas das adminis
trações direta e indireta dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, e dá outras providências, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL. sob n' 385. de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos. (Pausa.) 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

. _Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram per
manecer sentados.(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto apróvado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 166, DE 1993 
(N"" 3.527/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
Estabelece diretrizes para a 
consolidação e o reescalonamento, 
pela União, de dividas internas das 
administrações direta e índireta 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. lg Serão refinanciados pela União, nos termos 

desta lei, os saldos devedores existentes em 30 de junho de 
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1993, inclusive as parcelas vencidas, observado o disposto no 
art. 7 g, de todas as operações de ·crédito interno contratadas 
até 30 de setembro de 1991 junto a órgãos e entidades 
controlados direta ou indiretamente pela União, de 
responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, bem como de suas autarquias, fundações públicas e 
empresas das quais detenham direta ou indiretamente o controle 
acionário, ainda que tenham sido posteriormente repactuadas. 

S 1!:l A critério dos devedores, poderá ser 
incorporado aos saldos a serem refinanciados o montante da 
divida existente em 30 de junho de 1993, inclusive as parcelas 
vencidas, observado o disposto no art. 7!:l, de responsabilidade 
das_ entidades de que trata o caput deste artigo, decorrente de 
obrigações financeiras garantidas pela União junto a bancos_ 
comerciais estrangeiros, substituídas por títulos- emitidos 
pela República Federativa do Brasil em conformidade com o 
acordo denominado _ Brazil Investment Bond Exchange Agreement
BIBs, firmado em 22 de setembro de 1988. 

S 2<> O refinanciamento de que trata este ··artigo não 
abrangerá as seguintes dívidas: 

a) renegociadas com base na Lei ng 7.976, de 27 de 
dezembro de 1989, no art. 58 da Lei n<> 8.212, de 24 de julho 
de 1991 e na Lei n2 8.620 de 5 de janeiro de 1993; 

b) junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, relativas a contribuições compulsórias; 

c)__ oriundas 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 tlestinados à construção de 
habitações populares e a obras de saneamento e de 
desenvolvimento urbano; 

f) originadas de contratos 
fornecimento, vendas, prestação de 
operações de natureza mercantil; 

de capital de 
serviços ou 

g) 
orçamentária; 

operaçÇies por antecipação de 

h) inscritas na Divida Ativa da União. 

giro, 
outras 

receita 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçifo II) - Séxta-feiia 5 -10241 

§ 32 A formalização dos contratos de refinanciamento 
será precedida da assunção,- pelos Estados, Distrito Federal e 
municípios, das dívidas de responsabilidade de suas entidades 
controladas direta ou indiretamente, salvo na hipótese do art. 
52, e da transferência dos créditos de entidades federais para 
a União. 

§ 42 Os saldos devedores iniciais previstos no 
caput deste artigo serão calculados com atualização monetária 
pro rata die até 30 de junho de 1993 e de acordo com as 
condições e encargos financeiros previstos nos contratos 
originais. 

§ 52 Dos saldos devedores iniciais poderão ser 
deduzidos os créditos líquidos e certos decorrentes de 
operações de crédito contratada'> 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 controlados direta ou indiretamente pela -União, 
exceto em relação ao Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FCVS, e desde que a respectiva documentação seja 
apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
publicação desta lei. 

§ 62 Os créditos a que se refere o § 52 deverão ser 
transferidos para a União, que se sub-rogará · nos direitos 
correspondentes, ficando os dirigentes das entidades devedoras 
obrigados a regularizar a situação dos respectivos débitos no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 7 2 Os saldos devedores líquidos a serem 
refinanciados serão atualizados de 30 de junho de 1993 até o 
primeiro .dia do. mês de assinatura dos_ respectivos contratos, 
pro rata die, de acordo _com as condições .e encargos 
financeiros previstos nos contratos originais. 

§ 82 Os saldos refinanciados estarão sujeitos, 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 
junto 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 § 92 
deste artigo. 

§ 92 Nos financiamentos relativos a operações de 
crédito originalmente-firmadas com a Caixa Económica Federal, 
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o índice- de atualização monetária será. o mesmo aplicado nas 
operações passivas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
e, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNDES e a Agência Especiàl de Financiamento Industrial 
FINAME, será utilizado o mesmo índice aplicado nas operações 
passivas do Fundo de Assistência ao Trabalhador - · FAT e do 
PIS-PASEP. 

§ 10. O refinanciamento a ·que se refere este artigo 
será pago em 240 prestações mensais e consecutivas, sem 
carência, calculadas com base na Tabela Price, 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 
devedor pagará juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês, 
incidente sobre tudo o que for devido pelo atraso verificado, 
com o valor corrigido monetariamente _pro rata die, 
independentemente de qualquer aviso,- medida extrajudicial ou 
judicial, e sem prejuízo das demais cominações legais ou 
contratuais. 

Art. 22 A parcela das prestações do refinanciamento 
que ultrapassar o limite de comprometimento de receitas 
estabelecido pelo Senado Federal, após o pagamento_ dos 
compromissos do devedor no respectivo mês com a divida externa 
contratada até 30 de setembro de 1991, dividas de que tratam 
as alíneas a e b do § 22 do art. 12, e serviço com a divida 
mobiliária que não possa ser objeto de rolagem segundo as 
normas legais vigentes, será acumulada para pagamento nos 
meses seguintes, respeitado sempre o limite, refinanciando-se 
o resíduo final em até 120 prestações mensais e consecutivas, 
calculadas com base -na Tabela Price, vencíveis a partir do 
vencimento da última prestação a que se refere o § 10 do art. 
12 e mantidas as mesmas condições de pagamento e de encargos 
financeiros previstos nos §§ 82, 92 e 11 do art. 12. 

Parágrafo único. O número de meses adicionais de 
refinanciamento do resíduo final será estipulado de modo a que 
o valor das prestações corresponda, no mínimo, à média dos 
pagamentos efetuados durante o prazo inicial, respeitado 
sempre o limite de comprometimento de receitas e observadas as 
demais regras do caput aplicáveis. 

Art. 32 Serão vinculados em garantia dos contratos 
de refinanciamento as receitas próprias e os recursos· dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios de que tratam os 
arts. 155, 156, 157, 158 e 159, I, a e b, e II da Constituição 
Federal, sem prejuízo de outras garantias admitidas em 
Direito. -
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Parágrafo único; Em caso de inadimplência que 
persista por ma1s de 10 (dez) dias, o Tesouro Nacional 
executará as garantias de que trata este artigo, no montante 
dos valores não pagos com os acréscimos legais e contratuais, 
sacando contra as contas . bancárias depositárias das receitas 
próprias e recursos de que trata o caput, e com o uso das 
demais garantias existentes. 

Art. 4g O Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério 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 
indiretamente o controle acionário, em suas operações de 
crédito externo alcançadas por renegociações junto a credores 
estrangeiros, as mesmas condições que o Brasil venha a obter 
para pagamento e refinanciamento da dívida externa. 

Parágrafo único.- As dívidas dos estados, -do 
Distrito .Federal e dos municípios junto ao Tesouro Nacional, 
decorrentes de negociações de contratos de dívida externa 
deverão receber as mesmas garantias de que trata o art. 32 e: 
sendo essas insuficientes, outras garantias admitidas em 
Direito. 

Art. 52 Poderá ser exigido o refinanciamento em 
separado, diretarnente com a União, na forma âo art. 18 e 
~1egundo os princípios cabíveis estabelecidos no art. 12, das 
dividas de empresa pública ou sociedade de economia mista 
cujas receitas sejam suficientes para pagamento- das parcelas 
do refinanciamento, incluindo-se, quanto a concessionárias de 
energia elétrica, débitos decorrentes de fornecimento de 
energia e óleo combustível. 

§ 12.0 refinanciamento a que se refere .este artigo é 
assegurado a débitos não alcançados pelas regras da Lei _n» 
7. 976, de 1989, devendo as entidades inadirnplentes ení relação 
a essas dívidas regularizar suas posições junto ao Tesouro 
Nacional, corno condição prévia à assinatura dos contratos. 

§ 22 O montante liquido refinanciado- será garantido 
pelas receitas próprias das empresas, ficando os respectivos 
controladores obrigados a complementar as garantias na forma 
do art. 3", caso sobrevenha insuficiência na receita dos 
devedores. 

§ 32 Para fins de apuração do montante liquido a_ser 
refinanciado, os concessionários de energia elétrica poderão 
utilizar, após outras compensações estabelecidas na Lei n" 
8.631, de 4 de março de 1993, os saldos credores na Conta de 
Res-ultados a Compensar - CRC, acumulados até 18 de março de 
1993 e atualizados até 30 de junho de 1993, excluídos os 
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efeitos da Correção :Monetária Especial à que se refere o art. 
22 da Lei n2 8.200, de 28 de junho de 1991. 

§ 42 os· saldos remanescentes .do CRC, após as 
compensações previstas no § 3<l, poderão .:_ser utilizados, 
mediante acerto -com os concessionar~os, pelos. estados, 
Distrito Federal e municípios, que detenham seu controle 
acionário, para fins de apuração do montante líquido a ser 
refinanciado, na forma dó §-52 do art. 1s:1, ou para dedução do 
saldo devedor da renegociação'" :resultante da Lei n<> 7. 976, de 
27 de dezembro de 1989. 

Art. og· O Banco Central do Brasil definirá-Critérios 
e mecanismos para o refinanciamento da uivida pública 
mobiliária dos estados e· dos municípios, sujeitos à aprovação 
do Ministério da Fazenda, que -encaminhará o documento 
pertinente ao Senado Federal no prazo máximo de 90 dias a 
partir da publicação desta lei, dependendo_ de sua aprov"ação as 
propostas que se· irísiram na -competêficTa -privativa de que trata 
o inciso IX do art.- -52 da Constituição Federal. 

Art. 7 2 Como condição prev~a à celebração dos 
contratos de refinanciamento previstos nesta lei, os estados, 
o Distrito_ Federal e _os municípios, suas autarquias, fufiâações 
públicas e empresalD das quais detenham direta ou indiretamente 
í'""'\ - - - _- . - ' - - - _-

0 controle acionárj,ó deverã,o _ estar adimplentes ·c-om todas as 
_parcelas e encargos finanCi~iros - relativos aos contratos 
passíveis de refinanciamento, vencidos entre 30 de junho de 
1993 e o último 'dia do mês anterior ao _da assinatura do 
contrato de refinanciamento. 

§ 12 A formalização dos contratos de refinanciamento 
fica igualmente "condicionada à comprovação de regula:rTdade 
quanto aos recolhimentos de- contr'ibuições compulsórias do 
FGTS, INSS, PIS-PASEP e FINSOCIAL/COFINS. 

§ 2s:1 Para efeito de comprovação de adimplência será 
permitido que os pagamentos dos compromissos passiveis de 
refinanciamento, vencidos ~ntre 30 de junho de 1993 e o último 
dia do mês anterior à assinatura dos .contratos, fiquem 
contidos no limite de comprometimento de receitas estabelecido 
pela Resolução n<!-36/92 do Senado Federal, ou outra que vigore 
no mês de vencimento da respectiva obrigação. 

Art. 
observadas as 
com o disposto 

82 Para efeito do . disposto nesta lei, serão 
resoluções do Senado Federal, de conformidade 
no art-. 52 da Constituição Federal. 

Art. 9<l' O Ministério da Fazenda encaminhará às 
Comissões de Finanças -ãa Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal cópia dos contratos de refinanciamento disciplinados 
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nesta lei, juntamente com planilha demonstrat~va 
demais informações referéntes- aos ~ontratos 

relatórios periódicos sobre a evolução 
refinanciadas. 
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dos valores e 
originais, e 
das dividas 

Art. 10. Os 
sujeitos aos mesmos 
respectivas operações 
e 911 do art. 111. 

créditos transferidos à União estarão 
encargos financeiros incidentes nas 

de refinanciamento, previstos nos §§ 811 

§ 111 ··Na hipótese de refinanciamento das dividas das 
empresas de que trata o art. 5-11, 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 
Tesouro 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- V?lor global das -prestações 
previstas nos contratos primitivos. 

§ 1<> -A u-nião deverá assumir o risco de crédito das 
de- refírianciamento se ocorrer inadimplência do 

ela, poderido fazê-lo, não executa~ as garantias de 
o art. · 3 <>, · ca·so em que pagará os credores originais 

operações 
devedor e 
que trata 
no prazo 
respectiva 
contratual. 

máximo de ~O (noventa) dias do vencimento da 
parcela, corrigindo-se os valores na forma 

§ 2<> Os valores correspondentes aos créditos 
compensados na forma do S _ 4<> âo art .. 5<> e § 5" do art. 1" 
serão pagos pela União às entidades federais nos mesmos prazos 
e condições dos refinanciamentos contratados com os cedentes 
desses créditos, observada a proporcionalidade prevista no 
caput deste artigo. 

Art. 12 . O Poder Executivo fará constar da proposta 
orçamentária, anualmente e até a final liquidação dos saldos 
devedores dos refinanciamentos, as despesas relativas às 
obrigações assumidas pela União. 

Art. 13. Será concedido prazo de carência parcial, a 
critério do devedor, em função dos valores pagos no periodo de 
1" de outubro de 1991 a 30 de junho de 1993, relativos a 
operações passiveis de refinanciamento. 

§ 1" O número de meses de carência parcial será 
obtido pela divisão dos valores pagqs, atualizados com base 
nos indexadores dos respectivos contratos, pelo valor da 
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primeira prestação do refinaripiamento calculado com base na 
Tabela Price, na forma do S 10 do art. lg. 

S 2g Durante o prazo de carência parcial os 
devedores poderão pagar apenas 60% do valor da prestação, 
aplicando-se às diferenças- nao pagas os mesmos critérios de 
pagamento, refinanciamento e atualização estabelecidos no art. 
2g para as parcelas das prestações do refinanciamento que 
ultrapassarem o limite de comprometimento de receitas. 

Art. 14. Os dirigentes das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela-cUnião 
convocarão, no prazo dé quinze dias a partir da _ publicação 
desta lei, Assembléia Geral de Acionistas para deliberar sobre 
a adesão ao programa de refinanciamento previsto nesta lei. 
Parágrafo único - As entidades credoras cujo capital social 
pertença exclusivamente à União adotarão as providências que 
se fizerem necessárias à adesão ao programa de 
refinanciamento.. -

Art. 15. Os contratos de refinanciamento a que se 
refere esta lei deverão ser celebrados no prazo de 150 dias a 
partir de sua publicação, desde. que_ nesse período todos os 
atos legais e :administrativos de responsabilidade da União 
habilitem-na a firmar tais .contratos, prorrogável por até 90 
(noventa) dias por. decisão fundamentada do Ministro de Estado 
de Fazenda. 

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido n_o 
caput, as entidades federais credoras deverão. deflagrar ou 
intensificar, conforme o caso, o processo de cobrança de todas 
as dívidas vencidas que não .tenham sido objeto de 
refinanciamento, com 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 
condições de refinanciamento ora estabelecidas. 

Art. 17. Fica vedada a concessão de financiamentos e 
garantias de qualquer espécie, por parte da .União ou de 
entidade por ela controlada direta ou indiretamente, aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como às 
entidades por eles controladas, em caso· de ínadimplência em 
seus compromissos junto à União e suas entidades, decorrentes 
de operações de crédito. 

Art. 18 Fica o Banco do Brasil S.A. designado 
agente -financeiro da União para o fim de celebração, 
acompanhamento ~ controle dos contratos de refinanciamento de 
que trata esta lei, fazendo j!}s à remuneração de 0,10% ao ano, 
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ca ... culada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga 
mensalmente pelo devedor., 

Art. 19. Até que sejam assinados. os contratos de 
refinanciamento, desde que não seja ultrapassado o prazo do 
art. 15, os créditos das instituições financeiras públicas que 
estejam vencidos, relativos a financiamentos passíveis de 
serem refinanciados nos termos desta lei, poderão não ser 
considerados como inadimplência para fins de contabilização 
pela respectiva instituição. 

Art. 20. Preliminarmente à assinatura dos contratos, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão adaptar 
as respectivas legislações no ·que for neceSsário ao 
cumprimento das disposições desta lei, especialmente no que 
tange ao oferecimento'das garantias de que trata o art. 32. 

Art. 21. Os estados, o Distrito Federal e os 
municípios que celebrarem contratos de refinanciamento de suas 

dívidas. nos termos desta lei, 
Secretaria do Tesouro Nacional, 

ficam obrigados · a remeter à 
até o vigésimo quinto dia do 

mês subseqüente, Balancete da Execução Orçamentária mensal dos 
itens de Receita e Despesa, bem como demonstrativo do 
cronograma de compromissos da dívida vincenda, em formulários 
próprios a serem definidos pela referida Secretaria. 

§ 12 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. ·" · 

artigo 
trata o 

§ 
será 
art. 

22 O descumprimento do disposto no 
considerado inadimplência para os 
17 desta lei. 

caput deste 
fins de que 

Art. 22. Aplicam-se a esta lei os dispositivos das 
Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento concernentes à 
Lei n2 8.388, de 30 de dezembro de 1991. 

Art. 2 3. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. pgESIDENTE (ChagasRodiigúés) _:_:Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 71, DE 1993 

(Em regime de urgência, noS 'termos do art_. 336, 
c, do Regimento lnterno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
luçã_o _n971, de 1993_, çie iniciatív_a aa Çprnissão O ire
tora, que transfOrma cargos vagos do Quadro de 
P_essoal do Senad9 Federal, e d~_outras p~ovidências. 
(D-ependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição~ Justiça e Cidadania) 
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Nos termos ~o art. 140, letra a, do Regimeº-to Interno, 
designO o nobre Senador Franc~sco Rollemberg para proferir 
parecer sobre a matéria, em substituição â Comissão de Cons
tituição; Justiça e" Cídadania.-

O SR. FRANCISCO ROLLEMIÍERG (PFL - SE. Para 
proferir parecer.) -Sr. President~. Srs. SenadOres, Vem a 
exame desta Comissão o Projeto de Resolução n' 71, de 1Q93, 
de autoria da ComisSão Diretora~ quetransforrila cargos vagos 
do Quadro de Pessoal do Senado FederaL _ _ 

De acordo com a proposição~ 35 (iriritã- e clõco) -cargos 
de Analista Legislativo, especialidade Processo. Legi~ativo, 
24 (vinte e quatro) de Técnico Legislativo, especialidade Assis
tência a Plenários e Portaria, e 25 (vinte é cinco) de Auxiliar 
Legislativo, especialidade Portaria, se:tão transformados em 
26 (vinte e seis) de Analista Legislativp, sendo 2 (dois) na_ 
especialidade BiblJ<?_teCQI}Omia; 2 (dois) na Tradução e Inter
pretação, 9 (nove) na Contabilidade, e 13 (treze) na Comuni
cação·sodal, e 58 (cinqüenüí e oito) de Técnico Legisla~ivo, 
dos quais 34 (trinta e quatro) são da especialidade Adininis
tração, 6 (seis) da Datilografia e 18 (dezoito) da Contabilidade. 

Essa medida, conforme. a justificação do projeto, visa 
a diminuir a carência-de pessoal nas áreas referidas, acentuada 
após a R:esolução n9 33/91, qúe extinguiu 377 (treZentos .e 
setenta e sete) cargos do Quadro de Pessoal desta Casa. 

É o relatório. - · · · · · -- · 

!I-DA REDAÇÃO E DOS ASPECTOS LEGÃis ·. 

O projeto sob exame. encÕntrà ~Tnbasam~nto constitu
cional no art. 52, ió.ciso XIII, da Lei Maior, que dispõe:. 

"Ãrt. 52. Co~pete·-privãtivamente aO· Se~~d0. 
Fe<\eral: · 

tados "irão des.envolver o projeto da Central de Vídeo do 
Senado Federal, com data da inauguração prevista para o 
dia 6 de o.utubro deste ano". de Controle Interno, tendo em 
vista ·a recente transformação .da Audltõiiã em Secretaria de 
Controle InternO, e de Administração, na qual estão sendo 
criados 34 (trinta e quatro) cargos de Técnico Legislativo, 
especialidade . Administraç·áo, para atender às necessidades 
dos órgãos de Achp.inistração Financeira e de Pessoal, entre 
outros. . 

Tais argtimêntos~=portãtltà,-júsÜficarn plenaffierlte a· apro
vação do pi"ojeto. Mas há, além disso, uma enorme vantagem 
adicional para o Senado: as vagas da Categoria de Analista 
Legislativo, especialidades Comunicação SOCial, Tradução e 
Interpretação e Biblioteconomia, e da Categoria de Técnico· 
Legislativo, especialid_ªd~. Qati.Iografia, poderão ser preen
chidas ·imediatamente, pois há candidatos já habílitados em 
concurso_ público. Apenas para O preenchimento das vagas 
de Analista Legislativo - Contabilidade e Téq:tico Legisla
tivo, especialidades AdministraÇão e Contabilidade, será ne
cessária a realização de concurso público, previsto para o 
ano de 1994. 

Por fim, de acordo com a justificação, fica evidente que 
há recurso_s_ .orçamentá_rios para atender às despesas decor
rentes das alterações pretendidas~ 

. _ IV -:--,CONCLJJSÃO 
Pelos argumentos apresentados, concluímos pela apro

vação dO· Projeto de Resolução n9 71, de _1993, nos termos 
propostos pela Comissão Diretora. 

Õ SR • .PRESIDENTE (Chagas Rodrigues i - O parecer 
é favorável.-

Completada a fas~ de instrução da matéria, passa-se à 
······~-~-~~-~ ...... -- .. ·--"·-~·.:-;-; •• ~.· •• ·;-...,.·,~·.'>:'::<!· ...... ·~-~~~~ ......... ,.;;..~.....,.....·- .• :rliscussão do projeto, em turno úniCõ:~ · o 

XIII- dispor sobre sua oiganitação, funciona:- . Em di.scussão. (PaUSa.) · 
menta, polícia, criação; trã-nsformaçãCh:;u -e?'tifi.Ção Não havendo qu.em peça a palavra, encerro a discussão. 
dos cargos;· empregos e funções de seus serviços e Em votação. · 
fixação da respectiva remlJ.neração, observados os Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, permaneçam 
parâmetros -estabelecidos na lei de diretrizes orça- sentados. (Pausa.) -·· 
mentárias; Aprovado . 
... ............. ~ ....... · .. .--. ........... _,_h_ ... -:-::::.-:-:;-~~ .... :t.L- --~···A matéria vai ã ComissãO Direiôr3. pará. a redação final. 

A iniciativa das proPosições que ~ersern sobr~ as matér.iaS 
referidas no dispoS~tivo coiistítuciqilal acima transcrito colfiw 
pete à C6missão Diretora, riOS terri:tos do art. 98, inciso m, 
do Regimento Interno do S_enado. 

Por jsso;e·con.Siâerando-se ainda os aspectos reaacionais, 
deve o Projeto ele ~~s.ol4ç~.Q.n; 71, d~ 199~ •.. ~eceber aprovação 
quanto à !=Onstituciutralidade, juridicidade e técnica legislativa. 

II!-DO MÉRITO 

A trans~~~ªção é uiÍ:t in~trumento de. (iue dispõe a A-dmi
nistração~ Pública para realocar os cargos vagos, de -acOi"dõ 
com as suas .disponibilidades e demandas, significando a e.xtin
ção de uns e a criação· de outros,· atravéS de medida úriica 
e simplificada. 

No presente caso, a Cómíssão Diretoia· pretende atenuar 
as carências dos setores de ComuniCaÇão Social, Controle 
Interno, J'ràâução e Interpretação, Bibliófeconomia e Admf~ 
nistraçàd~ reduz_inf}o o número,de_qargos existentes em outras 
áreas do Quadro de PessoaL Nas áreas de Tradução e Interpre
tação e .aiblioteca, a medida é de_ pequeno impacto, po-is-; 
em cada -uma delas, serão criados apenas dois cargos de Ana
lista Legislativo. As alterações maiS sigtÍificé_!.tjvas Ocorrerã-o 
nas áreas de ComuniCaç3o, CUJos-profisSi<rriaiS a· Serein. contra-

Sobre.a mesa, parecer da Comissão Díretora, oferecendo 
a redação f~I_lal, que se~ F-d~ pels> Sr_. 1 ~ Se_cretário. _ 

É lida a seguinte 
c. , -, PARECER N• 398, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Resolução n• 71, de 
1,99.3. 

A Comissão Diretora apresenta a redação filial do Projeto 
de Resolução n9 71. de 1993, que transforma cargos vagos 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras provi-
~dências. : . . -

Sala de Reuniões da ComissãO. 4 de noveinbro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Relator 
- Júnia Marise- Nelson Wedekin 

ANEXO AO PARECER Ne 398, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n• 71, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi~ 
dente, nos te:nnos-do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1' O Quadro de Pessoal do Senado Federal passa 
a vigorar na forma do_anexo a esta _resolução. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Categoria: Analista Legislativo 
Nível m -- --- ~-

ÁREA 2 - Apoio Técnico ao Processo 
Le~slativo 

Especialidade: 2.1 - Processo 
Legislativo 

Total de ca!'2os: 705 

Especialidade: 2.4 - Biblioteconomia 

Total de ca!'2os: 28 

Especialidade: 2.5 - Tradução e 
lnterpretacão 

Total de Caf20S: 05 

ÁREA 4 - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 - Contabilidade 

Total de Ca1'20S: 07 

ÁREA 8 - Comunicação Social, 
Eventos e Contatos 

Especialídade: 8.1 - Comunicação 
Social 

Total de car2os: 54 

Art. 29 As despesas decorrentes da execução desta re
solução correrão à conta das dotações próprias do Senado 
Federal. 

Art. 3• A Subsecretaria de AdministraÇão de Pessoal 
republicará o Quadro de Pessoal do Senado_ Federal, com 
as alterações introduzidas por esta resolução. 

Art. 4"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

SITUAÇÃO NOVA 

Categoria: Analista Legislativo 
Nível m 

ÁREA 2- Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo 

Especialidade: 2.1 - Processo 
Le~slativo 

Total de car2os: 670 

Especialidade: 2.4 - Biblioteconomia 

Total de caNos: 30 

Especialidade: 2.5 - Tradução e 
lnterpretacão 

Total de car2os: 07 

ÁREA 4 - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 - Contabilidade 

Total de car2os: 16 

ÁREA 8 - Comunicação Social, 
Eventos e Contatos 

Especialidade: 8.1 - Comunicação 
Social 

Total de car2os: 67 
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. 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

Categoria: Técnico Legislativo Nível Categoria: Técnico Legislativo Nível 
II -- -- II 

ÁREA 2 - Apoio Técnico ao Processo ÁREA 2 - Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo Legislativo 

Especialidade: 2.2 - Assistência a Especialidade: 2.2 - Assistência a 
Plenários e Portaria Plenários e Portaria 

Total de vagas: 220 Total de Cai"I!OS: 196 

ÁREA 3 - Apoio Técnico - ÁREA 3 - Apoio Técnico -
Administrativo - - ·-.- - ·- Administrativo 

-

Especialidade: 3.1 - Administração Especialidade: 3.1 - Administração 

Total de vagas: 97 Total de Cai"I!OS: 131 

E~ecialidade: 3.2 - Datilo~a Especialidade: 3.2 - Datilografia 

Total de cal"l!os: 64 Total de CaJ"20S: 70 

ÁREA 4 - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 - Contabilidade 

Total de cargos: 18 

SITUAÇÃO A TUAL SITUAÇ_ÃO NOVA 

Cateeoria: Auxiliar Leszislativo 

ÁREA 8- Serviços Gerais 

Especialidade: Portaria . 
Total de cargos: 25 

Total Geral: 1205 Total Geral: 1205 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) ___ ~ _ _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu~são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores_que estiverem de acordo, permaÍleçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordiná_ria a ·realiZar-se hoje, às 
21h33rnin, com a seguinte 

ORDEM DO_DIA 

Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993 - Comple
me'nfar, que ·a-crescenta parágrafo ao art. _38-da Lei n9 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício do 
sigilo bancário as pessoa~ que menciõna. 

Nada mais havendo a tra_tar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 2lh32inin.) 

Ata da 230a Sessão, em 4 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 21 HORAS E 33 MINUTOS, ACH/'.'4-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Abnir 
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Álvar<) ?ache.::o _ Antonio Mariz"_ 
Aureo Mello _Bello Parga _Beni V eras _ Carlos Patrocínio _ 
César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid SabÓla de Carvalho _ 
Dirceu Carneiro _ DivalckÍ Suruagy _·Eduardo Suplicy :._ Illcio 
Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Esi>eridião Amin _ Eva Blay _ 
Flaviano Melo Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ 
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 9uilhenne Palmeira __ 
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ lr;un 
Saraiva_ JraPuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João C_ãhnon 
_ João França _ JoãQ.Rocha _Jonas pinheiro _ Josaphat Marinho _ 
José Paulo Bisai _ José Richa _ José Samey _ Júlio Campos _ 
Júnia Marise _ Jutahy_ Magalhães_ Lavoisier Maia Louremberg 
Nunes Rocha _ Luiz Al_berto Oliv_ejra _ JY!agrlb Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Máfcio Lacerda .:.-M:areo Ma<:iel _ Mãrio 
Covas _ Marluce ~:Pinto _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ 
Moisés Abrão _N~bor Júnior _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão 
_ Onofre Quinan _ Pedro Simon _ Pedro -Teixeira _ Rachid 
Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Áragão _ Ronan Tito 
_ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _0\Vilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. -Ha- · 
vendo número regimental, declaro aberta a sessãp. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos il.óSsoS t(ábalhos. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 135, DE 1993'C0MPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
letra c, do RegimentO Interno.) -

Discussão. em turno únicti, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 135 _Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da 

Lei n' 4.595, did1 de dezembro de 1964, para() do 
benefício -do _sigilO baritário às pessoas a quem men
ciona. 

_Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

_ É lido o seg_~lnte 
REQUERIMENTO N• _1,104, DE 1993 

De acordo com_ o art._ 258, do Regimento Interno do 
.Senado_ Federal, requeiro qu-e a tramitação do Projeto de 
·Lei do Senado _n9 18/94, de minh-ª" a~tqria,_ seja em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n9 135/93-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Sirilori. --

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)....: Em votação 
o requerimento. - -

O SR. JOSÉ RICHA - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

~O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR. Para encaminhar 
a votação. Sem revis_ão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: o requerimento visa a que a tramitação seja con
junta. 

Como Relator do Projeto n9 135, de 1993, de autoria 
do Senador Pedro Simon, quero encaminhar contra a apro
vação ~atação do requerimento, porque se trata de dois proje
tas da maior importância e que, portanto, não podem ter 
tramitação em conjunto. 

O projeto do Senador Pedro Simon determina que se 
abra o sigHo bancário e fiscal de deputados, senadores e, 
a·pedido do Presidente da República, também o dele, dos 

__ lpinistros, dos presidentes e díretores de empresas públicas 
e autarquias federais-. - -- _ 

O projeto do Senador Odacir Soares, que é igUalmente 
de extrema import_ância_. _é mais- 'abrangente: determina que 
todo funcionário ·público, todo piéStãaor de serviço, toda em~ 
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preiteira, todos, afina(' te-nham seu sigilo bancário e fiscal 
aberto. 

Ora, é ampliar demais o leque. Neste momento_, o i~por
tante é dar uma resposta urgente para o~povo, que, rias tuas, 
está, não sei se justificada ou injustíficadamente, colocando 
sob suspeição todos os deputados e senadores. 

Meu entendimento é no sentido de simplificar a trami
tação do projeto do Senador Pedro_ SilllRn e f~er com ela 
se torne mais urgente, sem nenhum tipo de polémica. 

Quanto ao pró jeito do Senador Odacir Soares, também 
muito importante, proponho que haja tramitação separada, 
para que, em segUida, possamos discuti-lo _e depois, ta~vez, 
até estudar a ampliação de forma ainda mais abrangente da
quilo que ele propõe. - ~- __ - = ----~·- __ 

Por esta razão é que pedi a palavra para encaJt.linhar_ 
contrariamente à sua aprovação, e peço aos col~gas do Senadp 
que votem contra o requetimentõ do Senador Odacir So~rps, 
em que solicita a tramitação conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
está esclarecida. 

Continua-em votação o requerimento. 
Os Srs . . Sen3dores que o aprova~ queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. -- _ o,_ 

Passa-se à apreciação do projeto. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas peJo Sr. 1" Secre-

tário. · 

São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRÍÓ OFERECIDAS 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1993-Com
plementar, qne acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei 
n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do 
beneficio do sigilo bancário as pessoas que menciona. 

Emenda n• I - PEN 
Acrescente-se ao art. 38, § 89, os i~císôs Vfi'-;·vriJ, fx 

eX: 

"Art. 3_8. ···~···-p·--····· ...... ...--.. ............ ~•-~···•···-···--···· 
§ 8" ~~·-'"-'-········~·········""'--·"'"···~~--······--~ ...• _ .. , .... :.· 
VII- os Governadores e Vlce-Governadofe·s--dos 

Estados; _ 
VIII- os Deputados Estaduais; 
IX- os Prefeitos e Vice-Prefeitos; e 
X- os.Vereadores._'~ _____ . ______ _ 

Justificação 

Justificação _ 

O presente projeto de lei não pode ser passível de entendi
mento discriminatório, atingindo somente a área federal, mas 
sim abrangente para todos os cargos públicos que devem ser 
preenchidos através de el~iç_ãq_uníversal da naçâo-bi:asileira. 

Sala das Sessões. 4 de novembro de 1993-. - Senador 
Júlio CampOs. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
José Richa para proferir o parecer sobre o projeto e as emen
das, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB-PR. Para proferir parecer. 
= Serri revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores, 

não vou alçmgar-me muito no parecer a respeito do projeto 
dO Senador Pedro Simon_. até porque algumas coisas sobre 
o inêritó·deSse-projeto já tive a ocasião de comentar, quando 
encaminhei a votação do requerimento do Senador Odacir 
Soares. Apenas gostaria, Sr. Presidente, de dizer que teríamos 
o dever de aprovar isso o mais rapidamente possível. 

Áfiás, um dia ap9~ a_ diyulgação _pela im-prensa do que 
se- Ccinvencioriou chamar de "Escândalo do Orçamento". a 
nossa Bancada do PSDB reuniu-se anteriormente à reunião 

--do CoJ~gio de Líderes para tomar uma providência. Por suges
tão do Sei-iador Beni V eras, da nossa bancada, propusemos 
exatame_nte que o Colégio çle Líderes tomasse essa posição_. 
Em vez da C fi, que poderia correr o iisco de _transformar 

--o Çongresso Nacional, ria antevéspera do _ano eleitoral, num 
ve_rdadeiro palco, num circo, porque saberíamos como come
çaiiã. ésfa· CPI e não sabedamos como e quando terminaria, 
porque há, evidentemente, intétesSes--políticos em jogó, há 
paixões envolvidas nessa questão e, para alguns, guant~mais 
se prolongar o prazo para esta CPI funcionar, tanto melhor. 

Então, na nossa bancada houve uma proposta para que 
fosse organizada uma Comissão de Alto Nível, especial, pe
quena -5 Senadores e 5 Deputados, talvez, ou )_Q, no máximo 
-para, num prazo muito curto, fazer uma análise preliminar 
e propor simultaneamente duas medidas: uma delas, com rela
çª-q. ·~o_s que visUalmente estariam envolvidos, no sentido que 

-o Procurador-Geral cJa República comandasse as investiga
~-ções_, com a ajuda da Polícia Federal, e a Justiça fosse julgar, 

conio é do seu dever e da sua competéncia. E, paralelamente, 
abri'f..se-jani os sigilos l?_ancário e·fisca~ de todos os deputados 
e senado'r_es. Esta foi a- sugestão simples e singela do PSDB, 
que seria uma resposta imediata-às denúncias que a imprensa 

~-vinha fazendo, de envolvimento de parlamentares na Comis-
são de Orçamento. __ 

O presente projeto de lei xij.Q-po~~~ sefp·~~_sível dee~tendi- --~ 
mento discriminatório, ating!ndo somente a área federal, mas 
deve, também, abranger_to9çs aqueles gue détêm cargo públi
co cuja origem é o voto popUlar. 

Ora_. Sr. Presidente, não for esse o eliterldimento do Colé
gío de Líderes. Agora, a q~estão já está colo_cada, ma~ ainda 
é tempo de o COng-resso dar uma satisfação à opinião pública. 
Certo ou errado, hoje o sentimento das ruas deste País é 
o de que apenas alguns estão sendo investigados, porque foram 
apanhados com a boca na botija, e que os outros também Sala das Sessões, 4 de novembro de Jg93. - Senador 

Teotónio Vilela Filho. ': .. ·: ~ -

Emenda n• 2-PLEN 

Acrescente-se ao art. 38~ § 89, os incis'qS Vfl, Vlll, IX 
eX: 

"VII -os Governadores e Vice-Govermldores. 
do-s Estados; __ ___ _ _ ;·~- - --

VIII- os Deputados Estaduãi~;- .-
IX -os Prefeitos e Vice-Prefe:it~:s e 
X - Os VereadOres." _. r ~ 

· · estão sob suspeição. 
Nós, parlamentares, temos o dever de dar uma resposta 

à sociedade, antes que _ela confunda pa~lamentares com a 
instituição Poder Legislativo, que tem que ser a todo custo 
preservada. 

Nós_pagamos um alto preço para re.conquistar a demo
cracia. Não podemos vê-la correndo o risco, agora, por causa 
de- alguns que eventualmente estejam desonrando o mandato 
-popular e colocar em risco, portanto, a· própria institu"ição 
legislativa. E o -único jeito de dar uma resposta é dizer ,que 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 5 10253 

nós, Deputados e Senadores, não temos medo de ser investi
·gados. Então,_ vamQs abrir mão dos nosso_s privilégios, das 
nossas- prerrogativas, das nossas imunidades, do nosso sigilo 
bancário e fiScal, e, portanto, tornar muito clara a idéia, para 
a sociedade brasileira, que a maioria deste. Congressif"está 
honrando o seu ·mandato. 

Nós não queremos faZer um j)rejulgami!nto, ·e penso até 
que essa medida evita que muitos que estão citados injusta· 
mente sejam -prejulgados. Peris-o qUé-ri6s temos 6 dever, não 
de acobertar colegas que se comportaram mal, mas de não 
permitir-que alguns bons colegas sejam prejUlgados e, portan
to, colocados em suspeição. Se nós todos abrirmos mão do 
nosso sigilo, estaremos dando a Prova de que não temos nada 
a temer, que a maioria dos membros deste Congresso é com
posta de gente séria e que, portanto, o Congresso, apeSar 
de suas mazelas, é uma iristituíçãó -que precisa ser mais do 
que respeitada; precisa ser acreditada pela população brasi
leira. 

Portanto, -é- ·absolutamente importante e urgente apro
varmos o projeto do Senador Pedro Simon, que exatamente 
abre mão das prerrogativas de parlamentares. Evidentemente, 
eu ouvi até uma entrevista que o Senador Pedro Simon deu, 
em que o Presidente _da República fez questão que Sua Exce
lência e seus auxiliares fossem incluídos, e essa foi a razão 
pela qual o Senador ampliou o texto do projeto, estendendo 
a abertura do sigilo bancário e fiScãl de parlamentares_~ 
Senadores e Deputados - ao_ do_ Presidente da República, 
Vice-Presidente, Ministros e demais membros dos cargos co
missionados do GoVerno Federal. 

Mas existem duas emendas ao projeto, Sr. Presidente. 
A mesma razão que me fez pedir urna tramitação separada, 
e não conjunta _do projeto do Senador Odacir SOare$, me 
leva também a propor, como faculta o Regimento Interno, 
no seu art. 133, que essas emendas não sejam aprovadas, 
agora, e se transformem em projeto de lei para ter uma trami-
taçã_o _ _separada. Por quê? Porque as emendas dos Senadores 
Júlio Campos e TeOtónio Vilela FilhO propõem ·que sejam 
ampliadas essas aberturas de sigilo ban~fio_, que sejam que
brados os sigilos bancário e fiscal, também dos Governadores 
e Vice-Governadores de Estados, dos Deputados estaduais, 
dos prefeitos e Vice-Prefeitos, e os vereadores. 

Isso é muito abrangente, Sr. Presidente, e penso que 
o projeto perde um pouco a rapidez- em -sua tfamitação e, 
em sendo assim, poderá ficar para uma etapa posterior. 

1 

-Diz o art. 133 do Regimento Interno: 

"Art. 133. Todo_ parecer deve ser conclusivo 
em relação à matéria a que -se referir, pOdendo a 
conclusão ser: 

d) peto ctesta:q~e~ para proposição em separado, 
de parte da proposição princip-al, quando originária 
do Senado, ou de emenda;" 

É o caso deste, pois existem duas emendas. O relator 
pode propor, e se o Plenário acolher, passariam as duas emen~ 
das a constituir um-p-rOjeto em. separado. 

Acho que são importantes, também, as matérias que tra
tam a emenda do Senador T eotõnio Vilela Filho, e também 
a emenda do Senador Júlio C3mpos, mas 3Cho que não seria 
oportuno acolhê-las neste projeto, exatamente pelas mesmas 
razões que apresentei, em Telação ao projeto do Senador Oda-
cir Soares. . _ 

Então, proponho, ouvido o Plenário, que essas duas 
emendas se transformem num projeto à parte e, portanto, 
uma tramitação como projeto· de lei, para que, em se tratando 
apenas da abertura de sigilo bancário e de sigilo fiscal dos 
Deputados e Senadores_, a matéria apresentada pelo Senador 
Pedro Simon- possa -ser aprovada o mais urgente,mente pos4 

sível. 

O_SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui pela aprovação do projeto e pela tramitação autôno

- ma, _como_ projeto- de lei das emendas apresentadas. 
- Conlpletada a fase de instrução da matéria; passa.:se- à 

votação da proposta do nobre Relator, no sentido da trami
tação como projeto de lei das emendas apresentadas· ·pelos 
nobres Senadores Júlio Campos e Teotónio Vilela Filho. 

(Pausa). · 
Aprovada. 
Em discussão o projeto~ -em turno únicO. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adis-

cussão. · 
o projeto será vofado oportunamente, por falta de quo-

rum. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)....:. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai -encerrar oS trabalhos, 
designando para a sessão ordi.nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
135, de 1993 Complementar, de autoria do Senador Pedro 
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Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n° 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do sigilo 
bancário as pessoas que menciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônoma, como Projeto de 
rei, das· emendas apresentadas. 

2 
-- -- "' 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 59, DE 1993 

(Ein regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 59, de 1993 (n° 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

3 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 7, DE 1991 

Discussão, em tutno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei do Câmara n° 7, de 1991 (n° 3.081189, 
na Casa de origem), que _estabelece normas para as 
microempresas - ME, e empresas de pequeno porte - EP P, 
relativas ao tratamento diforenciado e simplificado, nos campos 
administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e do 
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desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Federal), 
tendo 

Parecer, sob n° 363, de 1993; da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a Sessão. 

(Levanta-se a sessão às 2lh50min.) 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 71, DE 1993 

O Dirctor-Geral do Senado Federal, riO uso da at-ribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 2"', da Resolução n~' 42, 

de 1993, .e de acordo com o qu~ consta do Processo n"' 
21.793193-0, resolve nomear AN~É GIL FONSECA DE 
OLIVEIRA FILHO para exercer<> cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar. do Quadfo de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Líder do 
PRN, Senador Ney Maranhão. 

- Senado Federal, 3 de novembro de !993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 
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ANO XLVlli- N•l78 SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço sáber que o Senado Federal aprovou., e eu, Hum

berto Lucena, Presidente, nos_ termos do art. 4·8, item 28, 
do Regiineilto Interno, promulgo a s_egllinte 

RESOLUÇÃO N• 92, DE 1993 

Estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outra providências: 

O Senado Federal resolve: 

Art. I' A Subseção II da Seção VII do CJlpftulo II do 
Título II do Livro 1 do Regulamento Administràtivo do Sena
do Federal, passa a vigorar- co·:m as :)eguintes altêr3ções: 

"SUBSEÇÀO JI 

Do Centro de DesenvolvimentO de Recursos 
Humanos do Senado Federal 

Art. 81. ···································-·········--·····"····--
Art.. 82. . ........................................................... . 
Art. 83.. ·················---·······-···· .. ·······--··· .. ······•··• 
Art. 84. . ............... """"·•····~---~----,--,-
Parágrafo único. São ói"gãos·da Difetoría ExeCutiVa: · 
I - Gabinete; 
II -Coordenação de TreinaMento e ApeHelÇõã.ffitilliO 

'de Pessoal; 
III-Coordenação de Desenvolvimento Organizácíémal; 
IV-Coordenação de Recrutamento e Seleção de Pes

soal; 
V- Coordenação- de Admiilísfração. 

~~: ~: xç;;;;tci~;~çã~~d~·-r;~-i~;~;~~~~·.:.:;-;i~i~;;.: 
menta de Pessoal cOmpete executar estudos e pesquisas desti- . 
nados a identificar neCeSsidades de treinamento de servidores 
do Senado Federal; elaborar plano de cursos de treinamento 
interno e externo, promover ações diversificadas_ que possibi
litem o desenvolvimento dos recursos humanos da Casa, ab
sorver,- desenvolver e aplícil.t teCnologias de_ educação que 
facilitem à capacitação e o ápe.tfeiçoahlehto de se-rvidoreS, 
prestar informações e/ou assessoramento à Diretõria EXecu-

. tiva em assuntos de sua competência e executar oufras tárefas 
correlatas. 

Art. 87. À Coordenação de Desenvolvimento Organi
zacional, compete ·coo-rdenar e supervisiOnar o piO-cesso de 
planejamento, execução e avaliação de atividades de Desen
vOlvimento Organizadonal, Gerencial e de Equipes de traba
lho a apartir de diagnósticos realizados nos órgãos do Senado 
Federal; prestar informações e/ou assessoramento à Diretoria 
Executiva em assuntos de sua competência e executar outras 
tarefas correlatas. _ _ _ 

-Art. 88 •. À Coordenação de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal compete planejar e executar, em colaboração com 
outros órgãos, Concursbs Públicos para preenchimento de 
vagas existentes_ no Quadro de_ Pessoal do_ Senado Federal 
e executar outras tarefas_ correlatas. 

§ i" São órgãos da Co-ordenaÇãO de Recn.ltamentO-e 
Selação de Pessoal: 

I- Seção de Planejamento e Execução de Concursos; 
_ II -Seção_d~.Pesquisa, Processamento, Análise de In-

formações, Controle e Acompanhamento. _ , 
__ -,_ § 29 À Seção de Pianejarn.~nto e EXecução de Concur
sos compete sugerir e/ou elaborar instruções e programas de 
concursos externos pbedecidas -~ disposições constitucionais 
e- regUlamentares; bãixar editais dispondo sobre as normas 
que regulamentam os concursos; promover análise, em articu
lação com os órgãos competentes, quando da elaboração de 
provas; definir peiiis de cargos a que se destin~m os concursos; 
definir tipos de seleção adequados aos-níveis dos cargos, obser
vadas as peculiaridades_de cada uma, elaborar editais de resul
tados e de hom(_)logaç_ão de cc:mcursos púbJic~?-~ e e_xecutar_ 
o"utraS t_a[fifas Cói'reiataS. - . 

§ 3" À Seção de Pesquisa, Processamento e Análise de 
informações compete registrar; em afqulvo própriO, todo-ma
terial referente a concurso público do Senado Federal em 
suas diversas etapas-; elaborar e manter atualizado arquivo 
de editais de concursos do Senado e de outras instituições 
para fins de estudo e pesquisa; elaborar e manter atualizado 
arquivo de legislação específica para concursos; manter atuali
zados os registres de candidatos incritos·, classificados_ e habili
tados em concursos públicos, acomp8.nhar os procedimentos 
necessárioS -à homologação de resultaclos e à posse; sugerfr 
a conveniência e- õporturiídade de prorrogação de prazos de 
validade de concursos e executar outras tarefas correlatas. 
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EXPEDIENTE 
C:ZN'I'IIO OKÁI'ICXl DO SEHADO nDI!JIAL 

w.NOEL vÚ.EW\ OE MAOALHÁES 
Diretor..OuaJ. 4o S.U.4o Pedenl 

. ..\UACJEL UASlLVA MAIA 
Dirnx &lc•avo 
CARLUS HOMeRO VIEIRA SINA 
Dir•~or ...... arraavo 

OI'ÁIUO DO CXlNOu..l NACIONAL 

1-~ l;t CARLOS BASTOS Sea••ral ...... -., ....... "~-- .. ----~--..-.-.. ~---Z.~ iQ.IDl,Q) 
Dnw IM•Inll 
fLORJAH AUGUSTO CDll!1NHO MADRUGA 

• Oinoor JWruto 

Art. 89. À Coordenação de AdminíStfaÇ30COmpete re
ceber, controlar e distribuir o material e o_ ~xpediente do 
órgão, secretariar os órgãos do Cedcsen, implantar textos_ 
em sistemas adequados; organizar a ci:lfiSõlidação dOs dados 
estatísticos, proceder ao controle interno do pessoal d9 órgão 
e prestar informações e/ou a~essorarnento à Diretoria Execu
tiva em assuntos de sua competência e executar outras tarefas 
correlatas. __ _ . -~- . , . _ _. . _ 

§ r São órgãos da Coo-rdenação--de Administração: 
I -Seção de Apoio Administrativo; 
II - Seção de ApOio Técnico~InstrudOOal. 

§ 29- -À seção de Ap0{0--AdminiStratiVo cori:tpete elabo
rar e consolidar relatório semestral!anual do órgão; controlar, 
através de projeçOes, -os dcidos estatísticos das atividades 
desenvolvidas; elaborar, consolidar e controlar o· orçamento do 
órgão; controlar os processos-de cursos, seminários, congres
sos, palestras e outras atividã.des Siffiilares, no Pafs e no exte
rim'; controlar a assinatura do ponto do pessoal, requisitar, 
receber, distribuir e controlar material de expediente; executar 
serviços datilográficos, mecanográficos em geral e/ou entrada 
de textos em micro-computadores; recebei e controlar proces
sos; controlar bens patrimoniais, prõvidencülr assinatuia:s de 
jornais e revistas espCCüllizadas na-área de recu-rsos humanoS', 
proceder ao co-ntrole interno do-peSsoal do órgão; encaminhar 
irtforn'lações- ã.os SistemaS de Processamento e Controle de 
Dados, de acordo cc:m os manuais de procedimentos perti-
nentes e executar oUtras· tarefas Co-rrelatas. - -

§ 3~ À Seção de Apoio Té-CpiçO-InsfruciOnal COffipete 
elaborar manuais, apostilas, álbuns seriadÇ!S, transparências 
e demais meio~'necessátiOs· à execiiÇâOde _PfQirain3s· de Tte~
namentO; manter o controle de quipamentos necessários-+<io 
ateridirnento_aa dem3rida de atiViâ3des-do órgão, mantercro- · 
nograrna de disponibilidade de esPaçO físiCO, dentrO Ou fora 
das 9~pçndências do Seiiado Federal, para re~lizaçáo _de_even
tos e execútãr Outfas tarefas cOrrelatas. 
· Art. 90. ___ Para a_co'nSecução ~~ Seus_pbjetivq~ a$C0o.rde-
nações de Treinamentos e Aperfeiç<?ame~~q de P~ssoal, de 
Desenvolvimento Organizacionãl, de Recrutarnen~o eSeleção 
de Pessoal e de Adrninistràçáo deverão ma11l:f;_r estreita a_r_iicu
lação entre SC!fS. prograrn,a:S de !r3.balho, podendo utiii'z~r,, 
de forma int~graçl?, ~eciJ.rsos~umflQ.<?S de ca.~a_coordenação:'_. 

.ArL 2~ . Ficam incluídos após o art. 3~6 do Capítuló I 
do Título III do Regulamento Administrativo.po Senado Fede· 
ral •. as seguintes seções-e- .artigos, ~eliiifueiàii-do-se os dem~is: 

Tir .... l.3l0 ... ,..,_ 

"'SEÇ!Í.U XL -

Dos Chefes de Coordenação 

Ar1. --3i7 oO Aos Chefes de Coordenação incumbe coor
denar e controlar a execução das atividades compreendidas 
nas linhas de competências __ d~ su_as unidades administratiVas, 
manter infoi-màdo o Diretor imediato sobre as atividades da 
Coordenação; obse_rvar ~ fa_zer_ observar -~s det_errp.inaçõe~ _dei 
Dir~tor inieCflãto; CoriúinJCar ao- J:?iretor imediat9 os proble
mas administrativos dos servidores imediatamente subordi
nados e deSempenhar outras atividades peculiares à função. 

Art. 318. Aos Tecnicos de Tréirl"am-enio fncumbe iden
tificar as necessidades de treinamento naS ~reas- legislativa 
e Administrativa do Senado Federal; analisar e priorizar as 
necessidades levantadas, compatibilizando os dados levanta-

- dos .com as diretrizes definidas pelo Conselho Técnico- do 
Cedesen, observada a dotação orçamentária do órgão para 
o período; caracterizar-as necessidades de treinameritos defi
nindo tipos de ação que melhor atendam ao Plano de Desen
volvimento de Recursos Humanos; planejar programas de 
capacitação_elou aperfeiçoamento de pessoal através de instru
toria interna; pesquisar e analisar ofertas de treinamentos 
disponívds -no mercado;_ planej?r programas de capacitação 
e/ou aperfeiçoamento de pessoal através de instrutpria exter
na; selecionar, planejar e produzir recursos e/ou meios instru
cionais, observando as características dos treinandos, do con
teúdo e dos próprios meios, de forma a atender aos objetivos 
do processo ensino-apreridizagem; acompanhar a execução 
do plano de trein_ame.ntc;>,_a,vatiar as atividades realizadas, ela
borar relátórios; elaborar peSqüisa na âtéa gefencial e o~gani
zacional, manter atualizadps os dados referentes ao. processo 
dé Desenvolvimento Orgarii:Zácional e __ Ger~htial; manter 
atlializados os dados referentes á litenitU.fa· 3tual na área gere:r;~
cial e organizacional; manter intercãm:tJio com outras organi..: 
zações que utilizem desenvOlv.irnento- organizacional e/ou ge
rencial; dar consultaria na elabora_ção d9s diagnósticoS Oigani
za~ionaiS, 'riã -elabOI-áÇão _do~i. pÍ'"qjeto~ de mu_çlança planejada, 
no aCQmpanhamento e avaliação de equipes de trabalho~ ela
b<?rar planos de tre:inaniento_ g~rencial, dar C<;l~C_ultoria na 
área gerenciai, pro_graf!tar ~e_minários na áreã orgap.~iai::ioOàt 
e desempenhar outras atividades peculi:ares à função."-

. 'Art. 3~-~ :O art'. ·432 do Regulamento ACiministrativo do 
Sehado Fedhal pasSa a ·Vigor'a~ com O seguinte ·acrêscífnQ-~' 
renumerap.çlo.:~~ p~ _de~_a.i~- i~eris: · · - -

·"Art. 432. ···········-···'·'···•·•··~·=·····•··'~'····, 



No\\AnOro-de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãÕ II) Sábado 6 !0259 

.............................. ~- ... -... -~;'"~ .. "-·-· -~ ...... · ...... . 
Vlll- ........................•.. ~---·'·--'~---········'·-: .. 
IX- Gabinete do Direfor EXecutivo do Cedesen: 
01 Assistente Técnico FC-06 
01 Secretário de Gabinete FC-OS 
01 Assistente de Controle de Informação FC~04 
01 Auxiliar de Gabinete FC,03 
01 Contínuo FC-O!" 

de AdminiStração de Pessoal, -artigo 122, parâgrafo 'único, 
I, e art. J23,_é tranSferida para o Serviço de Cadastro Funcion-al 
(art. 108). . . . . . 

Art. · 6• Ficam revogados os arts. 122, 124, !25 e 126 
do RegulamentO AdminiStraÇão do Senado Federal. __ 

Art. 7" A Subsecretaria de Administração de _Pessoal re~ 
publicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal. 
compatibilizando-o com as disposições desta Resolução. 

Art. 8"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4'' A tabela de Distribuição das FunÇões ComissiO
nadas, constante do item III do anexo II do Regulamen!O 
Administrativo do Senado Federal, paSsa ·a vigorar coni a Aít. 9<:> Revogam~se aS disposições em contfáriO:

Senado Federal, 5 de novembro de 1993. - Senador 
____ Humberto Lucena,Presidente. 

seguinte redação: -

''11.06.00- Centro de-Desenvolvinlento ~e 
Recursos Humanos do Senado Federal 

04 ChCfes de Coordenação• 
01 AsSistente TécnicO-
12 TécniCOs de Treinamerito_ 
01 Secretário de Gabinete 
04 Chefe de Sção 

FC-07 
·FC-06 

__ FC-06 
. FC-05 

FC-OS 
FC-()4 
FC-03 

04 Assistente· de Càntroie-de InformaÇão 
03 AuXiliar de Gabinete · · 
01 Confínuo--

"11.01.01 - Subsecretaria de 
Administração de P~ssoal 

04 Chefe de Serviço 
01 AsSistente Técnico 
16 Chefes de Seção 
01 SeCretáriO de Gabinete 
06 Assistente de Controle de Informação 
06 Auxiliar de Gabinete 
01 Contínuo 

FC-O!'" 

FC-07 
FC-06 
FC-05 
FC-05 
FC-04 
FC-03 

FCOl". 

Art. 5" A s·eçãu-de AvaliaçãO de Desempenho do Ser
viço de Seleção e Rç_crutamento de Pessoal da Subsecretaria 

Faço saber qúe o Senado_ Federal aprovou, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente, nos termos_do art. 18, item 28, 
do Regimento InternO~ promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'•1"93, DE 1993 
Transforma cargos vagos do _Quadro de Pessoal 

do Senado Fed~ral e dá ou~ras pro~dênc~~-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ O Quadro de Pessoal do Senado Federal passa 

a vigorar na forma do Anexo a esta Rêsolução. 
Art. 2~ _As despesas decorrentes da execução desta Re

solução correrão à conta das dotações próprias do Senado 
Federal. 

Art. -3., A Subssecretaria de Admiriistração de Pessoal 
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
as alterações introduzidas por esta Resolução. 

ArL 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 5"' Revogam-s_e_as disposiÇões em contrário. 
Senado Federal, 5 de novembro de 1993. ___,.Senador 

Humberto Lucena, Presidente". 

SITliA(,',\0 NOVA 
Cat-tgurin: Anulistn Lt.•gislntivo ( "ntt>~oriu: Aunlistn Ltgislutivo 
Nivellll Nh·ellll 
~REÁ 2 -:--Ãpoio Té~nicÕ,;o'Fr,;~e~;~ ,\iiF.Ã~Ãpoio Técnico aó Processo 

_ \-_!gislalivo. ·"·--- __ Lcgisla[i:;() _ .. -------~--~----·-· 
Esptd~tlic.lmle: 2.1 - Processo ~~S(tt>rhtlidmJe: 2.1 - Processo 

Le,l;islativo_ .. ---------· ...... "··--- J=.cgi~la::;t""iv,_,o, __ :--:::·~--------l 
.'!!'tal de carg_o_s,;_~02.... ..... ..., .. ·"·· 'fola~!l-~_c_nrgos: _Q_~---------
_!'_sprcialidade_: _2.,~-- Hi_l~iutcconolllÍa_ F:speci;t!i!lnde: 2..4- Hibliotec()IIOmia 
..;l;!'lal dec.arg'!s: ~- _ _. ___ '!:otal!le_c_:~~g~~~U ·---

f:sJtecialidnde: 2.5 - Toaduç:io c t:sprcialidade: 2.5 - Tradução e 
_litico prcta\·iio _ ... :. ____ ·. ---·- --· ,_. ·~'--' l!tlerpret~~ãl)___ -·--· __ 
"I' o tal dr cargos: US- . . . . ·.·· .'!"ot:~1.'-'t:!'!!go~!_~.:.7.,...~~, ~· -c-""'-___c 

:~~F.A4: t\>~tiro!e hti;;~;;-:--~-:-:- - J\I{EA 4_-S9_nl.!:olel~terno_ _____ _ 
Esp_ecialidade_: _'!,.!_:_<::g~t~.bilidad~--- lfspecinli<!ad~: 4, I - C_ontal;>ilida~ 

-=!"o_lal de cargos: 07 ___ ... __ "----- ."!'!'t;ol_de cargos'=: .~167_--:---:--:--:---c-l 
AREA 8 - Comunicação Social, AIU:A 8 - Comunicação Social, 
Eventos e Contatos Evenlos e Coiltatos 
E~peci:tlill:uÍ~: ··s:l---l:-otmoni~;Çã"õ- i<:~i·~~Í:~iid:td;:-·"8":·1----~-""c"·o-,-~~-u-,"';c""'a'"'ç-ão-
~~i~l-. --- --~ ~ ~- .. -~--'~- -Í-~---·. --- .§~c;í,t!l .... ·- .... '~-~·----~------=----~ 
Tot:tl de car~os: 54 Total de cargos: 6 7 
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~S~rl~'l~IA~\.f~·~Ã~(~)~A~·I~'l~J,~\~1. ___ .~-~-~-~~rs~··~··~·t~I,\~\(~'~Ã~<l~N~(l~\~'A~----~~~ 
C~•lt·go•·ü•: Tét·uil'o l.c.·~i~l:llh·u Nívt•l ( ':Ht•#!,ol"in: Tét·niro Legislnti\'o Nivtl 
11 . . 11 
Áii~~i-2 _:-Apoio ~l:t\:nko ao P1m.;~,~~o A1u(:t\ 2- Apoio Técnico no l'tocCSso 
~egisl~tti~o _ . _____ ·- _ Legislativo ---
F.sJJtcinlidude: 2.2 - J\ssistCn~ia a f;:spe~h~iid~tde: 2.2 - A~~i~lên~iã a-
Ph;n~Ji~_s e Pu·~~!!~--· __ ~· Plenários e Portaria 
~!'ot!•l de vagas: 220 ··---' ·· 'l'otai ti~ ~;"ll~~:.i96 _____ " ---
ARf:A 3 - Apoio 'I écnic~- ·-·_· . ÁiÜ:Á -J : Apoi~ Té~~;~;- -: 

. ~~~11in_ist rnt~V.f! _______ . Administrativo 
_f:sl>e<Í:IIitlatle;_ 3. !..:_Admi nisl lll~il(! . . i•:s[>rciaiiti,;ti.;-~._1_-~<!!!•!ni.si;;jçra ~ 
l!'.!•!l ~.e -:_agas; 97 ._, .· ___ , __ .·rotal_,!!e .ca•·g!'s: I J I .. _ ..• 
,!<)periali<latle: _3_.~-- Da1ilog1 alia Espr~ialitl;1tle: 3,~--- Dali)ogr;,jj~= 
~()!ai ti~ .. mrgo~:~i___ . _ . Totnl_tl~_c!!!]lf!S_:_?_l! --------

AIUi:A 4- C'onlrole lnlerno 
.. . , __ 'iúp~~i..ii,J;,,J;, 4. i : cõ,;iãbl~d~;de . -

---· 'i'ot:~Íd~~ãrJiõ~~~--8--·- .. ---

SITll,\{',\0 ATI IAL SITliACÃO NOVA 
1--~:alr_gori:>:_ -~-" xiliar Lrgisla! il:o ---- ----·- -
_AR~\ 8 -. Sçrvi'i~ 9çrais _ 

-
- __ ._ - .. ,, ___ ------

.~.S[lt<'ialitlatlr:.f~>:!a• ia ..... 
"'" -·-· --- -------- ~---· --·~ 

.l'!!nl <!•_cnr!l!Js: ~5 ___ ----· -- -·- --- ·- ... ., 

Total Genll: 1205 Total Geral: 1205 

··SUMÁRIO 

1 - ATA DA 231 SESSÃO, EM S DE NOVEMBRO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N• 392, de 1993 (n• 819193., na origem), de agradeci-

mento de comunicação. 
- Submetendo à deliberação do Senado Federal a 

escolha de nomes, indicado para cargq clijo-·proVinieiitó-
depende de sua prévia aquiescênciã. _ 

- N' 391, de 1993 (n' 818193., na origem), de 3 do 
corrente, referente a escolha do nome do Senhor Rubens 
Antonio Barbosa, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, parã exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. 

1.2.2 --Avisos do Ministro de Estado da Fazenda 
- N~ 913/93, de 27 de outubro, encaminhando infor

mações sobre os quesitos cõlfstantes do Requerimenta ir9 
843, de 1993, de autoria do Senador NelsonWedekil}. 

- N•' 922 e 932/93,, ae 28 de outubro_Y.ltimo encami
nhando informações_ sobre os_ quesitos constanteS _dos Re
querimentos n~s 896 e 889, de 1993, cte autoria- do Senador 
Eduardo Suplicy. 

1.2.3- Avisos do Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República~ _ 

- N' 2.505193, de 4 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos coriStã.rite-s dó Requerimento n" 
907, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

- N" 2.506/93,~de 4 do corrente, encaminhando infor
mações complementares sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n~ 762, de 1993, de autoria do Senador Moí
ses Abrão. 

1.2.4 - Ofícios do Primeiro Secretário da Câinara 
dos Deputados 

-N9 378/93, de 3 do corrente, comunicando a prejudi
cialidade do Projeto de Lei dó S_enado nq 114, de 1986 
(n' 5.225190, naquela Casa), que dispõe sobre o calendário 
escolar nas zonas rurais e determina outras providênicas. 

- N~ 379/93, de 3 do corrente, comunicando o arquiva
mento do Projeto de D,.ecreto LegislatiVQ n" 25, de 1988 
(n' 163/89, naquela Casa), que susta o Decreto n' 96.991, 

-de 14 de outubro de 1988, que "atribui competência para 
~utorização de pagamentos_ e recebimérito_S por meio de 
outras instituições financeiras". 

- _N" 388193, de 3 do corrente, coml:ffiicando a apro
vação do Projeto de Lei do Senado n' 183, de 1983 (n' 
8.576/86, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
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ao art. 3" e revoga o art. 4•' da Lei n" 6.994, de 2.i de 
maio de 1982. 

- N\' 390/93, de 3 do corrente, comunicando a apro
vação do .Substitutivo do Senado ao -Projeto de Lei da 
Câmara n' 72, de 1990 (n" 2.213/89, naquela Casa), que 
estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e ren
das para o exercício de cargos, empregos e· funções nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,-~ dá outras 

'Providências. - · 
-No 391/93, de 3 do corrente, comunican-do-a apro

vação do Substitutivo" do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 89, de 1990 (n' 3.633789, n-aquela Casa), que 
dá a denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira à Rodovia BR-364: --- -

- N~ 394/93, de 4 do corrente, comunicando o arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n' 302, de 1985 (n• 
8.345/86, naquela Casa), que declara de utilidade pública 
o Clube de Radioamadores CWRJ do Grupo CW do Esta· 
do do Rio de Janeiro. 

SENADOR AMJR LANDO- Posição contrária de. 
S. Ex• à aprovação da Medida Provisória n" 362, de 25 
de outubro de 1993, que altera as Leis n•' 8.031 de 12 
de abril de 1990, 8.177, de I' de março de 1991, e 8.249, 
de 24 de outubro de 1991, e dá outras providências, princi~ 
palmente quanto à nova redação do art. 16 da Lei n" 
8.031/90. - . 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Retrato da crise 
brasileira:- Necessária reforma c(o sistema finanêeiro Coino 
solUção para a penalização-que Sofre o sistema Produtivo. 

1.2.11 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Presidente do Tribunal de Contas 

da União, do Relatório das Atividades daquela Corte, refe~ 
rente ao exercício de 1992, acompanhado das Altas das 
Sessões do 4" Trimestre do mesmo ano. 

Término do prazo sem apresentação de emendas aos 
seg~jntes Pr9j~tos de Resolução: 

-No 107, de 1993,- que ãutoriza a União a ce!ebrar 
1.2.5 - ColnuniCSçõ"es os contiãtOSDifaterais de reescalonamento de seus créditos, 
-Do Senador José Fogaça, que se ausentará do País, junto a República Islâmica-da Mauritânia. ou suas agências 

no período de I a 10 de novembro do co_rre_nte. governamentais, renegociando no âmbito do Clube de Pa-
-Do Senador Alfredo Campos, de ausência do País ris, conforme Atas de Entendimentos de 16-5-1985, de 

no período de 5 a 9 do corrente. 15-6-1987 e 26-1-1993; -·- ·- · 
1.2.6 _ Requerimentos - N" 108, de 1993, que autoriza a União a contratar 
_ N9 1.105/93, de autoria do Senador Esperidião operação financeira de doação no valor de sessenta e trés 

Amin, solicitando que seja considerado coma licença auto- milhões de ienes, entre a República Federativa do Brasil, 
rizada, 0 dia 5 do corrente mês. Votação adiada por falra o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
de quorum. • - BIRD e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-

- N' 1.106/93, de autoria do_Senador Nelson Wede- mico e Social - BNDES, destinada à assis\ênda técnica 
kin, solicitando ao Senhor MiniStro da- Agricultura, do do Programa de Controle de Poluição Industrial; 
Abastecimento e da Rcfo·rma Agrárfà, -irnorrriações que -N9 109, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
menciona. de Santo Augusto - RS a· contratar operação ae· crédito 

1.2.7- Aprovação pela comissão Diretora, -dos __ r_e- no valor de um bilhão, setecentos e quarenta e quatro 
querimentos n• 1002, 1003, 1017 a 1091, 1052 e 1064/93. milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros, a 

preços de outubro de 1992, junto ao Banco .do Estado 
1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES_ Respostas do Rio Grande do Sul S. A.- BANRJSUL; 

a denúncias do Governador António Carlos Magalhães de Co~
9

i~_!0ct~: iifs~õ~~e au~~i~a c~~~~!~!~u~~~~~~ipda~ 
sobre corrupçãu no Minisfério da Ação Social, no corcer- crédito j1J.ittCi3o Banco do Estã.dO-do Rio Grande do Sul 
nente à liberação de recursos a municípios baianos. Êxito S.A. _ BANRISUL, no valor ·de um bilhão, trezentos 
dos esforços desempenhados pelo Sr. Itamar Franco para·- e vinte e cinco milhões. quatrocentos e vinte e sete mil 
o desenvolvimento do Nordeste. 

SENADOR MAURO BENEVIDES --Solenidade~ cruzeiros, utilizando recursos do Fundopimes; 
-N•111, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 

de outorga da ""Medalha da Abolição" ao escritor cearense de Tucunduva- RS a contratar operação de crédito junto 
José Maria Moreira Campos. . . .. - . . ao Banco do Estado do Rio GrandedoSulS.A. -BANRI-

SENADOR PED~O TEIXEIRA - Reforma parti- SUL, no valor de três bilhões duzentos e onze milhões 

dáriaSENADOR NABO R-JÚNIOR~ ExPosição do Mi- e quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros, utilizando 
recursos do Fundipimes; 

nistro da Fazenda ontem, no plenário do Senado_. Aumen~ -N9llZ, de 1993, que autoriza a Préfeitu~a: MuniciPal 
tos abusivas dos preços praticados no comércio em geral. de Condor _ RS a contratar operação de crédito junto 

1.2.9 - Comunicação da Presidência ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no valor 
- Dispensã. nos termos do- ãrt. 174 do Regime:rltô de seis pilhões, duzentos e Sessenta e quatro milhões, seis-

\ Interno, o período correspondente à Ordem do Dia. centos mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiros. a preçoS 
1.2.10- Discursos do Expediente (continuação) de maio de 1993; · 
SENADOR MARCO MACIEL ~ Celltenãrio de -N' 113,-de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 

nasdmento do Sr. Aganienon Magalhã"es. ex-governador de Guarulhos- SP a contratar operação de crédito junto 
de Pernambuco. ao Banco Real de Investimentos S.A., no valor de quinhen~ 

SENADOR JÚLIO CAMPOS~ ArgumentOs contra tos e cíilqüenta milhõeS de cruzeiros reais, corresPondente 
o movimento separatista no País. a 10.962.726,43 UF!Rs em 19-8-93; 
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- N~ 114, de 1993, que autoriza a Prefeitura MUnicipal 
de Marmeleiro- PR a contratar operaçãõ de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná-BANESTADO, no valor 
de quinze milhões e setecentos mil cruzeiros reais, utili· 
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU; 

- N~ 115, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Astorga ---= PR a contratar ·operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná-BANESTADO, no valor 
de vinte milhões e_duzentos mil cruzeiros r~ãis, para execu
ção de projetes de infra-estrutura urbanã.,- naquele muni
cípio; 

- N~ 116, de 1993, que autoriza a Prefeitura Mu_nicipal 
de Campo Bom - RS a contratãr oper_~ç_ão de_ !=~éditç 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BAN
R!SUL; 

- N" 117, de 1993, que autoriza a Pfefeitura-Muriicipal 
de Piraquara - PR a contratar operação de crédito j~nto 
ao Banco _d_Q Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, 
no valor de dez milhões e- setecentos-rriil cruzeiros reais, 
a preços de junho/93, no âmbito do_ ~rograma Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU; e 

- N~ 118, de 1993, que_autçriza a Prefeitura Municipal 
de Dom Feliciano -RS a· contratar operação de crédit<;~_ 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande-do Sul- BA~[. 
RISUL,. no valor de oito mil_hões, nov~ceni:Os e queranta 
e três mil, cento e seis cnizeiros reais- e setenta e sete_ 
centavos, utilizando recursos-do FuTidOpímes; sendo que 
aos mesmos não foram oferecidas emendas. 

- Término do prazo·, sem que tellha sido interposto 
recurso no senfido de inclusão em Ordem do Dia, do Pare· 
cer n' 395, de 1993, da CdmisSão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o OfíciO "S" n9 38, de 199:5, do Presi
dente do Supremo Tdbunal Federal, encaminhando ao Se· 
nado Federal, cópia do acórdão prolatado nos auto·s do 

. 

Recurso Extraordinário n" 150.764-1 do Estado de Pernam· 
buco. Ao arquivo. 

--Término do prazo previsto, sem que tenha sido 
interposto recurso no sentido de inclusão_ em Ordem do 
Dia, das seguintes matérias; apreciadas conclusivamente 
pela Comissão de Constituição_, Justiça e Cidadania e CP· 
missão de Assuntos Económicos, respectivamente. , 

-Projeto de Lei do Senado n'_89 ,_de 1992, que altera 
dispositivos da Lei n~ .5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que "instituí" o Código d~ Processo Civil'', que tratam do 
agravo de instrumento. A Câmara d9s Deputados._ 

-Projeto de Lei do Senado_ n' 6, de 1993, que dispõe 
sobre a revogação do inciso III, do art. 1~. da Lei n~ 8.034, 
de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspensão dos 
benefícios fiscais para pessoas jurídicas, previstos na Lei 
n' 7.505, _de 2 de julho de 1986, e daLei n' 8.313, de 
2:3 de dezembro de 1991, e repristina os efeitos jurídicos 
da Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986, À Câmara -dos 
Deputados. 

1.2.12 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N• 523 a 531, de 1993-
3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N> 13, de 1993 
4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON~ 

GRESSISTAS . 

TES 

-Portaria n' 14, de 1993 . 

s'- MESÃ~IRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN~ 

Ata da 2318 Sessão, em 5 de novembro de 1993 
· ja Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura . 

Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SR!OiENAifo. _ 
RES: 

Affonso Camargo _ Chagas. Rodrigues __ I!!Cio Álvares_ José 
Richa _ Jutahy Magalhães _ Magno Bacelar _ Marco Maciel _ 
Mauro Benevides _ N'abor Júnior_ Valmír Cani.pelo, 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento d~ 10 Srs. -:senadores. Ha
vendo número reginlerital, deClaro aberta a sessão.__ _ 

~ob a proteç~o de Deus, iniciamos nossos itabalhqs. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura-do Expediente. 
É lido o seguinte ' 

. - EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

-r,~ ag~ade~imento' de comunicação~·-
N• 392, de 1993 (n' 819/93. na origem), de 3 do corrente, 

referente à Mensagem SM n' 228, de 1993, 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
indicado para cargo _cujo provimento __ depende de sua prévia 
aquiescé'!cia~ _ - -- -

MENSAGEM N• 391, DE 1993 
(N• 818/93, na Origem) 

S-enhores Membros do Senado Federal, 
De- Conformidade com o art. 84, inciSo VII, da Consti

tuição Federal, e com o- disPOStO ilo art. 18, inciso I, e nos 
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arts. 56 e 58, do Re-gulamento aprovado pelo Decreto _n~ 
93.325, de I" de outubro de 1986, no art. 39 inciso I, alínea 
a, e no art. 40~ do Anexo I ao Decreto n" 99.578, de 10 
de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer. do Senhor RUBENS AN
TÓNIO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata. para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

Os méritos do Embaixador RUBENS ANTONIO BAR
BOSA, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações ExteriOres. ~ - -- · - - -~ ---- -- .. 

Brasl1ia, 3 de novembro de 1993. -Itamar Franco·.--

!NFORMAÇÁO 

Corriculum Vitae 
Embaixador RUBENS ANTÓNIO BARBOSA~ 
São Paulo/SP, 13 de junho de 193.8 .. 
Filho de Jo_sé Orlando Barbosa e LíCe Farina Barbosa. 
Bacharel cm CiêtiCias Jurídicas e-S-àcíáis~.-FND/UB. 

CPCD, IRBr. . 
Planejamento Gov_ernamental da Universidade de Brasí~ 

lia. Curso de Análise Económica--e Ecoriomia ~~afeeira do 
IBC. Economia-~ Finanças e Política, ouvinte,_ "London S~hool_ 
of Economics"; Londres. Curso sobre ·Governo q Política na 
América Latina na "London School_o(Economics", Londres. 
Curso sobre Relações entre civis e militares no "Kifig's College 
of London School of Economics", Londres. Mestraqo de Polí
tica (M.A. Degree in Area Studies L. A.) na "London School 
of Economics", Londres. -

Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1962. 
Segundo Secretário, antigüidade,l'·'de dezembro de 1966. 
Prímeiro-~.Secretáiio: rri_e~~cimiiiltõ; 1" de jantiro de 1973. 
Consclhe1ro, mereclihento, 19 de março de '1976. 
Ministro de Segurtda Classe~ mereciritento, 12 de dezem-

bro de 1979. 
Ministro de Primeíia Classe, merecimento, 28 de junho 

de 1984. 
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, 1963. 
Oficial de Gabinete do-Ministro-de Estado, 1963. 
Assistente do Chefe do Seiviço de Relações com o Con-

gresso~ 1963. _ _ _ 
Oficial de Gabinete, -interino, do Mínístro de EStado, 

1964/66. • • 
Assistente do Chefe do Departamento da Ásia, Africa 

e Oceania, 1972/73. 
Assessor do Chefe do Departamento Económico, 

1973/74. . . .. . .. 
Assessor do Chefe do Departamento da Europa,l974/76. 
Chefe da DiviSão da Europa-II e Secretário-Executivo 

da Colestc, 1976/83. · 
Cheie~substituto, do Departamento--da Europa, 1983. 
Secretário Especial de Relações com o Congresso, 

1984/85. . 
Conselho de Administração da ltaipu Binacional, 1985 

(membro). 
Chefe de Gabinete do Ministro das Relações Exteriores, 

1985/86. 
Representante do MRE no Conselho de Administração 

de Itaipu, 1985/86. - . · · . ... 
Subst:crctárió~Gf!ral de_ Administração e de Comunica-

ções,l986. . . · . 

Subsecretário~Gei"al de ASsuntOS PolíticOs Multilaterais 
e Especiais, 1986/87. 

Chefe do Departamento de Integração Latino-America
na, 1991/92: 

Subsecretário-Geral de Integração, Promoção Comercial 
e Cooperação, 1992. 

Subsecretário~Geral de Assuntos de Integ_ração, Econô-
micos e de Comércio Exterior, 1992. · 

Londres, Terceirõ~Secretário-, 1966. 
Londres, Segundo-Secretário, 1966/69. 
Londres, Cônsul-Adjunto, 1969/72. 
Londres, Encarregado, 1971/72. 
Montevidéu, Embaixador, ALADJ, !988/91. 

I Sessão do Conselho InternacioÕ31 do Açúcar, 1960 
(membro). . .. 

· II Reunião Anual Ordinária do CIES. São Paulo, 1963 
(membro). 

XIII Conferencia da UNESCO, Paris, 1964 (membro). . 
Seminário de Peritos Governamentais em Política Comer~ 

cial, CEPAL, Brasilia, 1964 (membro). 
XX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 

1965 (membro). . 
XXI Assembléia do Grupo InternaciOnal de Estudos so

bre a Borracha, Cingapura, 1970 (representante). 
VII Período de Sessões do Conselho da Organização In

ternacional do AçúCar e suas Reuniões Preparat2>"rias, Lon
dres, 1971 (delegado-suplente). 

À disposição do Ministro das Relações Exteriores da Ará-
bia Saudita. 1972. . . . . . . -· 

IV Conferência de Cúpula dos Países não~ Alinhados, Ar-
gel, 1973 (assessor). ~ · ·· .~·· -· -

Missão Precursora à Ch!n.a, _EII_carregado da instalação 
da Embaixada em Pequim, 1975 (membro). 

_ III Reunião da Comissão Mista Brasil~Romênia, 1975 
(delegado). 

Feira de Budapeste,1976 (diretor do pavilhão do Brasil). 
IV Reunião da Comissão Mista Brasil~Romênia, 1977 

(delegado). . . . . . 
. · V Reunião da Comissão Mista Brasii-URSS, 1977 (dele-

g_~_do ~epresen.iantt:!.do MRE -n~: C-õmíssão s·rasileira-de Ifiter~ 
cãmbio, 1978. · · · 

III Reunião da Comissão.~ista Brasii~Bulgária, Sófia, 
1978. . 

-- V Reunião da -ComissãO Mista Brasil~ Hungria, Brasnia, 
1978 (delegado). 

II Reunião da Comissão Mista Brasil-República Demo~ 
crática Alemã, Brasilia, 1978 (delegado). 

Delegação em viagem oficial do Ministro Angelo Calmon 
de Sá, à Polónia, 1978 (membro). 
· · · Missão Come-rcial à RDA e à Bulgária, 1978 (subchefe). 

Delegação em viagem oftflal d~ Mh~i~t!o C_~s!ir car~ ~ 
Romênia, 1979 (membro). _ .. _ 

Missão Técnica e Comercial à URSS, 1979 (membro). 
IV Reunião da Comissão Mista Brasil~URSS, Brasflia, 

1979 (delegado). . . . .. 
VIII Reunião da ComisSão-Mista Brasil~Tcheca e Eslava~ 

ca, Brasilia, 1979 (delegado). · · · · · 

À disposição do Vice-Presidente da URSS, Vasili V. Kuz
netzov, durante- as-Cerimôni~s_ de posse do Pr~sídente Jc:)ãO 
B3ptista Figueired-O, Brasflia, 1979. 
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Delegação _em viagem oficial do Ministro Césa-r Cais à 
Polónia, I980 (membro). .. . . - -

Delegação em viagem oficiã1 do Secretário-Geral da Fa
zenda, Eduardo de Carvalho, à Polónia, I980 (membro). 

Delegação em viagem oficial ao Ministro César Cals à 
Tcheca e Eslovaca, I980 (membro). ___ ... " . 

VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Buda
peste, I980 (delegado). 

VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Polônia, Brasília, 
I980 (delegado). 

VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Brasí-
lia, I980 (delegado). . - .· .. 

V e VI Reuniões da Comissão Mista Bi-ãsii-Romênia, 
Brasília, I980, Bucareste, I98I (delegado). 

VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Bras11ia, 
I 982 (subchefe). 

Delegação que ne-gociou aspectos do relacionamento fi
nanceiro e-comerCiãl com a Polônia, Varsóvia, 1982 (chefe). 

Comitiva do Více-Presidente Aureliano Chaves, em visita 
oficial à Hungria, I982 (membro). 

Delegação Especial às exéquias do Presidente da URSS, 
Leonid Brejnev, I982 (membro). . 

IX e X Reuniões da ComisSão Brasil-Tcheca e Eslovaca. 
Praga, I981 e Brasflia, I983 (delegado). 

IV, V e VI Reuniões da Comissão-Brasil-Bulgária, Brasí
lia, I980 e 1983, Sófia, 1982 (delegado). __ 

III, IV e V Reuniões da Cotriiss-ão-Mista Brasii-RDA, 
Berlim, I980 (delegado) e I983 (subchefe) e Brasflia, 1982 
(subchefe). . 

VII, VIII e IX Reuniões da Comissão Brasil-URSS para 
Cooperaça-o--comeí-cial, Econrnómica, Científica e- Técnica. 
Moscou, 1981 e I983, Brasflia, I982 (delegado). 

Entendimentos com·o· Qube de Paris_ sobre a Dívida Polo
nesa, I983 e I984. (membro)_-

Comitíva dó-Ministro d3S ReiàçÕ-es EXteriores,: im Visita 
oficial à Iugoslávia, I983 (membro). 

Delegação Especiãl às exéquias do Presidente da URSS. 
Yuri Andropov, I 984 (membro). . _ _ _ . 

Seminário sobre Comércio Les_te/Oeste e Sul/Leste, 
UNCTAD, Genebra, I984 (perito). 

Reunião de Çirupo ad hoc de peritos para considerar 
meios de eXpandir o intercâmbio comercial e_ntre países C.Qpl 
diferentes sistemas EconômicoS-sociaiS, tlen_eb:ra __ (UNC-
TAD), I9~4. . _ 

Comitiva do Minis-tro das Relações ExterioreS, em visita 
oficial a Buenos Aires, I985(membro). __ 

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores, em viagem 
de trabalho a Punta dei Este, Uruguai (Encontro Ministerial 
com os Chanceleres do Uruguai e da Argentina), 1985 (mem
bro). 

Delegação em visita de Trabalho do :Ministro das Rela
ções Exteriores, à Suécia e EUA (Reunião Ministerial Infor
mal sobre Comércio Internaciorial, Estocolmo, I985 (mem-
bro). ._ . -_ . · - · - .. 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
em visita oficial à Índia, 1985 (membro). 

Reunião de Nível Ministerial para- o_ lançamento do 
SGCP, Genebra, I985 (delegado). . _ , 

Missão Especial às Cerin:iônias de posse do Presidente 
do Peru, 1985 (membro). 

Missão Especial às soleni<:Jâdes _de posse do Presidente 
da Bolívia, I985 (membro). 

Comitiva do Presidente da República ·em visita Oficial 
ao Uruguai, I985 (membro). 

Reunião de Chanceleres do Grupo de Apoio à Conta
dora, em Cartagena, Colômbia, I985 (membro). 

XL Sessão Ordinária da Assembléia Geral da ONU, 1985 
(delegado). 

Encontro presidencial Brasil-Paraguai, Itaipu, 1985 
(membro). 

Encontro presidencial Brasil-Argentina, Puerto Iguazu, 
I985. . 

XIV Assembléia Geral Extraordinária e XV Assembléia 
Geral Ordinária da OEA em Cariagena, Colômbia, I985 (de
legado). 

Reunião Ministerial do SELA, Caracas, Venezuela, 1985 
(membro). . . 

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores, em vista 
oficial à URSS, I_985 (membro). 

Reunião de coordenação com os Embaixadores do Brasil 
nos paí~es_ do Leste Europeu, Frankfurt, Alemanha, 1985. 

Reunião do Consenso de Cartagena, Montevidéu, 1985 
(membro). . 

~ncontro Presidencial Brasil-Colômbia, Manatis, 1986 
(membro). · --

- Comitiva do Minis_tro das Relações Exteriores, na ReU
nião Ministeiial do Grupo de Contadora e de Apoio, de Cara
balleda, Venezuela, I986 (membro). 

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores, em visita 
oficia[ ao Paragua~ 1986 (membro). . 

_Reunião de Cúpula do ~ovimento Não-Alinhado, Hara
re, 1986 (chefe). 

XL! Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, I986 (de
legado). 

Simpósio sobre_ a Cooperação Regional para Desenvol
virriento-e a Solução Pacífica-dos Conflitos na América Latina. 
Lima, I986. 

Seção brasileira do Grupo dos 3_ M!nistros çlª- Fazenda 
(Argentina-Brasil-México), I987/88 (Secretário). 

Comitiva do Presidente da República, em visita ao Uru
guai e ao México, I987 (membro). 

Reunião Técnica do Consenso de Cartagena, Montevi
déu, 1987 (membro da delegação). 

Delegação do Ministro da Fazenda, em visita àos EUA, 
1987 (membro). 

Reunião anual do FMI, 1987 (governador temporário 
suplente), (membro). 

I Reunião de Presidentes dos Países-membros do Meca
nismo permanente de Consulta e Concertação Política, Aca
pulco, I987 (membro). 

Reunião Anua~ de reneg_ociação dos Acordos Comerciais 
e Setoriais, Montevidéu, I988 (chefe). . -

Reunião do Grupo dos Oito, Pullte del Este, 1988 (mem
bro). Chefe do Gabinete de Educação e Cultura do Distrito 
Federal, 1974. Secretário-Executivo da Fundação· Alexandre 
de Gusmão, 1982184. 

Assessor do Coordenador e Secretário EXecutiVo do Pro:.. 
gratna Nacional de_ Desburocratização da Presidência da Re
pública, 1984. 

Secretário de Assuntos Internacionais 'do·Ministêtio da 
Fazenda, 1987/88. 

Programa Nacional de oesbUroCratizaçãb, da Presidência 
da República, em grupo constítuído com a CEBRAE para 
propor medidas de estímulo à pequena e média empresa, 
I984 (representante). 
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PrOgrama do Programa Nacional de Desbur9cratização 
na C6mfssã6 de Facifitação de Comércio Exterior, 1984. 

Designado pelo MRE para prõfe-fir conferênCia todos 
os anos, desde 1977, no EMFA, ES_G, na Esfola-de -Gu!!rra 
Naval EGN e Escola de Comando e EstadO-Maior da Aero
náutica (ECEMAR). 

SemináriO :sobre os Militares e a América Latina organi
zado pela Chatman House em 1970 _.. monografia sobre os 
"Militares e o DeSenvolvimento EconómiCO---no BráSii desde 
1964". -

Coordenador da Seção Nacional do Grupo -do Mercado 
Comum- MERCOSUL, 199111992. ~ -

Delegações Brasileiras às Reuniões do Grupo do Mer
cado Comum- MERCOSUL, 1991192, (chefe). 

Conselho do Mercado Comum- MERCOSUL, 1991192, 
(membro). 

Vice-Presidente do Comité Empresarial Permanente, 
1992. . . .. . 

Comitiva do Seilhõr MinistrO de Est-ado da-s Rel3çõeS 
Exteriores ao-Chile, 1992, (membro). 

Mercado Comum Europeu e a América Latina, Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1959, 
(Prêmio Gastão_Vidigal, ASsOciação Comercial de São Paulo. 
19Jí0). . . . 

Normas e Procedimentos para o intercâmbio comercial 
com o Leste Europeu (1977) publicado nos "Trabalhos do 
Seiminário de Novas Oportunidades para a Exportação" da 
Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterio_i._ 

Como penetrar no mercado_ do Le~te E!J.r9peu, Confe_
rência pronunciada em Seminário sobre novos mercados, pa
trocinado pela AEB e publicado na Revista IridúStria e Desen-
volvimento da FJESP. · 

Os Militares e o Desenvolvimento EcOilômiCo ·no B-i-asH, 
tlesde 1964 (não editado). 

Tese de mestrado na "London School of Economics", 
"Technocratic Militarism: a new variable in (atin Aniericãri 
Politics", (não editado). . . . . 

Artigos na Gazeta Mercantil, Fol_ha de São P~ulo, Jornal 
do Brasil, Correio Brazilieilse e Jornafde Brãsflia, sobre assun
tos referentes à Desburocratização, Comércio Exterior, Inte
gração Hemisférica, Regional e Nacional.-

'"'América Latina em Perspectiva: a Integração J~.egional 
da Retórica à Realidade", Ed. Aduaneira, 1991. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz~ Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças ArmadiS, -Grande Oficial, 

Brasil. 
Ordem do Mérito da Aerolláutica, Grande Oficial, Bfasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar;Gra:nde OfiCiâl~ BrasiL 
Legi~o de Honra, França. . . . , , _ · 
Ordem do Mérito_ Naval, Grande Oficial, B!asiL 
Medalha Mérito Santos Dumont. -
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müllei. Brasil. 
Ordem da Coroa de Carvalho, Cavaleiro, Luxemburgo. 
Cfuz do Mérito, Cavaleiro, Alemanha. 
. Ordem do Mérito, Oficial, Senegal. 
Oi"dern da Coroa, Cavaleiro, Bélgica. 
Ordem da Estrela de .Solidariedade Italiana, Cavaleiro, 

Itália. 
Ordem de Homayon, CavaJ.eiro, Irã.~ 
Membro da Royal Victorian Ordem, Grã-Bretan.ha. 

Ordem do Mérito, CavaJeiro~Ofidci.I, Itália. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial~-POrtugal. 
Ordem d3 Águia Aztecii, Grande Oficial, México. 
Ordem Iugoslov~nske Zastave Sa Slatnom Zuezdom n~ 

Ogrlici- ·1977 (Comendador). 
O Embaixador RUBENS ANTONIO BARBOSA se.ên

contra nesta data no exercício de suas funções como Sub~ecre
tário-Geral de Assuntos de Integração, Económicos e de Co
mércio Exterior. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de 1993. --:-_Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe 
do Departamento do Serviço Exterior. 

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

AVISOS DO M!NISTRÕDE ESTADO 
DA FAZENDA 

N<' 913193, de27 de outubro último, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"" 843, 
de 1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin. 

As informações foram encam-inhadaS, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo". 

N"' 922 e 923193, de 28 de outubro último, encaminhando 
informações sobre os quesifos constantes dos Requerimentos 
n' 896 e 889, de 1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram eitcaminhadas, em origi-
nais, ao Requerente. _ 

Os Requerimentos v.ão ao Arquivo. · 

AVISOS DO MINISTRO.DE ESTADO CHEFE DA 
CASA CIVIL DA PRESIDJ!NCIA DA REPÚBLICA 

- N~ 2.505/93, de 4 do correflte, encaminhando iil-formações 
s_obr_e_os_quesitos constantes do Requerimento n\' 907, de 1993, 
de autoria do S_enador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, em cópias. 
ao Requerente. 

O RequerimentO vai ao Arquivo. 

N? 2.506/93, de 4 do corrente, encaminhando informações 
complementares sobre os que~itos constantes do Requerimen
to n' 762, de 1993, de autoria do Senador Moisés Abrão. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 378/93:--de ;3- dO co_rrente, comunicando ª- prejudicia
lidade do Projeto de Lei do .S.enado n' 114, de 1986 (n'" 
5.225/90, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães. que dispõe sobre o calendário escolar nas zonas rurais 
e determina outras providências; . 

N'·' 379/9;3 ,_de 3 do corrente, comunicando o arquivamento 
do Projeto de Decreto Leg-islativo n' 25, de 1988 (n·' 163189, 
naquela Casá), de autoria do Senador Le_ite Chaves, que susta 
o Decreto n' 96.991, de 14 de outubro de 1988, que ""atribui 
competência para autoriza-ção de pagamentos e recebimentos 
por meio de outras instituições financeiras"; -
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N'-' 388/93, de 3 do corrc~_te, comunicando a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n'" 183, de 1983 (n" 8.576/86, 
na Casa -ac- ongcm), de- aUtOria do Senador Gastão Müller, 
que acrescenta parágrafo ao arL 3'1-e revoga o 3-rt. 4" da lei 
n" 6.994. de.25 de maio de 1982; 
(Projeto enviado à sanção em 3'r1'93) 

N.o 390/93, de 3 do couente, comunicando a aprovação 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 
72, de 1990 (n" 2.213/89, naquela Casa), que estabelece a 
obrigatoriedade da decl!J.ração de hcns e rendas para o exer
cício de C3rgOS, empregos e f!}nções nos-Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, e dá outras providências; 

(Projeto enviado à sanção cm 3-ll-93) 

N'1 391/93, de 3 do corrente, comunicando_a aprovação 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de_ Lei da Câmara n~ 
89, de 1990 (n"' 3.633/89. naquela Casa), que dá a denominação 
de Presidente Juscelino Kubitschek de Olivci_ra à Rodovia 
BR-364; c 

(Projeto enviado à sanção em 3-11-93) 

N.> 394/93, de 4 do corrente, comunicando o arquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n"' 302, de 1985 (n"' 8.345/86. 
naquela Casa). de autoria do Senador Nelson Carneiro. que 
declara de utilidade pública o Clube de Radioama-dores CWRJ 
do Grupo -cw do Estado do Rio de Janeiro. 

O sR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ O Expe 
diente lido vai à publicação. · 

Sobre a mesa, comunicações que _serão lida_spelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 22 de outubro de 1993 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de com-urlidlf a·-v. Ex", de acordo com 
o disposto na alínea a, do parágrafo único do art. 39, do 
Regimento Interno, que me ausentarei do País entre os dias 
19 e 10 de novembro do ~rrente, _com destino _à Inglaterra, 
em viagem de representação parlamentar, atandendo a convite 
oficial do Governo ·BritâliicO: -- --

Atenciosas saudações._~ Senador JOSé Fogãça 

Brasília, 3_de novembro de 1993 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fifi 
de comuniCar-lhe que, nos termos do art. 39, a~ do Regimerito 
Interno do Senado Federal, me ausentarei do País, no período 
de 5 a 9 de novembro de 1993, com-destino a Buen_os Aires-Ar-
gentina. -- _ __ ,_, _ _=-

Cordíalmente-. -:Senador Alfredo Campos 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Os e~pe
dientes_lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que setã-lido_ pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.105, DE 1993 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos -termos do art. 13, dO Regimento Interno 
do Senado Federal,_ s~a co-nsiderada como l_icença,- minha 
ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 5 do corrente mês, 

quando estarei participando da "Posse da Diretoria-aa Câmara 
catatiriense da Indústria da Construção", no Município de 
Itajaí!SC. -_ : .. _ · . -. . ..... . 

Sala das Sessões, ~ de novembro de 1993. ~ Senador 
Esperidião A~n 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).:..... À votação 
do requerimento fica adiada por fàlia de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será_ lido pelo Sr. 1~ 
SecretáriO. - - - o -

É_Iid?_? seguif.lte, 
REQUERIMENTO N• 1.106, DE 1993 

ExCeleÕ.tíssimo Senhor 
Senador Huffiberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

O abaixo-assinado, signatário d9 presente Requerimento 
de Inf!Jrmações, vem, mui respeitosamente, solicitar a Vossa 

-Excelência, nos termos do djsposto no § 2~ do __ an_._ 50 da 
ConstitUição FCú:lefal e nOs arts. 215 e 216 do RegírrieniO Inter
no do Senado Federal, se_ digne_:_suqmetcr à decisão da Mesa 
Diretora e, se aprovado, requerer ao Senhor Ministro da Agri-

. cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,_ as infon:na
ções em resposta às questões a seguir Jõrmuladas: 

1) Está ocorrendo a análise regular dos processos encami~ 
nhados ao Maara e ao Ibama, para avaliação do ponto de 
vista-da eficácia agronõnica'? _ 

2) Quantos processos relacionados com a -~enovação de 
registras Iederais fá foram avaliados e enviadOs ao Ibama 
e ao Ministério da S3:úde, após a-vigência da Lei dos Agrotó~ 
xíêóS, de_ acordo com o arL 119 , § 6~ do Decreto n9 98.816/90? 
-· · 3) Nos termos do art. 20 da Lei n• 7.802189, q"úantos 
pedidos de adatação de registro federal.de agrotóxicos, conce
didos sob a égide da Lei anterior, n9 24.114/34, deram entrada 
no Maara? Quantos já foram deferiçlos e liberados para comer
cialização?_ _ _ _ _ _ - _ ... 

4) Está em traffiiülÇ3o ii"õ Maaia ProceSso em que a em~ 
presa multinacional Monsanto do Brasil Ltda. req·uereo._revali
dação do Registro Fe"deral do agrotóxíco- Rõundup-, de sua 
fabricação? _ _ _ _ _ __ ,. _ 

-- 5) Em caso poSitivo, jjrotõColou a Monsanto, junto ao 
Maara, requerimentO-a€: ren-ovação ou de adatação à nova 
lei, do registro ,concedido anteriO:r~ente sob _a_égide da Lei 
de n' 24.114/34? -

6) A Monsanto já apresentou ao Maara todos os resul~ 
tactos de análise exigidos? _ __ 

7) Em que data foipl-otocolado no Maara o requerimento 
de renovação do herbicida Roundup, de interesse _da Mon
santo? Já houve encaminhamento_ do respectivo processo ao 
Ibama_e ª9_Ministério dã-Sãúde? Em que data? 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1993. ~ Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~O.t~queri
mento será despachado à Mesa para deci~~o, no_s termos do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão O ire
tora aprovou, em sua reunião do dia 27 de_ outubro, os Reque
rimentos de Informações n• 1.002, 1.003, i.Olta1.019, 1.052 
e 1.064/93, dos. Srs. senadores Gilberto Mira_ndâ, João Rocha 
e Irapuail Costa Júnior, aos Srs~_Ministr~s menCionadOS __ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se 
à lista de oradores. 
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Con.:::cdo_a palavra ão nobre Seflador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB·BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-::- S_r. Presidente, 
Sr::.. SenJdores, mesmo -em uma manhã como a de hoje, em 
que· o Senado normalmente tem uma baixa freqüência, resolvi 
trazer-aoconhecimento dos Srs. Senadores respostas-de prefei
tos do meu Estado que foram encaminhadas ao Senhor Presi· 
dente da República, a respeito de ma~éria inserida pelo Sr. 
Governador da Bahia no .. Jornal Nacional", acusando o Mi
nistro do Bem-Estar Social de liberar recursos para municípios 
com objetivos outros que não a eXecução de obras. 

Conheço bastante o Governador da Bahia e sei do que 
ele é capaz em seu ódio doentio para com a- nossa família. 
É um homem que nã-o- tem escrúpulos, a sua moral é muito 
baixa, sua ética inexiste; S. Ex~ tem a capacidade de atingir 
a honorabilidade alheia, porque acredita que as pessoas s_ejam 
iguais ã ele próprio. - -- -- - - -

Eu não deveria dar esta resposta, Sr. Presidente, porque 
o assunto diz respeito às prefeituras do meu Estado. São os 
prefeitcs que devem dar explicações - e as deram - , mas 
faço questão de trazer para os Anais do Senado algumas das 
respostas que foram encaminhadas diretamente ao Senhor 
Presidente da República, porque há um·conluio entre o Gover
nador da Bahia e a Rede Globo, onde se coloca no ar matéria 
ofensiva a outrem e· Dão se dá o d-ireítà de resposta. 

Com relação ao Prefeito de Ibicaraf, o Governador fez 
questão-de dar uma conotação muito pesSoal, porque o Pre
feito é meu ex-genro, c fez apresent~ __ p~_l_a televisão: "O 
ex-cunhado do Ministro ·recebeU recursos_ e não os· está apli-
cando". -

Dii o_ riüssiVista: -
"Diárit6 da fits!Stenda ao--sr:-- Antônio Carlos 

Magalhães de fazer falsas denúncias. em virtude_mes~ 
mo do seu propósito doentio" e desenfreado de perse
guição ao MinistroJutahy Magalhães_ Júnior. elegeu 
esse Municípío Cenário pãra suas inveStidas e agre$: 
sões, esquecendo, porém, de modo proposital, de 
reconhecer que as obras conveniadas com o Minis
tériO d_o Bem-Estar Sodãl. -"<ilvó dos seus embustes 
e mistificações, fofam já iniciadas por minha adminís
tração. 

Recebidos, recentemente, õs recursoS resuitan
tes do convênio respectivo, fiCou a adffiinistração 
municipal subordinada aos prazos licitatórios_estahe.: 
lecidos em lei, bem assim à elaboração do pertinente 
contrato para execu~áo dos serviços. 

No entanto, Sr. Presidente, é importante que 
se de.clare que os recursos em questão se acham inte
gralm~nte aplicados na agência local do_ Banco d_o 
Brasil S. A., em conta espeCífica, dev-elldo oco-irer 
o seu desembolso nos prazos previstos no plano de 
trabalho, pactuada a conclusão das obras para 9 pró
ximo rilês de dezembro. 

Para a elevada apreciação do honrado Presi
dente, permita V. Ex~ que se inclua ao presente, 
recorte de matéria publicada na ediçã9 Ue hoje -do 
jornal Tribuna da Bahia, através da qual este Prefeito 
fornece ao povo deste Estado inteiro esclarecimento 
em torno do comportamento insidioso do Gover-
nador baiano. -- -

Sem outro assunto ... 
Laura Andrade de Assunção~ Prefeito de Ibica

raí." 

Há outra carta, do Prefeito de_Floresta Azul, tarnbém 
dirigida ao Presidente Itamar Franco: 

''A respeito _do noticiário- veiculado hoje pela 
Rede Globo de Televisão, sob inspiração, evidente
mente, do Governador António Carlos Magalhães, 
qUe nov3tiferite pretende desestabilizar o Governo 
honrado de Vossa Excelência, cumpre informar, dig
no Presidente, que o mencionado noticiário não re-
flete a verdade. _ _ _ . -

Desta- fOrma, ainda- beije tomei a liberdade de 
dirigir-me ao Ministro·Jutahy Magalhães Júnior, pe
dindo inspeção in loco por cujo meio provarei que 
as obras foram iniCiadas e se acham em fase final 
de conclusão. 

AproveitO-a opo~t~~ída-de para agradecer~mals 
uma vez, ao Governo de Vossa Excelência pela mag
nanimidade dispensada a meu Município que trouxe 
obras da maior valia a brasileiros carentes e humfldes 
_aqtii residentes. 

Do Prefeito de Sobi-adinho: 
''Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Informados que -o Município de Sobradinho foi 

citado pelo Governo dO Estado da Bahía como tendo 
recebido uma verba do Ministério do Bem-Estar So
cial e não tendo aplicadO na finalidade a que a mesma 
se destinava, esclarecemos o seguinte: 

a) Liberação da verba - dia 17 de agosto de 
1993; .. - . 

b) licitação- dia 6 de setembro de 1993; 
c) Contrato de empreitada- dia 16 de setem

bro de !993; 
d) Início das obras-:- dia 6 de outubro de 1993; 
e) Estágio em que se encontram as obras: Canal 

Adutor, 70% do canal de aproximação construído; 
sistémã de comportas e tomada de água, em constru
ção; rompimento da Serra de Batateira, em execu-

- ção; sa.neamento báSico, p-rini.eira etapa em fase de 
conclusão; 

f) previsão para conclusão das obras - dia 06 
de julho de 1994; 

g) As() bras estão de acordo com o cronograma 
de execução previsto:" - = - - - -

Há também uma_carta do P.refeito de Gongoji. 
Sr. Presidente, o GoVernador est~rgasia:rido dinheiro do 

Estado, enviando aos municípios dois aViões com assessores 
da sua Casa Militar, com equipe da emissora de TV de seus 
familiares, para filmar obras que, segundo S. E~~, não existem. 

__ Qual é a tática que S. E-r' usa~ dentro do seu critério 
mafioso? É a de, às 6h30min, fazer a filmagem das obras 
-horário em que não há pessoas trabalhando; às oito horaS 
os trabalhadores_chegam e continuam a execução daquela 
obra. 

Assim, diz que a obra não está em execução. Ontem, 
S. Ex~ andou por municípiOs- do São Francisco:o Para~irim, 
Ibotirama e Oliveira dos Brejinhos. Hoje, já deve estar em 
outros.. S. Ex~ está elaborando o famoso dossiê que entregará 
ao Presidente· da República; mas também existe um dossiê 
para ser entregue a Sua Excelência em sentido contrário. 

Eu go_staria, Sr. Presidente ~e é uma espécie de desabafo 
- , qUe fossem concluídos os trabalhos de investigação da 
"conta fantasma" da Bahia. Uma conta que - tudo leva 
a crer- abasteceu a C!lmpanha do Sr. António Ça"rlos Maga
lhães, e- por isso,mesmo está havendo uma grande pressãÕ 
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para se retirar-, dO meU Estado, o delegaqo federal que está 
fazendo as investigações. Ontem, cotteü pela Bahia a notícia 
de que o delegado seria retirado hoje. 

Remeti fax ao Sr. Ministro da Justiça, dizehdo que não 
acreditava nessas informaç6es; porqrrc::~n;ei qUe éste é um Go
verno honesto. Se nós, aqui no Congresso, estamos apurando 
denúncias que foram feitas contra nossos ·comp1lnheiros, não 
podemos admitir que se use a sua influência para evitar investi
gações que devem ser feitas e concluídas._ Disse, rio fax, ao 
meu querido amigo e companheiro Senador e Ministro_ da 
Justiça Maurício Corrêa que não· acreditava nessa informação 
e que, se verdadeira fosse, seria inateitãvel. -

Por isso, Sr. Presidente, confio ein que esses fatos serão 
apurados. Como não temos que dar explicações ao Sr. António 
Carlos Magalhães, que ele faça as acusações~ e os prefeitos 
demonstrarão se fizeram ou não as obras. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, como sempre, 
quando V. Ex~ ocupa a tribuna, todos nós dedicamos a atenção 
que V, Ex~ merece, pela seriedade com que sempre se portou 
nesta Casa. Na realidade, temos acompanhado essa campanha 
difamatória que o Goverilador da Bahia, António Carlos Ma
galhães, vem desencadeando, e, como-salientou V. E~. com 
muita facilidade, com a cobertura da Rede Globo e da grande 
imprensa nacional, não se sabe por quê. Nobre Senador, o 
povo brasileiro entende que se trata de uma briga local, em 
que o Sr. António Carlos Magalhães, que é_ famoso por ganhar 
no grito, sempre agride para não ser agredido._ Todo o Brasil 
conhece a história do Sr. Antônio Çarlos Magalhães â frente 
do Ministério das ComunicaçõeS, para Cítat:apéõas uln fato, 
em que houve a verdadeira enxurrada de concessões._ Só no 
Estado do Maranhão eXistem mais de 50_e~soras._na capital, 
8 de televisão. ~u, que iniciei na televisão em 1948, sei como 
é difícil a manuteilção de urna estação de televisão. E quem_ 
apóia toda essa estrutura, senão os cofres públicos? O Brasil 
atravessa uma das suas maiores crises económicas, e não se 
justifka a -e-xistêriCi3 dessa grande quantidade de emissoras 
que, se perderem os favores do Governo, riãQ conseguirão 
sobreviver. Nobre Senador, V. Ex_~~ o Ministro Jutahy Maga
lhães Júnior- têm a nossa solidariedade e admiração. Tivemos 
a honra de privar da companhia de S. Ex~_, e sabemos da 
sua seriedade e, sobretudo, do seu ideal de servir ao País. 
Se o Sr. Antônio Carlos Magalhães _está tão incomodado é 
porque V, Ex• tem dignidade e o nobre Ministro do Bem-EStar 
Social tem prestado relevantes serviçõs â Bahia. S. E"x\ o 
Governador da Bahia, adota -a tática de eliminar todos aqUeles 
que possam mostrar ao povo tudo o que lhe foi subtraído 
ao longo desse período de domínio, Como-_ocorre no meu 
Estado. Minha solidariedade a V. E~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Magno Bacelai'. V. EX' fala nas fa_mosas concessões 
de rádio e televisão, assu-nto sobre o qual tenho me debruçado, 
na tentativa de evitar aquela famosa enxurrada de concessões. 

- Hoje, nós tratamos de corrupção atfãVés de verbas para 
Municípios e nos esquecemos- da grande corrupção que foi 
a concessão de rádio e televisão no períOdo da Constituinte. 
Isso tem que ser apurado um dia. Estou chegando ao fim 
da caminh~da, pois encerro a minha vida pública no próximo 
ano, mas e"spero que alguém continue essa luta. Outros paria-

mentares virão e tentarão faZer com que haja uma modificação 
dos costumes e_ da prática política do _I?aís. 

Nós não obtivemos êxito. Ontem, quando argüi o Depu
tado Cjd Carvalho, n~o pretendia ser agressivo, não queria, 
de maneira nenhuma, atingir a pessoa do Deputado. Mas 
recordei-me da lut~_ .que empreendemos aqui no Senado na 
tentativa_de m_udar_o grupo "que dirigia, há muitos e muitos 
anos, a Comissão de Orçamento. Conseguimos, com muita 
dificuldade, de u-ma forma até um pouco dolorosa, retirar 
o Deputado João Alves da Presidência daquela Comissão, 
elegendo o Deputado Cid Carvalho. Para isso, foi necessário 
que o nosso Líder, o Senador Ronan Tito, atuasse com muita 
força de vontade e contasse como incentivo de companheiros, 
entre os qtla]s me incluía. E, na últi_ma hora, fOi necessário 
retirar companheiros merecedores de respeito e consideração, 
mas que, francamente, diziam ter compromisso de votar no 
nome do Sr. João Alves para Presidente _da, Comissão. Só 
assim, conseguimos o nosso intento. 

E •. como afirmei a S. Ex~ ontem, foi com grande angústia 
que, logo no início de 1989, dirigi-me àquela Comissão para 
protestar contra a quebra do compromisso _de _fazer o rodízio 
no seu comando. Competentemente, eles conseguiram manter_ 
o Deputado Cid Carvalho na presidência- e ainda assegurar 
a relataria para a Câmara dos Deputados, quando o compro
misso firmado era o de que, no ano seguinte ao da eleição 
do Deputado Cid Carvalho_, caberia ao Senado a presidência 
da Comissão de Orçamento. Não para mudar o nome, mas 
para mudar os métodos. _ 

Então, quando relembrei esses fatos, dirigí-mc veemen
temente ao Deputado Cid Carvalho ontem, na CPI da Orça
mento. Fui tomado por um sentimento de frustração muito 
grande ao ver que aquela luta, para mudar o comando da 
COitiissãõ âe-Orça.tl1efito, tinha sido em vão. Tínhamos retira
do um "anão" daquela ComiSsão, mas ele reencontrou o seu 
caminho e a ela retornou como relator, e que, em lugar de 
um "anão", havfamos_ criado sete "anões". Foi um péssimo 
negOcio. -

Francamente, nunca imaginei~ que a Comissão de Orça
mento pudesse agir da forma com vem agindo. Nunca, em 
toda a minha vida parlamentar, -passo-.:r-pela minha cabeça 
que, infelizmente, existisse--esse esquema de corrupção. 
_ Vemos agora um País surrealista, em que o GOVernador 

da Bahia fala em moralid<J.de. É surre~lista um País em que 
o Sr.-José Carlos Alves dos santosdiz_quem é bom e quem 
é ruim. A denúncia feifa por ele é importante, para que apura
ções sejam feitas, pois o Sr. Tornma:so Buschetta fez a denún
cia e muitos mafiosos foram para a cadeia. Mas, dar ao Sr. 
José Carlos Alves dos Santos o direito de, a cada dia, ficar 
dizendo que este é bom, aquele é honesto e que nunca ouviu 
falar nada contra aquele outro ... Ora, este é um Pafs surrea
li~t~. ~ifer(Últe de tudo que existe. 

O Sr. Mãuro Benevides- V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Jutahy Maga~hães_? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, nobre Sena· 
dor. -

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, há cerca de quatro dias, ocupei a tribuna do Senado 
Federal para me reportar a esses fatos, decorrentes da entre
vista do Sr. José Carlos Alves dos Santos à revista Veja. Em 
função dissp_, todas essas reper_cus~6es rumorosas determi
naram a cria~ão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como 
tive o meu nome mencionadO naquela entrevista, e exata-
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mente no instante em que V. Ex~ se reporta ao vaior e à 
repercussão emprestados às palavras do Sr. losé Carlos Alves 
dos Santos, pergunto: será que, ao término da Coniiss-ão Parla
mentar de Inquérito, quando forem identificados realmente 
os culpados, os inocentes terão condições de reparar o dano 
moral e político decorrentes dessas acusaç(jes feitas sempre 
em cadeia nacional? Será que, no caso de disputar um cargo 
eletivo, no meu cas_o Senador da Repúblic::t,J os meus concor
rentes serão suficientemente leais para proclamar, num deba
te, que o meu nome ficou fora de qualquer cogitação, _ t;}e 
qualquer increpação'? Veja V. Ex•, nobre Senador, como pos
so_ sentir-me nesse instante em que, nessa breve intervenção 
ao pronunciamento de V. Ex', exteriorizo um sentimento de 
amargura, de mágoa, embora admitindo gue_ a minha inocên
cia proclamada restabeleça exatamente a projeção da minha 
dignidade diante da comunidade em que vivo. O dano moral, 
posso dizer a V. Ex", esse, realmente, é irreparáveH 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Máuro Bene: 
vides, sendo membro efetivo da CPI, tenho evitado, com 
muito constrangimento, com mUita m·agoa Interior, iiiarilfé'Star 
opiniões pessoais pela posição que eventualmente ocupo por 
indicação do meu Partido. Tenho dito, em carátef~genérico,
que ninguém pode inculpar aqueles que foram citados pelo 
Sr. José Carlos Alves dos Santos. A simples citaçãd não signi
fica coridenação. Inft:;lizm~nte. nQ Brasil - issq posso reafir
mar, porque venho diZendo a vános anos -o orius da prova 
já não cabe ao acusador. E pior do que isso: a simples suspeita 
já.se tr.a!l_sfor~-em c9nQenação·. _ 

V. Ex~ pergunta se em uma campanha política os seus 
adversários irãO recóiihecer que V. Ex~ não tinha culpa nesses 
problemas. Se V. Er tivera~yersári~s com~ tenh9~ nã?. ~ão 
uão reconhecer, porque vão ftcar repisando ISto a 'Vtda mtetra, 
porque esse_s que hão têm étiCa, que não-sabem ~que repre
senta a moral, que não sabem o significado da ç:IigniU.ade e 
da honra, não respeitam a honra alheia._ No meu Estado, 
sei que o Governador não respeita a honra e a --CHgnidade 
de ninguém. Então, se os seus adversários forem como. S. 
Ex•, V. Ex~ vai ter que ficar repetindo a mesnla cOisa a vida 
inteira, porque, quando a nossa honra é atingida, é _muito 
difícil reparar integralmente O prejuíZo Causado. Aliás, não 
é difícil, é impossível. 

Durante toda a minha vida, a minha preocupação foi 
dar sempre resposta às acusações, não para atender ao acusa
dor, ao adversário. Esse não vai; em hipótese algUllla, aceitar;
mesmo sabendo _que é verdade, o que estamos dizendo; ele 
vaf sempre repetir a acusação. Respondo àqueles que querem 
examinar, com isenção, as questões abordadas -como ho
mem público, devo satisfação à opinião p.úbliCa- e -aos meus 
amigos, para saberem que podem continuar confiando em 
mim. 

No caso da Bahia, temos três gerações de políticos: meu 
pai, eu e meu filho. Oo Governador da Bahia, durante muitos 
anos, vem atacando 8.s três gerações. Esse ataque vai passando 
de avô, para pai e para filho. É uma postura obsessiva. 

Sr. Presidente, a minha vinda, hoje, a esta tribuna é 
para trazer aos Anais desta Casa essas respostas. 

Pedi a transcrição de declarações do Prefeito de lbicaraf, 
publicadas na Tribuna da Bahia, Com o seguinte título: "'As
sunção- Lauro Assunção- desafia AntôniO Ciflos-Maga
lhãe,s_a abrir as contas do governo". O governador do meu 
Estado fala muito dos outros, mas não pennite que itinguém 
tenha acesso às contas do Governo, nem mesmo os membros 
do_ Tribunal de Contas do Estado. 

Afirmo isso porque há votos de membros do Tribunal 
de Contas do --EstadO qUe- iedamam o díreito de ter acesso 
a essas liberações de recursos para poder fazer o acompanha
mento das despesas dos Estados_. 

S. Ex~ fala muito em ética, mas nãó diz que, nas despesas 
de publicidade oficial, transferiu do Etãtio; dinlieiro do Esta
do, dinheiro público, dinheiro do povo, no ano passado, US$ 
1,1 milhão para os cofres dos meios de comunicação de pro
priedade dos seus familiares, portanto, para o seu património, 
familiar, ou seja, recUrsos PúbliCos para contas de seus familia
res. Mas a isso ninguém tem acesso. 

O Ministro QUe S. Ex~ actisa agiu de maneira diferente: 
na hora em que entrou no Ministérío, colGcou um Computador 
no ball do Miriistério, onde qualquer cidadão brasileiro pode 
chegar e pedir informação de quanto foi liberado, para onde 
o dinheiro foi liberado e qual a obra que vai ser executada. 
A diferença é grande. 

Aqui,~Sr. Presidente, teriho afirmações pesadas do Pre-. 
feito de Ibicaraí, que faço questão qu·e conste dos Anais, 
porque-são verdades que nós, da Bahia, dizemos e não conse
guitrfo~s-que sejam publicadas na grande imprensa brasíleira. 
Há 40 anos, o Governador do Estado vem acusando seus 
adversários, não a mim, não a Ministros, náo ao meu pai, 
a todos os adversáriOS, riJaS, nunca - veja V. Ex~ o que 
estou afirmando -nunca com. provou quaisquer das suas acu
sações! E não é contra nós: qualquer um da política baiana 
que seja seu adversário ele, imediatamente, procura -acüsar. 
E nunca - friso bem isto - nunca conseguiu provar uma 
únka de suas acusações-. mas, há 40 anos, a grande imprensa 
brasileira dá cobertura a esse cidadão! 

O ffieu discurso de õ.oje era ·sobre imprensa, era sobre 
isso que eu tiilha me inscrito para faJ3.r. não sobre_ jorn3.Iistas, 
repórteres, mas sobre os donos da imprensa brasileira. 

Isso é assunto mUito sériO e só de quem já não pretende 
ser candidato, ·porque a força dessa gente é muito grande; 
e eles fazem acusações, mas n~o dão o direito de Ee~posta. 

Sr. Presidente, vou pedir a transcrição do material dessa 
entrevista concedida pelo Prefeito de Ibicaraí. 

Como eu disse, não cabia a mim vir a esta tribuna para 
tratar desse assunto; não cabe a rn:im dar resposta às acusações 
que o Sr. António Carlos Magalhães fez divulgar através dos 
seus amigos da Rede Globo. Mas como os Prefeitos não têm 
o direito de responder, resolvi então fazer a transcrição nos 
Anais dos fax que eles enviaram. 

Se tenho o direito de fazer um pedido ao meu querido 
amig9 _Ministro da Justiça. eu solicitaria a S. Ex~ que faça 
chegar-até o fim a apuração da "conta fantaSma" da Bahia; 
que não pennita nenhum meio de se tentar evitá-la; que não 
permita a transferência do Deleg~do que está fazerido as apu
rações e que estas cheguem até o final, pois, assim cómo 
estamos querendo que as apurações_da CPI se finalizem, que
remos que o mesmo ocorra em relação às apurações que deve
riam ser feitas na Bahia. 

Um outro. assunto queria- abordar neste momento, sr: 
Presidente. 

O semi-árido, assolado pelo_ rigor de nova e persistente 
estiagem, vive a sua mais dolorosa experiência desta metade 
de' século. Há miséria, fome e desespero. Concentrando acima 
de 50 por cento da população nacional de indigentes, a região 
das secas lidera as estatísticas de mortalidade infantil, de morte 
prematura e evitável de adultos_ e _de incidência progressiva 
de analfabetismo, entre outros indicadores sociais negativos. 
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Entretanto, a conduta económica Criadora de um cenário 
assim táo deprimente não impediu que o Nordeste alcançasse 
uma taxa média de crescimento do produto real, por habitante, 
de 2,7 por ce·nto,-de 1960 a 1992, enquanto a_do Brasil não 
passou de 2,5 por ~nto, no perío-do. A rend-a -Per capita 
nordestina, em conseqüência, passou de 41,3 por centº _do_ 
produto real, em 1960, para 55,7 por cento, em 1992 .. 

Avalia-se que o PIB nordestino, que em -1960 corres
pondia a apenas 13,5 por cento do PlB n_acional, já no ano 
seguinte alcançava uma participação de 17,1 por cento. Isso 
demonstra, cabalmente, que grande parte dos problemas socio 
econômicos da Região deyem-se à concentração de renda, 
e·que, sempre que oferecidas as condições mínimas, o Nor
deste pOde ciesenvolver-se ~de modo considerável, a despeito 
das dificuldades impostas pelo clima. 

Um balanço sucinto das realizações do Governo, na área 
subordinada ao Ministério da Integração Regional, apenas 
confirma essa evidente possibilidade. O Presidente Itam:,tr 
Franco determinou que as Frentes_ Produtivas de Trabalho 
contassem com. cer~a de !1_ f?ilhões d~ crq~eiros reais, par'a · 
garantir a sobrevivência d;1~ populações _flag~ladas. ~,o. lado 
disso, condenando a prática do assistencialisrno, presc~eyeu 
a elaboração de um pro~ma dt: ações permanentes, ~ ~_;lo 
apenas emergeric13.is, com Vi*tas a resguardar a população 
nordestina dos efeitos de futuraS secas. 

Convocando a próPria-Con;.urildade para definir a geréncia 
desses programas, tendo por fim alterar ~ubstanciahn~nte o. 
quadro socio económico _!imitativo do_ desenvolvimento _do 
Nordeste, o G,overno teve pronta e efetiva resposta. No pri
meiro caso, spp a forma da _C9~abqração de_sindicatos, f~(lera-, 
çóes.e entldades civiS, qu~ na~ frentes de tr3:b:3:lho impediram 
o alistamento irregular de beneficiários -:-distorção que há · 
tempos. consumindo a totalidade das verbas, públicas, suste~--:
tava a fruição de privilégios .em detrimento, dos reaJmente 
necessitados. 

O Programa, firrnenlerite conduzidO ·pelo Ministro Ale
xandre Costa, tem como princípio gerar a- ocupação da mão
de-obra, condenada pela seca à odosiâade, em obras e serviços 
de resultadoS permanent~s~ Deve atender a mais de 1 m·ilh~ : 
e 200 mil trabalhadores de 1 mil e 100 muniG.ípios do NqrPest~ 
e do Norte mineiro, beneficiando um total de_ 6 milhões de 

· habitantes _d3 'regiãcY atingid3. · - ~ - ·- . 
. Até :h de &eteMbro pTe,tér~to, havia propíCiado a c-onstru-

ção de 227 .quilómetros de adutoras; a cbnStr,ução de _959 a~
des e_ a recuperação de outros 3.561; a Iinlpeza de 16.362 
fontes hídricas; a construção de 448 barragens; a recuperação 
e ampliação de 577 barragens; a perfuração e recuperação 
de 119 poçoS profundos;~ ç~Q.str.ução de 3. 76'?- poços amaz~na~. 
e c<;tcim,bpes, e a recuperaç~o de outros 811; a construção 
de 140 quilómetros da reçie pe distribuição de fig_ua; a qo,n~tl1;1-
ção de ,633 cisternas, tanques e chafarizes; ~ fâ:bricação de 
57.746 telhas e tijolos; a construção de 490 .. Ç.asas populares; 
a construção de 15.575 quilómetros de estradas vicinais;· e 
a recuperação e manutenção de outros 12.2:51 quilómetros; 
a produção de 35.863 metros cúbicos de brita; a produção 
de 9.953 paralelepípedos e a pavimentação de 17.511 metros 
quadrados de ruas. '"': 

Além disso, estão em fase de andamento a construçáb 
de 185 quilómetros de adutora·s; a constniÇã<:rde 859 açudes; 
a recuperação de 4.892 açudes; a limpeza de 5.061 fontes 
hídricas; ·a construção- de 657 barragens; a·-recuperação e a 
ampliação de 1.094 barragens; a perfuração ·e a "recuperação 
de 36 poços profundos; a conStrução ele 15.811 poços amazonas 

e cacimbões; a recuperação de 1.193 poços amazonas e cacim
bões; a construção de 444 quilómetros de rede de água; a 
construção de 2.580 cisternas, tanques e chafarizes; a fabri
cação de 98.943 tijolos e telhas; a construção de 1.686 casas 
populares; a construção- de 234 quilómetros de_ estradas vici
naJS; a manutenção e recuperação de 5.416 quilómetros de 
estradas vicinais; a produção de 18.304 metros cúbicos_de · 
bríta e a pavime-ntação de ~.671 metros _quadrados de ruas. 

___ To.d_o_esse trabalho, corno dissemos, vem sendo realizado 
com suporte na estrutura montada para a ge_rência do PrograM 
ma, na forma proposta pelo Presidente Itamar Franco e_apro
vada pelo_Congresso Nacional, no_s termos da Lei n"' 8.651, 
de 28 de abril de 1993. 

De acordo com esse diploma legal, os recursos_ _autori
zados aos Municípios na áfea de atuação da SUDENE, que 
tinham declarado estado de calamidade pública, têm sua libe7 ração condicionada à decisão da Comissãó Nacional do Pro1. 
grama Frentes Produtivas de Trabalho, à qual compete, ainda, 
aprovar_ os_ planos apresentados pelos Estados; estabelecer 
as_difetrizes para exeCução do Programa·eexercer o seu acom
panhamento; aprovar as prestaçõeS de ~contas das Comiss?es 
Estaduais e adotar as medidas necessárias ao fiel cuitlprimen~~ 
das finalidades do Programa. · -· 

A Comissão Naçional, presidid.a pelo Ministro da Integra-· 
ção Nacioilal e tendo como Secretário-ExecutiVo o represen
tante da SUDENE, compõe-se de dois representant~ do Coil
gresso Nacional; dos Governadores de Estados abrangidos 
pela área de atuação da SUDENE; do líder do Governo na 
Câmara dbs Deputados;_ e de representantes do Ministério 
do ~Xércit"o~ da L~S:i:á.;> Brasiléiia de Assistência e da Confede! 
ração Nacional dos Trabalhadores da Agrfcuftura - CON-
TAG. . . 

Por sua vez, as Comissões Estaduais e _Municipais· do 
Programa-são integradas: as Pririieifas, pelo GoVernador; ·por 
dois DePutados Estaduais escolhidos pelas bancadas; pelo Pre
sidente da Entidade Estadual de MunicípiOS~ pelo Presidente 
da Federação dos Trabalhadores na Ag_ricuftura do EstadO; 
pelo representante do Ministédo PúblícO; -da Igreja; do Mi~s:- -
tério do' Exércitó; do Governo Federal; da Defesa Civil Esta
dUal; e dO Líder do GoVerno na Assembléia Legislativa. 

As _Coip:issõ~s ;M"u~icipai's 'cOinpõem-Se dÔ PrefeftO :Muni~ 
cipal; de -dois Veread_<_?~~s ~~ç9l~idos pelas ba,ncaçlas; do Ljd~r 
_do Governo nU Câmara .M.Unicipal; e dos- representantes do 
SiriãiCãió Rural dos Trabalhadores; do Sindicato Rural Patro
nal; do Govenlo do Estado; da Igreja; do Minístério do EXér-
cito; do Ministério Público; ~ da Defesa Civ:n:_Municlpal;--

-.-Ao mencionado coma'ndo presiCit~ndàl-~-~ra q-~e-~e}a ~~ª-~·
borada um programa cte.ação_permanente para o Nordeste, 
que comentaremos .adiante, de.ve-se registrar, por pertinente, 
o aperte de edificante cont.ribuição do Movimento Sind.ical 
dos Trabalhadores Rurais, que sugere um "Programa. de. 
Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Semi-Árido 
Brasileiro", com a peculiaridade de não gerar déficit, para 
o Tesouro Nacional. 

Desejam a ·conclusão priqritária de <!Çudes, Poços, cister
nas e ta_nques em locais que facilitem o acesso da populaÇão, 
tendo em vista que a própria S'UDENE condena a política 
de recursos hídricos até ·agora adotada no Polígono das Secas, 
por dirigir-se espe.cialmente às grandes extensões de terras 
e aos centros urbanos. Dessa .forma, 75 pót cento dos açudes 
beneficiariam propriedades particulares, en·quanto somente 
24,8 por cento foram construídas para as comunidades. 
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Sustentam os tiabalhadores, por outr_o lado, que a grande 
concentração de terras prejudica o procesSo de desenvolvi
mento do semi-árido. Os números oficiais corifirm"ãm que os 
imóveis furaís, com menos de 100 hectares, coÍlstituem 94 
por cento das propriedades, correspondendo a 28 por cento 
da área cultivada e a uma população de 9 milhões de pessoas. 
As propriedades com mais de 10 mil hectares ocupam 10 
por cento da área e abrigam menos de 25 _rrill trabalhadores. 

O Plano de Ação Governamental na: Nordeste - PAG
NORDESTE, há pouco referido, constitui um ''processo siste
mático de execução de obras permanentes, que assegurem 
urna solução definitiv'á para õ secular problema dessa área". 
Em linhas gerais, conforme esclarecem os técnicos do Minis
tério da Integração Regional, trata-se de uma definição de 
estratégias objetivas que venham a permitir a '~convivência 
produtiva do nordestino com a seca". 

Assim, pretende equacionar o problema do semi-árido 
no contexto de suas potencialidades, dentro de um quadro 
atualizado das condições do País e do mundo. De imediato, 
propõe a elevação dos níveis de renda da população economi
camente ati v a- e_ estabelecer mecanismos de enfrentamento. 
da fome, da pobreza e da miséria.- A- premissa, no caso, é 
a de que, distribuída da forma correta a renda, eleva-se o 
poder aquisitiVO e- incentiva-se ó nierca:dOíntemo, alavan.: 
cando o desenvolvimento e reestruturando _a economia, tanto 
regional como nacionalmente. -

Esse componente de urgência justifica-se pelo fato de 
que a retomada do crescimento produz efeitos nas condições 
de vida da populaçã-o tão-somente a médio e longo· prazos. 
Por isso, o êxito -dO-Plano é cOndicionado à prática simultânea 
das-3çôes que prescreve, fiara que sejam rapidamente supri
midos "os altos custos sociaiS e o sofrimentO de parte relevante 
dq população nordestina". 

Na forma proposta, as finalidades de melhoria soda1 de
vem ser alcançadas de modo definitivo-; sUSteritando-:"se em 
bases produtivas que assegurem a absorção da mão-de-qbra 
e pe,rmitam à ~egiáo, _"em condições de igualdade COI!!_ outras 
áreas brasileiras':, ingressar plenamente '"'na e~conomia c;Jo País 
e na nova divisão intérregional e intemaciõriãl do trabalho"'. 

Na situação projetada, o Plano divide-se nos Pr~grama~ : 
de Transformação do Semi-ÁridO e do" Combate à Pobreza. 
No. Primeiro, quer--Se conduzir a- áteã -a um deseflvOfViln-ento 
sustentado, aproveitando as condições próprias do meío natu
ral para a geração de postos de trabalho e de renda. Esse 
território, não custa reafirmar, encerra potencialidades apen-as 
parcialmente avaliadas, faltando só propiciar à população o 
acesso à água, aos riteibs técnicOs de produç3o e aos mercados. 

, ·.Já o Programa do Combate à Pobreza objetiva, em sínte
sel resgatar a cidadania de milhões de nordestinos. Resume 
o documento que, "numa Região de inestiináVeis recuiSos 
naturais e culturais, e de comprovada capacidade de resposta 
aos incentivos económic'os, surpreende O volume de pessoas 
exbluídas do processo de geração e apropriação da riqueza". 

Além desses dois programas, o PAG-NORDESTE inten
ta retomar o planejamento "como prOcesso sistemático de 
tr~IJ.sformação social coletivamente i:riduzida". Em seu normal 
desdobramento, novos projetas setoriais ou- integrados toma
rão. forma e serão- o-peracionalizados, sempre com o concurso 
dos grupos sociaiS diretamente interessados e das organizações 
govemamentais. # _ 

· Portanto, o PAG-NORDESTE relaciona como_o_bjetivos 
específicos e corríplem-entarés a eliminação da dívida social 
e da indigência, mediante políticas sociais·· que rilinimizerii 

as carências da população em estado de pobreza extrema; 
que confrontem, de pronto, a recessão e o desemprego; que 
promova·m â elevaçãO da renda familiar e a dinã.IDiiaÇão da 
ecónoinia; que, enfim, iiicentivem o desenvolvimento integra~ 
do do semi-árido. 

Ademais, dever-se-á reordenar e dinamizar a base econô
mica tegiOrial,-cOmplementando a infra-estrutura de energia 
e de transporte; aproveitar e fazer a transfOnn-ã.ção dos_ reC':lr
sos minerais; rever os :mecanismos de incentivo e financia
mento do setor produtivo; revitalizar o parque_ industrial; 
apoiar a ciência e teCnologia;- e garantir sistemas de interven
ção fundiária; para acessai à terra o pequeno produtor rural. 

Núâepoimento do Ministro Alexandre Costa, ao expor 
a "Estratégia -de Desenvolvimento S_uSteritãVér Dos P6los
Agroindustriais", "a fruticultura de exportação será, a partir
deste ano, instrumento-chave na reordenação da economia 
no semi-árido nordestino"'. Com esse fim, o Govenio deve 
realizar obras e serviços de infra-estrutura nesses centros pro
dutores, para tanto atraindo capitais privados nacionais e es
trangeiros, para que venham a assumir a função de principais 
agentes do processo de interioriZação do desenvolvimento. 

Sobre esse aspecto, recente reportagem da Veja qualifica 
o Vale do São Francisco, no limite entre o nosso Estado 
e Pernambuco, como o "Vale da Fartura". Lá, com a incidên
cia de raios solares durante todo o ano e o aproveitamento, 
para a irrigação, das águas ineSgotáveis do Rio~ aqueles 200 
iníl he'ctãres de terras do sertão nordestino estão produzindo 
as melhores frutas do País. 

Empregando 50 mil trabalhadores e recebendo investi
mentos nacionais e estrangeiros calculados em 700 milhões 
de dólares, 45 empresas e um grupo de produtores indepen
dentes esperam colher, ainda no corrente ano, 80 mil toneladas 
de frutas, reservando-se 25 ni.if toneladas para a exportação, 
córi:t a qual se espera uma receita de 40 milhões de dólares. 

A lavoura irrigada, naqueles 800 mil hectares de terras 
de baixa umidade, favorecem a mínima incidência das pragas 
e a progr~mação do plantio e da colheita, esta mais produtiva 
e no tempo desejado. A produção de uva atinge 50 toneladas 
por hectare, superando em três vez_es a média alcançada nas_ 
tradicionais áreas produtoras do Sul brasileiro, permitindo 
até rri:esmo a produção de vinhos finos. 

· · É importante assinalar, neste ponto, que apenas 3 por 
cento da área do Nordeste, ou 1 milhão e 800 mil hectares, 
pode beneficiar-sé da irrigação: Todavia, existe em todo o 
território naciciilãl apenas 1 milhãO e 400 mil hectares irriga
dos, em 70 por cento dos casos concentrados nas regiões Sul 
e-Sudeste. 

E que~ no Vale do _São Francisco, os inveStimentos priva
dos são respo-nsáveis por dois-terços dos projetas im-plantados. 
Ainda que escassa a participação-de verbas oficiais, a -atividade 
econóniica cresée e é constarite: de 1979 a 1992; inultiplica
ram-se três vezes os estabelecimentos comerciais -e o número 
de indústrias au-mentou de 54 para 135. · 

Srs. Semidol-es: 
_ Vamo~ conc~Uir, sintetizando que a questão riordeStína, 

tantas vezes contornada pela prática inconseqüente de um 
paternalismo que no fundo a mantinha inalterada, recebe a 
partir de agora o enfoque mais co1_1sciente e moderno, sob 
a forma de ações:_ técnicas e políticas, projetadas e amadu
recidas no tempo, verdadeiramente capazes de garantir o. tão 
almejado desen~olvimento da Região e o resgate de sua gente. 

Plantando-se .agora, :veremq_s _e::m ~reve a col!J,~it~, como 
ctevemõs 'enxergar' ·ao extenso elenco de obras realizadas por 



10212 sãoado 6 · D1ÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão Ii) Novembro de 1993 

órgãos _como a _SUDENE- e a -DNocs·:·q~~ tudo ~ q~é lá 
se investe produz múltiplos e excepcionais resultados, pois 
se forem boas as sementes. f!ncadas -à terra, _seca e nem por 
isso infértil, "àS e"ócontraremos transfonnadas em seculares, 
ricas e frondosas florestas. __ _ 

Parece~ nos suficientcirriente demonstrado que o Presiden
te Itamar Franco, em confronto cOm o problema do Nordeste, 
optou de forma correta pelas soluções que, sem desatenderem 
nas horas mais graves ~s ~eces~dades emergenciais de uma 
população sofrida; cuida de a ela legar,_ n_o pouco _tempo de 
seu GovéiriO, u·ma política dé. desenvolvimento consisten~e 
e a integralidade do exercíciO- de seus direitos sociais, em 
tuçlo confluindo para a sólida perspectiva de UJ!l futuro mais 
pró•pero e feliz. 

Era o q~e tínhamos a 'dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE RE['ERE.O .ORA· 
DOR EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

lbicaraí~ 3 de novembro de 1993 
'EXcelentíssimO se~hoi-.
'P'residerite"Itaniar Franco '' 
At.: MiriiSfrO~aUro- D_i.n'3nte · 
'Fax n' 001.321-7022 
Brasília (DF) 

Diante cfa insistênCia do sf. Antonio Carlos Magalhães 
em fazer falsas denúncias, em virtude mesmo de seu propósito 
doentio e desenfreado de perseguição ao Miriistro Ju~a~y Ma
galhães Júnior, elegeu este_ município em_ cenário p3ra Sl:f~~ 
ínve'ctivas e agressões, esqui!C.enâo, poréiri, -de modo propo
~Fé.il~ de-~ect?~ece~ que~~ 9bras conveniada,s_com ~ ~i.nist~rio 
çlo ~c:;m-pst~r Soaal, afvo de __ seus embustes e ImStJf!çaçoe~, 
fQrarn_j~ iilfciadâS pôi- n\infia administração:__ _ _ -- __ · --

. Rec~Plcto:; recentemt;nte os recurso~ .re~ultantes_d_o con
vênio resPectiVo; ficou a admi~istra_çã_2 muif_i,cipal subordinada 
aos prazos licitat6iios estabelecidos em lei, b~m assim à elabo
ração do pertinente contrato para execuçãO dos._serviÇos. __ 

~<;> ~~ta:nto, senhor F:r~~d~nte, é impórlànte que se_decla
.re .que os r!fc;:~rsos, e.m ,qp.e~t~ô se acham integralment~ ,apli~
.dos na í!gência, local do B~ncp do Brasil S.A._, em conta espe~~
fica, devendo ocorrer sel!.Çesembolso d.eJitr_o_dos prazqs, pr~
vistos no plb.no de trabalho, pactuada_ a conclusão das obras 

. para _o próximO mês de .dezembro. . ..~ . . . _ 
· Para· á 'elevada apÍ'eciaçãO do honr_ad9-, _t:>residente, per

mita Vossa Excelência q~~ se inclua ao presente recorte de 
matéria publicada na ediç~o de hoje do jornal Tribuna ~a 
Bahia, através da qual este prefeito fç>rnece..ao povo deste 
Estado inteiro esclarecimento em torno do comportamento 
insidioso do governador baiano. 

Sem outro assunto, aproveito da oportunidade para reite
rar a Vossa Excelência-" os protestos de meu elevado apr~ço 
e de distinta consideração. 

Cordialmente - Lauro Andrade Assunção, Prefeito de 
Ibicaraf. · . -·--- .. - . 

EXCêlentíssiriiO Séiihor 
Presidente Itamar Franco 
Fax n1> 
Brasilia (DF) 

Ibicaraf, 1' de novembro de 1993 

ATI~ Ministro Mauro Durante 

A respeito do notiCiário veicUlado hoje R.e·de Gi0bo de 
TeleviSão, sob·inspiração evidentemente do Governador An-

tóniO Carlos Mãgalhãe~, qUe novamente pretende desasta
bilizar o GóvémOlionrado de Vossa Excelência, cumpre infor
mar digno Presidente que o mencionado noticiário nâO iéflete 
a verdade. 

Desta forma, ainda hoje tomei a liberdade de dirigir-me 
ao Ministro Jutahy Magalhães pedin9o inspe_ção in loco, por 
cujo meio provarei-que as obras fora-m -iitiCiãdas e Se acha~ 
em fase final de conclusão. 

Aproveito da oportunidade para agradecer mais uma vez 
ao Governo de Vossa Excelênia pela magnanimidade dispen
sada a meu município que trouxe obras da maior valia a brasi~ 
leiros carentes e humildes aqui residentes_~ 

Cordiais saudações~~- Carlos Amilton Oliveira Santos, 
Prefeito do Município de Floresta Azul - Bahia. 

ASSUNÇÃO DESAFIA ACM 
- A ABRIR AS CONTAS DO GOVÊRNO 

O prefeito de Ibicilraí, (auTO AsSunÇão, se propôs ontem 
a abrir a contabilidade do município para o governador Anto
nio C:arlo~ Magalhães- "para que_ele venha on mande fazer 
,uma devassa_na Il)inha administra_Ção". -e, em contrapartida, 
per_In~~ir que se,façã .Umã ~udÚ:_ç>~i~ no_ seu gOvernç __ '_'Isto, 
sim;-é o qUe-iriter~sSa._à_B3.hia'_'_,_afirmou. Lauro rebateu ins~
m.iações .VeiCUladas nqs órgãos de comunicação controlados 
por ACM de que estaria realizando obras irregulares na cida
de. 

-As obras de saneamep.to em Ibicaraí, objeto de_ cOnvê
nio assinado com o-Ministério do Bem-Estar Social, somente 

- agora estão _começando em razão dos prazos licitat6iioS e 
d_a contratação dos serviçoS a que estão _subordinados, no_ 
rigoroso cumprimento da nova lei das licitaçõeS- do P_aJs"_! 
explica Laura Assu·nção. "Só se pode licitar uma obra com 
os recursos devidamente assegurados, Após a assinatura do 
convênio- diz ele, didaÜCãinente existem prazos para a reali
zação da concorrência pública, promulgação do resultado, 
assir:~.atura d_q contrato e da ordem do servjç_o. _ 

~ No caso_ específico de_ Ibicaraí, acrescenta o. pi-efeito. o 
contrato e -a ordem de serviço das Obras foram assinados_ no 
dia _2$:de outubi-o ·_pas!!ado. ~ a empresa co"ntratada já eStá 
iijstalad~ no lOcal~ ·~ú1d9,~_~ntro. d9s pr_azos previstOs ~o~p~6-
prió cOn-v~nk>:Mais importante _do qu~ ,isso, Ç que os recürSOS 
já se encontram integralmente aplicado~ na_ agência Joqal_ do 
Banco do Brasil, na conta específica, aguardando o momento 
do_ desembolso". _ 

- São esses os Prazos e determinações legais a qUe tenho 
que atender, e não aos caprichos do senha~ Antonio_ Carlos 
Magalhães, esse gov_e_rnador_ desmoralizado~ que ao invés de 
governar a Bahia com a seriedade que se_ espera de uma pessoa 
honesta, piefere _comportar-se com a- Ihol~queira e a inde
cência que sempre marcaram a sua repugnante trajetõifa de 
vida", desabafou. _ 

Segundo Lauro ASsunÇão, "desta vez, utilizando~se da 
mídia da TV-Bahia, de. sua propriedade, tenta lançar através 
do embuste e da empulhação uma su-speita injUsta sobre o 
meu trabalho, na sua. dqentia e desenfreada perseguição ao 
Ministro Jutahy Magalhães Júnior, que com a sua serenidade 
e o seu _t_r~balho sério muito tem honrado a Bahia, no Minís
tério do Governo Itamar Franco". 

Pa-ra Lauro Assunção, o "que o senhor Antonio Carlos 
Magalhães ainda não percebeu é que somente ele consegue 
ser maiS desmoralizado do que as suas _fals~s denúncias. Que 
ninguém leva mais a sério os seus falsos arroubos de valentia 
em defesa da moralidade pública e do combate à corrupção. 
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Tudo isso porque ninguém tem dúvidas de que é exatamente 
ele o maior e ·o mais círiico coriupto deste País". 

O prefeito de Ibicaraí lembrou que "quando ACM supõe 
e denuncia sem provar que alguém está desviãndõ ver6a-púbti
ca, em realidade, ele está julgando os outros por si, pois 
o que consta, é que foi exatamente ele quem desviou US$10 
milhões dos recursos_destinados às obras da estrada Ilhéus/ 
Conquista, objeto de várias denúncias à época, indusiVe dO 
então Senador Paulo Brossard.,. Pegar para si os valiosos 
canais de televisão na Bahia e colocar em nome de-terceiros, 
para esconder o seu enriquecimento ilídtO~ coman-dar a falca
trua da NEC pará receber em troca a feti-3rismissão da Rede 
Globo no Estado e que vale vários milhões de dólares, ser 
investigado pelo uso criminoso de conta fantasma e usar desa
vergonhadamente o dinheiro sujo do deputado João Alves 
p.a sua -campanha eleitoral, são assuntos que o Sr. Antonio 
Carlos não esclarece e nem aceita discutir. Pelo contrário, 
até processa, com ajuda de alguns serviçais, a quem, nó-ligíti
mo exercício da cídadania, denuncia a podridão dos seus a tos. 
Pois aqui estou-para· esse enfrentamento. Abro a Prefeitura 
de Ibicaraí para ·que ele venha ou -mande fazer uma devassa 
na mi:1ha administração. Se aceitar, em contrapartida me dará 
a permissão para, de igual modo, fazer uma auditoria no 
seu governo. Isto sim, é o que interessa à Bahia. 

No mais; é i::retihice-de quem zomba·aa inteligênc1a- dos 
bazanos. Que iiitagina poder enganar a todos com as suas 
costumeiras e manjadas mistificações, a exemplo das obras 
que diz estar realizando e que só eXiStem ito vídeo da sua 
"rede ENGODO de Televisão''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE.GONGOGI 
ESTADO DA BAHIA 

Exm9 Sr. Presídente da República Dr. Itamar Franco 

Senhor Presidente, 
Co-m Conhecíme-htó. do Ministro Mauro Durante, 

Caluniado por adversários pOlít~cos confOrme ·reportagem 
na TV Bahia filiada a rede Globo de .Televisão veiculada 
em 3 de novembro de 1993, como tendo recebído verba do 
MiniStério do Bem Estar Social - MBES; e -não- ter ap:iicado 
na· devida finalidade de convênio, na ordem de 
CR$7.000.000,00\seté mílhÕes de cr.uzeiros reais), esta Mu.ni
cipalidade vem esclarecer o seguinte: 

1. Foi celebrado convênio com -o Ministério do Bem 
Estar SOcial - MBES e o Município de Go"rlgogf ---Bã"hia; 
sob ne 223/93-SS, na ordem de CR$7 .000.000,()() (sete milhões 
de cruzeiros reais), com fimiliâilde de execução de serviços-

de _pavimentação de ruas no Bairro Augusto Nasser Borges, 
em paralelepípedos com assentamente de meios;, fio e -implan
tª"ç_ão de rede d~ esgotq/drenagem prosseguid{l_~~ tubos, de 
concretos com diâmetros de: 0,30, 0,40~ 0,60 e-0,80. 

2- Com a execução das referidas obra~_c.onv~niadas irá 
. beneficiar um·a-população aproximadamente -de 700 (setecen
tas) pessoas e mais de 150 (cento e cinqüenta) fam.ílias. 

3. O valor total da obra contrarada esta em tomo de 
ÇR$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil_cruzeiros 
reais), sendo CR$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros 
reais) através de recursos conveniados com o MiniStérip e 
CR$700.000,00 (setecentos mil cruzeiros reais) através de re-
cursos próprios do Município. -- -

4- O valor já liberado pelo convênio foi eni' uma úiliCa 
parcela realizada em 10 de_ setembro de 1993, no valor de 
CR$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros reais).· · 

5. As obras teve seu iníciO após a liberação dos recursos. 
6. De cuja obra se encontra em pleno estado de execu

ção, com fixação da placa indicadora de obra, já aplicado 
serviços preliminares, canteiroS de obras, instalações, mobili
zação de terreno, bota-fora de entulhos, dren~gem !=9ID esca
vação de valas e aquisição dos tubos de concretos para implan
tação da rede de esgoto, pavimentação Coffi aquísição de para
lelos e meios-fio, que já se encontra eln eStado _de.execuçáo 
na- regularização de solo sub-leito, sob-base em solo, assenta
mento de manilhas e paralelas. 

7. _ A previsão -inicial de conclusão total da obi'a ~ de 
60-(Sessentã} dias, em virtude das fortes chuvas que assolaram 
-no- nosso município estamos SOlicitando inclusive um adita
m.enlQ _de prazo por mais 60 (sessenta) dias onde datemos 
por concluída os serviços ora cortveniado. 

8. A Cidade de Gongogí, 'situada na região CacaUeií"a 
enfrenta sérios problemas decorrentes da crise ria lavôúra ca
caueira entre eles a diminuição da produção com ó aumento 
de desemprego a insuficiência de 'recursos impossibilita a reali
zação de obras de infra estrutura necessária a- melhoria de 
qualidade de vida da população. 

9. Gostaria de acrescentar que o levantamento feito por 
preposto da TV Bahia com a filmagem de canteiro da obra 
foi feito às 6h45min aproxiriladaménte da manhã do día 29 
de Outubro de 1993~ quando não tinha dado aínd·a iníció -ãOs 

-~rervíÇôs· de exeçuç"ão das obras QUe começa·a Partir das 8h 
horas da manhã. · -

Certo da compreenção de-v. EX: Feitero nieus protestos 
de estimã e cOnSideração. -

Góllgogi-Ba'hla, -4 de· novem_b!O de-1993.· ~AtenciOsa
mente, WanzirVãJ Pinheiro SJmões~ PrefeitO.- --
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~' 
""'" ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRA.DINHO 
.. + ESTADO DA. BA.HIA. 

GABINETE DO PREFEITO 

Sobradinho-BA. , O 3 de noveml:>ro de 1.993. 

Oficio GAP n2 288/93 
DA : Prefeituza Municipal de Sobradinho 
~ : Presid~ncia da República 
ASSUNTO: Informaç&o 

Exm2 sr. Presidente. 

Informados de ~ue o Municipio de Sobradinho,foi 
citado pelo Governo. do Esti!t.do q.a Bahia como tendo recebido uma verba' 
do Ministério do Bem~Estar Social e n!o tendo aplici!t.do na finalidade' 
a que a mesma se destinava, esclarecemos o seguinte: 

a) Liberaç~o da verba - Dia 17 de agosto de 1993 

~l ~E~~~~~0de Bffi~gft~•s=t5T~~6deda1~~fêrnb~o • 
de 1993. 

d) Inicio das Obras - Dia 06 de outul:>ro de 1993. 
e) Estágio em que ~~ ~ncontr~m as ol:>ras • 

cana~ Adutor: 7011> ao canal de apro><J.màç~ c;::n 
truidor 

- Sistema de comp:>rtas e tomada ' 
d'água -em construção: · 

- Rompimento da serra da Batate~
ra - em exec:uçao. 

- Saneamento Básico - l! etapa em fase de concl~ 
, ~o. . 

f) P>;eY;i.s&o pi!.ra conclus!o das obras - Dia 06 de 
Julho .de 1994. 

g) As obr<ts eat!q de acordo com cronagrana de 
Execuç&o prev~st0 • 

Colocamo-no dieposiç!o para !'sclarecimet).tO$ e 
auditorias de quem interessar sai po;~.s prlmamos pela transparenco.a 
de nossos ates. 

Ao E><m• sr. 
DR. ITAMAR FRANCO 
M.D. Presidente de República 

BRAS1L!A- ~ 

c.c. - Ministro Mauro Durante 
- Senador Jutahy Magalb!es 
• Dr. Murilo Ribeiro 
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~··· ~ . PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
• ESTADO DA BAHIA 

GABINETE 00 PREFEITO 

Sobradinho-BA., 03 de novembro de 1993. 

Oficio GAP n2 288/93 
DA: Prefeitura Municipal de Sobradinho 
A : Presidência da República 
ASSUNTO: Informaç~o 

Exm2 Sr. Presidente. 

Sábado 6 10275 

Informados de que o Município de Sobradinho,foi 
citado pelo Governador do Estado da Bahia com;, tendo. recebido uma 
verba do Ministério do$em-Estar Social e nSo tendo aplicado na fina 
1idade a que a mesma se'destinava, esc1aremos o seguinte: -

a), Liberação "de verba - Dia 17 de agosto de 1993 
bl Licitação - Dia 06 de setembro de 1993. 
c) Co~trato de Empleitada - Dia 16 de setembro 

de 1993. 

d) Início das Obras - Dia 06 de outubro de 1993. 

C~locamo-nce à disposiç!o,para esclarecimentos 
e auditorias de quem inte:!:."e.ssa::- ssa, p:Jis pr~rnam:::>í!l: pela. t_ranspa -
rência ~de nosso-s at6s .. ;·· · - -

Ao ExmS!: Sr. 

DR. ITAMAR FRANCO 
M.D. Presidente·da República. 
BRASÍLIA - DF 

c.c. - Ministro Mauro Durante 
- Senador Jutahy Magalh&es 
- Dr. Murilo Ribeiro 
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.ESTkE!o/oA !lAtiU 

PreF~iturc3 Municipal de 
Rua Sona"lur f'~dru l.n[:n. 4U 

c. G. C. J4.197.M6/0D01·30 

c o·. n<· )) l/93 

rc•nrJo 0 !'1l;,·jc•fJ':io de J;•t~:.;.l.Ju;,-'~k .;nH JIC~f:f;Q!'.. do 

f:OU ti'Lu1· r, :r:-c:.l\:.: L.v c:.:t1·C'/ .n.:n·:~~~(l ; 3"•:1'7 ·.~:.!:~o, r·~óo cj·l;uC!.o 

ontem, c::tiu OJ.l.! .93, ;·elo ~.:!..'• i~11tõnio C: .. :r-~o:: ;~~~i~ú-:Juicn, Gover:. 

n'.tdol' do J~f:l·t.ltclo :;ü :1~ rUt~, ._,_c que tc·:"i;:--r·t.·t'(:t~i.Uo .t'(:nÚ·r-oc do T';i 

.:;.meio r~(_:ucl! ... l!UtO!'iÕ!I.:..:.c, .:.....i:· :!.'CC'\Ü"'!~on ~:. ••.',:::.,~ :·;Jo U(:...~·vi:.dor.~ / 

r:.l"'(O:. t1ivnrr.·a:: :f:lt!!-.]íd·.J'('fl, Cll'' .. J'~'C'.-u ~-:~te· (•i,:;..<.tc"!'';_(), nu ~uul:l.

dr.:.c:lc r'lc' :rcprCsCiiú~:.·.tr. l:o· ~·uni<·:'l~~o 1le J~ ... c~Jbill'.l - tltW llllilC[l. tn: 

f:'"Ua hif.'tÓ d ~ ·.:dr;;·lJJ.~; ·. [.:.:_ ... ·\.·lv:; ·~· •. c t•; 'l ·u tl!i: · .t ~~~~uc:~· .::·CL·_u~·r;otl -P:~-~'t.i. o-

1J.::·c.c <lo Cov<~n,o t'lo :-::··~;.::.do th• 11:.:1l'iu. -, !'l'c..c:to.r :.~ V. !:.:xc:iu-. 01.: 

tlovidos l."!!::cJr;.::·eci_r .. :J.;<o~·. ~J. ·" ir.1 :i~'!'ulldWl4:. :~c·;; n(,,'Õt :~, .• L<jto ~~ 

hOJ'"tJ. cien-te de CJUt", o ·:o:.·w·;~.o ;.':l''!:1·r1o J't~t·~~ 1. .. t.h.•v:ld.u .:.•rcL·tuçüo / 

<'i e con:"n~ f,":(~'!•ju, O':.l Lrc t.: r· :J-r;.ottü' cmt..r., Ú.1':..,r.o :':u .:'J.õ::::lni:·tr::c;Uo I 
1~'~ (C:-1'':J.l, nt~-~: c;ut!, _;:(:J..r.. o1 . . t'0(1~1w'io ' tJ?!::.~JNl': ~ .. r:nc:i·. ''01.; o:J.uo ve:·~ 

tl:mdo apJ.ict:q;E.o t~:õ.:.: 1·· c·l"l": (..~: -l'l.(~c1dt.1 or, ,.._....._cr .~r~-ic,.:o---:-6.:.:.r ;liu
cit:. n v. Rl:<'j-~ ... t?o:.: 110r::~cncrc,, Oor: :f.nvc~~'t.jl:t>;J~O- t;11c i'o.t~· r..Q. 

IO.r:su.üoc ao r=ur .. ~~h·.io r·:i.o:~.-L.!:cJ.o 1•-ro. a l'G~1$·~:.ç."':'o d.c: til>·•w: f'2 

ciuic :i.tJU.di~:vui:-.:, f'(lr. o:· 'JU:·.:ii· o .~·1.úlid'1·ic nt.o ·t..c,·io. ~o!'ldiçÕer. 

de rtl:.:J.:i.: :ar. 

E!:-1bl::.:t:·ccc :po::•tt.riÍO: 

1- A fj.n.v .. liCI._ .. <le cinr.: "n1u·r.o!\ l'Cpu.c:udoc i·~;.;Jo ~.'jrJ:i;·~t~.r·Jo ~'o 

Bem F.ot..u.:r- Zociu.l oLjc.:'l.:i.vu.vu,co-:no obj(·•l.:iv;J., cor .. l,l.r: ... U(• . ~.tcl·lul/ 

(1.e con. truçiro JXL·'C~ J,c":;.l~o:t•:i.l~ ~lll.1::ii..l.L(don~l (c:cu,· ·:..rv.r;i:o 11c de 

;_:29 bt.:.rLh<:iJ:'Otlt l•:i I'OrJ Cil:1 llJ! 0\l."-:'UO C! ]=:lnt1tr.:.J.O (.!);~ 13'/ CLLftLI.& dO 

Conjunto lTo.l.:dl.ac:OJ::.:l ;,.Jn,;~-,m1::·c-:~ini':'Ôl~lo (V:tJ:~ !r..!''i:t"t~:d.ct!); 

2 - TJOC"'~'!.Ç~O c J.•. vnn:: .. :~r:u.·ntc.l to J:Oi_~rt\i'ic.·o; '~i;·.:~·, r.·~~L;oto, Lr....;.J.& 

l":iur· _plu\'";_t:j:~, c~tc~~ 

3 - Al!uiciçt!o c .f1t:H!C:!l!.(.MN:'Lo t~c· ::.•<::de:. el-e· Uj, tril:wl'i~ d\: .:.~~,.ua ! 

···llOSrull:!.~i:;o dC.j-oq__ç· o ·1~uj:r.ro; 

4 Conatruc;Ü(J de c::ulB.l o.c ll:t•cw-t:cm; 

5 - cO:n.·traçEo c1~ Cnf'~.-.:.'0 Co:·,• . .m:ii..t~:r·jo c/ :-'21,:02 :]) ; 

G P<:·vimc-.•llk:çÉ'ío Õ!ll\ Yit•t: ]:t!1J7'..jr~b.!' P.JII rnnllt~l('l .. :!;pcdoc; 

7 - Açõu~ t~<l Al'c:dÓ··_( nHp;.~.ci ~: .. çí::.o llrofi:·d.o1.:.al e m::-ict~nc;j.:r -/ 

tt~Cllit:o.). 

Novembro de 1993 
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l!p!!LACÃO n[Jf: :n C!ATA. 

Po1~::nd n Yj J : .. PcJ·i:r6:t.~ich i~c:xt::u:rc :;·:.n::t':t'Ôn:lo co,t 

cn. de 1 .. ~'00 r(:::,i·lênc.iou, e~ntlu c~tH: :1 .• 3~0 fu;•.ÍJiu.~ cerí!o dire"tJl 

mt-nte bcnt f~ t·iwluf; C'ON o l'rojr:·Lo; 

WC !i TO~AL ~)Q~ i{j:curç-·o:;. 

Sábado 6 10277 

JI:t}X)J•k:. o valor tot.r..l ao l'i·ojeto em c.Q 113.003.fll9, 

(cento c: i.rc:~o -~n~_J.llÕ~'"• i.d1r~ _njl_ c. o;J.toc:~ntoo e dezanove cruzei-

rot.: reuie), 

~or.:a do CRS 

f·cn Lu miJ c qu<~ l·;r:-oc.·r;:.tcr~ c· trt-~ e:n.mc:i I 'O FI :r;o(.·.:d_r:, OJl1 dr.Lto. de 

OCj.Or 123, c~c·nft.rmc txt:tuto h-1.nc-:'rio '.l.L'.t: l .. ~>ou: lr.clUF.Jo; 

mtÇJ Q TJÔ QTl R,L 

t~..r:- ol::~~:.:~ tl•.: J·cru:rwrar;Üo da V:J:tc.:. Pf:.d .. rt:··Jcn A1c:-/ 

:X~·!l'ld:•e !::fintrônio t:J.V(~J''c:'JJ:: jJJ (c:lo (m l'(tta coJ.c•jdcntc CO!r( O 1L.nÇ.Q. 

manto {tt'l. l'ci!rn. l•intdt~:-m-'llr' •. :., no t1:h:1. ?.3 UP :-~~:otto ~c 1993; 

fASE /Tt!t.L lfA QUM. 

a !':.. taçrro dn t:r..t: .. ll•C..ntcJ de .:.'wr_;oto .. :~;curer!".ç~o totnl; 

b .Aqv.ir.:ição Ü(;: cq;1.i l.t,;,l•:C:"~; to: ;~·: rr.1. llon,1u:!u.m•nLo; 

c-- D1·cnor. intc I"'lOtJ t.· l.x·:.ci'.!lm::, COlJclul'Uot:; 

d l:esobJ::tn.tt.:i!o c 'f'<':I.or:·içfio- doo· \.!.rcno1~; cx~cutn .. ~c; 

o nccupcroç:'io toú~J dL~~· (~n-t.1~~,.~ !.ur::.~ P<'rta.n·Le; 

'! 7kC1lpc.rnçfio totn) elo tt.:JHJUt: de o.bno.r~Üo; 

A 1.ot~.J. ~ 13: .d .. r~ ú.cu• r:r.!vj 90~ r'! C!- 1;err•...t-pll.lflJ~t;nm, COfll 

rct::ul.u.r'l!.!.a.~ão do r~n1.1eJ1.o, :rc1j hlt~Ll'fllmcntr.: ClW<.:u't.t~dn; 

17::. :ru.r:c (.:'L1.1• 1 <ln olll"" ... , jt( for:.:.... c.,~;ucnt.udott cc:.~·ct-t 

cop.Jwl to; Ct~.!''<:l.oo tln ;;: .. too mn L ro~ linr.arc.·u dC! m-: o-fj o jf~ · 1"on.t.:·t / 

a!~L,entadoa inr.l-.:dmlo colc:;·J(;c;c t3c~ '·' )'f\itL ('J,l 1.oao. a a:..:.tcn~·~o de .. 

p\vimonta~iio; 

Todo c1 lr~Y~:.nt~Jrlf nto topowr::f:lc:o th. ~!··r.u objcl.o / 

do projeto ·j:1 :foi t::cc:".t1.:~\lo, inr~luri~:c::. locc:~·r:'o t;;. o11n.q 

Cc.!"C<:l. O r: ~et,·• (novc:·ntn rm~ c:cmto) _elo r-i~te>-ll'IV. :i c 

dir.tJ~ibtti)!.o de.· _:~< "\Jt! l~'J-r; ,,_ bt.~:IJ•ro j~~ i"f,,l cclrJoJ.u5<'1.o; 

Cc J'CO de l~J,CO J.,c·~:.:.·o~ lin<·:.trct• ~1n tl'bula.çr.io de 

ElSCOta1'l.Cn'l.o :·a;.!.i.tl~l'io. ~te tl.i:";mt:~J'(l df• )(') Cw., :iJ!"'(,fl.l~do[t; c,.r-

CUC.l.ment~ ~Ü!.' tn:u.:o:• l' _:l,"t"l ;í'1rl;~lj(l:H!CP f'r'.J:it.!r.inq ~8 (v,.~nte (! 

oito) JlOÇO~~ de v:ir:it~ .. C: c.•; ix.:~:: t~C r:a:• ... t·{~~nr: ;j;.~ ;·q:ra·~ 'iov~l,::cn

tc conclu!dott. 
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!GT! •:: p .tTVJ.\J ~. 

Ce:rea êo co;· (r.:Cc!'·(pt!l. pur C~Cl,j"i.o) ('10 ('UJlUl de // 

d~·C"n: •cc-:•·1 I'T:i.Cil.\'.1. 1- .J:~ .fci .(:..·c-.nvudo _( c;.:~ú.l í'<.·ll'll·~•l i: r: .::.·Hc:c.~·çt':o / 

ele d'é,.ilõ.'~c p]uvl:..ir:); 

'!'oclo o ! ... -.t-c)_•ltU ..iH~~.:}~. un.:·:'vu:J. t C'O•lC•J.u: • .:-:o l~O c:.~

u~l ct:nl-:rr:...l-.;<! -~Luu~:. l'lllvi:::h: j.: .roj -L.Uqu!l·.ldo, vJ,t:t.JJ.t.J~ua,J-:.'c 

no ri dez16'~·ilO!J c1tl Jll'<·, c:l."tur..t. (ii.: e1· co:·l!'·:...., t. ::'J'Ct! ::::d!::O'ltC t..:> -~·o-/ 

tlC'S íle l}J.l:iào p:.....t""...t- CXCCLt•}:.o_ C.ó ,:.rojL·to; 

~:(._ ;·or-..t.'-1 iJJ.' L:-:L: .. do~: c•0Yca .!e ,H:; r.;~..:" ... ~-o.:: lin(~-// 

l"'US t!.c ml:.i.•dlh~:; .:r:: 60 Cr:.., inc1u:i:m.io tm·c:-~,:ul < c!.v. r-~!.le!!'_to, to

t.aJ.:n,!n L c .r·eC"U.p·:·atlo c:í':uc·nt;c d.o tt:.:.j.:-•J'o tlac~·ol.·in::. li I. !:!:"~is ~ ~l:Q. 
çon ck• vj ,,i!:~. 

Cc,IJ' !,;1l•;i:v j(' tl.!::Ji~ 1'1"~•\'~. T'tf1·11 ret, (:(llo! Lodo o :..-if.:

lçznu r 'i e JocaçÜo, :1\u~i'i;F.~.:o C COl:f'OHr"i•.{.'Ôt f.1 J!.{ C~lll1l'~.::u11it}S 

FAUE ATtJJ.Jc ;pA tT~ lJA • 
r.t~'!'CU dt.: J!Oj

1 (riU': 1•cn·:.~l. rot"C'C!IltO) do rrujel..o j<.~ ;l"o:i. 

7't.o'L.u.l:nL'Jit.o ma:o't'.Luc1o, ·r-oJ.evn.'ldo Ci1.1C r·ór:C'..n1.CJ J/.3 (w:o to··~o) üo 

pm~·o da con.c:tw·:LO ;;rt:•'.•:f· Lo no 1:roj(.t:o :rc:i ut(~ :~..Q.-ui uti:.i~~do; 

l'llr;v-rsJt:o DA. ccmcrJU;,:li'o. 
~'otlo o 1-•r_ojoto ot.;·L:;;.l·t! to·~.:..ll:.entc~ conclu:!do, f.oluz 

cJsUJ!}';. 1~ivc.!:' <.;cj.::n coJ o c~ due t (~~·t.ctl do v c Jlci:.'lc:ntc pl"'EVi tLto ..i.CJ / 

-~j'l:to, 'i,UO... ::.·~ ~Lc- 2l'·!i- lija.':". 

AtÁ o l:J•e:::el!tc r:.C'l,cn·l.o j!r l"oru~t nd(,lu:l.:c·itto:~ :raT'I' u t:=.Xtlcuç;ro 

do 1'rojcto o e i;cod.n I i- E.i,c;-e:r:'V'o de• r:l~~tc~iu.it::: 

1 229 vo.ooi: mln.ittt'l·iou~ 

2 --1.000 ::c,c. de tiut:t à l'w·c llc tL"UC. :rr.·.ru !Jin~wa d:·.L l"t'!d-/ 

riênniWJ; 

3 300 tu1}oe '.E! .PVC Ue 1 l)Ol(·t.::f~<.du; 

~ ?.ooo suc.:of~ Uc c?ir.1c:r·.t.o o todo r' nt;·Lc:f·~l~.:.J. t.'Ol.I.~>'La..""lt-o u<1.a uotu.r· 

:fiacu.ic t1ue f:~l~(."l\(.l!~ 5 lJ.C" lu: ~n. 

~:,··.-- J'J~c:~üi.::cn~vc.:, con.~."ors•Lt' se •. ;~;:,ofu.:t.l"U nc!;tCt: coe~ 

rco.imentofl, ~ j.ntt.:.:rC'~: ru"J Lc o1fol'V'i:-:r Cl_Ue L:.l,C~tt:~r do ~\tnic.Í:pio a. c· Jit, 
cob1na SÓJne11tc Ler, l~tú.' t!quJ-. ~·cce1d.c1o o ru,Put:flO de nelloC d.o // 

5~ (cin":!.UCnit:a. lXlr t•G.i'ltO) av1~ :r"COUrQCC lU'CV".i~.:'t.ou l'õ.l':"'U U C.X.CCUÇ.b:.O 

do projeto, :rc·!~~:-~c !1o v:.-lor de C!!!: so.P.60.403 1 00 cm 05.08.93,/ 

:;;.jndn detés:1 o t.'tU"li.t.·.frio, nOI•l cc;;.-ca ú(! 11cr.· 11u obrr:~. conclu::'dc., ü~ 

:poai tu.do.o cm Con:i<&. (.!<.:r.:'l'C:n-tc J'lO Tim:: c o 1lo ~·-ruc:il - h~;. < o Jacobi

na-na.,· cor. u. (;eVi(lU r.:.l!i.lc~.~ã:u, C.:cm:ro:r~;c z~t·: c.!.~· on~1t1~ JJcilol~ ex..

't.l.'LI-too bu!IC:!~r:io:-· ~u.c :_·c'-uc~ j1.c:luaor~, u t~·uru:t.Jt~ ele CR$ 

44:1§o.OJO.G? (CJ\u·~.r-tmi-1.~ o qw:Ltro ::!·iJ1;Õt.o, cc.mto c 11enafmia :nil/ 

Novembro de 1993 
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trinta c:r'Uzeiroc; ~·ccd r:p r;n.e J,,,vc1::t, J., :f'o:r· .. :a irlt~fi:mnó'vel, t~ 

forma C'l"iter:i.otxt:, htlltt:cLt-t. (: c~•J.ll:<::-:..cntc coi:! a q~l 1.1!if. recursos 

vem ser1do u.plicuda, c:u-;.t·li.a·L.uç::Ío r.ru.t.· l:ova:·:iu por COlnJleto e de-// 

núntdo. irrEüJI,un~vt·l tkt~t(' c;ovf:~rru~l!ol· rtuo, cm 30 W.lOC de I:"IB.nda-/ 

to como l.iOVOJ:'lJt·dor· :!~1 l~hio. c f'oJ.!-t.ico lnfluent.e ru.L ef;:fero. Facc

ral, jWJt.lio oc di(':pÔc r.:. n:pl:í.co.r um ceD1.avo ee ... uw.'" no t~oi'rido :Dotu

ll;jt!pio de Jnco1'1mt q"....c, multo t!e.r't.u:tcnto pela honcetidade e 

comp\;ttêne.ift ele seu ,,ruulC\t~Íl·.:io, !lÜo pu•.:.E~.c·:ia jn.mt.L:i.r. receber elo

gies c louvores nn elot1uêrwiu ~Jo !.ü·. 4~!)ton:i o Cf:r:Lot-~ t.!ucallLàee ,/ 

t!Ue nulil r.10mcnio do :"'ua vidu }1Ú1ü:Jca. eJ.l rrtt(! protnln honcotida.!le// 

e niOl"'.:t.J idade uo:; rJ.UU.Ll"ó Vu~Jto:.:, o c:ncorrt:::ut~o~ (!nvo:.vido c~J. deJ.i-

?-tos clc.:J.t.or.:I!-;:t~."cí:: f<.~oL . .r;-oe ;~·o:. cnctilldulo~ :firumor.~c:iros noEl c;iuaie 

Le.m-ac eJlVOlYido, 1>I'<.Y.CNlo, ClJ· meio r .. 1.\tclo jato, dccosJ;c.ro <.:.o // 
:f:'unc.iona.:t:l Hmo JlÚlJJ :i_c-o 1:r, o.dlu,J., l:t.i. L\·i .:·a•:;t.'Jl ;,.._... frttO:..it.Cndo, J t.~YmJ.dO 

o i"unc ~ ontt) 1~.~::10 (!o Jndi e:í.>~l·io ll!.dd ttrlO Zt c~.,::trl(~ :.u !IIB.rc;:inH.li;,.;~çEo, 

ojctema e:;"lc :3.c l 1urJcJ• {Jwl:l<:.i 'l·iu) f71\.lt N· l'·Jl('C>ui.~'f!- p:.\J"t:.)izado // 

c..•rn lodo o En'LD.do pc]..:;, i;"J:"~··rl.i 1: i l:i üüêfc l.t~r: I c~ CJi.ll~ ~.f'..nçn :.~cllt:açÕee 

dE; f:'.uac• pr•Q];r.J.:..·_.L J.t;, '::nltu:·. li f,.,Vt1r.~ OC.ti.,I'I'L'- SL rC!CUf."OU U, S\Jl'WlC ter-ce 

tl rnlii }Jrr.r-o'l.<~IrLt: ;,·._d.o ,·j C .. at.lc. 

~ r•• 'l'•·r·c::.:laC!.'Lo, I;W .. ni:o t!.l". oU.r .. :.!C ,·:, a!•cn:·ccs:lt 't.:t.l:; 

trttl€'llto c rctifil!ü~'·'":'o elo ·lcitQ J() 1.:.·:.0 J :.:§.Idc~urú, 1_ur· eort~~ ec. c:r,1. 

d:.~l!c de Jucobim., 'l.m tCl:: r~ -iJ.1.:fo:r·r«1r C? ()r.cl. :t.•ccc:r· f:. V. I::xCi:: . .- ç_tw 

todo o 1H"'j(!·t.o jí! :foj c:unc~ .. u:fdo, om1c oa ~nntnJou um fdr.tuma de 

Cs.ldi!o e:ru toe'!~. ~·.u.:, cxtc:w~üo, l~.i.J:'Il o •.:~.a: ~Ó.ilentc r~o n'lllizou 1..1l'm:t 

verb.u de ~!l!Cnu.r: C1~:!' ::?.229.000100 ((1.n:i:· l:'ljJ.hÕC'![·~ c d1.1:.::.ontoz P. vfn 

tt> nove n:dl c:l'U:;(d:Po.r l'r·:.:.i!J) 1 · ·r~-~:~cnUo rl!lc'v:i.nc~u c1uc p.,ra aqui

ção (1t:t.n red(:a L.•;Jvun:ir.~.:.dc~:r (c.~l·i::"o) f'cu~n..:· tlOlJ'l'EjSlic!or. rccu1:·~~of./ 

de c~ 2.Goo.ooo,oo (dt)if~ ·::nhÕr·:· ('; acir;ccn'Lof'.~ r·1J. c•:ruzeiros I 
rc.:3.if·), -;"icn:.!lo to-1...., n m; .lJ lt c o'b.t~l:i e n::o.."t t?l.l"'jui :' I~'.l'tl. fTI..<e c:xccu-/ 

ç;io a cnrtso dt.:. J·":r'-<i:fci "!:u.1"a !'lt~d rir: .:J. t'c ,lr r.ç1r1n; "' 

~~a,lf:. Ll t:b~;:, ct{ :1rc:rJ:·.,t;c;; (~ t.·~;-.t~ . .; .. c~.l."..:o de c.:l.!lf~J ;1 o/ 

!?ia ltHpictt:"Ú HC o;c:a:~-t'f·n, C'O'"'~O :.. f'i·.:.·r!1•do, 'Lo:.r,1r::.errt:c~ cmlclu!do., 

j~ tendo, innlur-jvc, o :·uu.ic{l\io· ;'i-c; .rnco:::ilm l':~.~!l~DO r.m:TA~; I 
JU:r.TC AO r~nu~-~!':t!C C 11:. AÇ'.ÃC' r:or.·· !,), :~J-: ~.,O!JC:-0 L'!!C'Jl'TO. 

td ru-tilo fl'onuncd w.~cJ~ 'to, v :. r. :~n Lon:l o C:.~·lo~· r::. e.r.niíofl f'oz l'a:f'e

rênC"iu.r:: df)p . .-c.c:i;:·1;:h•:•.;t -~:.t: ôb~'1tf .. da ;~lla. cl;'!. r.',cU.th~dc, u:;lt, a:rl.f~:ria// 

J!Úblicu tll\1nid p:!l. "'}1t'.~~ o :::.~ c.Jl-'-t;~rl o ncrtr.:. O.!.:Ol't'U~lidath: reJ.(·vu.r 

c~ue ct-l"ttl.r. oU r~\:· l' pt,:":o ~:x~T1(1o :~.·r:.~ 1 :l.:~t:~ckf; co!1 recur:·or. r:rópr:l o.:::· 

do !·.':-unic:!11io .":o ,Tr:có1·.l!:u, ,it~ '!llC o df!Htuw:l.nnt.CL!:m~c-~~ CU.''tl:r."i'U 

t.;~ :funçi!o do ~rov•:n1r~l1ol' l"ct·::-~. norn J:1t~ciU:rm, ntio t<'r.tlo ~!t1nim 

/I 
I! 

o 
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1."5.nir;tõ ... ;.o (10 llc'" J;, "r..!' »o•·I><l,." '"""'.0 "União, IJUBlquor r:.rt;j. 

cü]'Xl.çÜo fins.moçd l'"ll, tf.(~nJ.c•.u Cll.l l t..r::•cml rut '.::xc:c'\H,;Üo dn .. ncla. o-/ 

bro. reunicdp:.;.~, ol.:r"1.. 1;lH• · f(•i m;1~:ivoc1~~tJu:: r:ntC\, no .!nt.uito de_ r.c 

Novembro de 1993 

·:o-y.õ::.·,l~f.....Ui·.r U· r.t":J1ti:ru. a :-~ dt:~·.t·:·~v..: :_,;::'u ;:o~-...~ ... 1 ,.~L"etc ··;ovc.rno l;;·t.;dwll 

(',uc t~~to m;~lc:r..!e.:-ór "!i c:·, ctw:::~.:!n :': .:r;. t.'C'l1·il.J.!.1., <~oJ.ocLI.CiCt. r:::o;:to· /I 
r·o.,do 01•iund<! c)(' c,JllV~·.::o::,, t.~· ~~uz:.-:it~ j:-~ ({~1 i.>:"":o cr:t ;l":w<: i~'! con:/ 
clunão e rC!fc..:.·r-:J'l-: .. a: t:. ron: tl.'t1ção {:L: ~,u,, (lx·:.r:nr~o c~:1U1l c.'!c clrcnn

crcm •'tt· a~·xo:xir.tt .. du..r\1 11tc 1 •• 100 n•C.'tJ·oc, no UI:l:'o ~~l c<:;fio ac 1 !JCi.l'o 

J'IOT 1 lnob·o, CtJ;J ro-çot~ t;l' v·icitnt~ de !lO :.L ~·O 1 . .:··a'or:, orç::.tlw:~ / 

urn tJS$ 2~0.ooo,oo {CU' oJlton t: c.in :Ut:nLu ;.dJ ü.Ólal~cu)_, ol.>J•u ~1uc 

;·:u.c. -l!:xCit.. C.ovcJ•nt~J.o::.• 1:11ncu t.c\.,.e c1. ixJ:i r:it; {.·i "\o1:'. ou c. lt~.ralJ ··1.u1çn,u

·t.J.-avés de: v.cnc doi:: 1.1t~l:uLo .• i~or.- C'~l"i.r'-'il.nd :: .r'l'lll"'C: cntun:.co locnic.:, 

de cxccuLHr. 

Sl .. • r::.·(.:fl L~~t~n Lo, f':lnnl.h:ml.do tl ::JÓ.ittl'1. L. c l.lill.U o e/ 
i~ienii:r':lcUl' ez"Lt: Gov; J.'liO !Ttrdc·:1p:;.l co:a o tl],t.:V<:.&.do i):r·•~rór:ito da 

acricdrule, <1'-- hoH<.·:.::t:i~l::.:clt.·, 11;,~ J.on.:i·"tlc.ilc, tl:.! tn.~.nr:purâucia c . 
coln .. utudc tia- cof.l.l)c.tc;.:.cjJ;. 1 tlu"i.ni::~t.H; c.·c.loC!'E.U~d.o ·t.odt..:. -.:. I'r~:rcit1.nu/ 

MwdC':ir~~:~l eh: J!lco1d.I1L~, oom _c:cu..'1 dCl:"J' • .tl't~~:ur..:.n1.oo, tHl1.1 ac~n-vo, ~.;cus. 

arquivoc e ·t.udo tJtU J c: t·ot"!.J (. il1·i,<.il'U ·:jJ.\l•oc.iç-.~o eh::· V. l:."">.:c].n .. , 

do t~icté.~.·lo dN l.çrrc;, ; .. oc ~t.l t t~~··.J.~ÓJ.=! 

hiu, pali.l. qu~e"t~:i!l'W.r.:"'(~....,l-~i.::utc,a. idc!it.l. Jo ~.:;y,e {. Jrto:r_u l:ldada c 

tr-..:.ru:~,p::l.rência., r"·X':l. ~ t>elEJ. ~· :~·u:"I.:Lr_uc.\• ; ·:lw"l ~ CC'â.Jl(:ia., tl ilicênt:illcr 

~evo.ntn:nento~ l':lf.:c:o:in, C'ont/bldf;, otc. 

!·:0 ~l"Ji"'€.·jo, ;.;,l)J:'t·:;cl.l."~:.:.n!.lo .o· v. U:..:('il·· c d.tenoe pu.

rt•c noraot, p:rotcc:..o!; ~·c c:·ul.j_mn ,. :.:Jwcço, r~J11:.~~revc..'":"tõ-noa 

A tc~ .. r.lo: .~:l.ICJ!tc, 

DJ.~. 

l':Xl'!O. Sl!. 

DR. I~.U.!All l'~~\~1CC • 

EXMO. PJU:SIDEl1TE 1M • .lll:il'P.!,JC;: j:az;r:l'n.'.'":'VA !';O 1'UAr:TL 

Ii:nA.S:fLl.A - ~l~·:.~•RJ'i'C ).'": ·;-,TmAT •• 
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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de J,cobina 
Rl)a Senadur f'edro lAgo. -40 

C. G, C. l~.l97.586/UCJ0i·30 

I 
iftHC:O fr(, l:t··t~~ll (.,(~o IJJ3~->. \:S.\•Ut9;:, tõ~52~2t 
F-üSlC~O f•f Li.!IHA Wl1f.:FHTE. F-i sTtff"íi~-C,')iwu:.rHf:ít, 

F'REt- MUHlC JIICO~IHA CUMVL 

· ., f.A! tus f,{J. 86iCii" ·;,. 00, 
HSriti-11VII '-.i,.iJ'•"·'''·~- ,,. ,; 

l f!L.OiltJfAlnJ • / -- 1),fl0i. ---- ----~-·--- ----- __ _,__ .. ______ ~ .. 
LOilril f•kJ.70 f itiMMl f ltiANClft. 
l:fl l ffi1H rtlf~l A. 

I 
- PkEr I'IUHlC ,r(lt.lJi•iHA f'U~;..:f 

~oM. ]1{1 

[•lbl'flt.UVU 
RUIGUlATIO 

Jli\(ll', 

4.(i!Jq,•J14fhÍI~{. 

iJ.tl9of.'.'<4Bo2tit 
o,üOC 

Q,(l() 

·-- ---·-- --·~· --··- ... -~-----·-
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lt,fli4;'\IIJ; 1:1116 

I _I; l.._M~·C_.OMM.-·.-CI-1111:;;;
2 

·-·-~:;;:;;~·, 
Rua .-1or1ano Peixoto. 18 

YOhO: ( 075) 62). 2~!i4 

JAC08INA !JAHIA 

Z é?5 621 3233 PREF.M,JRCOBINA 

I 
....... ! 

' 

Novembro de !993 
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O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação.-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. E~• tem 
a palavra na form·a regimental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do _orador.) - Sr. Presi
dente? Srs. Senadores, às llh da manhã de hoje estará sendo 
realizada, no Palácio do Governo, no Ceará. a- solenidade 
de outorga da Medalha da Abolição a uma das maiores expres
sões da cultura cearense: ó~Sctftóf José Maria Moreira Cam
pos, que integra, como eu, -a Academia Cearense de_ Letras. 

Professor que foi da Universidade Federal do Ceãrá, é 
um nome que transcende as fronteiras do Estãdo, pelo seu 
talento, pela fulgurância de sua_ inteligência e_ pelo acervO-
bibliográfico que já produziu. · 

Hoje, às llh, o Governador Ciro Gomes estará entre
gando a José Maria Moreira Campos a mais alta honraria 
do Estado do Ceará, concedida a vul_tos preeminentes da vida 
política, sociãl e cultural do País, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao Estado do Ceará. 

ConheÇo de perto José Maria Moreira Campos. Já me 
debrucei sobre a sua obra literária fecunda e posso neste ins
tante dizer, da tribuna do Senado.Federal, que é, sem dúvida, 
homenagem das mais justas, que recebe o aplauso indiscre
pante de todos os segmentos_ da sociedade cearense. Não são 
apenas os intelectuais, não são apenas os estudantes da Uni
versidade Federal do Ceará; são aqUeles leitores que consti
tuem uma legião imensa, que se habituaram a ver, nos contos 
de José Maria Moreira Çampos, páginas-indeléveis da história 
literária do Ceará. . . _ __ 

Outra cearense, no caso, .. a grande_ escritora Rachel de 
Queiróí:, integrante da Academia Brasileira de Letras, numa 
página verdadeiramente lapidar, assim se reporta ao grande 
contista José Maria Moreira Campos, hoje agraciado com 
a Medalha da Abolição: · 

"Moreira não tem imitaçõeS. -Mestre na arte do 
conto -(sua leitora contumaz e admiradora fervorosa, 
acho que, por culpa dele, jamais_~usei t~ntar eSse géne
ro dificílimo, sabendo de certeza que nunca lhe chegariª 
perto), Moreira Campos sempre -nos surpreende com 
um enredo que-se conta -em algumas páginas, mas tão 
denso, tão co-rtante eu diria, capaz de resumir ~da 
uma situação dramática em duas frases ãCerbas; todo 
um esplendor de paisagem em três linhas; e faz você 
se abismar num pór-de-sol, num pulsar de maré, no 
risco do vôo de um pássaro. __ -_ 

Moreira Campos, com sua prosa perfeita, belc;t, 
que não imita ninguém, não fez escolá; é que não pode 
ser imitado na singularidade da sua estilística. Não sei 
de nenhum prosador vivo, na nossa língua, que o iguaJ_e; 
e nem mesmo que o imite. 

Cada conto desses, ao encerrar-se, nos deixa uma 
indefinida impressão de saudade._ De um cort~ ou de 
um limite que se poderia prolongar por muitas páginas. 
Não que falte nada ao texto, sempre tão brilhante quan
to conciso. _Mas é que a gente nãQ quer deixar para 
trás aquele mundo que poderia ser banal, se não fosse 
transfigurado pelos poderes de um _criador seguro do 
que faz, iffiplacável com sua criaçãO;~ e cUja escondida 
ternura só se trai por momentos com medo de comover 
- e por isso mesmo nos comoVeifdo e fascinando defi-
nitivamenten. -

_ Es_~e é o texto, Sr." Presidente, da cró~i_ca :áa-gra-nde ~scri
.tora Rachel de Queirõz, focalizando a figura excepcional de 
José Maria Moreira Campos, que, neste instante. recebe tam
b~m. nestas palavras descoloridas, a homenagem que desejo 
tributar àquele companheiro da Academia Cearense de Le
tras, um contista renomadO; ·que ganhou realmente projeção· 
nacional pelos seus méritos incontáveis, e que hoje estará 
reeditando o seu livro Dizem que os cães vêem coisas. É um 
livro acrescido de outros contos, que inspira, sem dúvida algu
ma, a cultura, a leveza estilística do grande Moreira Campos, 
que, neste instante, rece_be nestas palavras aligeiradas a mani
festação da Bancada cearense, porque acho que neste mo
mento interpreto também o sentimento e o pensar de Beni 
V eras e de Cid Sabóia de Carvalho. 

Portanto, é a homenagem que presto ao grande escritor 
cearense José Maria Moreira Campos, agraciado com a Meda
lha da Abolição. 

Era o que eu 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. Pronuocia o se
guinte discurso. Sem revisãO do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs .. Senadores, o meu prlmeiro compromisso éticó e, portan
to, para comigo mesmo, situando-me, riO Mundo, diante do 
"outro", ou seja, do cidadão, dos Senadores, de qualquer 
Congressista e_ de qualquer componente da Comissão Parla
mentar de Inquérito do Orçamento a que pertenço, é e será, 
sem dúvida alguma, para com a verdade. 

A __ visão que estamos tendo, todos os homens de bem 
que existem neste Brasil bem-amado, é bem dolorosa. Nin
guém poderia imaginar que dentro dos Três Poderes tivesse 
apertado tanta sujeira, tan_ta_corrupção e de tamanho porte. 

Ouvi apalermado, de um_ amigo íntimo, que ele sabe 
que, apesar de tudo o que está acontecendo, nada mudou 
e nada mudará, pois, enquanto a Comissão faz os seus levanta
mentos, os célebres ''esquemas" continuam funcionando, co
mo se nada estivesse acontecendo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos, esta maioria 
calada, tomar uma de_cisão política de passar o Brasil a limpo. 

Volto ao grande tema de repensar revolucionariamente 
nossa ''democracia pelos partidos", rasgando tudo isto que 
est~ aí, de letras e siglas. as quais quase que só servem àqueles 
que subiram às cumeadas do poder partidário para lhes garan
tir a carreira e nada mais. 

Meu compromisso, disse_, é para com a verdade, e não 
posso deixar de expressar o que sinto quanto à reforma parti
dária que se está fazendo e que está próxima de ser concre
tizada. Todos sabemos porque sentimos, porque vimos, por
que ouvimos, porque a imprensa noticiou. Ele fez muito pouco 
de tudo o Qlle necessita ser feit9! __ , _ 

OS grãiideS princípios, a real democratização, o repensa
mento do Estado como uma democracia pelos partidos, como 
um órgão_ do Governo, em sentido lato, isto não foi feito. 
Garantiu-se aos dODos dos partidos continuar atuando como 
atuam e atuavam há muitos anos, desde a República Velha 
e Velhíssima. 

É preciso aproveitar, então, a Assembléia Revisora para 
rever, constitucionalmente, a in·s~i~uiç_ãodos partidos políticos. 

Diariamente a imprensa vem publicando arqgos de pro
fessores, de Ministros de nossos Tribunais, de cientistas políti
cos, que vêm batendo nessa me~~a tese; e nossos Congres
sistas, que participaram da elaboração dos projetes, e líderes, 
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que trabalham--para que eles prosperem, parecem surdos à 
voz do povo. expressa pela v~z dos estudiosos. 

Ou viril. oS e lemos-O Ministro Brossard, o Ministro Perten
ce, o Vice-Procurador Geral Eleitoral, Geraldo Brindeifo. 
e, há poucos dias, um magnífico ~rtigo do Professor de Direito 
Con:stitucional, Miche:fTemer, titular da Secretaria de Segu
rança Pública do Estado de São Paulo. 

Sob o título "Reforma Partidária Urgente", MiChel Te
mer - que, antes de ser SecretáriO de Segurança Pública 
do Estado, é professor emérito ·de Direito Constitucional da 
Pontifícia Universidade de São Paulo - escreveu excelente 
artigo "ita Folha de 26 de outubro passado. _ _ __ _ 

Senti-me envãideddo por ver um professor de renome 
nacional bater e rebater na mesma tecla que venho surrando 
desde que cheguei ao Senado~ Entre os InúmerOs discursos 
que proferi sobre a necessidade da reforma partidária urgente, 
afirmei, há 10 de novembro de 92, que "para mim, a primeira 
obra a ser reconstruída é a dos partidos políticos, já que a 
democracia, necessária e incontestavelmente, requer um Esta~ 
do de partidos", no dizer de Kelsen. E Michel Temer inicia 
seu artigo dizendo que "um dos mais sérios obstáculos ao 
desenvolvimento do país reside na forma como se acha estrutu~ 
rado o atual sistema político", ou seja, político~partidário. 

Chama ele a atenção para pontos fundamentais, que aqui 
transcrevo, com a- sua licença: 

o Senador Ney Maranhão, "vai para a cucuia~•, porque não 
é possívef que Um partido, que está ali defendendo seus inte
grantes, ceda espaço para os contendores, para divisores de 
ãguas. Logo, essa reforma partidária iiãO ex1ste; esse partido 
iiáO-e"Xiste. Certamente dejJois ficará no muro das lamenta
ções, reclamando, quando ele próprio não tem identidade. 
E aquela história dos jogos de interesses; depois, ficam recla-
mando. _ 

R o õutrõ Partido - n_o caso, o PT - que se organiza, 
que não abre flancos dessa natureza, que procura, bem ou 
mal, sustentar suas doutrinas e reformas, mantém-se na unici
dade, enquanto o maior partido do Senado Federal- temos 
27 integrãhtes -~Cede seUs espaÇos para os anúigonlstas; de~ 
pois passam aquele vexame e aquela vergonha! 

E por isso que a reforma partidária, entre ôutfas coisas, 
tem que coibir esse jogo de barganha, de interesses, de uma 
falsa democracia que procura dar apenas uma certa impressão 
à opinião pública. -

_ Pártido é partido: que puna os seus dirigentes, que fira 
seus dirigentes quando for o caso, que ataque, mas não entre

_gue seus companheiros à execrâçãb pública do antagonista.-

Ex~ 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex~-um aparte? . 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Concedo o aparte a V. 

"a) urge a reforma política, por meio de nov~s 
regras constitucionais.' aproveitarido~se O_ instante o Sr. Nabor Júnior- Quero apenas me reportar à afir~ 
da Revisão; mação de V. Ex~ no sentido de que o PMDB cedeu espaços 

b) alguns estatutos precisam _receber urgentes na Çomissão Parlamentar _Mista .de Inquérito que apura as 
aperfeiçoamentos, entre __ os quais a refothla parti- denúncias de irregularidades na _Comissão de Orçamento do 
dária;- - -- COngresso Nacional. Na verdade, o PMDB adoto_u esta posi-

c) nosso quadro partidáriO- é-um- amálgama de ção altamente compreensível e democrática: sendo o.maior 
siglas de diferentes espectros~ que mais se asse me- partidO do Congresso Nacional, ·abriu mão da indicação do 
lham a frentes de interesses difusos, sem unicidade Presidente - que lhe cabia, por direito - paril o Senador 
ou coerência intiiila; Jarbas Passarinho, do PPR, e também atendeu·a uma solici-

d) uma precondição se impõe (para criação do tação do Senaçior Eduardo Suplicy, que, como autor do reque-
partido): _a necessidade de união de interesses; riiDentO de-coD.stituição da Comissão, ilão tinha assento asse~ . 

e) nas democracias ele (o partido) é 0 âmago gorado naquela CPI. O PMDB atendeu à sua solicitação e . 
e 0 núcleo da política; lhe conferiu o direito de participar da Comissãõ na condição 

f) a matéria~ prima do partido político é sua dou~ de Suplente. Essa é uma evidêncía- da isenção com a qual 
trina, sua filosofia. Daí a exigência que esteja alicer- o PMDB compOrtóti.--se nesse epiSódio, porque, como vário~ 
çado em pensamentos com os quais concordem seus dos seus integrantes são objetos dessas denúncias, demonstrou 
filiados." interesse em que· esses fatos sejam apurados e, COJ:!.seqüeJ;I-

Teria eu que transcrever 0 artigo todo, tal a sua impor~ temeilte, os culpados sejam punidos. Para qu:e não houvesse 
tância, para quem realmente se interessa, pela refor~a parti- -a acusaÇão de corporativismo, o partido achou por bem adotar 
dária visando valores e não interesse"s pessoãis e pequenos, esse critério, que· - a meu ver ..:.:.; é democrático. Como o 
de defender privilégios dos dirigentes (desvalores}~ mas é pre- Senador Eduardo Suplicy havia solicitado, por ser o autor 
ciso citar mais. duas afirmaçõe·s-de Michel Temer: do requerimento de criação da CPI, o direito..:..._ o Regimento 

não assegura - de dela participar, o PMDB, democratica
"a) a reforma partidária se impõe, portanto, mente, aceitou a sua reivindicação .. Em relação à Presidência, 

para restabelecer a identidade dos partidos e torná- _ 0 partido desenvolveu uma série de negociações, de conserva-
los fortes; · ções, no sentido de indicar o Seri3:dor Jarbas Passaririho, uma 

b) o aperfeiçoamento democráti"Co carece de for- das figuras IJiais preemihentes do Congresso Nacional, de con
taleza partidária, essenciãl para o equilíbrio dos regi~ duta ilibada, de larga experiência de vida púbfica. s. Ex~_ 
mes políticos, para a estabilidade institucional e defi- . d -.a nosso JUÍZO --:.: está con uziildo os trabalhos da Comissão 
nição de regras claras e definidoras_''. Cbin muita isenção. Pqrtanto, no que tange à afirmação de 

Aqui faço-um:parêntese. AssistimoS ao fátOde, na COiitis- V. Ex~. quero fazer a defesa da posição adotada pelo meu 
são Parlamentar- Mista de Inquérito--_- a q-ual pertenço - partido em relação à indicação desses dois nomes. Concordo 
que investiga irregularidades na Comissão do Orçamento, os com a tese que- V. Ex~ defende-em relação à n~cessidade 
partidos cede_rem seus espaços pãrã -õs antagonistas: o próprio iiníriente de reformulação em toda a legislação político-par
PMDB cedeu -es-paÇO para o Senador EduardO Suplicy e o fidária deste País. Não podemos mais continuar convivendo 
PPR o fez em relação ao Senador Biso I. Ambos_ merec~m, _com soma tão grande de partidos sem nenhuma identidade 
evidentemente, pois os dois Senadore~ só trazei;n lu~tros e _ ideológic~ entre· os seus componentes. Temos casos de parti
valores para a Comissão, mas a regra partidária, como diria dos que abrigam, numa mesma Sigla, pessoas de tendências 
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ideológicas diferentes: 9ireit~,~centro e esqt;~erda, o que c~usa 
l_;!pl3 série de conflitos intemos. Qntem~.por exemplo, durante 
a·argüição do Senador e Min_ísi:ro Fernand9 HeiJrique Cardo
so, assisti a um Colega de bancada defender os interesses 
dos empresários, em relação ao programa de privatização do 
Governo. Eu próprio me opus àquela atitude, mesmo perten
cendo ao mesmo partidO de S. Ex~ O PMDB, por exemplo, 
tem inserido em seu programa a dekS"a do monopólio do 
petróleo, razão pela qual me associo a essa tese, embora mui
tos companheiros do próprio PMDB sejam contra. Isso é 
que não pode acontecer. Tem razão V. Ex~ guando faz essas 
conSiderações a respeito da necessidade de se criar, agora? 
nessa Reforma Constitucional , critérios mais Ífgidos paia 
a formação de partidos políticos no País, porque não podere
mos continuar convivendo com ess·a situação esdrúxula que, 
hoje, infelizmente, existe no País de uma quantidade enorme 
de partidos sem nenhuma identidade ideológica e com elenlen
tos até esposando ideologias e filosofias totalmente contrárias 
um dos outros. Muito obrigado pela concessão do aparte. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Eu é que agradeço, nobre 
Senador Nabor Júnior. V. Ex~ trouxe para o meu· discurso 
fatos enriquecedores que precisavam ser esclarecidos, mas 
não debatidos no que tange aos nomes das pessoas que o 
nobre colega citou, ou s·eja, sobre a certeza que temos de 
que o ex-Minístro e hoje Senador Jarbas Passarinho, o Sena
dor Eduardo Suplicy e tantos outros que integram aquela 
Comissão realmente levarão a cabo, com seriedade, as suas 
tarefas. 

Mas volto a dizer que partido é partiaõ, ou ele eXiste 
ou não pode abrir flancos. _Se o partido, lamentavelmente, 
é minorltátiO é pOrque mlO alCançou o beneplácito do voto 
popular, ainda que possa s-er decorrente dos vícios:e- dos des
mandos que nâo pel"filitiram que de alcançasse o poder, ainda 
que a estrutura .e o sistema não teilham permitido: as forças 
antagonistas, as forças readoná:fias. Daí a querer dar U.I_!l~ 
demonstração de democrata, para depois ficar numa inSatis
fação e numa intranqüilidade. É o que vejo na ComiSsão 
muitas vezes, porque o espaço cedido foi para quem realmente 
está procedendo em uma linha de trabalho sério e de isenção, 
que contraria até o poder outorgante ao cedente. ______ "'" ._ -

Mas partido é partido! Enquanto fizermos essas negocia
ções, essas barganhas, na verdade não daremos unidade. E 
o eleitor nunca é ouvido! Isso as Lideranças decidem e definem 
nos seus cambalachos, os donos de partidos decidem. Quero 
saber é se o eleitorado~ que lhe outorgou esse mandato, está 
satisfeito, se realmente a doutrina do partido político está 
preconizada. Esse é um episódio eventual, e aqui havia citado 
en passant para dizer exatamente o que vínhamos sustentando: 
a necessidade dos partidos fortes, da fidelidade partjdária, 
do relacionamento eleitor-partido, como disse bem, numa.en
trevista esta sentan·a;·o-emin"eiite Senado-r Marco Maciel. É 
preciso levantar essa questão, que não está existindo no País. 
Isso é o que estamos sustentando, a necessidade de se pensar, 
de se discutir, até esses favores, essa conces~es. Se JãOJavOrá
veis, que se discuta, nrás que s~jam defiqitivas, e não ao 
sabor das_ conveniênciaS-e das eventualidades. 

Quem- escutou ou leu meus repetidos discursos e artigos 
há de perceber que estamos localizando, iq~rrtifiCando os mes
mos pontos prurientes, cujos tumores preci~-am ser lancet~dos 
revolucionariamente, pois o que se tem fé:ító é, replto, tratar 
o doente com chá de folhas de laranjeira, 

O que mais me preocupa é que há Wnâ longa bibliografia 
de cientistas políticos pedindo essa revol~ção. Quando __ ela 

cbega nas mãos dos legisladores - é preciso que se diga 
'--- os grandes tumores cancerosos são poupados, e tudo- fica 
como antes. Basta responder à seguinte pergunta: - Quem 
fez os projetes, quem elaborou as normas constitucionais, 
legais e estatutárias, que construiu e_sta mixórdia que aí está? 
Fomos ou não fomos nós, Congressistas, que aqui estamos 
só para construir instituições? . -

Aí está andando a passos -de tartaruga a Lei Orgânica 
dos Partidos, que tocou apen;,1s em pontos secundários, mas 
deixou os tumores malignos, tal como estão: os donos dos 
partidos, seus ditadore_s continuarão a ter em suas mãos as 
mesmas regrinhas que lhes permite perpet~ax:~se no pode_r. 

É por isso que digo e repito: s6 uma Revolução terá 
o poder de passar o País a limpo. Revolução como "transfor
mação radical de uma estrutura "sócio-_econômica~·, como a 
define Pãulo Sandroni, em seu Dicionário de Economia, para 
completar: "Ao nível político inip1ica a substituição- dos grupos 
detentores do poder e de suas bases sociais de apoio". 

Daqui desta tribuna, à imprensa faço o meu apelo a todos 
os que escrevem e falam - Congressistas ou não - é preciso 
pressiOnar a Assembléia Revisora, para que faça essa transfor
mação radical, que é a que desejam todos os brasileiros que 
não são donos de partidos, pois os projetes em andamento, 
quase no final de seu termo, não modificaram nada. 

Só uma revolução fará com que os partidos políticos cum
pram a sua finalidade. E-pergunto: as cúpulas dirigentes, as 
Lideranças, que têm o poder de manipular as regras e os 
modos de modificar as leis, abrirão mãos de seus interesses, 
por um Brasil digno de ser amado! Até quando o povo agüen
tará istO? 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, tivemos 
a oportunidade de receber ontem, neste plenário, o Ministro 
da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, que, du
rante mais de quatro horas, expôs para a Casa e para a Nação 
aqui representada as medidas que o GoVerno do PreSidente 
-Itamar Franco. está adotando, com vistas a superar a crise 
económica sem precedentes que assola o País e que tem nessa 
fera indomável- a inflação --o seu maior sfmbolo. 

Fui um dos inquiridores de S. Ex\ na fase dos debates, 
e, dentre os pontos que levantei, um dos mais importantes 
denunciou a alta desenfreada dos preços dos produtos de utili
dade e consumo obrigatórios pela população, alta que se tor
nou ainda mais aguda nos últimos dias. Ao final das conside
rações que ex pendi, formUlei consulta sobre a existência de 
programas ou açõ.es govern.amentaís capazes de refrear esse 
abuso contra a economia popular. 

A mesma preocupação foi mostrada pelo Senador Josa
phat Marinho, que· chegou a exibir notas fiscais comproba
tórias dessas práticas criminosas exercidas pelos especuladores 
e exploradores, insaciáveis na busca de margens absurdas de 
lucro em produtos essenciais como remédios e alimentos. 

A __ resposta do Sr. Ministro~ atendendo às ponderações 
que fiz e às do nobre Senador Josaphat Marinho, foi P,es.ola
dora: infeliz;mente, o GOverno está totalri:tente desaparelhado 
para fazer o acompanhamento dos preços, o que deixa a·socie
d"ade desprotegida con_tra a car_estia injustificável e insupor
tável. A alegação essencial é de que "estamos num regime 
de economia livre •. submetidos às regras do mercado••, em.bora 
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seja evjdcnte a necessidade de regUlamentar essas regras, ba~ 
nindo a ação predatória dos tubarões. 

A sazonalidade da produção e as alterações nos sistemas 
de distribuição constituem fatos que devem ser po:nderados. 
Assim, a entressafra afeta os preços dos itens oriundos do 
campo; mas a contrapartida não poderia ser abandonada, pois 
a lei da oferta e da procura manda reduzir os preços çlos 
produtos onde o _consumo se retrai. O que acontecéu foi o 
contrário: a eSpéCulação desenfreada revogou e fez tábua rasa 
dos princípios ae escala e poder aqu_isitíVo, pelos quais, se 
um produto cai nos gráfiCos-de consumo, ao invés de ter 
seu custo reduzido para o consumidor, reduz-se é o nível 
de produção, para garantir a preservação das tabelas absurdas. 

Perdemos, Sr. Presidente, a noção da difere-nça entre 
liberdade e libertinagem! 

A economíá deve ser livre. sim, mas não podemos aceitar 
que suas regras sejam ditadas exclusivamente pelos agentes 
beneficiários, ante a omissão de quem deveria controlar todo 
o ptocesso, o Governo. 

Nesta oportUfiidade, quero manifestar minha contrarie
dade a respeito_-de alguns conceitoS que fóraiii efl11'iid0s -pelo 
Ministro da Fai:enda, durante sua eXpoSição, feita Ontem à 
tarde, no Senado- Federal. 

Sua Excelência admitiu a inex"isfêriCía dC mecat\ismos efi
cazes de controle ou mesmo simples acom.partharnento de pre
ços,--o- que pode ser, sem dúvida, debitado à açãp deletéria 
do Governo Collor. Mas já seria hora de restabelecê-los, para 
eVitar fatos alarmantes, como o detectado pelo Jornal do Bra
sil, em sua ediçãq_ de ontem, na coluna Negócios & finanças. 
Vejamos: : -

"Alimentos têm alta de 100% no mês - açúcar lidera 
os reajustes, que superam 'a inflação, como os 50,6% do arroz, 
55% da alcatra e até mesmo 52,7% dos lanches.',', 

Chamo a atenção de V._Ex•s para um detalhe essencial: 
os aumentos referidos são no varejo, porque rtô atacado a 
situação está __ mui~o_ waís a:í;lrmant~; ma_nteiga, aumento de 
60%; creme dental, 58%; arroz, 58%-; massas com ovos, 57%; 
saqonete, 46%; margaO.na, 40%; carne de s~gunda, 36%; 
carne ~de primeira, 33%; e, amargando o paladar do brasileiro, 
o açúcar dobrou seu preço de varejo, no~ últiin"õs.dias. 

É inegável que tais distorç6çs Podem não ter origem na 
falta de fiscalização do Governo, mas nela encontram o cami
nho seguro para se avolumarem. E a sociedade se pergunta: 
não haverá nenhum órgão ou mecanismo oficial que limite 
a gula insaciável dos formadores de preço? 

Em meu debate.. de ontem, com o Mfnistro da F~enda, 
disse a S. Ex~ que esse aumento explosiv-o se deve, em grand~ 
parte, à concessão -de uma pequena cOrreÇão; de 41,18%, 
nos salários do funcionalismo, vigente desde o último dia 1~>, 
mas que só vai ser pago no fim do mês. Os empresários também 
se apioveitafam das incertezas políticas, geradas nessa crise 
do Orçamento, para colocar o Q_lfe Chamam de colchão de 
margem nos preços-, alegando que se trata de atitUde defensiva 
ante as incertezas do quadro económico e institud9nal -
um inchaço crimihOSõ-e sem retomO, porque jamais será cOm
pensado quando a crise for concluída. Até mesmo a emis'são 
da nova cédula, de CR$ 5 mil, serve de pretexto, como se 
papel pintado valesse alguma coisa numa eCOhôinia Cà.ótíca, 
como a brasileira. 

Dezembro está chegando e com ele o 13' salário dos 
trabalhadores. Alguém duvida que os grandes especuladores 

, já estão preparados para novo assalto ao bolso do povo? 

Disse ontem ao Ministro da_Fazenda e hoje reafirmo: 
o Governo tem de intervir corretivamente no mercado, cum
prindo sua missão de agente regulado_r. __ S_e não o fizer, yamos 
ter uma taxa inflacionária explosiva, perto dos 40%, em de
zembro, para desprazer nosso e decepção do Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR -Com muito prazer concedo 
o aparte a V, Ex~ 

O Sr. Josapbat Marinho -Nobre Senador Nabor Júnior, 
V. Exa, com muita propriedade, desenvolve argumentos que 
ofereceu ontem ao Ministro da Fazenda. E teve _a bondade, 
agora, de invocar até a intervenção que fiZ durante a presenÇa 
de _s. Ex~ nesta Casa. Note V. Ex• que não se pode aceitar 
de plano a alegação do Ministro da Fazenda da desorganização 
do Estado. Que ela existe ninguém nega, mas não é assim 
tão precária a situaçãO e nem se admite que o próprio Ministro 
da Justiça reconheça que o Estado não possa adotar determi
nadas providências. O Ministério da Fazenda é testemunho 
de que pode. No momento em que colocou à frente da Receita 
Federal alguém competente e com disposição de ir buscar 
o dinheiro sonegado, o dinheiro está aparecendo; os sonega
dçres estão sendo colhidos pela Receita Federal e a receita 
da União está crescendo. Por que é que nos outros campos 
não se procede de_ igual modo? Volto a fazer aquela pergunta 
de ontem: onde está o CADE2-0 que faz o CADE? O que 
nos pode dizer o Ministro da Justiça sobre a omisSão doCA
DE? Então o CADE não pode fazer isso que V. Ex~ há pouco 
assinalou, como atividade reguladora de ir a estabelecimentos 
comerciais, sobretudo àqueles que ferem mais_ de perto a eco
nomia-popular, verlficar-Õs abusos? Bastava a notícia da verifi
cação em alguns estabelecimentos para que de pronto se verifi
casse também uma contenção, porque os meios de comuni
cação dariam a grande no~ícia e todos teriam medo LO proble
ma é que esses órgãos não tomam providência algUma, não 
se sabe de providência. Mas os preços aumentam todos os 
dias. Não se sabe de providências, mas, os preços aumentam 
todo dia e aumentam na base do dólar. Há este outro proble
ma: nãO é o cruzeiro que é considerado; é considerado o 
dólar. E, assim, a economia popular vai sendo destruída pelo 
abuso do poder econômicQ privado. V. Exuern inteira razão 
e com muita justiça desenvolve os argumentos que vem expen
dendo. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a contribuição de 
V. Ex~.ao meu prOnunciamento, pois ele vem aduzir outras 
cmisiderações, da maior consistência, quando estranhamos 
a omissão do Go~erno nesse problema, que afeta mais di reta
mente a economia popular, princiPãlmente das camadas me
nos favorecidas. 

O povo, olha~~o os filhos com fome e desassistidos, não 
quer ouvir discursos, sobre dívida externa, dívida interna, défi
cit orçamentário Ou desajuste das contas do Governo -por
que vé, e ninguénl pode negar, a ação abusiva das elites forma
doras de preços. Ao invés de falar em teorias econômicas, 
~_auto~d_ades de_v_~W responder a questões concretas,_ porque 
o ·povo quer é saber quem vai protegê-lo na hora de comprar 
pão, leite, carne, fitrinha, feijão, arroz, etc., produtos vitima
dos pela manipulação dos especuladores, que jogam-os preços 
muito além da capâcidade do consumidor, superando os já 
elevados índices cta 'inflação. 
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O nobre Senador Josaphat Marirlho me honra co~ pedido 
para um novo aparte. Ouço S. Ex~ com a atenção de sempre. 

O Sr. Josaphat Marinho -Observe V. Ex', nobre Sena
dor Nabor Júnior, que o abuSo já t~ngencia pelo desrespeito 
às pessoas·. O que tenho ouvido em casas comerciaiS, decerto, 
vários dos meUs -COlegas aqui também já tiveram a oportu
nidade de ouvir. Se se entra numa determinada casa comercial_ 
na sexta-feira ou no sábado e se indaga o pi-Cço-de determinado 
prOduto e não se faz logo a compra,-nãO-ê rato ~:mvir-~e_ do 
vendedor: "Aproveite o preço,_ porque segunda-feira já será 
outro". O produtO é -o mesmo, a compra foi -à~mesma, ·não 
se trata de mercadoria nova, mas ele já antecipa que ~cgun
da~feira o preço Será outro, e não há ninguém que tome uma 
providência~ · 

O SR. NABOR JÚNIOR - É exatamente isso que está 
acontecendo com grande parte dos produtos que foram reajus
tados acima da inflação de .35% no mês de outubro e fazem 
promessas ameaçadoras-para ·novembro·. O açúcar, po-n!xem
plo, já está adicionando AO% aos 100% de outubro, ante 
a omissão do GOverno, incapaz, sequer, de cobrar o retorno 
dos- subsídios e dos créditos favorecidos que concçdeu aos 
usineiros., . , -

Não podemos desconhecer nem contestar o desencanto 
do povo com sua classe governante e seus representantes polí
ticos, justamente por causa desses fatos. Ousaria, até mesmo, 
afirmar que o es-cândalo da Comissãg de Orçamento e os 
crimes apurados pela CPI do PC preo"Cupam menos do que 
a alta.desenfreada dos preços _dos produtos de consumo indis
pensável, fermentando a revolta de quem vai comprar comida 
para os filhos e vê que o dinheiro vale cada vez menos. . 

, Disse bem o nObre Senador Josaphat Marinho: com exce
çãQ dos salcj.riçs_, _toda a economia b~asileira está dolarizada. 
O_ mais terrível, entretanto, é a elevação despropositada dos 
pre-ços_·em dólar, ou seja, nem mesmo a _simples correç_ão 
cambial dos valores está satisfazendo os exploradores, que 
reajustam as tabelas muito acima da alta da moeda-padrão 
estabilizada. · 

Muitos acham absurda a fixação de tarifas hoteleiras, 
serViços médico~ hospitalares e_odontológicos, aluguéis e hono
rários, em paridade com ó dólar- porém, muito mais absurda 
é a ação de quem multiplica seus ganhos até mesmo em relação 
à evolução cambial. 

Outro ·ponto da exposição do MiniStro ,da Fazenda que 
me causou·espécie foi a questão dos juros. Segundo S. Ex•, 
a elevação- das taxas, praticada pelo Banco Central, evitou 
uma explosão dos índices. inflacionários em .outubro, seguran
do-os em torno de 35,36% e_ adiando a hiperinflação que 
nos ronda há tantos anos. 

Não é o que acham alg~ns banq_ueiros,_ com;9_ Q _Sr. Ricardo 
Braga;diretor do Banco_CREFISUL._ Ele, ~o C9Dt.fário~_afian
ça que os juros prafiCados pelo Banco Central, em outubro, 
são os responsáveis Pela alta das utilidades. -ou seja, da infla
ção. Diz o Sr. Ricardo Braga que-"os destaques da remarcação 
estão ocorrendo com maionese, derivados de milho, arroz, 
óleo de soja e margarina. o juro' d:J,S vendas a pi-azo aumentou 
para 39% ao mês e com pouca margem--de- negociação". E 
torna eXplícito o erro do Banco Central,afirniando~ ·~o-comér
cio carregou nos estoques em setembro e foi ·pego no _cqntrap~ 
com a elevação dos juroS". ' · . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é Iógloo que o Governo 
tem noção das gqmdcs questões da ma~oec-onomia, mas sem 
cair no academicismo e nas práticas -alienadas que esquecem 

o dia-a-dia do povo. Pode e deve interferir nos problemas 
cotidianos da população, coibindo os abusos que lhe causam 
desespero, na aquisição de alimentos, remédios e de serviços 
essenciais à educação dos filhos. _ 

O Ministro da Fazenda, aliás, alardeou uma "queda de 
braço" que estaria sendo travada entre o Governo e a indústria 
farmacêutica. Lamento, mas S. Ex~ tem de assumir que essa 
luta foi perdida por ele. 

De nada adiantaram os brados de alerta emitidos pelo 
próprio Presidente Itamar Franco, nos primeiros dias de seu 
Governo, protestando contra os abusos dos grandes labor~~ 
tórios multinacionais que cartelizaram o setor. Se a adminis
tração pública não tem mecanísmos Institucionais para acOm
panhar a alta dos preços dos remédios, basta consultar qual
quer pessoa que deles necessite com regularidade. 

Muitos brasileiros estão morrendo ou simplesmente abre
viando suas vidas porque não podem comprar remédios de 
uso contínuo. Não faço exercício de retórica, mas narro uma 
situação real, palpável, que pode ser confirmada por qualquer 
médico que lide com pacientes de classe média para baixo, 
ou seja, com 90% da população. 

---' Podemos continuar inertes? Podemos assistir de braços 
cruzados a essa exploração sistemática e iritolerável? Os relató
rios oficiais repetem fatos já antigos_:._ _dívida externa de __ US$ 
120 bilhões, dívida interna também elevadíssima, contas públi
cas furadas- mas, e _daí? 

-Será que esses fatores tém influência nó aUmento de 9qo/~_ 
imposto ao pãozinho e de 100% no açúcar, num período de 
30.dias? 

Concluo, Sr. Presidente, com essa frustração, -que é de 
todo o povo brasileiro, em relação ___ ao governo que apóío 
e cujO-SUCesscYrepresentará a redenção nacióilal, aj:xSs o biêriio 
collorido que deixou em sua esteira o caos e a discórdia genefa-
lizadaê__ _ _ __ __ _ -

Palavras e explicações teóricas, entietanoto_, não bastam 
e não mais são aceitãs pela- poJ)illação --que espera provi
dências concretas e objetivas, principalmente no âmbito dos 
Ministérios da Fazenda e da Justiça, porque os fatos denun
ciados neste discurso e em tantos outros merecem apuração 
e puniÇão exemplares. _ _ 

É intOlerável e precisa receber freio imediato essa cons
tante remarcação de preços, que afeta justamente as camadas 
mais empobrecidas da população. 

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

O SR. PRESIDENTE (ChagasRódrigues) - A Presi· 
dência, nos termos do art. 174 do Regimerito Interno, dispen
sa, na sessão de hoje, o período correspondente à Ordem 
do Dia. 

Volta-se à liSta de oradores. .• ~ 

Concedo a Palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- S_r. Presidente, Srs. Senadores, na madru
gada do dia 24 de agosto_ de 1952, fale~ia, no Pal~cio do 
Campo das Princesas, em ReCife, o Governador Agamemnon 
Magalhães, cujo centenário de nascimento, como represen
tante de Pe:rnambucp nesta Casa e filho de seu antigo auxiliar, 
Dr. jQs_é do Rego Maciel! registro neste 5 de novembro. 

Não setia exagero afirmar que, decorridos 42 anos do 
seu passarileilto, o seu nome, as suas obras, as suas idéias 
e o seu exemplo de homem público continuam vivos na "Capi
tania'-', como ele costumava designar o seu Pernambuco natal, 
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a que, por mais de três décadas, serviu_com altivez e se~edade 
de propósitos. 

Agamemnon Sérgio de Godoy Magalhães é natural da 
antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada,· no sertão cte Pajeú, 
onde nasceu há exatamente cem anos. Foram seus pais o 
Dr. Sérgio Nunes Magalhães,_ Juiz de Direjto_e mais tarde_ 
Deputado Estadual e Federal, e D. Antónia Godoy Maga
lhães. 

Com a transferência do pai para o Recife, em 1905, o 
menino Agamemnon entrou no velho Seminário de Olinda, 
onde ficou por inais: de dois anos, "trocando a Suma Teológica, 
de Tomás de Aquino, por O Principe, de Maquiavel, seu 
modelo'', segundo a feliz e não menos irreverente observação 
do cronista e ex-Deputãdo Andr~de Lima Filho, no seu-livro 
China Gordo -...: Agalnemnon Magalhães e Sua Época. · 

Matricula-se, depois, no Ginásio Pernambucano, onde 
'concluiu o Curso _de Humãnidades. Em 1916,- bachareloy,.:-se_ 
em Ciências J uiídicas e s_ociais pela tradicioDal Faculdade 
de Direito do Recife. . _ _ . . 

Depois de uma rápida passagem como_ amanuerise __ d_a 
antiga Câmara dos Deputados Estaduais e Promotor Público 
da Comarca de São Lourenço da Mata, elegeuwse çleputado 
estadual em 1918, militando nas hostes heg~môn_icaS dO chaw 
mado "borbismo'', do e-ntão GovemadOJ;' Manoel Antônio 
Pereira Borba, ele também um homem probo, a quem sempre 
foi fiel e de quem, em certo sentido!_foi O melhor discípulo. 

De 1918 a !913, como deputado estadual, Agamemnon 
Magalhães demonstraria aos s~us contemporâneos que a sua 
verdadeira vocação era a política, embora iSto não o impedisse 
de postular com sucesso a __ cáted.ra de O~pgrafia do velho 
Giriásio PernambUCano, o mesmo ocorrendo, anos mais tarde, 
em relação à Faculdade de_ º_ireito, onde fOI cátéârático de 
Teoria Geral do Estado,- com a tese "0 Estado e a Realidade 
Contemporânea". 

De 1924 a !930, como Deputado Federal, Agamemnon 
Magalhães representou; irrepreenSivelmente,-os interesses de 
Pernambuco e do seu povo, notabilizandowse entre os que 
mais contribuíram para o advento da Revolução de 1930, 
sob o comando de Getúlio Vargas. _ _ ___ _ _ _ _ 

"Eleito Deputado à Constituinte d_e~f933.:..,..:-$eiu.ri
do o seu biógrafo Nilo Pereira~, ete_~sou~_e_Q_onrar 
o seu mandato, com a brilhante atuação quç ~eve ali. 
Pode-se dizer que a Constituintê brasileira de 33 foi 
um momento dos mais fecundos de sua carreira política. 
De certo, não reuniu todos os luminareS do pensamento 
nacional nas suas múltiplas direções. Mas é bem verda~ 
de que alguns dos _ConstitUintes brasileiros dignifica
riam, por seu saber, qualquer p9vo ~ulto do mundo. 
E ele - prossigo, citarido Nilo Pe!eira - conseguiu 
ter opinião no seio dessa plêiade ilustre de estudioso's 

,e Constituintes?'. 

Disse mais o ·-escritor Nilo Páelra, êffi sua b~Úh~nt~ é 
erudita introdução que fez, a pedido do então Presidente da 
Câmara dos Deputados, Nelson Marchezan, para o perfil par
lamentar do estadista pernambucano: 

"Seus discursos cheios de idéias e pensamentos, 
hauridos dos mananciais fecundos- que são as obras 
dos grandes mestres contemporâneos de Direito Públi
co, deixaram traços indeléveis na construção ju!ídica 
que aquela assembléia se propunha edificar. Poucos 
e bem poucos tiveram aquela posiÇ-ãO- de ascendência 
que só pela superioridade mental lhe pode ser conferida' 

, por ~eus Pares_.',' • 

Em função do seu prestígio pessOal e, sobretudo, da sua 
estreita familiaridade com os problemas da então chamada 
·~questão social", Agamemnon Magalhães _foi nomeado pelo 
Presidente Vargas para ocupar o Ministério dq Trabalho, onde _ 
se houve com eficiência e Dotávei CaPacidade na antecipação, 
cqnforme se pode avaliar do próprio testemunho do Presidente 
Vargas a seu respeito: _ _ __ _ _ _ 

_ "A sua inteligência hícida e ágil, o seu conheci
mento aprofundado dos problemas jurídicos e das ques
tões trabalhistas, a par da operosidade infatigável, dedi
cação aos negócios públicos e lealdade ao meu Governo 
tornaram a sua atuação altamente proveitosa, dando 
ao País a legislação social de que dispõe, tão justamente 
considerada legítima cOnquista das aspirações e necessi
dades nacionais". 

Com efeito, a ele, Agamemnon Magalhães, muito deve
mos a legislação trabalhista, a Justiça do_ T~~JJalho, a criação 
-dos~ institutos de Previdência, as noirnas que possibilitaram 
a sindicalização, a defesa da indústria nacional contra a_ ação 
dos oligopólios internacionais, consubstanciada na famosís
sima lei antiwtruste, a criação e instituiÇ3o do salárlô mínimo. 

De _1937 a 1945, como interventor de Pernambuco, reali
zou, igualmente, dinâmica administração,_voltando a su~aten
ção para os inumeráveis problemas que marcavam, como ain
da hoje, as condições de vida das camadas mais humildes 
da população - a sua "poeira", por quem foi sempre idola
trado. 

Com o retorno da democracia, em 1945, quando muitos 
acreditavam na morte política de Agamemnon, eis_que retor
na, nos braços do povo, à ribalta política, elegendo-se à Consti
tuinte-de 1946, além de, pelo seu PSD, eleger seu sucessor, 
n? figura exponencial do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, atual 
Presidente da Associação Br3sileira de Imprensa, ABI, a 
maioria da Assembléia Legislativa e de nossa representação 
na Câmara e no Senado. Uma verdadeira consagraçã_o, arrima~ 
da numa avalanche de votos. A "poeira_", que nunca lhe faltou, 
quatro anos depois, em 1950~ o levaria,em tP.unfo, ao governo 
do. Estado, em cujo exercício faleceu. 

Como bem disse o inteligente ex-Deputado Amaury Pe
drosa, seu vice-Líder na Assembléia Legislativa de Pernam
buco, "Agamemnon Magalhães tombou como viveu, e gostava 
de viver: govern-ando"_, 

Deputado estadual em duas legislaturas, Deputado Fede
ral em quatro legislaturas, duas das quais como ConstituiÍlte, 
Ministro do Trabalho e da Justiça, Interventor de Pernambuco 
de !937 a 1945, e Governador de 1950 a 1952, além de jorna
lista e professor universitário~ A.gamemnon, ao mOrrer, deixou 
apenas uma modesta casa na' Rua da Ami~de, no bairro 
das Graças, para a viúva e oS filhOS. _ 

_ .J.s,sQ_diz tudo a respeito de Agamemnon, um grande ho
mem de bem de Pernambuco, que hónrou,_ como poucos, 
a política, como··-exercicio, vocaÇão ·e desejo de .se,ryir. Que 
a sua luminosa trajetória entre os_ vivos sejft:,_liOj_~_ mais do 
que nunca, nesSes_ominosos tempos em que vivemos, um 
exemplo para todos nós. 

Além da sua capacidade de antecipação, de madrugador 
de idéias, que ó le;vo.u, pq_r _exemplo, muitos anos antes da 
críâção do -BNH, a construir conjuntos habitaCionais para fa
mílias carentes, denominadas "Vila_s Populares", poder-se-ia 
· acrescentãr a dO Líder sempre preocupado com a formação 
de quadros dirigentes,_ de auxilia_res capazes de, como o tempo 
viria a-demonstrar; alçar vóo com suas próprias ~sas. 
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Chegando ao Governo do seU Estãdo com poucO mais 
de 40 anos, fez~se cercar de jovens recém~saídos da universi
dade, atribuindo-lhes tarefas e responsabilidades que contras
tavam com a ·sua -inexperlêriciã e põiicó -_Ou quase nenhuma 
vivência n6 tràto" da CoiSa pública. 

. COID seu olh3.r -de linCe, ia buscar talentos onde quer 
eles se encontrassem, fossem ou não ligados ao seu grupo 
polítiCO: - - - --- · 

A esse respeito, a nomeação do escritor Nilo Pereira 
para o cargo de Diretor de Departamento de Educação do 
Góverni:i é aiitof6gíCá. · · . . · · 

· Tendo, antes de chegar ao' Governo~ participado da Sole
nidade êle FOrmaiurã dós· BaêharéiS de 1932, gostou muito 
do discurso do orador da tu'rma. Guardou-lhe o nome.· Ao· 
assumir, todo-poderoso~ a Interventoria do Estado, encon
tra-se com' Nilo Pereira,- um rio-grandense do norte que o 
Recife pe-riütmbucanizOu--e, sem mais -ºem m~nos, diz que 
iri3 -n:Omeá-Io pira o D~e_partamento de E.ducaç~o. "Obrigado, 
Dr. Ag3riiéilinon! não tenho nenh~,tma experiénda para assu-
mir esse cargO", disse Nilo Pereira, como resposta. ' ' ' 

·--~'Adquire'!, respondeu Agamemnon Magalhães Secil-' 
niérite. No diá seguinte, Nilo P~reira era o Diretor. 

~ .. E~tr~ .~;~seus díscíp~tOS, d~stacar-se~i~m: Etelvíno Liil.S, 
Apolôriío_ Sales, ~osé dq R~gQ Maciel, meu pai, GerciDO ·de 
POnteS; iàão' R6Ina;]arbas Maranhão, Fábio Córfeã, os ir
mãos· Irineu e José Pontes Vieifã.,--Andrade Lima Filho, a 
quem já me· referi, Paulo Guerra, eX-GoVei1l.atlor de Pernam
buco, Nílo Coelho, que- fOi'Presídeilte do Senado Fede·ral 
e db ·congresso Nacional; Amaury Pedrosa, ex-Depútadó Fe-· 
deral, Barreto Gtilílíaiães, ex-VíOO:--GoVérnâdor de Pernam
bUcO, Osvaldo 'Liimi,- Arinando Monteiro. Filho, seu genro, 
que foi Ministro da Agricultura e Deputado Federal,· Elpídio 
Branco; seu eX-Líder na Assembléia Legislativa de Pernam
buco, José Francisco de Melo Cavalcanti, páJdo atual Gover
nador de Pernambuco Joaquim Francisco de Freitas· CaVal
canti e tantos outros que emprestaram- e ainda emprestam 
notável contribuição aO -IfossO EStadO. -

• • Muitos parentes seus tiveram- e têiiJ. ~destacado pa,pel 
no mundo político; como·<!> filho Paulo(i-etmano, os sobrinhos 
Deputado' E.oberto Magalhães, ex_-Goverriador de Pernam
buco e, atualmente, Deputado Federal, LuizMagalhães·Melo, 
ex-Deputado Federal.e PresjQente_ da A~demia Pe,n;t~mbu
~na de.Letras, Gerald@ Magalhães, ex-~refeitO-do Recife, 
Carlos ,Dani~l Magalhã~s,. ~x-Secretário .de~, Obras -da Piefei
tura da Ci,d;;tde do Recife, José, conhecido comQ_Zezilo Maga
lhães, ex-Vereador do ·~~c~fe; o seti Si:>b~l!~o.-neto Sérgi9 Ma
gàlhães·, atual Vereador.n.a. Câmara Mu_'!)cipal da Cldadedo 
Recife, ê b' Córiego Olíinplp de Melo, ex_'f'refeito da Ci?àde 
do Rip & Jimeiro.Aléin'doisses, projetaduh-se !\o plano cultu
ral outros·familiares seUs:-cóthó o Ártis'tà PlásticO' Aloísio 
Magalhães, prematuramente desaparecidO, o Professor·Aggeu 
Magalhães Filho, o arquiteto Paulo Magalhães e o Dr. Jáder 
MagalhãesM_elo. -__ ' ' · _ ·~,.-

ca·sou-~ com D.- 1\Iitbnieta,- de cuJà1União n3sCeram os 
filhos ~Paulo Germano, Mãria ·Tereza~ Maria Letícia e Maria 
do Carm9; esta espo~a: .aO ex-Ministro· da Agricultura, Dr. 
Armando Monteiro Filho. · HV. 

Registro, portanto, com estas rápidas 'palavras,· a pass:ã
gein do ·centenário do nascimento do- e~Governador' Aga
meriulõli Magalhães; cOmo forma de n:ão- deixar no olvido 
um dos pró-homens de rtossa vida republicana, expressão af 
entendida em toda sua· itttehsidade etimológica, ou se j:i, como 
"Res Publica". ;·r 

E para que· mais viva fique entre nós e nos Anais da 
Casa, a imagem do Dr. Agamemnon Magalhães, solicito a 
V. Ex~, Sr. Presidente, sejam publicados, conjuntamente com 
este discurso, os artigos dos escritores - Ministro Marcos 
Vinícios Vilaça, Secretários de Estado Francisco Bandeira 
de Mello e Roberto Pereira e jornalista José Gonçalves de 
Oliv€:iia -,publicados em jornais de Pernambuco. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR 
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO: . 

O BUGRE DE VILA VELHA 

(Marcos .\'inícios Vilaça) 

nve·goSto espedãi~-e agora recordO, em ·escrever notas 
de apresentação ao livro do meu saudoso Nilo Pereira sobre 
Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães. Edição çomemo
rativa do segundo aniversário da adminiStração Eraldo Guei
ros: Gueiros foi homem bom, generoSo na toiÚência e vítima 
de certos aproveitâdores que primavam pela intriga, pela má
fé, exatamente contrários àquilo que Barreto Guimarães -
seu. leal. amigo - detesta: o engodo, a mentira e o embai
mento. Gueiros governou Pernambuco nos-anos 70._ Agame
non, duas vezes, nas décadas de 40 e de 50. 

GueitoS, de· cuja família só se apontam adversários -
até perseguidos -por Agamerton, apoiou a idéia do livro, 
que lhe levei. _ 

Muito cedo optei em segUir o sertanejo de Vila Bela, 
vendo-o como o líder sem apelos demagógiCOs. _ = • - · 

· · Apreciei senfii-Ihe a ação e t~ntei descobri-lo nas fotogra
fiaS. A;s'reverbáa-Çôes difere!J.tes dos seus olhos ~IDpai)uçados, 
asiáticos, me chamavam a atenção. -

Penso ser marcante que nada lhe arrefeceu o_ C()~pro .. 
misso inspirado em ciências politicas, quando Se dOutriná que 
a-pOlítica é o pensamento realizado ou a se realizar. 

Depois, aprendi em Weber que há políticos por vocação 
e políticos por profissão. EStava entre os primeiros. 

d ponto de referê'ncia· <jõe elegera na meninice - mais 
tarde, sob o compasso de marcha eleitoral de sua campanha, 
um açhad_o_de_Nelson Ferreira ("Na hora H, H, Agamenon'') 
--:-.-parece comprovar que foi um habitante dos territórios 
do futuro. 

A ~o~ª cçn:iio se conduziu no Corigresso ~ na -chefia do 
Estado ou do Partido ( ah! o velho PSB), dos Ministérios ou 
da Folha da Manhã, não foi cemitériO de reputações. ' 

A voz do estadista não desafiou com o· tempo, nei.n- com 
o progresso. Havia o dom de decidar-se à coisa pública, essa 
mesma res hoje embobinada pela, desordem e o regresso. 

_ Ag_amenon Magalhães significa a idéia de que gov~mar 
é reSistir. O que não fosse ó -interesSe público era o ·avesso, 
não· era direito, nem direito! 

Recordo o _dia da sua morte. A notícia chegara em minha 
casa, no àgfe.Stino pé-de-serra do redentor, que o Capibil.ribe 
beija quarido tem água no seu leito de areia, em Limoeiro, 
como uma tragédia políti00--sentimtmt3.1. -

Mas tarde. eu vi, nínguém desceU, nem vivos - mais 
hirto-que Agamenon'o-s batentes históricos do PaláCio do Cam
po das Princesas. E as- deixava horizontalmente. 
- -- - COntraStava coni as empinadas palmeiras daqueles jar
dins,que ainda hoje abanam o céu do meu Recife. 

- Em seguida, __ o cortejo fúnebre cruza uma ponte sobre 
o Cã:j>ibaribe e Se fecha o circuito: as pontes do Recife são 
as vértebras da nossa memória. Sem elas, não somos. 
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Agamenon Magalhães repousa na terra de Pernambuco. 
Espécie de pleonasmo. É terra sobre terra. Ele se fez do 
mesmo chão austero, nobre, cruel, chão-de-chão, e também 
chão de astros. Os de estrela, esses são do Orestes ... 

Tombou como vivera e como, certamente, gostaria: go
vernador. 

Dias antes daquela madrugada que provocou um dissídio 
para Pernambuco ~ a expressão é do seu colega de COngre
gação da Faculdade de Direito, Mário Pessoa - fora fiel 
ao modo como queria viver~ ContOu-me dona Antonieta, que 
ao se queiXar a ele da saúde, ouvira-lhe a advertência. 

.. Velha, se cuide: olhe o Cate te ••. 
Ali não chegou pela conspiração da "indesejada das gen

tes ... 
Fazer Pernambuco, multiplicando-o, foi a sua obsessão. 

Para isso, não teve medidas. nem medidas, nem tolerência. 
Os adversários e os ricos de Pe~a~buco que o digam. Se 
é que há ricos_sobreviventes daqueles tempos. 

Hoje nã<? se pode ver uma casa popular, uma escola 
técnica, uma. boa estrada que não lembremos dele. 

De sua posição ao destemperos do poder económico a 
história constitucional brasileira há de se orgulhar. Daí, até 
a convivência com ós ''coronéis", tema de livro meu e de 
Roberto Cavalcanti. -

Vamos ao mais intimista, que conheço: 
O último livro de sua leitura: Seara de Caim, de Rosalina 

Coelho Lisboa; o derradeiro tema de conversa com dona An
tonieta: o jazigo do_ pai; a fotografia das vésperas do fim: 
com Maria Letícia, neta diletíssima; os afagos mais constantes: 
para a filha Maria do Carm.po, vaidoso do seu talento politico 
e da semelhança nas reações ao que- fosse luz ou sombra. 
E Agamenon tinha bappy hour? Tinha. Na casa de seus dedica
díssimos amigos Lindalva e Jorge Martins. 

Nehemias _Gueiros, seu adversário, um relâmpago de to
das as claridades de inteligência, fez-me revelação inesque
cível, quando uma vez nos econtramos, um Londres, na Em
baixada do Brasil. Emerson Fittipaldi presente. O único que 
não sabia nada de Agamenon. Mas sempre soube dirigir. 

A revelação: 

"A morte dele não deu tempo a qUe noS reconci
liássemos. A nossa inteligência venCeria -a distância que 
entre nós se criou." 

Agamenon Magalhães tem um legado supremo. Em rela
ção a ele a indiferença não existe, sobretudo agora na comemo
ração do seu centenário de nascimento. 

CEM ANOS DE AGAMENON 

(Francisco Bandeira de Mello) 

Todos saberil.Os que Pernambuco vem sofrendo, há muitos 
anos, uma espéCie de perda de função nos destinos do país. 
E isto, infelizmente, de modo generalizado, pois em termos 
económicos, em termos políticos, em termos culturais. 

Fato, esse; evidentemente, que não é bom para Pernam
buco e não é bom para o Brasil. Fato, esse, que ·não póde 
ser aceito de modo passivo por (alguns de) nossa geração 
e, menos ainda, pôde ser aceito agonicamente pelas gerações 
mais novas. _ _ 

Tecer continUamente a recuperação do prestígios de Per~ 
nambuco nos destinos nacionais, pois, deve ser uma afã inces
sante, ingente, urgente de todos, em todas as áreas, maS isso, 
no entanto, vem sendo assumido cada vez com rilenos ênfase 
e por um menos número de pessoas. 

Mesmo assim (não sou um mero negativista) há exeçóes 
admiráveis, entre vivos e mortos, hoje como ontem, simboli
záveis no campo político, por exemplo, em Agamenon Maga
lhães. Cujo centenário de _nascimento, alías, leio em Alex, 
transcorrerá agora no mêS de novembro. A data, .é óbvio, 
deve ser bem comemorada, já que a meinória do pernam
bucano, lembra ainda- Alex, está "cada vez mais andando 
fora do caminho da auto-estima". 

Foi sobretudo no sentido de ritualizar essa auto-estima 
que tomamos a iniciativa de publicar, no Governo Marco 
Maciel, um católogo dos artigos de Agamenon Magalhães, 
Que facilitasse, assim, o acesso· aos pesquisadores de sua obra 
escrita: um livro multiplicador de livros, portanto, tendo como 
tema a atividade jornalística de um político formulador de 
políticos. 

Depois, no Governo de Roberto Magalhães e enquanto 
perfeitamente nessa perspectiva, lançamos a antologia das 
''Idéias e Lutasu de Agamcnon. De logo, procurando inaugu
rar uma coleção do pensamento político pernambucano e per
mitindo, já, esse livro, o livre acesso ao lúcido- pensamento 
de u,m estadista caboclo que marcou fundamente a vida polítiCa 
brasileira e, ainda mais notavelmente, a política e a adminis
tração do nosso Estado. Sendo, portanto, de mOdo pragmá
tico, fácil fonte de acesso para _os estudiosos do nosso pensa
mento politico-social; e, assini, fonte perene de inspiraçãO 
aos nossos homens públicos. 

Serve sobremodo, globalmente, à tarefa de oxigenar e 
~~e:r viva a memória de Perna,mbuco, também n<;> seu belo 
setor das lutas e idéias políticas .. _Ou. seja: no revigOramento 
de nossa auto-estima. . - · · · - · · -

- tv_fas serve também, como .'üm jornal vivo,. ao próprio 
dia-a-dia da comunidade com os seus nill temas e problemas. 
Alguns deles renitentemente atuais: a constituinte, o álcool
motor, o cooperativismo, a ação sOcial, a agricultura,. a cultura, 
o turismo, a indústria, a educação, a democracia, a família, 
a questão agrária, o leite, o açúcar, a habilitação (a sua pertinaz 
e pertinente luta contra os mocambos!), a imprensa, a seca, 
os presídios, a religião, os muniCípios, o carnaval, a saúde; 
a ·liberd3de, assuntos políticos internos e internacionais -
sempre voltado obstinadamente. Agamenon Magalhães, para 
o fuhdo social de todos os problemas~ 

Mas esse livro reflete, enfim_,- o edificante exemplo de 
um homem públicO, com a responsabilidade de Governo, em 
debate diário, em'diálogc:>_constante com a_comuhidade. 

Todos os dia~,: sobremodo na_ Folha da Maabã, expõe 
em transparência o: seu pensamento político, ao mesmo tempo 
largamente provinciano e enraitadamente brasileiro, nunca 
dicotomizado em Cónflitantes vertentes de teoria e prática. 

Diálogo, assi.Õt, essencial à cri~çã.'o de um paíS mod~~o, 
seja do ponto de vista económico,. seja do ponto de vista 
social. Ou, como,:9bserva o ex-governador (e seu sobrinho) 
Roberto Magalhães: "É transparentemente lúcida não s6 a 
sua preocupação com a questão social, mas igualmente com 
o ordenamento da.atividade produtiva". No plano da pernam
bucanidade ele res~~lta ainda, em Agamenon, "o desbravador 
de Pernambuco contemporâneo" e a sua "vocação de austeri
dade e de altivez~'.,. , 

- A edição desse dois livros, realizada na gestão de dois 
governadores pemambucanfssimos, é aqui rememorada em 
homenagem aos cem anos de Agamenon Magalhães e, por 
isso mesmo, para explicitar que ela foi feita, em seqüêncili 
a muitas outras ações e publicações, dentro de uma certa 
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idéia (ou ídéia certã) de recuperação de um tempo ou re~alo~~ 
zação de nosso próprio destino. - --- - - -- --- -

UM CENTENÁRIO ESQUECIDO 

(J. Gonçalves de Oliveira) 

Os valores_ humanOs fundamentais não só inspiram a tradi
ção mas fortalecem a legitimidade daquelas lideranças que 
se sobressaem justamente por legitimar ess-es- valores, mais 
das vezes_, através de pcrformances ex_emplares. Isso é o que, 
por outras palavras, pensava Max Weber quando divagava 
sobre os carismáticos constrotivos, Ele. que tratava a ~xação 
dos valores pelo eu como a verdade humana da graça divina. 
E, assim, encanwa: o carisrn_a numa· amplitude que não s~ 
esgotava no espaço do poder ou dos apctit~s gerados pelo 
mando. 

Esses conceitos não só dão razão mas como-que legitimam 
O- homem público que se sohressai entre as gerações pairando 
acima do hoiizontc _c_omum das lideranças, exauridas pela 
exaustão o-u morte do discurso; ora pelo equívoco do ideá rio 
de que se fez prosélito, ora pela tropelada do "estouro da 
boiada" histórico·. E ainda pela terrível paródia em que_ o 
carismátfco ttansmuta~se no demagogo. 

Entanto, há os líderes de afirmação esplendidamente ge~ 
nuína e cuja destinação carismática impõe-s_e como uma nàtu~ 
reza que fatalmente desaguará na vocação- que é o funda~ 
rnento~vetor da autenticidade~_E que. por isso, é o inverso 
do mito político que é lenda. "história falsa", daí caos termi
nal, jamais prímordial. Em tempo algum valia. Ridísulo ~ 
falso o mito fabricado por artes da autopromoção disf~uç~da 
numa ''plantada" maioria populista. ____ ~-- ____ ~--- -- .~ __ 

Essas considerações informam o propósito de ressaltar 
o_trânsito históficO_c profurid~mente contemporâneo do maior 
líder político pernambucano nos últimC?S 69- anos: AgamenOn 
(Sergio de Godoi) Magalhães, cujo centt:ná_rio çle nasçJmento 
transcorrerá no próximo dia cinco de novembro e, ao que 
parece_, sem que Pernambuco o assinale _condignament~. C-9_mo 
devia. Pois~ até. agora -_exceção feita à iniclatíva do secretário 
Joel de Holanda-. não se_tem notícia de nenhum programa 
comemorativo• à altura da ,importância- histórico~soci.ol~gica 
dessa personagem verdadeiramente superla~iva de nos~-~ hu-
mana idade tropical. - --

A obrigaçã_i;)- in::irredávef de_ assumir a responsabilidade 
dessas comemoraçQes cabcr:i~- a_o pod~r_ ptíblíco. As demais 
institu1ÇOt!'S'deveriam assumir apenas a honrosa coadjuvação. 
Mas um deplorável silêncio é o que transita atê agora a menos 
de 15 dias do todos os títulos histórico evento. 

Urge iilforrrüu às no vãs gerações a _grar\.diosidade_ d_:_a_ pro
jeção-polítíco.:administratiVà de Agamenon Magalhães, cujos 
índices. não caberiam nesta página. Evocar alguns deles é impe
rativo. Pois a substância elucidativa ele deixou explícita meri~ 
dianamcntc na sua volumosa obra política ·contida nos artigos 
do (seu) jornal Folha da Manhã(') · . . . 

Ele foi o mais importante fiador do Estado Novo implan~ 
tado por Getúlio_ Vargas. Mas suplantando ao caudilho em 
objetividade e consciência social, impusera-lhe a Legislação_ 
trabalhista que redimiu milhões _de_ operários brasileiros do 
esbulho de trabalhar sem remuneração_c_erta. ou qualquer assis
tência _so_cial ou direito como o da aposentadoria previden~ 
ciária. ; 

Criou os Institutos de Previdência Social, implantou a 
Lei de N~scionalização do Trabalho; estab_eleceu normas que 
possibilitaram a siridicaliz:a:ç.ão das classes_ profissionais,_ com~ 

bateu os trustes defendendo a indústria nacional; criou o pri
meiro -salário "rníilimo; elaborou o decreto:-lei que instituía 
a Justiça do trabalho. Como administrador (governo pernam
bucano em dois períodos) construiu grande número de casas. 
populares. através do Serviço Social Contra o Mocambo, insta-· 
lou o sistema de crédito cooperativ.o, comparando o latinfun~ 
diário ao ••açambarcador" criou o Serviço de Açudagem e 
Irrigação para combateras secas; instalou os Centros Educa-· 
tivos Operários visando à integração dos setores sociais mais 
populares_ (embriões dos Centros Sociais Urbanos de hoje~.--

Não podemos ter dúvida _de que Agamenon Magalhaes 
inspirou c ·emulou toda uma escola política, na qual pontifi~ 
caram formidáveis discente!;i. Outros, entanto, usurpam essa 
genealogia, que não têm. Mas em meio à presença evo~tiva · 
do excepcional líder pernambucano de expressão nacional. 
exsurge, a esta hora, o inexpugnável espírito-Argamenon. 

Na dramática Hora~ H em que vivemos, o povo pernam~ 
bucano- desencantado- pode e deve alimentar~se do exem
plo cívico e da lembrança de Agamenon Magalhães. Evocação 
que é algo mais do que reverência e testemunho. E .como 
um arrimu-. 

.-Louve-se a oportuna iniciativa do excelente homem 
público e-administrador da nova geração que é Joel de Holan
da, titular da Secretaria do Trabalho e Ação Social, que partiu 
na frente,_organizando uma série de eventos junto aos traba
lhadores, nas vilas operárias construídas por Agarnenon, nos 
CSUS e outros órgãos-, _em homenagem ao estadista pernam-
bucano. . -

. (*)Ex-militante da ala estudantil da UDN. nos ~nos:40, 
iniciamos a vida profiSsional como jornalista, justamente na 
Folha da Manhã (1954), pelas mãos de Edmundo Moraes, 
Paulo Germano de Magalhães, Nilo Per~ira, Valdem"!r d~ 
Oliveira, Luiz Beltrão, Reinaldo Câmara .• Sl1vio Lopes, Amil~ 
car Neves, Diógenes Prado, Guerra de .Holanda, Hermilo 
Borba Filho, Aristófanes da Trindade. Clóvis Menezes, entre 
outros . 

O CENTENÁRIO AGAMENON MAGALHÁES 

(Roberto Pereira) 

Neste 5 de novembro, por coincidência Dia Nacional da 
Cultura, efeméride em homenagem _a Rui_ l;!arbosa, Pernam
buco e o Brasil têm uma outra data à comemoração e à refie~ 
xão_: o centenário de Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, 
pernambucano de Vila Bela, hoje Serra Talhada. - · 

Será que as novas gerações saber.n. o que represe.ntou 
esse morto-vivo para o nosso Estado? É, possível que não, 
vez que_ as escolas nem sempre se _ocupam/preocupam em 
estudar as figuras maiores de seu passado~presente. , 

Pois. bem~ Agamenon Magalhães é daqueles que, .''por 
obras valOrosas se vão da _tel da· Morte iibe"rtando~·-•. ·como 

. . _-_ -; - ' - "'.-I 

no poema camomano. 

Senão vejamos: 
Primeiro, ·foi um homem público por vocação. Inicial

mente, no exercício do magistério, consagrou~se, inclusive, 
corno professor do Ginásío Pernambuco, onde, na sua defesa 
de Tese, aboidou o tema "O_Nordeste Brasileiro:•,, ainda 
hoje atual. Apesar de sua casmurrice, tínha o carisma da 
comunicação, ganhando, assim, o respeito e a admiração dos 
seus discípUlos. - - , , 

Depois, político da melhor estirpe. Dele se dizia: ."Tra
ta-se de um homem inadulável", tamanha a sua auste.ndade. 
o seu caráter. a sua forma retilínea de trabalhar. Honiern-
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de frases curtas. mais do substantivO c do conc-retó, irã av-esso 
às franjas que os adjetivos por vezes e_nsejam.--Esse, portanto. 
o seu estilo, seja nas palavras escritas, Seja rias -proferídas 
em seus discursos de mau orador. como ele mesmo rcconhe- _ 
cera. Por isso, consonante a sua postura, ahorlünava os elogíos 
fáceis· dOs Dãjuiadores do poder vigente_. _ ~-- _ 

Bacharel pela Faculdade de Direitocdo-Recife (1916) e 
nomeado promotor público da Comarca de São Lourenço 
da Mata. ainda nos verdes anos, 1922 elegeu-Se Deputado 
Estadual, ao tempo em que ing!"ess~:m nas-lides jornalísticas, 
completando a tridimensÍónalidade de sua vocação de homem 
público: o magistériO, a política e a Imprensa. -

Pode-se dizer que o seu mandato na Càsa_ 9-e J9~quim 
Nabuco. de logo--eleito o seu prim'e-iro secretário, foi uma 
escola para a qual nascera predestinado aos mais elevados 
cargos- e- e-ncargos nas -diversas e,SCCnl"S" (fe-competência. 

· · Como redator de A Província e, cm especial na Folha 
da·Manhã, matutino c vespertino da sua pro-priedade, trans
mítia,·cristalina e duramente. as suas idéias, sempre num eSttlo 
curto, a ponto de ser chamado por Andrade Lima Filho. um 
jOrnalista "Short''. Nos seus escritos muito dos_quais_ reunidos 
em livro pela Fundarpe, no GoVernO Roberto Magalhães. 
estão a síntese do seu pensamento ortodoxo~ sobre temas 
como: a realidade brasileira, a sua permanenré 'tuta contra_ 
os mocambos, o cooperativismo, a·s secas, a H Guerra Mundíãl 
e inúmeros outros desafios e problemas do seu ~empo, sem 
falar no Estado Novo, uma das _suas defesas permanentes. 

Agamenon Magalhães, __ por seu ca:r:isctla, lutas_ e idéias, 
tarhbém merece ser lembrad9 por sua doutrinãção diária pela 
imprensa. se) a pela tenacidade,_ seja pelo poder de síntese, 
do governante cioso e·_diligente ·com __ a: causa ·pública, mas, 
por igual, bom administrador do seu tempo-trabalho, sempre 
reservando minutos à -pena para os artigos e ed-ilori"ais. . 

' 'Meu pai, escritor Nilo Pereira, no seu livro!"Agamenon. 
Magalhãe_s:.. Uma Evocação Pessoal", além de trâçar o retrato 
humano e profissional desse estadista em tela, enfocou a sua 
disciplina, inclusive aludindo ao fato de o mesmo. enquanto 

governador, sempre dispor de uma hora, pós-almoço. para
a· ses_ta, cumprindo i-ig6rosamente o seu expedi~nte matinal 
daS 8 às 12h., à tarde, das 14 às 18h., nem mais, nem mesnos, 
o suficiente, à época; para se alinhar _a Manoel Borba na 
estirpe dos grandes de PernambUco no exe-rcfcfocpolítico-admi
nistrativo dos serviÇoS públicos_._ 

Inesquecível, enquanto Ministro do Trabalho,no governo 
Getúlio Vargas, os-avanços por ele Cometidos n~s Leis Traba
lhistas, consolidando-as e consagrando-as como direito à classe 
operária, até então es~ra:vizada pela e_xplor~ç~o··capitalista. -

ComO Interventor Federal em -Pernambuco, períOdo 
1937/45,~em plenO Estado Novo, o "'China O:o_!9o'~_çoni0 era 
cor\.hecido, teve a suá prirrteíra oportunidade político-admi
nistrativa no Estado, tendo se notab!li~ado por uma: das mais 
profícuas gcstões_já- realíza-das em nossas plagas, monp.ente 
pelos resultados sociais. Primeiro, saneou as finánças;harmo
nitando-as à obras de grande apelo popular. tais como: mater-

. nidades. escolas, estradas, casas populares. edifícios públicos, 
ao tempo em que otimizava as ações funcionais das repartições 
sob a.~a égide. 

o-co"ridão do seu carisma residia, sobretudo, na mo"rali
dade do trato- com -a coisa pública, o que lhe foi rendend~ 
credibilidade e liderança. 

Uma das suas marcas, setp sombra de dúvida, foi a luta 
encetada contra os mocambos, a ponto de merecer de um 
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sociólogo amePcano a seguinte assertiYil: •· A ~ffipánha contra 
o mocambo é_ o maior ·movini.ei116- social do Brasil, depois 
da Abolição". 

Em 1950, depois de contundente e inesquecível campanha 
Política, que teve na marcha-frevo de Nelson Ferreira ''Na 
hora H, H, Agamenon" o seu carro-chefe, díríamos, hoje 
o seu astral, ele foi eleito governador de Pernambuco, tçndo 
assumido o bastão em jantiiFO-cde 1951 para confirmar suas 
indeléveis qualidades -de -execUtivo, de excelente adminiStra
dor, sendo marcante na pavimentação de_ estradas, na constru
ção de hospitais, escolas, casaS populares, com o rigorismo · 
de não_comprometer o TesOuro, como gostava de aludir. 

Guardo nas minhas retinas a sua figuta amorenada e 
achinesada, de chapéu de chile, sapato de duas cores, todo 
de_ branco numa "princha'' a ~qdf_! prova, fazendo interagir 
a indumentária com a suã austeridade, uma quase carranca 
na sua "feroz honestidade'\ com<Yg-óStava ae dizer Nilo Pe
reira. 

De uma feita, meu Pai adoecera de mal infantil; um1:1 
forte papeira. Dr. Agamenon Visitava-o diariamente·, mas não 
subia ao primeiro andar, próximO ao leito do enfermo, porque. 
hipocondríaco-, temia o contágio. Ttaosmíti-lhe o desapon
tamento do meu pai com a Assembléia Legi"slativa, naquele 
tempo considerada uma "lama''. Ele chamou minha mãe, 
Lila, pedindo-lhe explicações. Mamãe -retrucou: essa imagem 
foi de um dia de chuva, não é o que o senhor está pensando. 
Resposta pessedista, com certeza, pois não" cabia polemizar 
àquela altura. 

Pena o fatídico 24 de agosto de 1952, pondo um ponto 
final da vida desse ilustre brasileiro de Serra Talhada, enccr

. rando uma carreira cuja culminância, segurl89 voz geral; teria 
stdo a Presidência da República, o que desenharia outro cená
rio: 'â_ç): -BraSil do passado e do presente. Ficou, entretanto, 
o"legádo de bravura e de honestidade às novas gerações, até 
para contracenar com outras desventuras do seu tempo suce-
dânio. _ _ _ _ ___ __ _ 

Dizia-se, antigamente: "'quando a luta não se 9ferecia 
a Agamenon, ele se oferecia àluta". Ei~. portanto, a síntese 
do guerreiro sempre prof!tO ao nosso Est3do, quando ele mes
mo dizia ''Pefnaffibuco é a minha visão obstinada". 

No seu centenáriO, nada mais justo do que lembrá-lo 
assim, pernaiitbucano obstinadO pelO seu povo, a então "pOei
ra", pelo desenvolvimento do Estado e pelo seu processo 
social. Deus o tenha em bom lugar, esse é o vo.to dos pernam
bucanos reconhecidos. 

Durante o _ái~curso do Sr. Marco Maciel, o-s;. 
Chagas Rodrigues, ]'-' Vice-Presidente, deixa .a çadeira 
da presidência, que é ocupada· Pelo Sr. Nabo r Júf1ior, 

_2" Secretfin·o;_ 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- V. EX' será_ aten
dido, nos termos regimentais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Pronuncia o seguin
te discurso.)·...:..:.-sr. Presidente, Srs. "Seriàdores, no Brasil, 
c!_e:_quando em vez, surgem vozes dissonantes pregando separa
-ção. Ur;na das razõeS: trazidas pelos que alimentam idé!as sepa
ratista diz respeito à imensidão territorial do País: _o Brasil, 
por ser tão grande e díspar, é inadministfável; portanto, deve 
ser dividido. 

Não desejo aqui abordar a questão do separatismo. Que
ro, sim, a partir da consideração das dimensões da superfície 
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do território nacional, afirmar que a grand_<?_za física, ao invés 
de incentivar a divisão, é motivo muito fOrte para que a união 
e a solução do problema administrativo seja uma questão 
de tempo. 

No primeiro caso, a grandeza d_o territórío é motivo fórté 
da união, porque a sensação da impot~ncia, experinientada_ 
diante das distâncias incomensuráveis, faz nascer sentiinentos 
de mutualidade e de solidariedade. 

Em relação ao problem-a adniúlisirativo, a solução não 
é a separação, más a divisão de responsabilidade. É, sobre
tudo, um programa de_ conhecimento e de descentralização. 

Colocadas essas premissas, Sr. Pre-sidente- e S!s. Setiado
res, quero referir-me à necessidade e à urgência que o País 
tem de pensar em estabelecer um sistema- nacion~ __ que favo
reça a integraç:[o de nossa gente, eSpecialmente dos jovens, 
pelo trabalho. 

Nesse contexto, lembro o silencioso trabalho que o Pro
jeto Rondon realizou durante pouco mais de vinte anos, atra
vés de dezesseis campio avançados, disposto~ e~ pontos estra
tégicos das regiões brasil~iras mais desprovidas de profissio
nais. Geridos por universidades, sob o lema "integrar para 
não entregar", os campio avançados eram pólos para onde 
eram encaminhados, em estágio, jovens universitários re-cérh
fonnados, para conhecerem a região, sua gecnte, suas carências 
e prestarem serviços profissionais._ 

As equipes dos rondonistas eram constituídas tecnica
mente e treinadas de conformidade com programas a serem_ 
desenvolvidos na área, em colãboração com as entidade~ pú_-
blicas locais, estaduais e municipais. __ _ 

Amazónia e C~ntrO-Oeste foram du_a_s regjões beneficia~ 
das pelo Projeto Rondon. 

A t~oca cultural,_ o retorno com a mente impregnaüa 
por uma realidade difefeilte, as opiit10es, as discussões dentro 
da equipe interdisciplinar e a ••conta_minaçáo" da instituiçâO 
e da própria comunidade pela problemática amazôniéã_ eralJI 
simplesmente emocionantes e profundamente valorizadas por 
observadores atentos", escreveu Sérgio Máfio Pasquali, co-
mentando a experiência. -- " __ 

Os trabalhos eram estabetecidos de acordo com as prõgra
mações dos go_vernos locais e, freqüentemerite, peta inidativâ. · 
da própria uníversidade, após levantamento da situação:e: con:... 
dições geográficas, ec0~Óll}ic3s e soCiâís ·aa região: 

O intercâmbio cultural e a integração com a reaiidade 
local das pequenas comunidades amazónicas e do Centro
Oeste foram intensos e· criaram o que sê- deríominou mais 
tarde "dimensão psicológica" do Projeto Rondon. 

Muitos dos jovens rondonistas, após obterem a forma
tura, regressaram às áreas para lá exercerem suas profissões 
em setores onde não havia profissionais com Iorniação-especf
fica. Era, concretamente, u~ processo de interioriz.ãção de 
técnicos, que acabou sendo um dos produtos do Projeto Roo
don e proporcionou a fixação de dezenas de profissionais no 
interior da Amazônia, do Nordeste e d_o Centro-Oeste. 

Em 1989, o Projeto Rondon foiextiilto, deixandO dissemi
nado nas regiões onde atuou uma clara sensação de missão 
não-concluída, missão n~o-esgotada, C? ainda não .substituída. 

Em 1993, o GoverriO Federal, através do Mínistério do 
Trabalho, instituiu o Projeto Labor- PROLABÚR, com 
o objetivo de levar o jovem recém-formado brasileiro a trah3.-
lhar em cidades do interior. -

Com apenas poucos meses de vida, o Projeto já reCebeu 
a candidatura de dez milhares de pessoas-com nível superior. 
Apresentaram-se administradores de empresas, economistas, 

advo_g~d_o_s._] ~entistas, __ médiFQs, ep.g~nheiros civi~ _e outros~ 
Segundo as notíci~s divulgadas pela inl_prensa, mais de cem 
especialidades universitárias ínscreveram:.se. -· _ 

__ lnfe:_lizmen_te, nq e_!!tanto, por razões várias, o PROLA
BOR f!IUito pouco efetivou durante esse período. 

_ _ Mesmo assim, no ~ntanto, o progra"Q"Ia é elogiável e cons_
titui, talvez, o início de uma guinada do Brasil para a desco
berta do seu interior, dos imensos espaços do -interior brasi
leiro, o_nde vivem comunidades inteiras no mais -compieto
abandono, desassistidas e carentes de tudo. 

Além disso, representa um horizonte novo para a leva 
de jovens brasileiros que terminam os· estudos universitários 
e não encontram empreg9 ria cidade. EstUdos informam que, 
hoje, apenas dez por cento dos cerca de duzentos e trinta 
mil profissiOnais de nível superior, que a cada ano entram 
no mercado de trabalho, conseguem engajar-se na especia
lização na qual se formaram. OS noventã por cento restantes 
deslocam-se para outras atiVidades_,_para outras áreas de servi_
ço ou ficain desemPregados. 

Ainda hoje pela manhã, fiquei muito fdiz -a.-o Ver_ no Pro
grama Bom Dia, Brasil, da Rede Globo, uma entrevista de 
S. Ex• o Sr. Ministro da Saúde, Dr. HenriqUe ~antiHo. S. 
Ex~ disSe- iji.Je o Ministério __ da Saúde_ estará proporcionando 
a interiorização da classe médica do Brasil, dando i]Jce~tjv:os 
pãta que ·o médico vá pa·ra ~_!n d9s ~unicípios onde não haja 
sequer um profissioOaCO Ministro Henrique Santillo também 
fez ver que mais de duzentos Municípfos brasileiros- já -se 
estão -preparando para, em um esforço somado entre Minis
tériO ·da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados e as 
Pre!eituras ~-l!Oicij:)aís, recebei iiãõ só-o-Profissional da área 
médica, como também enfermeiros e um agente comunitário 
de saúde. 

É de __ projetos simples e objetivos como esse que o Brasil 
precisa para fazer a interiorização da mediciriã.. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, defendo neste in,stante 
a necessidade de recuperar e potencializar a filosofia do antigo
Projeto Rondon, e parabenizo o Ministro Henrique Santillo 
por ter lançado um miniprojeto Rolldon na área específica 
da saúde pública brasileira. 

~ ·A "realidade social, eoonómica e política âo nosso País, 
do seu desenvolvimento sustentado, particularmente da mi
nha. da nossa Região, a Amazónica, da qual fazem parte 
os Estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amazonas, 
Pará, Amapá e Roraima, bem como um pedaço do Maranhão 
e Tocantins. As Regiões CentrO-Oeste e Nordeste, no con
texto da consciência ecológiCa moderna,_ exigem respostas pró
prias. 

Não tenho dúvida de que a presença da universidade 
e a força do trabalho dos jovens é um caminho seguro para 
o s·urgimento e a criação das respostas necessárias ao desafio 
do desenvolvimento e do crescimento do BrasiL 

Portanto. nesta oportunídade, faço ver as autoridades 
do Governo_ Federal, em especial o_ Senhor_ Presid~nte da_ 
República, Dr. Itamar Franco, no sentido de dar apoio para 
que o pro labore seja um novo Projeto Rondo_n para engran
decer o nosso País. 

Muito obrigado. 
·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito-b-em!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senad_or Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB ...:.: RO. Pronun-cia- o-se
guinte discurso. Sem revisão dõ Orador.) -Sr. Preside-nte! 
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Srs. Senadores, venho nesta manhã à tribuna do Senado da 
República pata dar conhecimento à Nação de alguns fatos 
que, na condição de Relator da CPI da Privatização, tive 
a oportunidade de tomar conhe~imento _e, cpino tal, quero 
nesta hora deixá-los consignados ·nos AnaiS: _Aliás, nesta Casa, 
o meu diálogo fOT até agora cOm os Anais.--· - - - - -

Apesar de, em diversos momentos deste mandato, ter 
tido a oportunidade de denunciar fatos· e eventos que estavam 
em tramitação, no sentído de prevenir a ocorrência de ilicitu
des, infelizmente a nossa- ·voz não foi o~ vida por ninguém. 
E aqueles que deveriam ouvi-la fizeram ouvido? moucos. 

Entretanto, Sr. Presidente, devo dizer das dificuldá.Oes 
iniciais dessa CP!, a qual trata dos atos do_ Programa Nacional 
de Desestatização, que tem encontrado toda sorte ~e dificul
dades, porque a composição da Comissão está comprOmetida 
com a idéia de que nada se deve investigar no que -se refere 
àquele Programa. Na sua absoluta maioria - eu faço esta 
denúncia -, efetivamente não se quer saber o que se passa 
nos bastidores, o que encobre essa caixa-preta da privatização, 
como bem alertou ao povo brasíleiro o Ministro do_ Planeja
mento, Alexis Stepanenko. 

Entretanto, eu, que estou em contato com diversos fatos, 
nesta hora ainda os preservo, porque deverei anunciar o resul
tado das investigações no-momento final do relatório. 

Mas, Sr. Presidente, já sabemos que os paganiénló's feitOs 
na aquisição de ações de estatais foram realizados com títulos 
vincendos. E se compulsássemos o art. 16 da Lei n" 8.031, 
de 12 de abril de 1990, especialmente no inciso 11, _yeríamos 
o-seguinte: 

"Art. 16. Para pagamento das alienações~ pre
vistas no Programa NacionãJ de DesestatizaÇão, pode
rão ser adotadas as seguintes formas operaciona:is: 

II- os detentores de títulos da dívida interna ven
cidos, emitidos pelo alienante das ações ·ou dos bens 
e que contenham cláusula de coobrigação de pagamen
to por parte do Tesouro Nacional, poderão utilizá-los 
como forma de quitação de aquisiÇão, caso s~jam :ad
quirentes das referidas ações ou bens." 

A lingUagem, com.o vê y. _Ex•, ~r. Presidente, não é 
a da melhor técnica Tegi.Siativa, mas, de qualquer sorte_,:_ fica 
expresso que são só títulos vencidos, até porque· qualquer 
título, para conter o eãráter de exigibilidade, necessita estar 
vencido. Ninguém está obrigado ~ pagar dívidas Yincendas. 
Pagará no dia do vencimento. 

E é evidente que a União, quando resgata esses títulos, 
faz o pagamento após o vencihlerito. · 

Sr. Presidente, aqui também poderíamos agregar o dis
posto na Lei n' 8.250, de 24 de o~tubro de 1991, que faz 
uma interpretação do que dispõe o art. 16 da Lei n• 8.031. 
Aqui shn, -de certa forma, poder~se-ia até pensar _que, pela 
amplitude das disposiçdes, fossem asSegurados quaisquer títu
los para comprar ações das estatais em leilão. Na verdade, 
o que se quer aqui é ampliar a natureza dos títulos. Quaisquer 
títulos poderão servir para comprar ações, tnas·nuneã âs títll_los 
vincendos. _ _ _ _ ___ __ _ ____ __ _ _ 

Essa preocupação, ·essa exegese, Sr. Presidente, que aca
bo de formular de maneira tão simples e singela, tem efetiva
mente sustento e supedâneo·na realidade dos fatos. 

Em verdade, ampliou-se o espectro das moedas que cons
tituem o-cesto das moedas para a privatização. 

Não há dúvidas de que, quando se lê!!m hoje as dispo
sições da Mêdida Provisória- rio:l362, de 25 de outubro de 1993, 

no seu art. 19, quando se refere ao art. 16, da Lei fl9 8.031, 
expressamente estabelece esta medida: 

"Ficao Presidente da RepUblica autorizado a defe
rir nó prazo de 30-âias formas operacionaiS-e os irieío"s 
de pagamento a~eitos para a aquisição" de bens e direitoS 
no âmbito do PND. desde que atendidos os seguintes 
princípioS ..... /' - - -- -- - -

-É realmente até preocupante que se admita no inciso 
I a aceitação de moeda corrente do País, quando me parece 
que es~ regra é·gerãl, dispe~sável de ser elencada no texto 
legal. 

De qualquer sorte, é preciso fazer uina leitura bastante 
séria sobre o que dispõe a nova redação do inciso I do art. 
16 da Lei n' 8.031: 

-"Preservação dos créditos já aceitOs e~ ieilão- co_-
mo meiO de pagamento no PND." 

-- Iss_o quer-dizer, Sr. Presidente, que nada mais se "quer 
fu:zer do que convalidar qualquer forma de pagamento reali
zado no processo nacional de desestatizaçãO.-Aqui se quer 
-convalidar até o ilícito; aqui se quer dar cobertura legal àqueles 
atas que eventualmente não atendessem. aos princípios legais 
estabelecidos na legiSlação própria. O que se quer, Sr. Presi
dente, é dar uma cobertura da lei a atos inquinados de nuli
dade. 

Nesta hora, Sr. Presidente, que se quer realmente passar 
este País a limpo, que se quer, sobretudo, impor novas narinaS 
éticas na conduta da Administração Pública e também da 
vida privada brasileira, é inadmissível que a lei venha tentar 
encobrir atos que não têm sustentação legal. 

No mínin-to, Sr. Presi_dente, trata-se de uma tentativa 
leiif~n:ante absolutamente imora,H É por isso que faço este 
alerta, sobretudo quando a lei delega esses poderes, de forma 
ampla e geral, ao Presidente_ da República. Quer dizer, Sua 
Excelência poderá convalidar todos os a tos, todos os créditos 
já aceitos nos leilões anteriores. Creio que o Presidente da 
República deveria refletir de maneira mais profunda sobre 
essa delegação,_ porque ficará Sua Excelência responsável por 
qua-lqu_er_ ato d~ssa natureza. Melhor seda que a lei_ estã.bele
-Cesse, ·mas melhor ainda que nem a lei, nem o Presidente 
da República pudessem convalidar atos nulos ou ilícitos. 

Este é o _alerta que quero_ faz~r na tribuna do Senado 
Federal, para que, na apreciãÇ_ão· desta Medida Provisória; 
no Projeto de Conversão, se possa eivar da legisl_~çáo_ dispo
siçõe-s dessa natureza. Não estamos aqui, nesta hora, dispostos 
a estabelecer o mil_agre da transformação dos atas ilícitos em 
aios_ legais. Não podeffi.os sacralizar o, crime e, sobr_et_udo~ 
é preciso que a conduta -moral também atinja o pro"cedinlento 
legislativo, porque para mim, Sr. Presidente, a pior corrupção 
é aquela que deriva exatamente do processo legal, quando 
a lei é manipulada no sentido de favorecer situações concretas 
ou dispor sobre casuísmos. -É realmente a lei uma norma 
geral destinada a talhar condu_t~s sociais, mas nunca para -ser 
dirigida ao caso .concreto e legalizar o ilegal. Jamais poderfa
mos conceber que ela servisse de in~trumento a u~rra corrupção 
implícita. 

É por isso, Sr. Presidente, que quero fazer este alerta 
ao Presidente da República, no sentido _de que Sua Excelência 
não aceite essa delegação que lhe querem imputar através 
de Medidas Provisórias; e, agora, através de lei, no Projeto 
de Conversão, priricipalmente, Sr. Presidente, quando Sua 
Excelência deverá ãssumír pessoalmente a responsabilidade 
pela aceitação de créditos líquidos e certos. A questão da 



10302 Sábado 6 -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção-11) Novembro de 1993 

liquidez e da certeza _de um crédito _não quer dizer que o 
crédito seja exigível. A exigibilidade é essencial, Sr. Presi
dente, e isto pode decorrer_, _ _p:Qr exemplo, de condenações 
ji.Idiciaís tfãnsitadas em julgadõ, m~s ainç:la esgotado até o 
prazo da última revisão que se possa obter, que é a ação 
rescisória: Mesmo depois do trânsito em julgado, ainda é 
possível rever determinadas. 9ecisões judiciais atra~és da ação 
rescisória.- - --

E existem hoje, Sr. Presidente, condenações inomináveis, 
em razão de encontrar-se a União indefesa e~ jlJ.ízo. As cõtide
nações se agigantam, e :rlinguénl defende o interesse do povo 
brasilejru. _ Ações de toda ordem prolife_ram nos _Tribunais, 
nas instâncias singulares, ·condenaç~es_imensaS. É reã.Jmente 
uma dívida impagável que se vem obtendo através de decisões 
judiciais, das quais não quero àqui anteCipar qualquer juízo 
de mérito, ·mas denunciar ao País que essas condenações se 
passaram diante de verdadeira revelia processual. É evidente 
que o termo técnico da revelia nãQ oc9rre. contr~ a F.azenda 
Pública, mas -enl circunstânciaS em que a União, suas autar
quias e, às vezes, empresas públicas não têm se defendido 
em juízo; encontram-se indefesas. E aí, Sr. Presidente, a co_p;
seqüência mais imediata é i confissão -do eStado de fato; a 
confissão e a anuência como· pedido inicial. E o juiz, em 
muitas drcunstânci~s. nada mais pode do que condenar inte
gralmente, em razão dessa falta de defesa nas ações que vêm 
tramitando em juízo contra a União, .suas autarquias ou em
presas a ela Jigadas. É por isso que a situãç_ão merece llma 
reflexão por parte do Poder Executivo, por-parte do ?_oder 
Legislativo e também do Poder Judiciário. 

Sr. Presidente_, é lamentável o que vem acontecendo. 
E é também preocupante que dispósiçõe:fdessa natureza S~jam 
delegadas ao Presidente da Rep~blica, que poderá abrir uma 
porta para negociações ã.(rãyés de todos os estamentos do 
Poder Executivo, se estabelecerem aí negociatas, mesmo con
tra- a vontade do Presidente da República, homem correto 
e honrado. 

Nessas circunstâncias;· temOs que~ ~nos-prébcUpar com-ós 
métodos que são impostos à conduta adminis~rativa, Sr. Presi
dente, com· as circunstâncias Que se desenham nesse projeto 
legislativo, porque possivelmente serão_ aprovados integral
mente_pelo Congre~s9 NaçiçriíaT, -dada a disposição que se 
tem contra qualquer idéia de pre_servação do património públi
co_ no que se refere ao PlaQO Nacional de pesestatizaç·ão. 
Passam:IO este projeto integr~.tm_ente, JiCará..o Presidente da 
República em situação delicada de responder por qualquer 
ato que realmente venha a c_Qil:_trl!_ri_ar a -:moral e, sobretudo, 
a étic-a ita- cOnduta de todos os membros da Administração 
Federal. 

É por isso, Sr. Presidente, que entendo_ qu~ Õ Coil'gf~sso. 
deva rejeitar, in totum, a nova redação proposta para o art. 
16 da Lei no 8.031. Vejam V._Ex•' que aqui, mais uma vez, 
no inciso IV, quando dispõe·que os créditos líquidos e certos 
contra depositantes de ações· no Fundo Nacional de Desesta
tização poderão ser aceitos apenas para a aquisição de ações 
representativas de capital do depositante ou de empresas, 
bens e direitos de sua propriedade, abre-se uma perigosa opor
tunidade para desrespeitar os princípiOS da boa gestão. E, 
por outro lado, quando se dá també_m ~~ preside,nte d~ Repú
blica a competéõcia para iridiúi- qualquer crédito ou títulos, 
até a possibilidade Qe títulos ~incendo,s~ ~ediante !J,ma nego
ciação, realmente o Presidente da República fica em _situação 
mUito delicada. 

Por essa razão, eu gostaria de obter uma resposta do 
Líder do GovernO nesta Casa sobre como o GáVeino_ encara 
as disposições que acabo de mencionar. Preciso de uma respos
ta, porque acredito que o Senhor Presidente d~ República 
não foi devidamente informado da extensão e das conseqüên-
cias da nova redação do art. 16 da Lei n<? 8.031. -

Sr. Presidente, tudo isso-acontece no momento em que 
queremos inaugurar, neste País, uma nova aurora-de decência:; 
tudo isso acontece porque há pressões, intromissões de inte
resses escuses na gestão pública. ~ão tenho dúvidas de que 
essas disposições têm inspiração estranha ao interesse público 
e até às entidades públicas envolvidas ness-a matéria. Á meu 
ver, trata-se de sugestão cabotina, de uma redação esperta, 
mas sobretudo perigosa-, esta sobremodo do inciso II do art. 
16 da Lei n9 8.031, já estabelecida pela Medida Provisória 
n' 362. 

A preservação dos créditos já aceitos em leilão é uma 
convalidação. E só se convalida, Sr. Presidente, só é necessário 
uma disposição legal para preservar o que não está certo, 
o que está, no mínimo', incorieto; conseqüente-mente, podería
mos dizer ilícito. 

O que se quer é transmuta.~ a na_tu~za das coisas, transfor
mar o ilícito em lícito; tiansformar o crime em prática legal. 
É essa a essência da disposição do inciso II do art. 16 da 
Lei" n9 8. 031; essa é a essência -das dúvidas em relação à conduta 
da Administraçã_o Pública no que se refere ao Programa Nacio
nal de Desestatização. 

Tenho certeza de _que o Governo Itamar não se" Prestará 
a essa tarefa de consolidar si~uações irregulares~ Temos refe
rências e provas de que muitos_ títulos foram_incluídos indevi
dam~_!lte e aceitos impropriariteilte- no processo de desestati
zação. Agora, pretende-se delegar ao Presidente da República 
poder para convalidar essas situações. 

É profundamente lamentáve.I. que, nesta hora em que 
o País inteiro clama por moral, por uma conduta hígida, se 
tente_, via leg~l. da forrn,.a mais sutJI, sorrateira - por que 
não diZer Criminosa -Sacralizar o delito. -

Não podemos sacralizar o pecado; não podemos conva
lidar os atos irregulares. Os atas nulOs devem ser refeitos; 
os ates irregulares devem ser corrigi<;los, e punidos os seus 
responsáveis. 

Chamo a atenção desta CaSa, nesta hora, para que dispo
sição dessa natureza não conte com a cumplicidade do Con
gresso Nacional, não mereça anuência genuflêX:a ~:......Como sói 
acontecer- do Congresso Nacional, principalmente porque 
se trata de medidas relativas ao Programa Nacional de Deses
tatização. 

Não sou contra o Progra_ma, Sr._ Presidente, sim, sou 
contra a sua concepçãó. Sou contra_ a maneira Como vêm 
Se-ndo alienados os bens do povo brasileiro. Esse processo 
não reSiSte a- tim teste -de_ legitimidade: está eivado de erros, 
de irregularidades, as quais vamos tentar demonstrar, num 
trabalho solitário-de dois ou três membros da Comissão. Va
mos dar a conhecer, no moment~ próprio, um~ série de fat9s 
que, por certo, exigirãO uniã-fevisão sObre muitos do~ leilões 
que ocorreram no processo de desestatização. 

Não se __ p_ode fazer apenas argumentação técnica para de
fender os -minguados preços recebidos nos leilões; não se pode 
fazer apologia do método, que é o fluxo de caixa descontado, 
para explicar ao povo brasileiro que as ações das estatais 
não valem nada. N_"ão, Sr. Presidente, não é verdade, _Existe 
um património- imenso, investido nos últimoS dez anos, nessas 
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33 empresas constantes do rol daS estatais-que serão privati~ 
zadas -investimentos da ordem de 21 bilhões de dólares. 

É evidente que não se vai recuperara·quantià da venda 
de estatais; no entanto, devemos pensar que esse número 
deve ser maximiZado e não cada vez mais vilipendiado, cada 
vez mais aviltado. O patrímónio, quer no setor_petroqUími.co, 
quer no setor siderúrgic-o, quer no setor de fertilizantes, não 
pode ser transferido à meia dúzíã de cidad~os. - --

O País, por· certo, encontrafá nesse relatório a· memória 
dos acontecimentos. No momento propício, -quando a digni~ 
dade, o cuidado e ·o zelo com o patrimóniO público estiverem 
na ordem do dia, essas sitUaÇões--serão reviStas--e -passadas
a limpo definítiva:mente. Não_ podemos admitíi esse saque 
ao património- público sob o manto de uma lei_realmente 
perversa aos interesses gerais da Nação. -

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT --SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
o Brasil continua sofrendo as conseqüências da crise firiariCeira 
em que patina há tantos anos, mas õ sistenia financeirO- brasi
leiro é uma ilha de prosperidade que desperta admiração -e 
inveja nos bancos. dos países do chamado P_rimeiro Mundo. 
Graças à ciranda financeira, filho espúrio do prÇJcesso inflado~ 
nário galopante, os bancos brasileiros são responsáve-is por
lO% _do Produto Interno Bruto (Pffi), quando, rios Estados 
Unidos, respondem por apenas 3% do PIB e, na Alemanha, 
por 4%, revelando uma hipertrofia que é o mais gritante 
sintoma da anomalia co!n que, infelizmente, conViverriOS. 

Principal responsável pelo giro.da dívida pública interna, 
os bancos desempenham em um país castigado_ por grave crise 
o papel de verdadeiros abutres. Enquanto o sistema produtivo 
padece as conseqüências da recessão, que gera um- mercado 
de consumo sempre limitado pelo baixo poder aquisitiVO--da 
população, os bancos brasileiros funcionam coÜJ.o verdadeiras 
bombas de sucção da economia naciortal, regístrando níveis 
de rentabilidade em relação ao capital que causam furor em 
todo o mundo capitalista. __ _ 

Segundo dados que acabam de ser publicados, as 500 
maiores corporações não financeiras _t!_Yefám, em 1922, UD_! 
lucro médio de 2,2% -Sobre o património~:-OS 50 maiores ban
·cos registraram uma rentabilidade média de 9,8%. Pelos lucros 
fabulosos que· tiveram no primeiro semestre deste ano, essa 
rentabilidade média deve aumentar significativamente em 93. 
Basta dizer que o Bradesco teve uma rentabilída<fe no primeiro 
semestre deste ano de 6,1% contra 4,8% eln ·92, registrando 
um ~ucro de 161~6 niilhões de dólares entre jãrieiro e }Unho. 
O Banci> ITAÚ ficou em segundo lugar, ÍZS;i milhões de 
dólares e uma rentabilidade que acusou a excelente marca 
dos 6,5%. ·" -- · --·· · · . 

Os lUcrOS -de todos os bancos cresceram. O Unibanco, 
o terceiro da lista, apresentou um lucro de 40,7 milhões de 
dólares no primeiro semestre de 93, contra 29,9 milhôes de 
dólares em igual período do ano passado. Haverá dados mais 
SintoináficoS âo qii:ci estes, -sr~- Presidente, Sr~ e SrS. Senado~ 
res, a ·demostrarem que· o -sistema fi.ó3.Ilée'irõ· se 3Hmtmta da 
crise que cotr6i -o=orgàiiíSiitO-éi!l Nação, puriindÕ o seu siStema 
produtivo e conde-nando emp_res#rios e trabalhã_dores a um 
inferno de dificuldadeS para sobreviverem? - -

os- grandes bancos lucraram' no ano passado. mais de 
dois bilhões de dólares, transformando-se em prósperos e pri~ 
vilegiados sócios da inflação alta que condena a maiori~ a 
uma situaÇão aflitiva~ :No". ano de 1992, quando a inflação 
registrava 1.149%, o sistema- bancário lucrou 56o/a. a mais 
do que em 1991, quando a mesma taxa inflacionária foi de 
47$%. Já não há mais dúvida de que o sistema financeiro 
representa uma anomalia que reclama uma reforma profunda 
para qUe seja transioi'mado em instrumento die desenvolvi-
me-nto _e não de atras_o. _ -· 

Os bancos brasileiros apresentam resultados em seus ba~ 
lanços que Cãusam espanto nas praças financelráS mais rlcas _ 
do mundo. Levantamentos realizados por empresas especia~ 
lizadas constataram que, enfre 1987 e 1991, as nossas casas 
baricárias tiveram lucratividade média de 13% sobre o patri
mônio, enquanto os bancos europeus conseguiram 9% e os 
americanos 7%. O que surpreende aos especialistas é que 
os _nossos bam::os conseguem ser mais lucrativos, ainda que 
operando com custos mu"ito mais eleVadOS do que seus congê~ 
néres estrangeiros. 

Nossos bancos têm oito funcionários atrás do balcão para 
cada empregado no setor operacíoilal- o gerente que cuida 
da captação e dos financianientos. Enquanto-issO, os- bancos 
estrangeiros 1êin unia média de três pessoas no- balcão para 
cada fUncionáriO do setor operãdóiial. No Brasil, existe cetca 
de 30 funcionários para cada agência e posto de serviÇo, ao 
passo- que, nos países desenvolvi_dos,_ essa rtfédia fica abaixo 
-aos vinte servidores. -

- Já foi claramente demostrado que o nosso sistema bancá~ 
rio é um ~-o~_ mais hipertrofiã.dos çlo mundo. Estudo realizado 
por espeCialista indica que 95 I,Jancos brasileiros gastam mais 
de 40 bilhões de dólares, ap.u~IIJ!ente, com salários, impostos, 
aluguéis, compra de equipamentos de informática e outras 
despesas, enquanto os_ bancos europeus respondem, em mé- . 
dia, por 4% do Produto Interno Bruto-em ·se-u-s· -respectivos 
paíseS. Já não há dúvida de que os bancos não revelam maior 
interesse em que a inflação seja derrubada, se esta situação 
crítica favorece os· seus fantásticos resultados firiilnCeTros. 

- Uma característica de nosso singular sistema bancário 
é a sua aversão aos empréstimos de longo ·prazo, que Sã"o 
aqueleS destinados a investiirl.entos produtivos. Os nossos ban
cos têm uma tradição de só cbí:I.Cederem einpréstimos de curto 
prazo, o que significa que nã'o_ r:eyelam disposiçãQpata finan
ciar a instalação de empresas, por exemplo. O des_enVolvi~ 
mento nacional foi sempre-~sUStentado -por financiamentos do 
Governo, recursos internaCionais ou linhas de crédito que 
o poder central obrigava os bancos a destinarem a esses em-
préstimos. ___ _ 

Levantamentos realizados revelam que os bancos nacio~ 
· nais:, públicos e privados, destinam apenas o correspol"!dente 

a 1,9%·_de seu património líquido para empréstimoS_ de prazos 
mais elevados~Nos.Está.dos Unidos, a percentagem para esses 
financiamentos chega aos 15% .. Já se."observo_u que o gerente 
de um banco americano é uma pessoa bastante familiarizada 
com a ecOnomia da região em que atua; sabendo exatamente 
qual o tipo de negócio que tem condlçõ~s de ê.xito e. pode 
ser fmanciado pelo banco em que trabalha. No Brasil, o geren~ 
te de banco é mero espeCialista na captação de recursos. 

Quando se 001:1J.enta, Sr. Presidente, St-'5 e Srs. Senadores, 
a surpreendente Vitalidade financeira de nosso sistema bancá
rio,- indaga-se quaJ ·a razão -de tanto sucessO" em unt p3.fs .. que 
sofre certamente- a pior crise económica de sua história: Os 
bancos gânham de várias formas, mas, principalmente-, com 
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a diferença entre o que pagam e o que cobram de seus infelizes 
tomadores. Com uma inflação mensal de 32%~ os bancos 
brasileiros cobram taxas de juros muito mais elevadas do _que 
seus similares estrangeiros, alegando sempre o risco de o capi~ 
tal ser pulverizado por uma inesperada hiperinflação ou pela 
inadimplência de credor~ __ d_!!vidosos, entre os quais se inclui 
o próprio G_ovemo. ---

No Governo Collor, os juros chegaram à estratosférica 
marca dos 40% reais ao ano, transformando':'se, para o mundo 
inteiro, em negóciO da China. Graças a esforços empreendi~os 
pelo atuai Governo, esses juros se reduziram a 17%, que 
é um nível ainda bastante alto se comparado~ _co_~ o mercado 
internacional, hoje praticando juros reais _que se situam entre_ 
3 e 4% ao ano. A redução é reveladora: se os bancos concor
daram tão facilmente em baixar suas taxas_de juros de maneira 
tão expressiva é que realmente exageravam-na Cobrança, aprq
veitando-se das concessões oferecidas pelas autoridades fin~n-
ceiras. __ __ _ _ _ _ 

O mais dramático em tudo Isso- é ·que um terço de tOdos 
os lucros dos bancos veio do Gove.pio._ Todo·s sabem que 
o _déficit das desordenadas contas públicas obriga o Governo 
a buscar os recursos de que precisa no sistema bancário, Sujei
tando-se a pagar juros altos" em_prazos cada vez m;ús_exíguos. 
Eis a face cruel da ciran9a financeiraL que exerce perverso 
efeito sobre a economia em geral e é sustentada pela maioria 
deserdada da população brasileira. 

Os nossos serviços bancários são os maiS altos dO mundo. 
Não há dúvida de que os bancos brasileiros cobram juros 
dez vezes mais altos gue _os de_ ~eus congêneres estrangeiros 

·para financiar o capital de giro d~s nossas empresas. Oferecem 
cheques especiais com grande generosidade~ mas cobram 47% 
de juros e correÇão por Inês quando é ultrapassado o limite 
do crédito concedido. Enquanto "isso, pagam apenas 29% de 
j'-:Jros _aos aplicadores do Fundão. _ 

Os bancos brasileiros faturam cofl1,--a--infla_Ção ern váriâ.s 
frentes. O saldo parado na conta corrente é também rendi-: 
mento do banco se nos lembrarmos que-~ inflaçã9 é de 1% 
ao dia. Tal efeito atinge o dinheiro dos cheques em compen
sação- e o valor das duplicadas que o sistema bancário cobra 
para a sua clientela. Há sempre dinheiro rendendo para o 
banco entre a data de pagamento de um título e o depósito 
de s_eu crédito cotrespóildente na conta do cliente. 

Todo o sistema bancário' fOi 'montado para ganhar com 
a inflaç-ão, fazendo acrobaéias para isto. Basta dizer que uma 
duplicata paga em Manaus leva apenas três dias para ser depo
sitada na conta de uma empresa no Sul do País - prazo 
que é considerado recorde mundial, quando se sabe que, nos 
Estados Unidos, um título pago na Costa Leste leva pelo 
menos uma semana para chegar ao outro lado do pàfs e ser 
creditado à empresa. O tempo que leva um cheque p'ara ser 
compensado no Brasil também é recorde: em três dias, o 
valor de cheque depositado em Recife acha-se disponível na 
conta de quem o depositou·e·m São Paulo. 

Não é difícil especular sobre as caUSas desse processo 
acelerado na operação do nosso sistema bancário. Nos países 
de economia estável, um mês de demora entre a data de 
pagamento e o crédito na conta _respectiva significaria perda 
de 0,1% a 0,2%. NO Brasil, cada dia de demora representa 
1% a menos para a empresa Ou ·cidadão e 1% a mais para 
o banco com· o qual transaciona. Ainda não Se dimensionaram, 
com: p-recisão, <5s lucros que devem ter os bancos com o dinhei
ro apurado em milhares de contas correntes que detêm, mas 
certamente esses ganhos devem ser reahnente fabulosos. 

Revela-se que a Companhia de Cigarros So!!_~a Cruz_, 
cuja rede de_ comercialização tem mais de 260 inil pontos 
de venda espalhados pelo País, acaba de negociar com os 
bancos o pagamento de uma tarifa pelos serViços de_ cobrança 
de seus títulos. Em troca, exigiu que o dinheiro pago pelos 
seus clientes seja transferido para sua conta no instante em 
que chegar ao caixa. A empresa entendeu que era mais interes~ 
sante para ela pagar até 60 centavos de dólar por título cobr~
do, mas ter o direito de. aplicar o dinheiro em seu nome 
no mesmo dia do que deixá-lo em poder dos bancos por 48 
horas. Parece dispensar acentuar que o valor dessa cobrança 
só vale para empresa do tamanho da_ Souza Cruz._ Empresas 
com movimento mais modesto _têm de pagar tarifas maiS .. altas. 

A Souza Cruz pode impOr suas cOndições, uma ·vez que 
movimenta anualmente cerci·de 4 bilhões de dólares. O di
nheiro das cobranças de pequenas e médias empresas, de 
contas telefôniCas e de luz fica retido nos bancos pelo menos 
duas noites antes de ser pago. E esse dinheiro, como se sabe, 
rende aos bancos, a cada dia, entre 1 e 1,5% nas chamadas 
aplicações financeiras. Sabe-se que o atendimento às p_essoas 
que comparecem aos· bancos s6 para paga:r ··contas de água 
e luz ou de condomínio inl.iJOe cusios aos bancos, que são 
obrigados a mobilizar funcionários-; papéis _e ___ eriergia. Mas, 
os bancos lucram com esse dinheiro, que fica em seu poder 
de dois a cinco dias, além das tarifas que cobram em algumas 
dessas operações. Segundo levantamentos realizados, de cada 
dez pessoas que entram numa agência bancária, três não são 
clientes e procuram o banco para utilizar esses serviços.. 

Isso explica certamente as fantásticas dimensões da rede 
de atendimento dos bancos. De acordo com dados da Fede
ração Brasileira dos Bancos, o Brasil conta com 238 bã.ncos 
ou duas vezes mais do qu~ havia em 1988, quando a nova 
Constituição reduziu as exigências para il6ertur? de casas ban
cárias e o GõVerriO permitiU que dezenas de finariceiras e 
corretoras se transformassem em estabelecimentos bancários. 
Essas 238 empresas do setOi" financeiro têm 17 mil agências 
e 12 mil postos de serviços, totalizando- 29 ·mil pontos de 
atendimento em todo o País. Nos Estados Unidos, há 12 mil 
bancos, mas, pela legislação americana, mais severa, cada 
banco só pode ter agências em um J;stado. Muitos deles têm 
uma úD.ica ·agência,-m.as s_ao·c.onsíderadq_s ~mbatíve_is no muni-
clpio _em qu_~ funcionam · - - -~-

Os bancos brasileiros submeteram-se a um processo de 
emagrecimento depois do confisco dos cruzados pelo Plano 
Collor, mas voltaram a registrar grand_e crescimento, e atual
mente têm praticamente as IílesJ?l-3S dimensões que tinham 
no início de 1990, quando a inflação atingiu--80"% ao- mes. 
Calcula-se que _essa fantástica estrutura consuma 27 bilhões 
de dólares a· mais se· não fosse, como é, tão dispendiosa. 
Não há dúvida de que os baJI_cos são os ·maiores beneficiários 
de um sistema de transferência de_ renda, que exerce efeito 
perverso sobre os interesses da maioria da população. Esses 
se apropriam de recursos-que poderiam estar sendo di~igidos 
para compras ou para investimentos-produtiVos, gerando em-
pregos.. • 

Resultado curioso revelou pesquisa recentemente reali
zada pela Fundação In~titutq .de Pesquisas Económicas da 
Universidade de São Paulo. O sistema bancário brasileiro 
é altamente concentrado, em que pese a grand~ _qua~~d~de _ 
de casas bancárias existentes. Os_ dez maiores bancos concen
travam, no ano passado, 65% dos depósitos, 66% dos_ emprés
timos e detinham 64% do património de todo o sistema bancá-
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rio nacional. É preciso observar que o referido" levantamento 
não inclui o Banco do Brasil. 

Os métodos empregados pelo nosso sistema, Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, têm seus segredos. Os bancos 
de rede têm mais facilidade de captar dinheiro. mas não são 
os que têm os_ maioreS lucros~ Há bancos que apresentam 
níveis de rentabilidade inimagináveis para padrões interna
cionais, mas correndo riscos que os· grandes bancos não se 
mostram dispostos a correr. Os bancos de alta rent~bilidade 
são aqUeles que preferem os títulos mais lucrativos, embora 
de menor garantia de retomo. O Banco Pactuai~ um_exemplo 
de banco que atua preferentemente nesse mercado, apresen
tando um lucro de 25_ Inilhões de dólares ou o equivalente"' 
a 44% de seu patrimóriio, em 1992. - ·- -

Para manter essa mina de ouro funcionando, os bancos 
montaram uma estrutura que lhes permite acompanhar as 
tendências futuras da inflação com. pelo menos, 60 dias de· 
antecedência. Se todos nós estamos preocupãâos em saber 
qual a taxa de agosto, nossos bancos já têm seguras previsões 
para setembro. E essas previsões tornam-se importantes pãra 
eles e para os· pobres clientes, uma vez que são a base da 
qual se projetam as taxas de aplicações e de empréstimos. 
Costuma-se dizer que o cérebro do banco é sempre o departa
mento que se enCarrega de tais previsões, utilizando informa
ções disponíveis no mercado, relatórios de consulto rias espe
cializadas e pesquisas que- as- próprias instituiçõeS -bancárias 
patrocinam. 

O coração desse negócio fabuloso é o setor que se encar
rega das aplicações em títulos públicos, ações e câmbio. Esta 
é a mesa que vive por excelência das incertezas da sociePade 
em relação ao futuro. É óbvio que os fabulosos lucrO$ do 
sistema bancário brasileiro cairiam a níveis civilizados a partir 
do momento eni quê-o Brasil conseguisse reduzir drastica
mente o nível de incerteza com o qual são obrigados a convi
verem empresas e cidadãos. E não há dúvida de que a maior 
parte dessa incerteza é produzida pelo próprio Governo. Dian-
te da insegurança, os bancos tratam de elevar o custo de 
seu dinheiro, de. modo especial nos empréstimos que fazem 
ao Governo. 

Assistimos a situações cui-iosas. 0" Presidente Itamar 
Franco· criticou recentemente, e mais de uma vez, as altas 
taxas de juros praticadas pelo nosso sistema bancário: O Minis
tro da Fazenda, Fernando Henrique CardOso, tratou de mini
mizar 6J:S declarações do Presid~nte, certamente para acalmar 
o··mercado. declarando que as tàXas "'de juros não deverão 
cair enquanto o Govemo "for obrigado a tomar dinheiro â. 
rede bancária privada pára financiai suaS dívidas. Como o 
GovernO rião tem outro caminho senão buscar recursos nos 
bancos privados para tapar seus buracos, oª do~os do dipb:eiro 
procuram tirar o máximo proveito disso. Já se diss_e que os 
maiores bancos. à frente o Bradesco e Itaú_, são -os pri~cTpais 
responSáveis pela fiXação das tax:ã.s- de -juros por parte do 
Banco Central. 

É claro que uma inflação alta como a brasileira não. tem 
como sócios apenas os bancos- embora eles sejam, de longe, 
os maiores beneficiários dêiaS. Uma inflação escandalosamen
te alta como a nossa cria hábitos, sedimenta uma cultura entre 
os agentes ecbhômlcos·e a sociedade de um modo geral_. OS 
assalariados aplicam suas pequenas economias~ os empreSãiios 
suas poupanças, en.fini,-do- esCriturário ao médiCO, 'todos estão 
envolvidos por essa dança que tem condenado o Brasil ao 
verdadeiro beco sem saída do círculo vicioso~ -· - - - · 

Outro grande sócio da inflação é o Governo, sem dúvida. 
Dos juros reais pagos pelo tomador de um empréstimo, esti
ma-se que 47% são destinados ac>-Governo enl forma de im
postos cobrados ao aplicadOr, ao que empresta o dinheiro 
e ao bancO. Admite-se que os lucros dos bancos são hoje 
menores do que em 1989, quando o sistema bancáriO teve 
um lucro fabuloso, o qual correspondia a 18% de seu patri
mónio líquido, quando se calcula que este ano chegarão a 
12%. . 

Eis um quadro que retrata a crise brasileira com seus 
matizes mais draMáticos e, por é}ue _fiãC(dizer, melancólicos. 
Nos países que tiveram éXito .económico e ostentam só.Ifà3.s 
estruturas sociais," o sistenia bancáriO esteve sempre a serviço 
do sistem~_ produtivo. No Brasil, o sistema produtivo é brutal
mente penalizado pelo sistema financeiro, se~do O- Governo 
certamente o maiqr re~ponsável pela persistência dessa ano
malia. Chegou a hora de se promover uma refo'rma em profun
didade do sistema financeiro, qué só terá Validade quando 
se aplicar uma política económica capaz de vencer o monstro 
da inflação e inaugurar a sonhada estabilidade da economia. 
Enquanto isso não acontecet,-esta:remos condenados a patinar 
sem perspectiva: no horizonte. 

Era o- que eu tinha a _dize!, Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores. 

Obrigado. _ 

COMPARECEM MAIS OS SRs. SENADORES: 
Albano Franco _ Amlr L3llÕQ _ Bello Parga _ Beni Veras _ 

Carlos Patroclnio _ César Dias _ Cid Saboia de Carvalho _ 
Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _-Eva Blay _Flaviano Melo 
_Francisco Rollemberg _Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira 
_Henrique Almeida _ Humberto Luçena _ Hydekel Freitas _Iram 
Saraiva _João Calmoo _João RO<;h_a _ Josaphat Marinho_ José 
Paulo Bisol _ José Samey _ Júllo .Campos _ Lavoisier Maia _ 
Nelson Wedekin _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Ronaldo 
Aragão-.:_teotônio VIlela Ftlho.- - -

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presidéncia 
recebeu do Presidente do Tribunãl de Contas da União, aten-__ 
dendo ao disposto no art. 71, § 4"'. da Constituição, o relatório
da~ a~ividades daquela Corte referente ao exercício de 1992, 
acompanhado das atas das sessões do quarto trimestre do 
mesmo ano. _ _ _ ~ 

A matéria será despachada à Comissãó de Assuntos EcQ:--
nómicos. ---- --~-------

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior),--- Na presente ses
são terminou o praz:o para apresentação de emendas aos se
guintes Projetas de Resolução: 

_ ,...-- N"' 107, de 1993, que autoriza a União a celebrar os 
contratoS_ bilaterais de reescalonai_P._~llt_o de s:eus créditos junto 
a República Islâmica da Maurltârlia. ou su~ .agências governa
mentais, renegociados no âmbi,to de;> _club_e de. Paris, conforme 
atas de Entendimentos de 16-5-1985; de 15-6-1987; e de 
26·1-1993; 

- N"' 108, de 19J3,_C:I_ue autoriza a União a contratar 
operação fininceira de doação no valor de sessenta _e três 
milhões de ienes, entre a RePública Federativa do- Brasil, 
o Banco Internacional de Reconstrução e DeseiiVõlvimerito 
-BIRD e o Banco Nacional de DesenVolvimento Econômico 

- e Social - BNDES; qestinada ~ ass:istência técnicã dO-Progra-
ma de Controle de fqluição Iridustrial; 

- N' 109, de !993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santo Augusto_.;....;._-RS, a contratã.r operação de crédito 
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no valor de um bilhão, setecentos e quarenta e quatro milhões 
e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros, a preços d~ 
outubro de 1992, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S. A - BANRISUL; ~ 

-N~' 110, de 1993, c(ue autoriza a Prefeitura MuniCI{i3I 
de Campina das Miss_ões- RS, a contrã.tar operaÇão de crédi
to junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 
- BANRISUL, no valor de um bilhão, trezentos e vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil cruzeiros, 
utilizando recursos· do FUNDOPIMES; 

- N° 111, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Tucunduva- RS, a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A - BANRI
SUL, no valor de três bilhões, -duzentos e onze milhões e 
quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros, utilizando recursos 
do FUNDOPIMES; 

- N9 112, de 1993, que autOriza a -Prefeitura Municipal 
de Condor - RS, a contratar operação de crédito jUntO-ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no valor de 
seis bilhões, duzentos e sessenta e_ quatro milhões, seiscentos 
mil, quatrocentos e trinta e sete_ cruzeiros, a preços de maio 
de 1993; 

- N° 113, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guarulh_os - SP, a contratar_ operação de crédito junto 
ao Banco Real de Investimentos S.À._, no valor de quinhentos 
e cinqüenta mBhões de cruzeiros re~is, correspondente a 
10.962.726,43~UFIR em 19-8-93; -

- N9 114, de 1993, que autoriza a -PrefeitUra Muíiidpal 
de Marmeleiro- PR, a contratar operação de créd_ito junto 
ao Banco do Estado do Paraná - BANEST ADO, no_ yhlor 
de quinze milhões e setece·ntos mil cruzeiros reais, utilizando 
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
-PEDU; _ 

- N;o 115, de 1993, que autoriza a Prefeitura ~l}.nicTpal 
de Astorga- PR, a Coiltratai õperiç~o de crédito junto_g~.o 
Banco do Estado do Paraná - BANESTADQ, no valo; de~ 
vinte milhões e duzentos mil cruzeiros reais, para execução 
de projetas de infra-estrutura urbana, n3quele município; 

- Ne 116, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campo Bom- RS, a contratar operaçãO de crédito junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do-Sul- BANRJSUL; 

...._ N:> 117, de 1993 que_ autoriza a_ Prefeitura Municipal 
de Piraquai'a - PR, a coi1tra~ar Operação de _crédito junto 
ao Banco do Estado_do Paraná S.A- BANESTADO, no 
valor de dez milhões e setecentos mil cruzeiros reais, a preços 
de junho/93, no âmbito do Programa Est~dual de De_~envol
vimentó Urbano- PEDU; e-. 

- N9 118, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municip?l 
de Dom Feliciano --... RS, a contratar OperaçãO -de crédito 
junto ao Banco·do Estado do Rio Gran.ae do Sul- BANRI
SUL, no _valor de oito milhões, novecentos e quarenta e trê~ 
mil, cento- e _seis cruzeiroS ·reais e _setentà· e- sete_ centavos, 
utilizando recursos do FUNDOPIMES. ~-

Os Pi'ojetOS não receberain emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, opOrtu--

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotou-se hoje 
o prazo previsto no art. 91, § 3~", do Regil!lento Int~rno~ ,sçip: 
que tenha sido interpOsto recurso no sentido de incllli!ão em 
Ordem do Dia do PareCer ri" 395, de 1993~ da ComissãQ de 
ConStitulç'ão, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício "S" ri" 38, 
de 1993, do Presidente do SupremO Trib~":ài Federal, encami
nhando ao Senado Federal, p3ra os fins previstOs nb art. ·52.' 

X, da ConStituição Federal, -cópia do acÓrdão prolatado nos 
autos do Recurso Extraordinário ~n, 150.764·1 do~ Estado de 
Pernambuco. 

A matéria tendo sido considerada inoportuna, em apre
c~ação con-clusiva, pela Comissão de ConstitUiçãO, Justiça e 
Cidadania._será remetida ao Arquivo. _ 

Serão feitas comunicações 3o Presidente da República 
e ao Supremo Tribunal Federal. 

o SR. PRESIDENTE (Nabor Jclólor) _:_Esgotou-se hoje 
o- prazo -previsto no á.rt. 91, § 3~, do R~gime!lto Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso nO sentido de inclusão em_ 
Ordem -do Dia, das seguintes matéi'üls: - - -- -

- Ptojeto de Lei do Senado n" 89, de 1992, de autoria 
do Senador Mareio Lacerda, que altera dispositivos da Lei 
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Cóôigo 
de Processo Civil", que tratam do agravo de instrumento; 
e 

- - Projeto de Lei do Senado n~ 6, de 1993, de autoria 
do Senador Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a revogação 
do inciso III, do art. 1', da Lei n' 8.034, de 12 de abril de 
1990., no que _se refere à SJlSpeqs~o dos benefíçios fiscOOs para 
pessoas jurídicas, previstos na Lei n9 7.505, de 2 de julho 
de 1986, e da Lei n' 8.312, de 23 ae dezembro de 1991, e 
repristina os efeitos jurídicos da Lei n9 7.505, de 2 de julho 
de 1986. 

As matérias foram aprovadas e"m a"preciação conclusiva 
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Assuntos Económicos. 

-Os_ Projetas vão à Câmara dos Deputados. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Nada mais haven· 
do a tratar, a Presidêricia vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária ~e segunda-feit:a às 14h30min a se
guinte 

ORDEMDODIA 

-l-

PROJETO DE LErDA CÂMARA 
N• 175, DE 1993 

(Em regiine de urgência nos termos _ 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno -unico, do Projeto de Lei da Câmara 
n'l75, de 1993 (n' 4.153/93, ria Casa de origem), de iniciativa 
do Piesid-eõ.te da República, que Ínclui_ a categoria fu.ncional 
de Agente de Portaria no Anexo x· da Lei n" 7.995, __ de _9 
de janeiro de 1990. (Dependendo de parecer da Comis_Sclo 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

'--2-
~ PROJETO DE LEI DO .SENADO 

Ni 135, DE 1993-COMPLE"MENTAR 

- (Em, regJffie de urgência !"JOS termos 
do art. 336, c, do Regim~-ritó Inte'rnó) 

Vptação, fi!lJI turno llntco, do Projeto qe -l-~i do Se_nado 
nç>135; d~ 1993-CPfllplemeritar, de auto~ia doS~n_a~o(Pedro 
Simon, ,que acrescenta parâgrafó aó art .. 3,8." d~ J.-~L n" 4~595, 
de 31 de dezembro de .1964,_ para excluir do bent;:fício do 
sigilo bancário as pessoas que menciona, tendo 

P~recer, proferido em Plenário, Relator: _Se11_ador José 
Richa, em Substituição à COmissãO de Assuntos :Pconóm~Cos, 
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- -- -- -- -

favorável ao Projeto e- pela tramitação aut6noma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 59, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336,_ c, do Regimento Interno) 

Discussão,_em tl!f!'l_O único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 59, de 1993 (n' 1.270/91,na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínímó de médicos e cirurgiões-dentistas. (De~ 
pendendo de parecer da Coinissão- de Assuntos Sociais.) 

-4-
SUBSTITUTIVO DO SENAbO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 7, DE 1991 

DiscusSão, em -iUriio suplementar, do SubstitutivO do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1991 (n' 3.081/89, 
na Casa de origem), que estabelece normas para as microem
presas- ME, e empresas de pequeno porte-:-=- EPP, relativas 
ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos admi
nistrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e do 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Fede
ral), tendo 

Parecer, sob n' 363, de 1993; da Comissão· 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às llh30min.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N> 523, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em confàrmidade com a delegação de _competên~ia que 
lhe foi oUtorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de 
1973, e -tendo em vista o que consta do Processo n~ 
020:326/93-9, resolve tornarsem efeito a nomeação de Ricardo 
Mandelli Bisi para -o cargb-de Técnico Legislativo, Nível II, 
Área de Apoio TéChico-Admiilistrativo, Espedatidade Dati- __ 
lografia, Padrão !6, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
constante do Ato do Presidente n" 465, de 1993. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

N• 524, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade _com a delegação de competência que 
lhe foi outorga~da pelo Ato da Comissão Dirétora n"? 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n' 020.326/93-9, 
e de acordo com a Resolução do Senado Federal n'·' 42, de 
1993, e com c> Ato da Comissão Di"retora n" 53-, de 199:3, 
resolve nomear Regina Célia Martins Garcia)~i'ancião para 
o cargo de Técnico Legislativo - Nível II, Area çJe Apoio 
Técnico-Administrativo, Espeda1idade de Datilografia, Pa
drão 16, em virtude de aptovaçãó etn cohcüfSõ pUblico, homo
logado pelo Ato do Presidente n' 357, de 1992, publicado 
no Diário do Cong:i:-eSso Nacional, Seçãq II, de 22 de s~tembro 
de 1992, e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de 
setembro de 1991.- - - - · - 1 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. - Senado·r 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

N• 525, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimenta-l e regulamentar, de_ conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da COmissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que Consta do Processo· n~ 021.198/~3-~4. resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor Fe_rnando Braga Ba
tinga de Mendonça, Assessor Legislativo, Area de Assessora
m_ento Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federãl, nos termos do art. 40, inciso ~II. alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
mldo -Com os arts. 186, iriciso III, alínea c; e 67, da Lei n9 

8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2>; 37; e 38, 
da Resolução (SF) n" 42, de 1993, com proventos propor
cionais ao tempo- de serviço, observado o djsposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

N> 526, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de _1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 021.208/93-0, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor Luiz Antôriio da Silva, 
Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Le
gislativo, ~fvel III, Padrão 45. do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, nos termos do art. 40, inciso HI, alínea a, da 
Constituição da República Ft::deratiya do Brasil, combin_ado 
com os arts. 186, inciso III, alínea·a; 193; e 67, da Lei n'·' 
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2'; e 37, da 
ResoluÇão (SF) n') 42, de 1993, com proventos integrais, obser
vado o disposto no art. 37~ inCiSo XT,-da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

N> 527, DE 1993 

o- p;~sidente do- Senado Fede~r~t". _no us~ da sua comPe
tência· regimental e regulam~ntar, de.conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de .abril de 1973, e tendo 
em _vista o que consta do Processo n~ 021.334/93-5, resolve 
aposentar, voluntariamente, a se_rvidora Maurila Rodrigues 
da Costa~ Técnico Legislativo, Area de. -ÂJ?~io Técnico ao 
Processo LegiSlativo, Nível II, Padrão 3D, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, 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; 250; e 67 ~ 
da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 3J, § 2'; 
e 37, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos inte
-grais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constí-
tuição Federal. 

Senado Federai, 4 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO N' 528/93 

'ó Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
têncja regimental e regulamentar, em confOrmidade com a 
delegação de competê.ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComiSsâo Diretora~n~ 2, de 4 de abril ~e 1973,_ e tendo 
em vista o que conSta Bos Processos n"'s 0730/92-0 e 1$85/93-2~ 
resolve alterar o Ato -desta Presidência n" 469, de 1992, publi-
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cado noDCN, Seçãoll, de 12-12-92, pclfa considerar o servidor 
Osires de Castro PassOs, matfícula 1934, aposentado nos ter
mos do art. 40, inciso III, alínea a,_da Constituição _da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado _conn:rs-atts. 186, inciso 
III, alínea a e 192, inciso II, da Lei n• 8:112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Senado Federal, 5 de novembro de_ 1993.- Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Fe_deral. 

ATO N• 529/93 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tência regimental _e regulamentar-, em confoimidade- cOm a 
delegaçã·ç de_ competênçía que -Ine-Tói outorgada pelo Ato 
da Comissão Diret0r3 o9 2; de 4 â.e abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do ProcessÕ.n91626/93-Ú, resc!_lye aposen
tar, voluntariani.ente, com prOventos pfoporcionais ad tempo 
de serviçO, Olímpia João da ~ilva, matrícula 1515, _TécnicO
de Indústria Gráfica LegiSlativa, Nível II, Classe Especial, 
Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico 
do Senado Federal- CEGRAF, DOs termoS do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da Repúblíca Federativa doBra
sil, combinado com o art. 186, inciso. III, alínea c, da Lei 
n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. · · · ·· · . 

SenadO Federar, 5 de novembro de 1993. - Huritberto 
Lucena, Presidente do -Senado Federal. 

A TO N• 530/93 
O PreSidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada_ pelo_ Ato 
da Comissão- Diretora -n,. 2, de· 4 de abril de 1973, e.!_endo 
em vista o que cOnsta do Processo n"' 1612/93-0, resolve decla
rar aposentado, compulsoriamente, com proventos integrais, 
a partir de 24 de setembro de_ ~993,_Aristides _Liparizi, inatrí
cula 0579, no cargo de Analista de Indústria Gráfica L_egisla
tiva, Nível III, Classe Especial, Padrão I/S26, do Quadro de 
Pessoal do Centro "Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, 
nos termos do art. 40, inciso II, da ConstituiÇão da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso II 
e 192, inciso II, da Lei n• 8.112, de I1 de dezembro de 1990. 
e 36, inciso f, § 4•, da Resolução SF n• 51/93. . 

Senado Federal, 5 de novembro de 1993. - Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 531/93 
O Presidente do Sen3do Fe'derai, flo uso da sua compe

tência regimentál e ·reg-Ulãinefltar, eni conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Corn.isSãODii"etora n~ 2, de 4 de abril de 1973._e têhdo 
em vista o que consta do Processo n"' 1630/93-8, resolve aposen~ _ 
tar, voluntariamente, com ProventOs PI"()POrCionais -ao·tern.pg 
de serviço, Maria de Fátima Barbosa· MonteirO_. matrfcula 
1050, Técnico de Indústria Grálii::a Legislativa;Nível II, Classe 
Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro 
Gráficó âo Senado Federal - CEG'RAF; nos terinos·ao ait. 
40, inciso III, alínea c, da Constituiçã<? da República Federa
tiVa do Brasil, cOmbinado com o art. 186, inciso III, alínea 
c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e art. 36, 
inciso 1, § 4•, da Resolução SF n• 51193. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1993. - Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N'l3, DE 1993 ·-~ . . . ... 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no des_em
penho de suas atribuições regimentais e re_gulamentares, tendo 

Cll!_~i_sta as .óormas disciplinares de conceSsao do abOno pecu
niário referelite a 1/3 (um terço) das fé tias do servidor, estabe
lecidas pelo Ato da Comissão Diretora n~- 8, d€: 1991, e à 
vista da sugestão apresentada pela Diretoria Administrativa, 
resolve: _ _ _ _ _ _ _ 

Art. 1<:> É facultado a servidor do Senado Federal, do 
CEGRAF e do PRODASEN a conversão em abono pecuniá· 
rio, no mês em que ocorrer a reposição anual das perdas 
salariais (data-base), de 1/3 (um terço) de um período de 
férias a que faça jus, nos termos do § 19 do art. .78 da Lei . 
n9 8.112, de 1990, desde que formulado o pedido com antece
dência mínima de 60 (sessenta) dias. - -

Art. 2"' - A conversão em abono pecuniário de 1/3 (Um 
terço) de férias, nos moldes previstos no artigo anterior, Tnde:
pende do gozo, na mesma ép-oca, dos restantes 2/3 (dois terços) 
de férias a que o _servidor faça jus, relativamente ao mesmo 
período. 

Art. 3~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. · · 

Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário. 
Senad_o Federal, 4 de novembro de 1993. - Senador 

Júlio Campos, Primeiro Secretário. - -----

PORTARIA N• 14/93 

Constitui ComissãO ESpecial de Licitação. 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congres
sistas -IPC~ usando das atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 10 da Lei n• 7.087, de 29 de dezembro de 1982, 
resolve: 

Art. 1.,.. É constituída uma Coinissão Especial de LiCita
ção para a escolha de firma(s) elaboradora(s) dos Projetas 
Executivos de Arquitetura e Engenharia, destinados à Cons~ 
truçãO de um edifício administrativo do IPC, de acordo com 
projeto aprovado pelo GDF, através da RA-1 14100224/93, 
de 23 de.agosto de 1993. . . . • , 

§ 1 ~ A Comissão Especial de Licitação" é integrada por 
um servidor do IPC e por quatro servidores do Senado Federai 
e Câmara dos Deputados, especialmente designados pelas res
-pectivas casa~,_ córp.Q segue: Altamiro José da Silva- Subs_e
cretariade Administração de Compras, contratações e Aliena
ções ---:-Senado Federal, Rodrigo Cagiano Batbosa - Secre
taria de Controle Interno- Senado Federal. Dirceu Ventura 
TeiXeira- D-epartamento de Finanças e de Controle Interno
- Câmara dos_ Deputados, Silvio Ricar~Q-_fogaça_.tlofstatter 
- Departamento de Material e Petrimônio - Câmara dos 
Deputados e José Silveira Rezende - As-sessoria Técnica 
-Instituto de Previdência dos Congressistas. 

_ _§ 2~ A Comissão será presidida pelo Servidor A!tamiro 
José da Silva. 

§ 3"' Para o seu funcionamento, a Comissão Especial 
de Licitação obedecerá ao disposto na Lei n9 8.606, de 21 
de junho de 1993 e, no que couber, à_s norrn~s específicas 
para licitação do Senado Federal e da-Câmara dos Deputados. 

§ 4.,-. Para sua Sede, a Comissão Especial de Licitação 
usará as instalações dQ IPC, podendo, com base no art. 19, 
da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de !982, solicitar acesso 

-a cadastros, modelos, fluxos e rotinas do Senado Federal, 
ou da Câmara dos Deputados. 

Art. :z_o Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaÇão. • · . · · . 

Art. _39 Revogam-se as disposições em contrár~o. 
Brasília, 4 de novembro de 1993. -Senador Wilson Mar~ 

tios, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 232• SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N' 393. de 1993 (n" 823193. nitongein), de agradeci-

mento de comunicação.-
- N•" 394 c 395. de 1993 (n"~83D/93 e 832/93, na orí

gem), restituindo autógrafos de projetas de lei sanciona
dos. 

-Submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nome in~:Hcado para car&.o cujo provimentO de
pende de sua prévia aquieSéência·: · -- - · · , ~ ~ - · · 

- N" 396. de 1993 (n" 820/93. na origem), de 4 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Edson 
Bastos Sabino, para exercer o cargo_ de Di~etor çiC Fiscali
zação do Banco Central do Brasil 

1.2.2- Requerimentos 
-N' 1.107. de 1993, de autoria do Senador Lourem

berg Nunes Rocha, solicitando que sejam considerados 
como licença autorizada os dias 4, 8. 11, 13, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 do riiês de outubro do 
ano em curso. Votação adiada por falta de quorum. 

-No 1.108, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que seja considerado como licença auto
rizada, o dia 8 de novembro do corrente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- W 1.109, de 1993, de autoria do Senador João Ro
cha, solicitando que seja-cOOSiderãdo- como licença autori-

zada, O períOdo de s a 9 de- novemb.fo ctô corrent~ ano. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.3- Comunicação da Presidência. 
-:_Recebimento do Ofício n' S/140, de 1993 (n• 151 

e 2.673/93, nas origeiis), s01íc1tando autorização para que 
o Estado de São Paulo possa emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFfP, cujos recursos serão-destinados à liqüídação do 
quinto oitavo de precatórios judiciais pendentes, de respon
sabilidade daquele ~stado, bem como de complementos 
relativos a p~rcelas emitidas anteriormente. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

~ SÊNADOR LOURIV AL BAPTISTA- Presença de 
S. Ex• na 24~ Re'União Anual da Câmara de Comércio 
Brasil~Estados Unidos da América, realizada em 28~10~93, 
em New- York. ond~ o_ Sr._ Tony Sá)reguí foi_ agraciado 
com o prêmio Personalidaâe do Ano. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Participação 
dos-empregados nos lucros da empresa. Apelo para a apre~ 
ciação pela Câmara dos Deputados do PrqjHo de Le:i do 
Senado n"' 155/89, que "dispõe sobre a participação dos 
trabalhadores nos lucros, ou resultados das empresas e 
dá outras providências". 

SENADOR BEL LO PARGA- Considerações so
bre o Projeto de Lei do Senado n" !35/93 ~~Complementar, 
na pauta da Ordem do Dia- da presente sessão. O instituto 
do sigilo bancário. 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Expecta-~ 
tivaS diante das novas medidas económiCas do Governo, 
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EXPEDIENTE 
Cl!lmlO OIIAP!OO DO IEHADO nDBIIAL 

MANOEL VILELA OE MAGALHÃES 
Dire10r.Oud do S.aallo PedaraJ 

, ~GACIEL OA SILVA MALA 
Oireuw Eacaavo 
CA!IWS HOMERO VIEJAA SINA 
Oirecor M•iailtrall\'o 

DIÁIUO DO OONOIU!SKl NACIONAL 

r._.. oM r•-illoiU• ú-. ... Sou•• PoMnl 

l.l.l:l. CARLOS BASTOS 
D•aw.IM•JN.I 

Sno ..... ······--·--·--·-··-----·---------'-" CrS 70.000.011 

~LOIUAN AUOUSI'O OOIJ'IlNHO MADRUOA 
Dinoor-Y)uoo 

inseridas no Pacote Tributário, ViSárido o_ combate á infla-
ção:. . . . -. . . 

SENADOR lRAPUAN COSTA JUNlOR _: Consi
derações acerca do Tratado Brasil-Argentina sobre o con
trole das instalações nucleares. 

1.2.5- Leitura de p-rOjeto 
-Projeto de Lei do Senado n" 143, de 1993. de autQria 

do Senador Júlio Campos. que define o crime de expor 
a vida, a integridade corporal, ou a saúcte· de ·algUém, por 
meio de recipiente de gás liquefeito de petróleo, defeitüüSO 
ou não requalificado. e-dá outras Piovidências. - -

1.2.6- ComunicaÇão · _ _ - · -
-Da Liderança db PPR no S-e-nado Federal,de s~b~ti~ 

tuiÇãó Je membros em· Comissões Mistas. 
1.2.7- Comuniéaç3o da Presidência 
-Dispensa da Ordem do Dia da prcsi:nte- sessão. 

nos termos do art. 174. do Regimento Interno. 
1.2.8 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JÚLIO CAMPOS- De->esa de maior 

agilização da reforma agrária. 

SENADOR BENI VERAS ~Malefícios da corrup
çdo em nosso País. focalizando casoS" na Sudene e no 
DNOCS. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 
·-Término do prazo pitra apresentação de emendas 

aos Projetes de Resolução n"' 120 c 121, de 1993, sendo 
que aos rriesmós não foram oferecidas emendas. 

1.3- ENCERRA!\1ENTO 

2- RETIFICA.ÇÃO 

Ata da 30• Sessão, realizada em 4~2-93 

3- ATOS DO PRESiDENTE 

N• 532a 534, de 1993 

4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 2323 Sessão, em 8 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinãria,_cia 49" Legislatura 
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues eNabor Júnior 

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

Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Bello Parga _ 
Beni V eras __ Carlos Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Coutinho 
Jorge _ Dario Pereira _. ~uar~o ªuplicy _ Elcio Álvares _ 
Epitácio Cafeteira _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _ Hydekel Freitas _ 
lrapuan Co.ita Júnior_ Jarbas PasSarinho_ João França _ Josaphat 
Marinho _ José Paulo Biso! _ Lourival Baptista _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho_ Nabor Júnior_ Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 27. Srs. _Senadores. 

Havendo número regimentaL dedaro aberta a sessão. 
_Sob a proteção de Deus. iniciamos ncissos trabalhos. 
O.Sr..l" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De conwnícaçào de recebimento: _ 
N" 393, de 1993 (n" R23/93, na origem), de 5 do corrente, 

referente à promulgação da Resolução n" 88, de 1993. 
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Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
N" 394, de 1993 (n" 830/93, na origem), de 5 do corrente,_ 

referente ao-Projeto de Lei da Cãmara ri~ 176, de 1993. (n9 

4.208/93, na Casa de origem), de iniciãtiva do Presidente da 
República, que dá nova redação ao caput do art. 4~ da Lei 
n' 6.932, de 7 de julhu de 19Rl, alteraclo pela Lei n" 8.138, 
de 28 de _dezembro de 1990. sancionado e transformado na 
Lei n' 8.725, de 5 de novembro de !993; e __ _ _ 

N" 395, de 1993 (n" 832/93, na orlgem),_de 5 do corrente, 
referente ao Projeto de Ld daCâmarií_ n'' 166, de 1_993 (n" 
3.527/93, na Casà de oiigém), de iniciativa do Presidente da 
República, que estabelece diretrizes para a consolidação e 
o reescalonamento, pela União~ de_dívidas internas das admi
nistrações direta e indircta dos Estados, do Distrifo Federal 
e dos Municípios, e dá outras pmvidências, sancionado e trans
formado na Lei n" 8.727, de5 de novembro de 1993. 

Subm~tázdo à deíiberaÇão do Senado a escolha do nome 
indictido para cargo cujo provimento depende de sua pré~'ia 
aquiescência:- - -

MENSAGEM N• 396, DE 1993 
(N• 820/93, na origem) 

.SenhorCs-Múnbros-do Se-ilado FedCral, 
Nos termos do art. 84, inciso -xrv~oo combinãd_Q- com o 

art. 52, inciso-III, letra_d, da ConstituiÇão Fe~e·ral, sUbmeta
à consideração do Senado Federal o nome do Senhor EDSON 
BASTOS SABINO pata éXercer o Cargo de Diretor _de F_iscali-
zação do Banco Central do Brasil. _ 

O Senhor EDSON BASTOS SABINO é pessoa de reco
nhecida competência para o deseinpenho dessa elevada fun
ção, como se depreende do anexo Curriculum Vitae. 

Brasília~ 4 de novembro. de 1993 ........... Itamar Franco. 

CURRICULUM VIT AE 

I - Dados pessoais 
Nome: Edson Bastos Sabino 
Data de Nascirrtento:'23 de abril de 1942 
Naturalidade: Bom jesus_ do Itabapoana·- RJ __ 
Filiaçã'ó:- AiüOnio- Marcílio Sabíno e Maria Luiza Ba~t?S 

Sabino 
Estado CiVll: CasaàO 
Esposa: Marilene Magnavita Sabin_o_ 
CPF: 085.260.367-34 
Carteira de Identidade: M-3.160.442 (SSP~G) emitida 

em 15-7-82 --
Endereço: Residencial - RUa Ç§nSu_l __ ,RO,b~rt !,.evy ~ 384 

-Bairro São Bento-'- 30350-000 ~Belo Horizonte (MG). 
Fone: (031) 344-1764- (031) 296-1475 ·o . -

Coihercial: Banco central do Brasil - A v. Álvaro Ca
bral, 1605- 8' andar- 30170-001--: Belo Horizonte (M(J) 
-Fone: (03!) 275-•1222- -- · 
2 - EscoJaMdade -

Primário 
Escola Santa Terezinha de Bom JesuS dO IiabojJoana 

- RJ, no período de 1951/1954. -
Ginasial .. _. . .. ___ ·-- .. __ . -~· . 
Coléoio Rio Branco de Bom Jesus do Itabdpoana- RJ, 

período d';, 1955/1958. -·- -- •· · · 
Técnico 
Curso de Técnico etfi Cóilfabilfdade, cOricluído na Escola 

Téénica de ComérCio Rio Branco, e-m Boin JesUs -do Itãba
poana - RJ, no período pe 1959/1961. 

Superior 
Curso de_ Ciências_ Sociais, concluído na Faculdade de 

Filosofia de ltaperuna - RJ, período de 1969/1972. 
Curso de Administração de Empresas, -concluindo na Fa:

culdade de_ Ciências Administrativas -da UNA - Belo Hori
zonte- MG, em 1978: 

Curs9 de Direito na Universidade Federal Fluminense. 
não concluído. 

- -3 - Cursos realizados 
_ .- Curso de M.e.canização de_Contabilidade Bancária, minis
trado pela NCR do Brasil, em 1967. _ _ 

Cursb de Caixa Executivo, minístradõ pelo Departamen
to- de Seleção e Desenvolvimento do Banco do Brasil S.A., 
em 1972, no· Rio de Janeiro. 

Curso de Administraçãõ por Objetivos, ministrados pela 
Pontifica- Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1975. 

Curso de Interpretação da Previdência Social, ministrado 
no Centrõ de Treinamento Bancário da Associação dos Ban
cOs-do Estado de Minas Gerais, em 1975~---

Participação, como professor. do I Curso de AmbientaÇão 
para Auxiliares de Serviços AdminíStratívos,-patrocinado pelo 

_ Departamento de Seleção e Treinamento do Banco central 
do Brasil, realizado em Belo Horizonte. _ - -

Participaç-ão no·6,'Siriliflâfio de bi::senvoÍvim~nto de Ad
ministração e Gerêncja: _Urii.Mode!O SistêmiCo-, -realizado no 
período de 10 a 12-8-78, na Fundação_João Pinheiro, em Belo 

. Horizonte (MG). 
Participação no Ciclo de Estudos sobre Segurança· e De

SérlvOlvimento, realizado pela Associação dos Diplomados na 
Escola Superior de Guerra (ADESG), no período de 14-5-79 
a 12-10-79, em Belo Horizonte (MG). 

Proferiu palestra para os auditores do Banco Central do 
Brasil, em Belo Horizonte (MG), em 1980, sobre Open Mar
ket- Sistema Especial sobre Liquidação e Custódia Qe LTN". 

Participação no !""Seminário Nacional de Crédito Rural, 
realizado no período de 23 a 24-5-85, na Associação de Bancos 
no Estado do Rio de Janeiro- Centro de Treinamento Ban
cário. 

Participação do Simpósio sobre "O Crédito Rurãl e a 
Nova República" promovido pela Comissão de Agricultura 
e Política Rural da Câmara dos Deputados, Comissão de Agri~ 
cultura do Senado Federal, Banco do Brasil e Ministério da 
Agricultura, no período de 19 a 22-8-85. _ __ ... __ _ 

-Participação no CUrso Op. Política de Preços Mínimos, 
realizaâo no IBCB, no período de 7 a 11-3-83. . 

Particip3ção no Curso de Informática_ para_ Gerentes, rea
lizado na DEBHO, no período de 18 a29-ll-8~

Participação, ·cotriO prelicionista, na VI Semana de Ciên
cias Agrárias de Lavras, no Curso de Política Agrícola, com 

--o tema "Crédito Rural", realizado na Escola Superior de 
- Agricultura de Lavras; no período de 14 a 19-4-86. 

ParticipaÇao nO CUrso de Informática para GerenteS II, 
realizado na DEBHO, no período de 14 ai9-4-87. 

Participação no Curso sobre o Poder nas Organizações, 
em 1•-8-89, realizado na Cia. Cedro de Cachoeira (BH). 

ParticipaÇão no Seminário Internacional "0 Brasil no 
Fluxo de Investimentos EstrangeíroS" promovido pela Asso
ciação Comercial de Minas, Fundação Dom Cabrare Nações 
Unidas, em 16-6-93, em Belo Horizonte (MG). 
4 - Funçóes e cargos exercidos 

Serventuário da JustiÇa do Estado do Rio de Janeiro, 
no Cartório do 2~ Ofício, em Bom Jesus do_ Itabapoana -
RJ, em 196111963. · 
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Exerceu o magistério do Colégio Rio Branco, na Ârea 
de COntabilidade Bancária, em Bom Jesus do Itabapoana -

· RJ, no período de 1966/1971. · 
, · Banco do Brasil S. A. 

Funcionário" ào Banco do Brasil S. A .. admitido por con
curso público para escriturário, empossado em -30-12-63. 

Exerceu vários cargos de função comissionada em setores 
de operações de crédito geral e industrial e de depósitos. 

Banco Central do Brasil 
Colocado à disposição do Banco Centràl do B~asil. em 

Belo Horizonte (MG). tendo assumido em 21-10-74., 
Comfssionãdo na função Auxiliar de Gabine_~e de Dele

gado Regional, eni Belo Horizonte, (MG), de' 21-11-74 a 
30-8-')'6, 

Comissionado Assistente FCI-1, rro Gabinete do Depar
tamento Regional de 
Belo Horizonte (MG), de agon6 a abrn8. 

Comissionado Coordenador FCE-4, de 20-4-78, a outn8, 
no Gabinete do beparta~ento Regiqnàl de Belo Horiicinte 
(MG). . . . .. . .. ~-

Aprovado em conctirso·para o NíVel Intermediário~ reali-
zado'em 17-9-78; ' · 

Coordenador do Núcleo da DíVída Pública e:"in Belo Hori
zonte (MG), de out/78 a abr/81. 

COordenador do S.erviç({de Administraçã-o -de J3.ecursos 
Materiais na Divisão de AdministraçãO;-de abr/81 a fun/82~ 

Coordenador do Serviço Qe Refin3Dciamentos e Repasses 
da Divisão de Crédito Rural, Industrial_ e Programas Especiais, 

, de jqn/82 a jul)/83 .. · , . . ; , · " . , 
Chefe ela Divisão de Crédito Rur~\ e Industrial ,do,D~par

.. tamento RegiomH de Belo Horizonte, designadq_e_m.~~-Q-83. 
·. Cbefe ·da Divisão· de Físealizaçá9 do Departamepto Re

,glónal de Belo Horizopie, designado em 30-4-87. . . . . . 
' Déleg~c\o Àdjuntó da Delegacia Regional em Belo Hori-

zonte, designado em 18-11-87. , · · 
Delegado Regional da Delegacia Regional em Belo Hori-

zonte, designado em 5-11·90. · · 
Declaro verdadeiras as informações acima.~ Edson Bas

. tos Sabioo. 
1 

(À Cqmiisão dt! Assuntos Econô,micos) 

o SR .. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues} __:o Expe-
diente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 • Secretário. · · ' 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•J.JO'i, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1~ do Regimento Inter- · 

no, que sejanr considerados_ como de licença autoriza-da os
dias 4, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 
29 do mês de outubro do ano em curs_o, em vista de estar 
tratando de assuntos partidários no-meu Estado. 

Nestes Termos, 
P. Deferimento. ""- -~ 
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1993-.- Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.108, DE 1993. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, -nlls termos do art. 13, do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, minha 

auSência dos trabalhos desta- Casa, -no dia 8 do corrente mês, 
- quando estarei participando de "Reunião do Fórum Catari~ 

nense e Colegiado do Governo de Santa Catarina, em Boria-
nópolis. . _ 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1993. -Senador 
Esperidião Amim. 

REQUERIMENTON•l.109,DE 1993 

Requeiro_. a V. Ex• seja considerada como licença autori
zàd3., minha ausência 'dOs trabalhos da Casa, para breve Via
gem à Argentina", no período d~ 5 a 9 de novembro do corrente 
ano. . _ . . ' - . 

·· Brasília", 5 de novembro de 1993.- Senador João Rocha. 

O SR.. PRESIDEN'tJi (Chágas Rodrigu"es),.:. A. votação 
do~ requerimentos ficam -adiadas por falta de quorum. 

A Presidência recebeu, do Governo -do Estado dê São 
Paulo e do Banco Ce:Dtial do Brasil, o Ofício n" S/140, de 
1993 (n• !51 e 2.673193, nas oiigens), solicitimdo, nos termo• 

. da Resolução r-9 36/92, de 1992, do Senado_ FedCr~~. autori
-_ zação para que ·a Est3do de São Paulo possa emitir e colocar 

hõ roercâdo Letrás Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Pàulo - LFTP, cujoS ré curSOs serão desiín~dos à -Iiqüidação 
do quinto oitavo de)reCatóriOs- judiciais peitdentes, de respon
sabilidade daquele Estado, bem como·de_ complementos relati

= vos. a_paiceias enlitidas anteriormente. 
-- A Matéria &erá despachadêi ~ Comi_ssão de-Assuntos Eco-

nómiCOs: --

:OSR. PRESll)ENTE (Cfiagas,Rodrigues) -=Há(,radores 
-_il).scfi'tqs.-- - - ·-· ·- - --- --- ~ · -

__ ; C:onç:~4ç a p_ala_vr'! aO -nobre~ S~Q3dPr ):..p_uriv31 B~ptista. 
,'O SR- LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 

õ seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores, parti
cipei", no dia 28 de Outubro do corrente ano, ·em Nova Iorque, 
da 24~ ReUnião Anuãl da Câmara tle COmérCio Brasil-Estados 
Unidos, quan~o foram distinguid9s conr o tftulo de Persona
l~dade dÕ Ano, 1993, o Sr. Erling S. "Lorentzen, Presidente 
do Cortselbo de Adminis_traçâ·o da Aracruz Celulose S.A .• 
pelo lãdo brasileiro, e o Sr. Philip H. Geier Jr., Presidente 
da IJ].tereublic 1 ~rup_o_ empres~rial americano do raino de pu-
blicíàade. - --

----, ·_- A_Câmara de Comei-do Bf~sn:.Estados tJ~idOs, da qual 
sou membro honorário-, fUndada ein 1969, vem Promov~n_do, 
desdj! 1970, um importante int_ircâmbio entre o emj:lfesai-i3.do 
brasileiro e o empresariado daquele país, realizando, a cada 
ano. uma grand~ _reunião de lide_ranças que se conclui num 
_concorrido jaot_ar _de congraçap-iento, qqando é cQncedido o 
título de Personalidade_ do Ano .a duas pessoas escolhidas 
pela i-efeiida Câmara, anuªlmente, um _brasileiro e um ameri-

--CanO, cCnTIOTexemplos de sucesso empreendedor e de valiosa 
contribuição para o desenvolVimento econôniico e das relações 
entre os dois países. 

Há longos anos, Sr. Presidente, ve_nho participando des-
- sas reuniões e acompanhando as ativida~es desse órgão, que 

tem prestado inestimável contribuição ao nos-so -'de-senvolvi- · 
mentO, estimulando parcerias, investirrientos, absorÇão de no
vas tecnologias, ampliando o comércio para nossos produtos, 
abrindo caminhos para novos merc_!ldos e ~Q!"imárando as rela
·ções comerciaiS -e_-_ci-~intercâffibio cultural entre o Brasil e os 

-EStados Unidos.-
Neste concorrido jantar, no dia 28 de outubro,_em Nova 

!orqu~. do qual participaram mais de oitO-centas pessoas, quP: 
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lotaram o salão principal e os mezaninos do -Hotel Plaza. -
encontrei O Deputado Delfim Netto, o ex-Ministro Hélio Bel
trão e Roberto Civita, que, em anos anterioreS, já foram 
agraciados .com ()S títulos de personalidade do ano; e também 
os Srs_. Lino Otto Bohn, José Roberto de Azevedo e Vicente 
J. Bonnard, que já exerceram a Presidência da refe_!ld~ Câ!Da-:_ 
ra, hoje presidida pelo Sr. Tony Sayegh. 

Çssa última reunião teve a presença do Emba1xad6f Mar
co_César Maia Naslaluski. Cônsul Geral do Brasil em Nova 
Iorque, onde fui gentilmente recebido peiõ meu conh~rrâneo", 
filho do ilustre Professor Thales de Azevedo, o Dr. José Ro
berto de .Azevedo, que sempre tem distinguido COJ:tl sua aten
ção e experiência aoS brasileiros que visitâln a- Câlnata dé 
Comércio Brasil-Estados Unidos. 

Nessa ocasião, encontrei também o ex-GOvernador de 
São" Paulo, José Maria Marim, e o famoso colunista lbrahim 
Suç?. ~ que~ cC?riVi~ei ~ iritegrar no~sa __ ~rflp~nha cqntra o 
tabagis.mo, _VIsando convencer oito senhoras elegantíssimas, 
convid~c;las d~ reu_nião, .que fumavam intensamente no salão 
VIP do .Aer.oporto de Nova Iorque, a fazer uma trégua ao . 
vício enquanto estávamos naquele recinto-: aO qU.é ele lamen
r_ou ~i~endo q~e também era: fumante. 

Durante a solenidade foi sentida e justificada a ausência 
do Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado, que 
constava da lista dos convidados especiais pela Câmara de 
Comércio. 

, Antes <!a minha yiagern usei a tribuna do Senado para 
anunciar essa reunião da qual participei e traçar um breve 
perfil do novo agraciado de 1993, o Sr. Erling S._ Lorentzen. 
irhigrante norueguês, ·empresário de sucesso, residindo há qua
renta anos no Brasil, desde quando 'vem contribuindo, com 
sua iniciativa, seu entusiasmo e seü trabalho para o nosso 
_desenvolvim~nto industrial. Um personagem que honra a ex
traordinária contribuição que o BraSil tem recebido dos imi
grantes,_que para aqui trouxeram a sua vontade de progredir, 
o seu empenho, os seus sonhos e as suas esperanças, para 
se somar aos nossos ideais de progresso, no gran~e esforço 
de todos os brasileiros. 

No discurso que prOferiu, durante a solenidade,lembrou 
a participação de outro norueguês, que também veiO ao Brasil 
ainda rapaz e que adotou, também _como seu, o rtqSsó País, 
o Sr. Berent Fi-iele, um dos fundado-res!! Presidente honorário 
da Cârriara de Comércio até f985. Com a sua formação de 
AdminíStrador de Empresas, versado em economia mundial 
e relações internaciOnaiS, fez uma ànálisé .c'ríticã da situaç4ç. 
econôlnica, ·pofítiCa e Sod<ii.dO n·osso País: a c~ríse que o mundo 
vem enfrentando desde a grande depressão de 1930 e ressaltou 
os aspectos positivos das· nossas potencialidades em superar
mos dificUldades, citando, por exe"ítlplo, que a economia brasi
leira deve crescer mais de 5% este- ano~ a agricultura deve 
atingir un:tã: ~a.fra recorde de aproximadamente 80 milhões 
de toneladas; o superávit coine-rciál já atingiu -9:-s bílhóes de 

dOiares, e prevê-se que atinja 15-bilhões de dólares até o 
final do 3:no,_ sendo o terceiro maior depois do. Japão e da 
Alemanha; a produtividade cresce e os negócios s_e processam 
c.om bastante aquiescência, abrindo a perspectiva de um forte 
crescimento futuro. · ·-

Ainda afirmou- que "o nosso Desempenho nos esportes 
está cada vez melhor. O Brasil é o campeão mundial de vôlei, 
e o Brasil vai co_nquistar a Copa do Mundo nos Estados Unidos 
no ano que vem, se conseguir derrubar a Noruega", conforme 
ressaltou, finalizando que é impossível fazer coisas gra~di9sas 
sem entusiasmo. -

. . : '' 
Para mim foi muito pi"oveitosó pa_rticipâ.r da 24~ R.euOião 

Anual da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. como 
representaritt! do Senado, tendo assento à mesa prirtcipàl das 
autoridades, quando pude observar, a despeito do triste Jl.Oti
ciário da imprensa _estrangeira sobre os fatos lastirn,áveis.que 
e_stào sendo inveStiga9o_~_--.aqui no Congiesso;--que existe no 
n1.eio empresarial espírito de" desafio às difiCuldades, entu
siasmo e muita confiança em superarmos todos os obstáculos 
e da~çs _s~ntido e. ~onseqúência às ímensas_ potencialidades 
do nosso país, onde somente o_ progresso e o desenvolyilllento 
económico podem erradicar-a mis~ria e a violência, permitindo 
melhores níveis de bem-estar- à população. 

Antes di encer-rar, Sr. Presidente, querO ressaltar a gran
çle contribuiÇão-_que Paolo Lavageto, José Roberto Azevedo. 
Celso V. BarlSon, Lino Otto Bohn e Sérgio Pereira têm pres
ta:do no plano da organização dessas reuniões anuais, sob 
o _comando de Vicente Bonnard, um dos principais fuitdadores 
da -Cãmàia do CõMércio Br3:sil-EStadoS- Unidos, seu Presi
dente no período de 80 a 81 e at_ua_lmente Presidente Effiétito. 
vem demonstrando· admirável competência e- habilidade em 
promover a aproximáção e congràÇamento e~~ré)ídei-es·em
presariais brhsileiros e ameriC3.ricis. visando o apíimOram~nto 

--de nossas relações_ de intercâmbio comerciàl, teCnológico e 
cultural. 

Vicente Bonnard, há muitos anos residente em Nova Ior
que, desde o período da z~ Guerra Mundial. quando fez curso 
de Pilotagem e foi o chefe do estritório da comissão aeronáu
tica, é possuidOr de um~_ a~mirável lista de condecorações 
·corno' reConhecimento de trabalho que realiza em benefício 
do noss_o País. 

Finalízando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com meu 
pronunciamento, do folheto explicativo da _citada reunião e 
do texto, em português, do discurso proferido pelo Sr. Erling 
S. Lorentzen na Ocasião. Ele é o 249 brasileiro a receber o 
título de Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o'sR. 
LOUR/VAL BAPTlSTA EM SEU pRONUNCIA
MENTO: 
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BRAZILIAN-AMERICAN CHAl\<lBER OF COMMER'CE, INC. 

ERLJNG S. LORENTZEN 

Chairman 
Aracruz Celulose S.A. 
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DISTINGUISfiED SEI\VICE TO TIIE ADVANCF.!\IENT OF 

RELAT!ONS BETWEEN THE Bl!SINESS COMMUN!TIES 

OF IJRAZIL ANil TI 11•: UNITED S1l\TES. 

PRESIDENT 
Tony E. Sayegh 

THE OFFICERS ANO BOARD OF DIRECTORS 

October 28, 1993 

AWARDS GOMMITTEE 
Chainnan- Vicente 1- flonnaril 

1- Roberto Azevedo 
Celso_ V. Barison 
Li no Otto Bohn 
Sú rgio C. Pereim 

"fext e_ngruved ón plaque to be presen!ed to the 1993 Award Recipient. 
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T 
ilRAZ!LlAN-AMER!CAN CllAMilE!{ OF COMMERCE, !NC. 

prosents 

PIIILIP H. GEIER, Jr. 
Chairmun uud Chief Executive Officer 

The Interpublic Cruup of Companies, Inc. 

WITH THE AWARD "PERSON OF THE YEAR" FOR 

DISTINGUJSHEO SERVICE TO THE AOVANCEMENT OF 

RELATIONS BETWEEN THE BUSINESS COMMUNITIES 

OF BRAZIL ANO THE UNITED STATES. 

PRESIDENT 
Tony E. Sayegh 

THE OFFICERS ANO BOARO OF OIRE\.TORS 

October 28, 1993 

AWAilDS GOMMITTEE 
Cho~irman- Vicente]. Donnard 

J. Roberto Azevedo 
Celso V. Darison 
Lino Oito Bohn 
Sórgio C. Poruira 

Text engroved on p/aque to be presenteei to the 1993 Award Recipient. 
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Senhor Embaixador, Cônsul Geral do Brasil em Nova York, 
Marco César Maia Naslauski 
Senhor Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Tony Sayegh, 
Senhoras e Senhores, 
·Amigos, 

E m' primeircdugar, desejo expressar meus sinceros agradecimentos ao 
Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Sr. Tony 

Sayegh, e ao Conselho Diretor da Câmara e ao Comitê Organizador, presidido 
pelo Sr. Vicente Bonnard, pela honra de ser agraciado como a Personalidade 
do Ano de 1993, juntamente com o Sr. Philip H. Geier Jr. 
Sinto-me tambéin particularmente grato pelas palavras de Tom Lovejoy, do Smith
sonian lnstitution, um grande amigo do Brasil e digno representante dos Estados 
Unidos. 

Tendo aceitado esta honra e aqui diante-de todos os senhores, há uma pessoa que · 
muito me vem à lembrança e cuja presença me traria imensa satisfação. A pes~ 
soa a quem me refiro é o falecido Berent Friele, um dos fundadores e Presidente 
Honorário desta Câmara de 1970 até a sua morte em 1985. 

A ajuda c orientação-de Berent me foram inestimáveis desde o inicio do meu tra
balho no Brasil, e percebo que ele representou para mim um precursor em diver
sos aspectos. Ele também veio ainda rapaz da Noruega para o Brasil c o adotou 
como seu próprio país. Mais tarde tornou-se o infatigável embaixador não-oficial 
iJOr excelência cntrc·os Estados Unidos e o Brasil. 

É para mim motivo. de grande alegria a presença nesta festa da filha de Berent, 
Anita, c de seu marido, Alberto-Kowarick. 

Thmbém me sintú particularmente grato por esta oportunidade de discursar neste 
distinto fórum brasileiro-americano e expressar meu reconhecimento pelo que 
ambos os países têm representado para mim pessoalmente. 

Prim.:iro os Estados Unidos, onde me graduei em administração de empresas logo 
após a Segunda Guerra Mundial. Tenho inúmeros amigos aqui e grande 
admiração pela liberdade, espírito empreendedor e respeito pela lei e aproprie
dade que são marcas registradas dos Estados Unidos. 

E depois o Brasil, onde já vivo há 40 anos, e onde-:-- juntamente com amigos 
e colaboradores- tive a oportunidade de criar empresas bem-sucedidas como 
a Aracruz,alguns outros empreendimentos industriais e no setor de navegação, 
gerando milhares de empregos sólidos e desenvolvimento cconõmico e social. 

Com essa cxpcriênciaprévfa e ãrrior por esses dois gigantescos países e seu povo, 
esta é assim pára miiirunia~ o-porfuílidade especial de oferecer a minha modesta 
contribuição no sentido de aproximar ainda mais as duas nações. 

()Brasil e os Estados Unidos têm tanto cm comum no tamanho, na origem do 
seu povo c na cultura que as boas relações, o entendimento e a cooperação são 
não apenas naturais, mas extremamente benéficos para ambos. 

N~y~mbro \Íe 1993 
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O mundo vive hoje uma série de conflitos que resultam cm violência e miséria. 
Parece-me que as Nações Unidas estão envolvidas cm 16 missõc; de p:,l difcrcu
tes. Isto é motivo bastante para que países como o Brasil e os Estados Unidos 
e também cada u;·,j de nós como indivíduos nos empenhemos vigorosamente para 
eliminarquestõesrclcvantes como barreiras comerciais-e restrições ão cOinérdo, 
solucionar questões de direitos de propriedade ~acusações de dumping; a fim de 
restabelecer um relacionamento criativo que propicie investimentos produtivos. 

Esses problemas menores devem ser resolvidos a partir de concessões mútuas para 
que as relações entre os países sejam alçadas a níveis criativos e construtivos. 

Vejo-me simplesmente como um internacionalista desejoso de ações e soluções. 
Para mim não importa onde nascemos, nossa cor, raça, sexo ou nível social. O 
que importa é aquilo qu~ defendemos, o objeto da nossa atenção e a direção que 
imprimimos à nossa "Capacidade criativa. 

Meu internacionalismo não diminui, porém, a tremenda satisfação e honra que 
é para mim representar a grande nação brasileira-. como estou fazendo aqui neste 
exato momento c como tive a oportunidade de fazer cm inúmeras ocasiões cm 
discursos c como membro de diversos conselhos consultivos internacionais. 
Não posso esquecer de mencronar também que já representei o Brasil no esporte 
..,.. iatismo - com razoável sucesso; graças a ·excelentes tripulações brasileiras. 
Passemos agora à situação no Brasil. 
O Brasil está enfrentando uma séria crise: problemas políticos, inflação, miséria 
e violência. 
TOdos sabemos disso. Todos sentimos isso no nosso dia-a-dia. A midia tanto no 
Brasil como no exterior está" repleta de notícias assustadoras. 

Sim"'- mas oqtie rtcnüempre é reconhecido, particularmente pelos mais jovens, 
é que não soilrcnté o Brasil, mas o mundo inteiro, está passando por uma crise 
inédita desde a depressão do início da década de 30. 
A violência- resultante principalmente das drogas e da miséria- não faz par
te do temperamento brasileiro. 

A miséria, por sua vez; e em grande parte resultado da explosão demográfica e 
da falta de desenvolvimento.econõmico. 
E o desenvolvimento económico depende dos senhores c de mim mesmo como 
líderes empresariais, e de estabilidade política, assim como de uma clara defini
ção das metas nacionais e de uma firme liderança. 

Apesar de tudo isso, as coisas não estão de todo negras. 

A economia brasileira deve crescer mais de 5% este ano. 

A indústria automobilística deve produzir I milhão c duzentos mil carros- um 
incr'cmento de cerca de 400Jo sobre o ano passado. 

A agricultura deve atingir uma safra recorde de aproximadamente 80 milhões de 
toneladas. 

O consumo de energia elétrica aumentou 7% durante os primeiros meses deste ano. 
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O superávit comercial já atingiu 9,5 bilhões de dólares, c prevê-se que atinja 15 
bilhões de dólares até o final do ano, sendo o terceiro maior depois do Japão e 
da Alemanha. 

As privatizações estão avançando e devem ganhar ímpeto. 

A produtividade cresce e os negócios se processam com bastante solvência, abrindo 
a perspectiva de um forte crescimento futuro. 

A expectativa geral é, também, que esses aspectos potencialmente positivos 
sejam fortalecidos por uma revisão constitucional realística pelo Congresso bra
sileiro e pelas muitas ações governamentais necessárias para reduzir drasticamente 
a inflação. 
Nosso desempenho nos esportes está cada vez melhor. O Brasil é o campeão mun
dial de võlci; o Brasil vai conquistar a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos 
no ano que vem- se conseguir derrotar a Noruega, é claro- e Ayrton Scnna 
vai vencer de novo a Fórmula I! 

Em outras palavras, há aspectos positivos. Luz no fim dotúnel. ~ões para ser
mos moderadamente otimistas, na convicção de que, se todos nós contribuirmos 
com a modcst~ parte que nos toca, as coisas vão melhorar. 

A força potencial da indústria c J., agricultura podem fazer o llrasil retomar o 
crescimento, promovendo desenvolvimento efctivo e assim reduzindo a mi.éria 
e, por sua vez, a violência. . . 

Desenvolvimento, sim. Mas que modelo de desenvolvimento? 

O desenvolvimento sustentável tornou-se uma palavra-chave em meio ambiente. 
O chamado relatório Brundtland das Nações Unidas, de !987, definiu claramente 
que a miséria é basicamente um problema do meio ambiente mundial que só po
de ser solucionado pelo desenvolvimento. Desenvolvimento, porém, que tem de 
ser sustentável. 

Desenvolvimento sustentável significa a Cllpacidade de promover o desenvolvimento 
assegurando que ele atenda às necessidades do presente sem comprometer a ca
pacidade de as gerações futuras preencherem suas próprias necessidades. 
A Conferência do Rio, no ano passado, representou um passo valioso na dire
ção certa, inclusive pelos amplos preparativos que tiveram lugar em todo o mundo 
nos anos precedentes ao encontro. A Agenda 21 talvez tenha sido o resultado mais 
importante da Conferência, constituindo um minucioso programa de ação para 
iniciar o período de transição para o desenvolvimento sustentável, e refletindo 
o consenso global c compromisso político no mais alto nível. Estamos agora na 
fase de implementação, que tamb~m envolve equívocos c dificuldades. 

Na crise econômica mundial os países tendem a se concentrar nos seus próprios 
problemas. Os países asiáticos estão propensos à formação de blocos cconômi

cos; o NAFTA pode trazer limitações- ~speramos que temporárias -às rela
ções politicas e comerciais éritre o Brasil e os Estados Unidos. E o Mercado Co
mum Europeu pode resultar em restrições ao comércio e assim limitar o 
desenvolvimento. 

Novembro de 1993 
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Preocupa-nos seriamente que as políticas ambientais em debate, particularmente 
na Europa, resultem em barreiras comerciais involuntárias contra produtos flo
restais - barreiras estas que podem afetar igualmente os Estados Unidos. 

As questões ambientais tornaram-se assim uma parte importante da vida diária 
não só dos líderes empresariais como do público em geral. 
Embora devamos ser gratos aos assim chamados Verdes por nos conscientizarem 
sobre os perigos ambientais com os qilàis nos defrontamos, a presente crise eco
nõmica mundial nos mostra que também deVemos ter a cauÍela de não dispen- -
dermos recursos de forma excessiva c irrealista cm investimentos e despesas am
bientais desprovidos de base científica. Investimentos supérfluos prejudicarão 
seriamente a rccuperaçào geral do desenvolvimento ecGnômico e a conseqüente 
eliminação da miséria. O investimento de capital é limitado c tem de ser usado 
com eficiência- eco-eficiência- a fim de assegurara máximo desenvolvimento 
para reduzir a miséria.lsto é válido para o Brasil. Também é válido para os Esta
dos Unidos. É válido cm todo o mundo. 
Ambientalistas c líderes empresariais têm de caminhar juntos; aprender mais uns 
com os-outros; cooperar, enfiín, para'qúáecrTerri cáminhoscomuns para o nos
so futuro comum! 
Nós na Aracruz sempre estivemos ativamente envolvidos neste processo. 
Em primeiro lugar, estamos conscientes de que desde o primeirõ momenta·a-Ara-. , , 

cruz desempenhou um importante papel numa área devastada, promovendo pro-
gresso social eeconômico e desenvolvendo uma região onde a destruição das flo
restas e a exc~ssiva exploraÇão agtíco!l haviam levado à depressão e estat:naç:io. 
Muito antes de ser cunhada a expr~ssão desenvolvimentosustentdvd, a Aracruz 
já punha em prática esta filosofia, assumindo plenamente sua rcsponsabil;J .. J~ 
social e provendo infra-estrutura onde fosse drasticamente necessária. E este con· 
tinua a ser o nosso caminho. 
A Aracruzestádeterminada a permanecer um exemplo de progresso social c eco
nômico em bases realistas e responsáveis, não apenas nas áreas cndc aluamos 
mas, esperamos, também cm muitas outras. 
Senhoras e Senhores. 
Suspeito que todos perceberão que, ao relembrar os meus- até aqui- 40 anos 
de: desafios no Brasil, o faço com profunda gratidão e satisf<~ção. 
Ao mesmo tempo, todos reconhecemos que a Cãmarade Comércio Brasil-Estados 
Unidos desempenha- e tem desempenhado desde a sua criação em 1970- um 
papel da maior importância e valor em promover contínuos aprimoramentos nas 
relações entre os dois países. 
É portanto com profundo respeito que -em nome dos meus parceiros na Ara
cruze no meu próprio- quero expressar meus sinceros agradecimentos ao Pre
sidente c aos Diretores desta Câmara pela grande honra que nos_é concedida ho· 
je. Uma honra que fortalece bastante o nosso entusiasmo e a nossa determina
ção de responder a novos c futuros desafios. 
E lembremo-nos das palavras do filósofo Emmerson: 

"É impossível jazer coisas grandiosas sem entusiasmo." 
Por isso, é com o máximo entusiasmo que agradeço a todos os presentes. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
defere o requerimento de y. Ex~ na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao---nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPtLóTI>Tà ~DF. Pronu1cia 
o seguintç discurso.) -~SI:'._ Presidepte_, S~ e Srs. Senadores, 
já é por demais conhecida entre nós aquela variedade de 
leis não prevista em ~enhum_ rn~nual do Direito, mas de exis
téncia efetíva entre Dós: -trata-se das leis que "não pegam". 
Se formos analisar o nosso ordenameritO jurídico, vamos en
contrá-Ias aos montes._ Se nos detivermQS, ainda, no exame 
das circunstâncias que Cercaram sua elaboração, iremos Cons
tatar que rtottnalmente _receberam a inspiração de princípios 
humanitários e de cunho social. .Sua_.execução, no entanto, 
sofre influência de outro jaez, adviridas;_ daqueles que têm 
a sua vida orientada pelo desejo do lu_cro~ A existência desses 
princípios divergentes ou_ meSIJ!9 a sua fnçomp3tibilidade faz 
com que o dispositivo-legal seja relegadO -ao esquecimento, 
às vezes propositadamente, outras, inadvertidamente. 

Quero hóje, Sr. Presidente, s~s e &:S.Senadores, chamar
lhes a atenção para um princípio cõhStituéiônal que não Pegou, 
apesar de há 47 anos estar expressamente determinado em 
todas as Constituiç~~S que vigetàili a partTi"de 1946. Trata-se 
da participação dos empregados no luc_ro __ das empresas: Não 
só as nossas Constituições contemplam essa prática, como 
a própria Igreja, através das encíclicas_ papais, a defende e 
a inr;entiva como uma prática'"'S'tud-ável e condizente com a 
condição humana do homem trabalhador. Os estudiosos da 
administração já viram: n-êsSa iiilc"iâtiVà, ~à"'"nóva· tencíêrlcia âÕ 
relacionamento capital/trabalho nesse final de século-

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V._ Ex• um __ aparte, 
nobre Senador Valmir Cainpelo? 

O SR. V ALMIR CAMI'ELO- Ouço V. EX', como muito 
· prazer, nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Macief .:.._ Sen::;dQr -V-almi~ C~Ínpelo, int~r
rompo, por breves instantes, o discurso c;!e V. Ex~ para duas 
observações: em primeiro lugar, para expressar os meus cum
primentos pelo tema que V. Ex~ aborda hoje à tarde. É, 
sem lugar à dúvida, um dos ternas mais importantes, a respeito 
do qual precisamos lançar nossas luzes, sobretudo porque, 
como lembra acertadamente V. Ex\ esse_~ wi1 precdto consti
tucional já inscrito na carta liberal de 1946 e até hoje ainda 
não devidamente regulamentado. A propósito, dévo também 
dizer que ofereci à consideração do Senado, juntamente com 
projetes semelh.antes dos Senadores Edison LobãO e Fernando 
Henrique Cardoso, proposta no sentü;!o c!e regulamentar·e-sse 
dispositivo constitucional, nOvamente ip_seridõ na Carta de 
1988. A proposição fo_i_ aprovada pelo Senado Federal, inclu
sive com o concurso -ae V. Ex~, nesta Legislatura, e hoje 
se encontra na Câmara dos Deputados; daí por que eu gosta-ria 
de aproveitar o discurso de V. Ex• para fazer um apelo à 
Câmara: que diligencie no sentido da rápida aprovação desse 
diploma legal, que vai ajudaf a dar e{ícácia plena à nossa 
Constituição e contribuir, como disse V. Ex~. para humanizar 
o chamado capitalismo selvagem, ou seja, melhorar as relações 
capital-trabalho. Em segundo lugar. quero dizer a V. Ex~ que, 
ao lado desta questão re1ã.tiVa à partfcipação nOs lucros ou 
modernamente se chama, também me preocupo com a partici
pação nas gestões. A democracia; neste final de milénio, dei
xou de ser apenas a democracia da representação-para ser 
também a democracia da participação. Ou_seja, é fundamental 
que, ao lado dos mecanismos representativos_, busquemos cul
tivar outros que ensejem uma maior participação de todos 

na gestão _não somente _da res publica, ·da coisa pública, mas 
também na gestão das próprias empresas privadas. E, diria 
até, que esses mecan_ismos-_de participação em gestão já estão 
seiído exercitados em vários países- do mundo, sobretudo no 
Primeiro Mundo. A Alemanha admitiu, no pós-guerra, co-ges
tão, ou seja, gestão paritárí3de empresas por detentores do 
capital, dos empregadores_c_om os empregados. Não iria a
esse ponto, mas creío que seria muito bom, quando nada, 
se conseguíssemos dar uma_participação na_gestão, ainda que 
largamente minoritária; para· QUe houvesse maior solidarie
dade na própria administração da empresa. Hoje, há estudos 
de modernos doutrinadores que afirmam que quando se fala 
em participação não se deve restringi-la apenas aos índices 
públicos, mas- prolongá-la também às instituições privadas. 
Por isso, entendo que se deveria _cogitar de participação nas 
gestões no Brasil, o que até ajUdaria-a criar uma noVa menta
lidade por parte do trabalhador, pois de iria ficar mais preocu
pado com os destinos da empresa. U~ando uma expressão 
muito em voga, ele poderia vivenciar melhor os rumos da 
empresa, contribuir e ajudar a empresa a sair de eventuais 
dificuldades, sõbretudo de crise económica. Concordo inte
gralmente com as colocações que V. EX'! está produzindo em 
seu discurso e aproveito a oportunidade para fazer um apelo 
-que sei também que é de V. EX~:-que a Câmara dos Depu-
tados diligencie a aprovação, tão lOgo possa, desse projeto 
de participação nos lucros. Senão esto_u equivocado, o Relator 
da matéria para a Comissão onde o projeto foi distribuído, 
na Câmara doS Deputados, é o Deputado Manoel _castro, 
do meu Partido e d.a represe_ntação baiana. Daremos um passo 
muito iniportan{e -no momento que a Câmara dos Deputados 
colocar o projetO ila-Ordenl do Dia, e _esse outro, de_minha 
autori<l! que admite a participaçãO na gestão e que se encontra 
no Con.gres~c;> Nacional, também for ap_r:ovado. Seriam passos 
mufto SignifiC:atívoS para -que -p=oss-arn'os melhorar as relações 
qipital:-trabalho no_Brasil e ajudar que se construa uma verda
deira democracia, que se apóie na eliminação das desigual
dades, na busca de um desenvolvimento social mais justo. 

O SR. VALMIR -CAMPELÓ - Nobre Senador Marco 
Macíel, fico muito feliz com as colocações de V. Ex•, não 
s6 pela grandeza que V. Ex-~ tem como político, mas também 
como um homem de formação religiosa. V. Ex~, realmente, 
senSibilizado com essa desigUaldade de clã.sses, principalmente 
a mais sofrida, que é a classe traPa)j1adora, em boa hora 
apresentou, e foi aprovado aqui no Senado Federal, esse pro
jeto qúe, atualmente, se encontra na Câmarados Deputados, 
cujo Relator, se não me engano, é o Deputado Carlos Alberto 
Campista. Vou Iazei-uma referência logo mais na continuidade 
do meu pronunciamento. Mas fico muito feliz com a "interven
ção de V. Ex~ E declaro: tudo farei para que a Câmara dos 
Deputados se sensibilize,_ o quanto antes, porque realmente 
é um projeto da maiS alta envergadura, do mais alto alcance 
social. 

O Sr. Marco Maciel- Se_ V. Ex~ me permite, eu gostaria 
de dizer que recentemente saiu um livro de Robert Dahl, 
que se aplica muito bem à realidade brasileira. Ele defende 
que o exercício ~esse tipo de legislação vai fazer com que 
consigamos implantar no mundo uma verdadeira sociedade 
dempcrática. Ele, inclusive s~speito porque durante muito 
tempo foi tomado c~mo um S:Oci,ólogo e economista de posi
ções mais à direita, defende que não teremos no rnundo uma 
verdadeira democracia enquanto não se assegurar a todos 
plena participação. Insiste também ele no fato de que partici
pação não deve ser só na gestão dos negócios públicos, mas 
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~ambém noutros ramos da vida social, inclusive nas empresas. 
Es'3e projeto vai possibilitar construir-se uma sociedade mar
C'.:ttla por ut.l desenvolvimento harmónico nas relaçóes capital/ 
tral-11ho. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Muito ohrigado,·n~bre 
Senador. 

Sr. Presidente, eu-difi.i que, se anossTConstitui'Ção deter
mina essa prática, alguém poderá indagar por que não foi 
ela tornada realidade? Não o foi, Srs. Senadores, por não 
ser esse um dispositivo auto-aplicável e, conseqüentemente, 
depender de ~egulamentação. Estejam, entretanto, ciep.tes 
de que não foi por falta de iniciativa de Deputados e Senadores 
que esse dispositivo não entrou ainda em vigor. Some.qte após 
a promulgação da Constituição atual, foram 37 os projetas 
apresentados com esta finalidade- no Senado _e na Câmara, 
inclusive este, de autoria do nobre Senador Marco Maciel, 
que S. Er acaba de mencionar. -

Atualmente, a palavra nessa matéria está com ·a Câmarã 
dos Deputados, de vez que o projeto de lei de regulamentação 
desse dispositivo; aprOVado aqui no Senado, de autoria do 
nobre Senador Marco Maciel, encontra-se em tramitação na
quela Casa desde o ano passado. De acordo com o Relator 
do projeto, Deputado Carlos Alberto Campista, ele deverá 
ser votado em breve. 

Em que consiste, efetivanlente a participação de empie
~gados nosJucros das empresas? 

Existem ·varias f6rmulas para que isso se dê. Pode-se 
convencionar que uma porCentagem dos lucros seja distribuída 
de forma indiscriminada eritre os empregados ou que a parte 
a ser rateada o seja proporcionalmente ao salário de cada 
1m. A mais adequada e sensata, a meu ver, é aquela que 
e fundamenta no estabelecimento de metas e objetivos a 

serem alcançados. Tudo que ultrapassar esses limites será divi-
dido, metade para a empresa, metade para os empregados. 

Essa prática tem o grande condão de transformar os_ em
pregados em sócios da empresa, em fazê-los participantes do 
seu sucesso. As vantagens que proporcioríam são grandes para 
ambas as partes. Do lado dos empregados, conhecem mais 
a empresa, comprometem-se com os seus objetivos, trabalham 
.com mais dedicação-e maior motivação e, ao final, vêem essa 
motivação transformada num dinheiro extra que proporciona 
melhores condições de vida para si e para a sua fami1ia. Do 
lado da empresa, verifiCa-se-um stibstancüll aürilento da produ
tividade, melhoria da qualidade, as greves praticamente inexis
tem; tudo isso colabora para a manutenção de urna imagem, 
positiva da empresa junto a clientes _e fornecedores, além 
de proporcionar-lhe um reforço de caixa nãoprevisto. · 

No campo eoonônYicO, a participação de empregados nos 
lucros serve como instrumento eficaz de disti-íbuição mais eqüi
tativa de rendas, sem, contudo, provocar pressões inflacio
nárias, como ocorre com as tentativas de melhoria de renda 
através dos aumentos salariais, já que, eSSes, ao contrário, 
não são instrumentos capazes de incentivar a produtividade, 
além da sua concessão implicar redução direta da rentabilidade 
da empresa. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, a partici
pação de empregados nos h,tcros das empresas é vista hoje 
como um grande e importante fator de redenção eco_nómica 
e social para todo o País. A sua irnpl~ntação, en_tretanto, 
não é tão fácil e nem t3o óbvia quanto se possa parecer. 
É ela um passo avante no processo de administração pu-r resul
tados, em que todos os__setores da empresa se engajam e 
passam a lutar juntos para alcançar metas e objetivos pactua-

dos por todos. Nesse processo_, algumas posturas devem ser 
modificadas, tanto no que concerne às chefias quanto ao _que 
diz respeito aos setores operacionais, de vez que toda a vida 
da empresa passa a ser compartil~ada por todos. Em razã9 
disso, a ênfase ,maior é dada à infOrmação: ela deixa de ser 
fonte de poder paraaqueles poucos que a detêm hoje para 
se transformar em algo comum a todo o grupo. 

--O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex~ me permite um aparte? 

OSR. VALMIR CAMPELO- Conce.do-o aparte a V. 
Ex~; com o maíor-Prazer. -

O Sr. Jonas Pinheiro- Não ouvi o inteiro teor do discufso 
que, nesta tarde, V. Ex~ profere para o conhecimento da 
Casa. Entretanto, em aqui chegando, pelo que consegui pe_rce
ber do seu pronunciamento, V. Ex~ está fazendo uma espécie 
de conclamação, de exaltação da participação do trabalhador 
na empresa - partiCipação no trabalho_ e no lucro -, da 
cc-gestão, por !t.ssim dizer. Se bem entendi do pequeno trecho 
que ouvi, deduzi e inferi que era essa a tónica do discurso 
de V. Ex~ Em assim sendo, se estou correto na minha avalia
ção, congratulo-me com V. Exa por trazer ao debate _esse__ 
terna que, de resto, sigriifica ·o que há de mais moderno. 
Trata-se da modernização inspiradora da administração da 
empresa privada. Espero que assim se proceda, e também 
eStimulo a todos na mesma direção, ·que adminístrem suas 
empresas com a participação dos Seus auxiliares, porque hoje 
devemos analisarque ess_e coi::Iceito de empregado, de servidor 
subserviente, daquele que está ali apenas pela questão salarial, 
deve ser sub~ituído por um conceito mais moderno, onde 
cada trabalhadpr seja conscientii:ado do valor do seu trabalho 
à empresa. Afém disso, é necessáriO qUe o empregador tam
bém saiba o valor que aquele trabalho_tem para s~a empresa~
Não podemos mais ficar-meramente na troca de trabalho por 
salário. É preciso que ·avancemos. no sentido de moderni
za_rmos esse conceito -de gerenciamento, colocando-nos, assim, 
no primeiro mundo. Os países de primeiro ·mundo, entre os 
quais o Japão e os Tigres Asiáticos, chegaram a esse patamar 
de desenvolvimento por conta do conceito de valorização do 
seu auxiliar, do seu trabalhador, daquele que está lá traba
lhando não _SQ para ganhar o salário, mas para fazer crescer 
a empresa; çrescendo a empresa, cresce também o trabalha
dor, a fami1ia e a sociedade. Nobre Senador Valmir Campelo, 
fico feliz e cóngratuio-me com V. Ex~ por trazer à Casa -eSse 
conceito moderno que deve prevalecer na administração mo
derna e na empresa privada, sobretudo. Que essa idéia se 
estenda, também, ao servidor público, na m_edid!;l_Çm que 
este tome-~nsciênciã de que seu trahã.Iho é muito importante 
para o crescimento e o desenvOlvimento do País, uma vez 
que são eles os agentes que defenderp. a sociedade. Desse 
modo, Senador Valmir Campelo-:Solidarizo-rne com V. Ex", 
pois deixa uma mensagem que deverá servir de profunda refie-_ 
xão. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Jonas 
Pinheiro, Louvo a aguçada sensibilidade de V. Ex\ principal
mente pelos problemas sociais ----:: c me surpreenderia se não 
fosse dessa-rriane"ira- pois é um homem sofrido, que traba
lhou principalmente na área social, na área do SES!, SENA C, 
e -~abc;! perfeitamente o drama do trabalhador que recebe o 
salário mínimo. Então, a participação do trabalhador no lucro 
da empresa não somente serve como um estímulo para fazer 
aumentar um pouco mais o seu salário, como faz a verd~_deira 
justiç-a social. Fico, pois, muito grato com as palaVras de V. 
-Ex~---
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Contin-uãTido, Sr. Presiderite, eu diriã-qUe outra alte"i'aÇãO 
sensível que se dá é que, ao invéS de se valorizar o trabalho 
e o desempenho individuais, passa-se a valorizar o grupo como 
um todo. O trabalho em equipe é que é iinportante; q desem-_ 
penho do grupo é que conta. -- -

Apesar de ser um fato relativamente novO riâ relação 
capital/trabalho no Brasil, já podemos contabilizar aqui alguns 
exemplos bem sucedidos da sua adoção. Nas empresas recém
privatizadas, notadamente USIMINAS, CSN, a participação 
de empregados no seu capital- o que taJtl{?~m é uma fornia 
de participar nos lucros-- revelou-se um sucesso total, a 
ponto de aquelas mesmas pessoas-quean.tes protestavam con
tra a venda dessas empresas serem hoje entusiastas da privati
zação: tanto mudou para melhor a vida desses empregados, 
quanto cresceu o lucro dessas empresas. 

Na Monsanto, multinacional que atua nos setores químico 
e agrícola, a participação dos empregados nos lucros foi adota
da em 1992 e revelou-se um sucesso absoluto, tendo valido 
à empresa o·l'? prêmio TOP RH 93. Em cada divisão da empre
sa foram estabelecidos previamente os objetivos a serem atin
gidos durante o·ano. Tudo que ultrapassou essas expectativas 
foi dividido meio a meio entre empresa e empregados. Na 
divisão agrícola, o ganho rateado atingiu um milhão de dóla
res; na de plásticos, duzentos e.noventa mil dólares. Apenas 
na divisãO de óxidos de borracha não foram contabilizados 
lucros. Entretanto, esse revés não serviu para desanimar os 
trabalhadores do setor, pois verificaram que as catisas desse 
insucesso estavam ligadas à retraçâo- da indústria automo
bilística -=--principal cliente da empreSa na comptã desse pro
duto. Por isso, -patrões e empregados não desanimaram nem 
desisfii"ãlti" de estabelecer as metas para o corrente ano de 
93. A recuperação- -que se-vetiflca nO se toe--de veículos já 
é o'prenúncio de ·que o próximo Natal dos empregados dessa 
divisão-Seguramente será mais abastado. 

Na Monsanto, esse programa se assenta eín qUatro princí
pios básicos: I - informaçó6S õper-ãcíonais coD.:tpa'rtilhadas; 
2 -,..,.... metas e objetivos clarOs; 3 - trabalho em equipe e 
cargos polivalentes; 4 -novo pap~l para as chefias. _Corri 
pequenas variações, esses são os princípios-em que -se assenta 
todo programa administrativo VoltadO para os resultãdos, essas 
são as diretrizes que deverão orientar a relaÇão patrão/em
pregado nesta virada de século. Entretanto, para adotar essa 
política, particularmente as empresas brasileiras enfrentam 
algumas dificuldades, sendo 3; principal delas de ordem legal~ 
O nosso empresário não tem nenhum iriCeD.tivo para prol!!ovet 
a sua adoção na empresa. Como-riãO existe legiSlação especí~ 
ficá, dá-se a ela tratamento semelhante ao de outros paga
mentos que se fazem aos -ernptegados. Segundo o Deputado 
Carlos Alberto Campista, sobre eleS incide Ufl!-~_ta~ªção média 
de cerca de 120%, na forma de encargos S:õdais-. trabalhistas, 
tributários e pfevidenc13ri0s.-Em razão di~so, são ainda poucas 
as empresas que se dispõem a adotá-la. 

A realidãde nos mostra que os benefíciOs que são propor
cionados por essa prática são por demais relevantes para rece
berem tratamento tão desestimulante. 

Assim, Sr. Presidente, Sr,; e Srs. Senadores, mais do 
que preservar esse princípio na Revisão Constitucional que 
se aproxima, precisamos regulamentá-lo ~ogo_.,Aqu~l~ projeto 
em tramitação-na Câmara- já aprovado no Senado- precisa 
ser rapidamente votado, pois, somente através dessa regula
mentação proporcionaremos aos eMpresários instrumentos 
para usarem adequadamente esse valioso instrumento da polí
tica de recursos humanos. Naqueles países que já o adotaram, 

essa prática se converteu em forte alavanca de qualidade, 
de competitividade, de estabilidade, de bem-estar e de pro
gresso. Entre nós não será diferente, Sr. Presidente._ 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrig~do 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL -MA. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, consta da Oi'dem do Dia desta Casa Projeto de 
Lei do Senado n9 135, de 1993, complementar, subscrito pelo 
nobre Senador Pedro Simon, que visa a acrescentar parágrafo 
ao art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964 -
Lei de Mercado de Capitais, excluindo do qlle chama de "be
nefício do sigilo bancário" diversas pessoas. 

Sr. Presidente, a motivação do nobre Representante do 
Estado do Rio Grande do Sul, sobre ser legítima, é muito 
oportuna. Estamos todos assistindo à celeuma que vem cau
sando em todo o País as investigações·- da Comissão Parla
mentar de Inquérito sobre irregularidades havidas na Comis
são Mista do Orçamento Federal. 

O in_s_tituto ~o sigilo bancã;iio, como assimda o aptor da 
proposição - e eu mesmo já tive ocasião de mencionar 
em pronunciamento aiiterior -, tem o objeto precípuo de 
proteger a atividade negocial, a fim de que o crescimento 
das atividades mercantis e industriais se faça num clima de 
saudável competição, sem a violação do segredo que deve 
acompanhar essas atividades. 

Seria até ocioso repetir aqui o ditado que diz que "o 
segredo é a alma do negócio", sendo essa a finalidade principal 
do sigilo bancário, que na legislação comercial de nosso País 
encontrou guarida até mesmo na Constitujçãu _da República. 

Está claro que o_ sigilo bancário para a pessoa física não 
pode ter a mesma amplitude e nem pode ter o mesmo alcance, 
no que acompanho a fundamentação do nobre Senador Pedro 
Simon. Diz S. Ex~ que, utilizando-se dessa proteção, desse 
direito - porque entendo que é um direito, uma proteção, 
mas não um benefício, como está na ementa da proposição 
do projeto de lei do Senado -, muitas atividades ilegítimas 
ou ilegais, formas inconfessáveis de adquirir fortunas. desen
volvem-se, abrigadas sob essa capa, escapando da fiscalização
e até mesmo do castigo que essas violações poderiam ensejar 
aos seus auto·res-. - -

Por outro lado, Sr. Presidente, o sigilo bancário, no tocan
te às pessoas físicas-, deve ser enCarado de maneira diferente 
com relação aos agentes do Poder Público, aos_ funcionários 
públicos. Na proposição do nobre Senador Pedro Simon, são 
excluídos da proteção do sigilo bancáfio os Deputados Fede
rais, os Senadores, os Ministros de Estado, o Presidente e 
o Vice-Presidente da República, os dirigentes partidários -
expressão para mim um tanto vaga- é presidentes e diretores 
de entidades da Administração Direta e Indireta. 

A sua fundamentação, com relação a esse aspecto, é into
cáveL -biz S. Ex~ que, se o cidadão comum deve ter respeitada 
a confidencialidade da sua vida, a privacidade da sua maneira 
de viver, o mesmo não se :pode aplicar aos funcionários públi
cos_- ao me referir a fUncionários públicos, quero dizer todo 
aquele que serve à Nação, mediante nomeação ·ou eleição, 
todo detentor de cargo público. 

Aos que lidam com-o bem-comum, aos que, no decorrer 
de suas atividades_ de qualquer natureza, mas envolvidas com 
o Poder Público, podem até estar lidando com recursos finan
ceiros, com o património público, não se pOde estender es·sa 
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proteçao, porque a sua vida deve ser da fiais ainpla transpa
rência. 

COnCordo integralmente quanto à fundamentação do no
bre Senador Pedro Simon. No entanto, Sr. Presi~ente, quero 
manifeStar duas.discordâncias com .r~lação ~o_projeto de lei 
ora inscrito "ita Ordem do Dia. _ .. __ _ . 

PrimeTrá, ·a-amplitude dessa exclusão deve abranger~oqos 
aqueles detentores de cargo público. No entanto, como está 
sendo proposta, não encontro aqui um mecanismo limitador, 
mesmo a essas pessoas. Pela proposição do Senador Pedro 
Simon, acaba-se simplesmente com o sigilo bancário dessas 
pessoas, sem, no entanto, substituí-lo por ·um outro meca~ 
nismo que não as deixe vulnerável à curiosidade alhei~. ou, 
até mesmo, do próprio estabelecimento bancárip. 

Qualquer funcionário pode fornecer uma-informação des
sa, sem nenhuma base, sem nenhum critério, sem nenhuma 
forma objetiVa; sem nenhum funda111e_n~o_g~e o leve a cometer 
essa indiscrição. Ele poderia até sofrer Uiiia -penalidade admi
nistrativa de natureza interna, mas ele não estaria violando 
nenhum dispositivo legal. 

Não podemos deixar que isso fique a c·ritério de qualquer 
pessoa, pois, as motiVáÇões pOlítiCas podem até mésnió influir 
no comportamento de qualquer funcionáríO ou de qualquer 
pessoa que trabalhe numa instituição financeira". ·- - · 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo -que não poderei 
acompanhar, ou seja, dar o meu voto favorável à proposiçãO 
do Senador Pedro Simon, primeiro, porque estou conside
rando muito pouco o universo abrangido pela abertura ou 
pela isenção dessa proteção, pelo afastamento dessa proteção. -
Entendo que todo aquele agente do Poder Público, todo fun
cionário públicO, de nomeação ou de eleição, não pode ter 
a proteção do sigilo bancário como tein os· -demais cidadãos. 
No entanto, deve haver um mecanismo- que substitua, que 
não deixe ao alvedrio de qualquer funcionário do banco ou 
de qualquer pessoa que, por uma razão ou outra, de forma 
aberta ou sub-reptícia, convença o funcionário a tornar público 
um dado que é interno e que pertence também aos cidadãos. 

Assim, Sr. Presidente, concluo, fazendo um apelo ao 
nobre Senador do Rio_ Grande do Sul, que faça uma reflexão 
sobre esses aspectos que tive oportunidade de focalizar no 
projeto de lei de sua autoria, a fím de que aperfeiçoe o seu 
texto e que, com o sentido de moralizar .a vida pública, ou 
seja, aprimorar a moralização dos costumes na vj.da política 
brasileira, estenda esse afastamento dQ $igilo bancário à totali:: 
dade do funcionalismo público, aí incluindo todos os deten
tores de cargos eletivos, abrangendo, também, todas as entida-
des autárquicas e, principalmente, fundacionais, e que taro-__ _ 
bém esta abertura não seja total e que inclua um dispositivo 
qualquer para que alguma autoridade seja consultada, a fim 
de que se faça da maneira mais simples e até mesmo_ com 
celeridade. 

Eram essas considerações, Sr. Presidente~ que eu gostaria 
de trazer - e acabo de fa_zê-lo - aos meus Pares,_ nestã 
Casa. Obrigado 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo ª
palavra ao nobre Seriador Epitacio·Cãfetéira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem- reViSãO do orador.) -Sr. Presidei:tú:. 
Srs. Senadores, o Brasil, hoje, está no águardo· das próximas 
medidas que o GovCrnO vai tôirlai"-iio ·sentido_ de __ um_a nova . 
política tributária qué nos leve a uni. a diminuição da aceleração 
da inflação. 

Tenho repetido, inúmeras vezes, que o preços dos produ
tos não aumentam, continuam semelhantes uns aos outros. 
O que ·perde preçb, valor, diariamente, é a moeda que o 
país usa, principalmente para pagar. Para receber há uma 
moeda diferente: a UFIR. Essa, sobe diariamente. A moeda 
de receber imposto não varia o seu poder aquisitiVO~ Agora, 
a -qioeda Com- a q·ual o Governo paga as sUas obras, os seus 
fuflciõnários, ·esSa, perâe de 1 a 2% do seu valor todos os 
dias. Daí por que, me parece, temos que salvá-la. -Ela já 
foi cruzeiro, cruzado, cruzado novo. voltou a ser cruzeiro 
e hoje é cruZeirO n!ãi Todavia, o que existe de real é que 
esse cruzeiro_ perde o seu valor cotidianamente. Porta_nto, 
aguardamos essas medidaS. - _ 

Se examinarmos os· PiófíSSiOfla:is liberais, cOnstatarerrios 
q_ue é comuril todo mundo -ter -a sti.a responSabilidade. 

O médico que erra ou na hora da operação, ou quando 
administra o medie:amento ao dp_ente e o f!lata, ele pode perder 
o seu diploma e, ainda, ir para a cadeia; o mesmo ocorre -
com o engenheiro que projeta ou que calcula mal uma ponte, 
executa um prédio de forma errônéa e que, em função, dis·so 
esse prédio cai e mata algumas pessoas. Enfiiri, ein varias 
profissões a pessoa é punida nos seus erros. Mas há uma 
profissão neste País para a qual não há punição; é a de econo
miSta-, Principalm-ente economista do Governo. 

Ele· planeja, aplica o remédio no País. empobrecendo 
o povo que ficá sem· sua po'úpança, ou a recebe quando já 
não vale mais nada, ou porque- o seu dinheiro desvaloriza 
a cada dia. Mas nunca ouvi falar que qualquer um _desses 
homens que fazem esses planejã.mentos para o bem do Br3sil, 
algum dia tenha sido punido pelo mal que fizeram. Temos 
de encontrar uma maneira de estabelecer punições_ para aque
les que, se propondo a resolver os problemas deste País, na 
realidade, agravarn·no; chamam para Si as· atenções e depois 
dizem que as expectativas falharam, sem que tenha havido 
qualquer tipo de apuração, como foi o caso da apreensão 
das poupanças. Quanta~ gente se suicidou! Quanta gente suici
dou por aquela nefasta experiência! 

O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex•.o um aparte? 

O SR. EPI'J A, <;lO CAFETEIRA - Ouço com prazer V. 
Ex~ 

O Sr. Bello Parga- Eminente _Senador __ Epitacio Cafe
teii"ã, Vem muito a propósito o pronunciamento de V. Ex~ 
so.bre_.a qUestão ecO-nóm_iCo-Dna-[Lçeira._ São- adequados os co
mentários que V. Ex• expende a respeito da importância que 
os _economistas vêm adquirindo na vida pública brasileira, 
notadamente na atual conjuntura. Efetivamente, são incalcu
láveis os prejuízos que políticas governamentais vêm causando 
à população pela sua má formUla.ção ou pela sua ainda Pior 
ex'ecuç~o. E, diferentemente, o que ocorre em outras profis
sões, em que o titular delas é responsabilizado pelás erros, 
pela má conduta e, por isso. sOfi"em penalidades, castigos, 
o que não ocorre com os economistas. De maneira cfUe apoio 
as suas palavras, e na eventualidade de V. Ex• iniCiar_ uma 
proposição estabelecendo sanções para economistas que se 
enquadrem nessas circun_stâncias, quero ser o primeifó a ·assi-
ná-la, depois de V. Ex~ -

0 SR: EPITACIO CAFETEIRA '--- Agradeço o aparte 
do nobre cofe-ga· Senador Béllo Par-ga-, que enriquece o nieu 
pronunciamento. 

O mais interessante é qüe as -pessoas que fazem -esses
planejamentos económicos. que quase sempre ou sempre dão 
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errado, depois acabam descobrindo por que não deram certo. 
Depois de passada a experiênciá, onde quem amargou foi 
o povo, de repente descobrem o porquê do erro, o porquê 
da falha na implantação da política econôrnica que garantiam 
ser a salvação naciOnal. - - _ _ __ 

Sr. Presidente, nunca Vi, em nenhum país do mundo! __ 
alguém se referir aos nossos eCõfiOmistas Como 'teOdo co~e
guido algum sucesso. Sempre acham que -a nossa situação 
é diferente; sempre acham, por exemplo, que dolarizar é um 
erro. É que ao Governo interessa essa situação, porque, en
quanto ele tem a UFIR diária, o povo tem a correção mensal 
do seu dinheiro com abatimento de 10%. Ou seja, dá-se ao 
trabalhador uma correção da inflação menos 1_0% ao mê_s, . 
enquanto o Gbvernó Coi"rigc:diarianiCnte o_que te!TI ~receber. 

O Governo conseg1,üu um milagre: empanturrou-se tanto 
de dólares, que hoje o dólar no _paralelo está mais barato 
do que o dólar oficiaL Isso nunca aconteceu eril nenhum país 
do mundo; só no Brasil o dólar paralelo é mais barato do 
que o dólar comercial. É a demonstração d_o quanto nos trans
formamOs num modelo exportador, e com isso estamos, a 
cada dia, aumentando o número· das nossas reservas. Quando 
aqui esteve o. Ministro· Fernando Henrique CardosÓ, li um 
ofício que S. Ex• havia me enviado, depois de recebê-lo do 
Banco Central, dat:tdo conta de que estamos com uma reserva 
de 25 bilhões de dólares, e essas reservas se encohtram· num 
banco de segurança - o BIS. Nesse .banco, ~ecebenws 3% 
~o- an-o.· E no· exterior;~cobl-ani-_tió"s· 10% :de· juros·_ atr ~no·: 
QUer dizei-, mandamos o nosso- dlnheiro a 3%, para pedir 
emprestado a 10%. Seria muito melhor que usássemos ã nossa 
reserva para negociar a nossa dívida externa. Mas estamos 
fazendo questão de pagar juros e, portanto, de criar problemas 
para este País. 

Vê V. Ex• que. enquanto os países lutam para desenvolver 
a sua indústria, nós lutamos "para entravar a nossa. A carga 
tributária sobre as obrigações trabalhistas_ é_ um absurdo. Esta
mos_ trabalhando para não haver emprego. A empresa qu~ 
tiver que empregar muita gente paga um percentual sobre 
essa carga trabalhista muito grande; paga PIS, Fundo de Ga
rantia, tudo que se puder imaginar. Quase duplica a folha. 

Pretende-se fazer o quê? Ajudar o JI\fss? Acho que não. 
Acho que isso ajuda, por exemplo, uma firma onde o trabalho 
é sofisticado, como, pOr exemplo,_ aquelas que utilizam as 
chamadas máquirias XerOx. Para 60 máquinas dessas, há um 
funcionário eni:a.rfégã.do de.fazer a manute_nç_ão. Um funciO-:
nárío pata 60 ffiàquinas! Então, _é o enCfirg'o- trabalhista de 
um empregado para 60 máquinas faturando. Enquanto isso, 
patá se cohs~ru~r_ u~~ casa_ pó _E~ª-~· o riúmer'o de empregados 
é círlco vezes ma-iOiâO-que -para sustentar 60 máquinas. 

Estamos com uma política equivocada. Não adianta o 
Govei'no -pensar_:__· não sei qual é a medid~ q!le v~:q1 __ aí
em aumentar a receita aumentando os impostos. No Brasil, 
quem paga, paga; quem ·sonega, sonega, e não a.ôianta se 
cobrar mãis daqueles g_~~-~oje já pagam .• ~p_quanto os outros 
vão continuar llãOpagando. Tudo isso é muito preocupante 
e nos leva a fazer estas_ reflexões: para onde vamos? Que 
tipo de política queremos? 

Na Argentina, um Ministro, cujo Oome para o po-rtuguês 
pode até não soar bem, o Ministro Cavallo, resolVeu o proble
ma da inflação. E nós temos sido os "cavalos_" aqui, os "cava
los" que pagam. E o que resulta é essa luta _q_~e_ estamos 
fazendo com a ex-{.!_nião Soyiética, para ver qual d~os dois 
paíseS- vai levar o primeiro lugar na inflação, vai receber a 

medalha, .eu não diria de ouro, mas a medalha de couro da 
inflação. . 

Sr. Presidente, eram essas as preocupações que me assal
tavam desde que li as notícias de que a situação ia mudar. 
de que o final do pacote vinha aí; porque até hoje não vi 
nenhuma medida que apontasse para uma diminuição do custo_ 
de vida. Volto a dizer_, não dimiilüição "dá inflaÇão~ ·mas a 
diminuição da queda do val_o~--~o nosso __ CrtJ.ze_iro _"Real", 
Real não é o Cruzeiro: rear é -a fome, o deSemprego, o sofri
mento decorrente da política monetária que· está s·endo execu
tada no País, que já passou pelo "feijão com arroz". que 
deixou o pobre sem feijão e sem ·arroz, e c]ue agora· passa
pela "política do caviar", mas. com certeza, será do caviar 
para uns poucos e da fome para muitos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunica:ç~ó. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO. Para .. 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr~ Presi
dente, Srs. Senadores, temos em tramitação, nesta cãsa, já 
aprovado na Câmara dos Deputados, o tratado assinado entre 
o Brasil e a Argentina visando ao controle das instalações 
nüclê3rés .. nOs'dõiSpacses~ _. ......... ··---·-· _ ... -' ........ ~ 

Quero alertar est_e _Plenário para a realização de uma 
audiência plíbfica, no próximo dia 18, na Comissão onde se 
encontra o projeto, ocasião em que teremos oportunidade 
de um longo debate a respeito dessa controvertida questão. 

Gostaria de, ao mesmo tempo em que convido os Colegas 
para participarem de tão impOrtante evento, externar a minha 
preocupação pela maneira com que foi conduzida essa nego
ciação com o país irmão, a Argentina, que envolve também 
a Agência Internado-na! de Energia Atômica. Conforme re

. cardam V. Ex~s aqui presentes, o Presidente Collor esteve 
em Viena para- a interveniência da Agência Internac;ional de 
Energia Atómica no tratado que assinamos com a Argentina. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil vem há 
muito se recusando a participar do Tratado de Não-Proli
feração de Armas Nucleares. O TNP- como todos nós sabe
mos - é um tratado que usa dois pesos e duas medidas. 
Há o grupo de países ricos, que detêm toda a tecnologia 
nuclear, utilizada para a· produção de artefatOs cada vez mais 
poderosos, que, até hoje, n_ão interromperam os seus testes 
de uso da energia • nuclear para fins nãO-pacíficOs· e qil:e se 
arvoram, cada vez mais, em ditar ao resto do mundo regras 
que impedem o livre uso dessa tecnologia até para a utilização 
pacífica da energia nuclear. 

Sr. Presidente, em nosso PaTs ainda ocorre mais um po
rém: a nossa própria Constituiçà.o prbíb<f o desenvolvimento 
da energia nuclear para fins não-pacíficos. Recentemente, o 
Governo demonstrou que não-pretende, em momento algu-m 
-até porque nos faltam recursos-, desenvolver essa tecno
logia, que é cara, visando à construção de armas de destruição. 

Sr. Presidente, aqui está a minha preocupação. Se, consti
tucionalmente; nós próprios já nos policiamos para que,hoje, 
esse _tipo tão importante de energia não seja desvirtuado, 
por que razão haveremos de nos_ submeter - nesse ponto, 
vejo até uma ameaça à soberania -à fiscalização draçop.iana 
de_}Jm _organismo internacional, que é sabidamente:dirigido 
pelas nações mais ricas, justamente as que· desenvolveram 
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as suas armas nucleares de destruição tático~estratégica atê 
um grau extraordinariamente mortífffó? · 

Gostaríâ.- rímito qUe estâ- Casa-leVasSe em considéfãçaO
esses acontccithcntos-.-Penso que tudo que obtivemos no cam
po da energia n-uclear foi extraordinafiamente importante e 
significativo,- partindo da estaca zero. Sahem o Sr. Presidente 
e os nobres Colegas que esse tipo de tecnologia não sê aprende 
na escola. Não há um país que a forneça de bom gfado, 
de boa vontade; pelo contrário, praticamente todos os países 
que detêm, hoje, conhecimentos na área nuclear. de e~ergia 
atômica e engenharia nuclear, procura_m faz.:r com que países 
como o nosso, qo.e desenvolvem tecnologia própria, afaStem
se do verdadeiro caminho das pesquisas; com isso, gasta-se 
mais dinheiro c atrasa-se mais a conquista de novos conheci
mentos nesse campo. 

Sr-. Presidente e Srs. Senadores, --C-omprovcí. em Vária~ 
viSitas que fiz a ·centros de pesquisa brasileiros, em particular 
ao Centro de Pesquisa da Marinha, em Iperó, que podemos 
conseguir avanços extraordinários ria áTea-àa_tec-nOlogia, atra
vés de um esforço, diria, muito raro iíeste País, a que se 
somaram a: Marinha de Guerra, as universidades brasileiras, 
prihcipahncnte a USP, e a indústria naciorial. 

Ponto a ponto, degrau a degrau, conseguimos subir na 
escala de conhecimentos nesse campo ~âo -impo-rtante da física 
e da tecnologia, até chegarmos à produção de comÇustívcl 
enriquecido para fi ris pacfficos, para a pr6pulsãõ nucle-ar, que 
interessa muito à Marinha. Nesse caso, há uma confusão -
que é bom se esclareça: quando se fala em submarino de 
propulsão nuclear, nunca se quer dizer que seja um submaritlO 
nuclear, isto é; um-submarino carregadocom armas atôrnic3.s. 
A propulsãO nuclear é apenas um sistenla mais moderno, 
mais avançado de movimento de um navio - no- caso, um 
navio submarino - que- a Marinha de Guerra brasileira vein 
desenvolvendo com m-uita- competência. 

O avanço da energia atómica- pa-ra a ---prOpulsão de u-m 
navio nuclear é absolutamente paralelo à tecnologia de cons
trução das usinas nucleares, tecnologia de que o País vai neces
sifar mais- dia menOs dia, Sr. Presidente! Se temos um imenso 
potencial de hidroeletricidade, se ainda podemos construir 
as nossas usiOas para ·apro\·eitamelii:o --desse tipo de energia 
não-poluente, renovável sempre - é bem verdade -, por 
outro lado, que todo ou quase to_do esse potencial --150 
milhões de kilow~ms, aproximadamcnte;segundo estimativas 
da ELETROBRAS- encontra-se hoje na Região Amazónica 
principalmente, bastante longe, portanto, dos principais cen
tros consumidores de energia elétrica, que são as grandes 
cidades industriais do Sul e do Sudeste bfasileiros. 

Sem dúvida alguma, este Pais, a partir do momento por 
que todos esperamos ansioSa-mente. em que a-retomada do 
crescimento económico venha a promover o aumento da pro
dução industrial e, conseqücrltemente, o aurrierito de bons 
empregos, terá a sua taxa de consumo de energia elétrica 
aumentada em até - quem sabe --20% ao ano. Quando 
isso acontecer teremos que buscar recursos em outras fontes 
de energia. _ __ _ 

É sabido que muito descnvolviinento tem sido feito no 
setor de energia cólica, e de' encrgia_so_lar. Entretanto, essa 
modalidade de energia nem sempre é_aprOveitada em condi
ções quantitativas sufícierites _para atender, por exemplo, a 
uma cidade de médio porte c, muitas vezes, dependendo do 
tipo de energia em estudo, dado o seu grau ainda muito defi
ciente_d_c desenvolvimento. até mesmo a urna cidade de peque
no porte, reduzindo-se, por vezes, a uma ou outra pequena 

indústria. a uma ou outra pequena unidade, ou algum grupo 
de unidades habitacionais. --

~ 'POr.tudO isso, Sr. PreSíàe[ne. vejo com muita preOCu
pação essa -possfvf!Taprovação de unl ·acordo que nos submeta 
a uma vigilância externa no setor do nosso desenvolvimento 
nuclear. Nenhum país que se julgue soberano pode se autoli
mitar c. muito menos ainda, aC_eítar limitaç_ões impostas por 
países estrangeiros. - .- _ ,- __ 

Em última análise, é o que aconteceria. se aceitássemos 
de bom grad_r;>. aqui dentro. a seu bel-prazer, percorrendo 
as instalações que julgasse mais convenientes. i.rina agência 
internacional de energia atômica. 

Era o que tínha a dizer. 
Muito obrigã:do, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
GUilherme Palmeira _Henrique P. !meida _José Samey _Júlio 

Campos __ Lavpisier Maia _ Magn_o Bacelar _ Marco Maciel _ 
Mário Covas __ PeÇ.ro Teixeira _V almir CampeiO. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido Q seguinte. 

PROJETO DE!,-EI N• 143, DE ]993 

Define o crime_ de expor a vid~, a int~gridade corpo
ral, ou a saúde de alguém, por meio de recipiente de 

.~ gás liquefeito de petróleo, defeituoso ou não requali
-ficado, e dá. outras providências. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. tn Os diretorcs, os administradores e os gerentes 

de empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo são · 
responsáveis perialmente pelo crime definido no artigo se
guinte. 

Art. 2\' Expor· a vida, ou a integridade corporal, ou a 
saúde de alguém, por meio- de recipiente de gás liquefeito 
de petróleo, defeituoso ou não requalificado. 

Pena- detenção de três meses a um ano, e cem dias-
multa. . 

Art. 3"' Sem prejuízo da pena corniilada no artigo· ante
rior, aplicar-se-ão ao agente do crime nele definido as. seguin-
tes- sali~ões de cfi.ráter adrriinlStrativo: - -

I- afastamento da direção da empr~sa pelo período de 
2 (dois) anos após o término da execução das penas a que 
foi condenado; -

II- multa, e_m valor a ser arbitrado pelo Juiz. 
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
· Art. s~ Revogam-se as disposíçõéS énf COO.trifrio. 

Justificação 

Há uma necessidade -_sensível, notável - de se coagir 
as empresas que atuam no ramo de distribuição de gás lique
feito _de petróleo a adotar o s~stema _de requalificaçãO dos 
botijões postos à venda. 
- A não-requalificação expõe o usuário -assim corno as 
pessoas que lidam no setor -a acidentes perigosos à integri
dade corporal, à saúde e à vida. 

Impõe-se __ criminalizar a omissão dessa não-requalifica
ção, a fim de prevenir a ocorrência de.danos irreparáveis. 

Esse. o objetivo deste nosso projeto de lei. Uma lei didá
tica, além de coibitiva. 
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Temos por certa a compreensão dos nossos ilustres pares. 
Nele. estabelecemos uma- sanção penal -para os diretores da
quelas empresas, fixamos,_ para maior abrangência punitiva, 
sanções administrativas para eles e para as suas empresas. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de_1993~ -- Senador 
Júlio Campos. 

(A Comissão dé COnstituição, JuStiça e Cidadania 
- decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Chadas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remelido à comissão competente. 

Sobre a mesa, expediente que será li_do_pelo Sr. !"' Secre
tário. 

É lido o seguinte. 

Brasilia, 8 de novembro de 1993 

Senhor Presiden-te. 
Indico= a Vossa EXcelência os_ nobres Senadores Lucídio 

POrte lia e Epitádo Cãfetefra. como Titular e--Siiplente, respec~ 
tivamente, em substituição aos Senadores-ant}!riormente indf
cados, para integrar a Colnissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a admissibilidade da Medida Provisória n" 367, 
de 29 de outubro de 1993, que "Altera a legislação reguladora 
do processo administrativo de determinação e exigência de 
créditos tributários da UniãQ e dá outras providências", rePre
sentando o Partido Progressista Reformador- PPR. " 

Na oportunidade, renovo os meú-s pr(fte-stos de elevada 
estiri'út e distinta consideração. --~·-=-" 

Coi'díalmente, - Senador Epi!Jiclo Cafeteira, Líder do 
PPR. .. . . 

Brasília, 8 de novembro de 1993. 
Senhor Presidente, _ 
Indico a Vossa Excelência os nob.res S~nadores Esperi

dião Amin e Ej}1tácio ·Cafeteira, como Tifular e Suplente, 
respectivamente, em substiti.Íiçã_o aos Senado~es-<interiormen
te indicados, para integrar a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a admissibilidade da Medida Provisória 
n' 368, de 29 de outubro de 1993, que "Altera a Lei n• 8.383. 
de 30 de· dezembro de 1991'', representando o Partido Progres
sista Reformador - PPR. 

Na oportunidade, renovo os meus protêsios de eleyaQa 
estima e distinta consideração. 

Cordialmente, - Senador Epllliclo Cafeteira, Líder do 
PPR. 

O· SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas 
as substituições solicitadas. _ 

-A Presidéncia, nos termos do art. 174. do Regimento 
Interno, dispensa, na sessão de hoje, o período correspon
dente à Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos,. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFC·-MT. Pr~nuncia o seguin· 
te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão da 
reforma agrária no Brasil continuará ainda por muito tempo 
a ser um problema polémico-e polarizador. Os que possuem 
recursos comprarão sempre ril.ais, os que têm_pequenas glebas 
vendê-las~ão para ir procurar melhorias na "Cidade, e o Go
verno ver~se-á, por anos, a braças co·m demandas crescentes 
de infra-estrutura urbana e de serviços sociais. 

Sempre que o tema- da reforma agrária- sútge vêm-me 
à memória- as lições da História relativamente aos aconted
mentos que marcaram~ o -final do Século XV e ? início do 
Século XVI na Europa. A nobreza feudal, necessitando sem-

pre e cada vez mais de dinheiro, começou a cercar as terras 
até então utilizadas como pastagens comunaiS, destinando-as 

- à- criação de ovelhas para ve_nder a lã às indústrias têxteis 
inglesas, cujo crescimento atingia proporções sem preceden
tes. A criação de ovelhas apresentava uma dupla vantagem: 
a lã tinha preço compensadOr e a mão-de-obra para pastoreio 
dos rebanhos era mínima. 

O regime do cercamento dos campos, denominado de 
enclosure,_ obrigou milhares de camponeses a abandonarem 
a terra rural, migrando para as cidades em busca de melhore~ 
condições de sobrevivência_. 

Os laços feudais remanescentes dissolviam~se e os servos 
viam-se privãdos das terras e .despojados dos instrumentos 
de produção,_ em condição apenas de vender a sua força de 
trabalho. 

___ _b movimento migratório no sentido campo-cidade pro-
porcionou novos contingentes de trabalhadores para as indús
trias, "mais homens para o exército e para as forças navais, 
mais voluntários para colonizar terras distantes e muitos consu- _ 
midores em potencial para os produtos da indústria". 

Essa passagem do _antigo sistema para a chamada Idade 
Moderna teve o seu preço e sacrifícios enormes provocados 
pela fome, pelas revoltas e pela violência. Bastaria lembrar 
a sublevação dos camponeses da Alemanha em 1524. repri
mida pelas tropas do Sacro Império Romano. Conta-se que 
morreram maiS de cem mil pessoas naquela época. 

Os trabalhadores da_terra, pressionados e perseguidos 
pela decadente nobreza feudal, que queria anular as comuta
ções, mudavam-se para a cidade, onde podiam encontrar al
gum trabalho, mas nenhum conforto ou bem-estar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a História não se repete, 
porém o ser humaóo, que e quem faz a História, sempre 
se debateu entre dois princípios: o da individuação, que dá 
primazia ao egofsmo, e o da socialidade, que se volta para 
o bem coletivo. O primeiro tende à centralização. à solidão 
e cultiva a s_oberba, excluindo a alteridade, aceitando, no 
máximo, a coexiSfênciá. O segundo caminha para a convi
vência e 9rienta para a justiça, que é a virtude típica da mutua
lidade, da reciprocidade, da solidariedade. 
---Uma sociedade será mais ou menos civilizada, na medida 

em que traduzir e vivenciar, através de suas estruturas, mais 
uin aspecto do que outro, pois a civili:z:ação pode ser chamada, 
corno bem disse Alceu de Amoroso Lima, ''a passagem da 
coexistência para a convivência." Assim sendo, tanto mais 
civilizada será uma sociedade, quanto mais intensamente pratí
car a justiça distributiva, entendida esta como dever de contri~ 
buir para a coletividade e a justiça social, por meio da qual 
a sociedade tem a obrigação de contribuir para que cada pesso~ 
possa satisfazer as suis-necessidades essenciaiS. 

Nesse contexto, se_ a escolha do nosso País, no que diz 
respeito à reforma agrária, for pela supremacia da concen
tração e não pela repartição, criteriosa e racional, talvez tenha
mos que viver ainda- dolorosas situações de barbárie. Nossas 
cidades estão cercadas por cmturões de miséria e estão cada 
vez mais violentas. 

Segunc!o o Anuário de 1~92, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatfstica, existem atualmente 3.221 favelas nas 
periferias das. principais cidades do Brasil (pelos critéri~s do 
IBGE, são consideradas favelas grupamentos com mais de 
51 famílias). 

De acordo com os dados divulgados pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, durante a Campanha 
da Fraternidade do corrente ano, de 1960 a 1970~ em 900 
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municípios brasileiros a JXipulação diminuiu; de 1980 a 1991, 
o número de munidpioS:·cuj"a p<rj:lulaçá-o -diminuiu subiu para 
um mil e quinhentos. 

Hoje, 77% dos brasileiros mOr8.!Jl O-ª= cidad_e __ -_o que 
sigriifica 120 milhões de pessoas - _e 35' Inilhões vivem_ no 
campo. Os-quinhe-ntos e qUarenta e três muniCípios mais poP-u
losos representam apenãs 12,1% dos municípios brasileiros, 
mas aprigam 61,2-% ·dos ha~Itantes 9o P:3JS. -"Esse qu-adro 
de crescimento reverter-se-á", conclui a CNBB. 

Muitas causas contribuem para provocar um fluxo mig~~-
tóiíõ tão gránde, dentre as quais a -política agrícOla e agr~rra·: __ 

De fato,- apesar do êxodo e das pressões socais· que vêm 
exacerbando a vida das__grandes cidades, a reforma agrária; 
está sendo executada dê maneira extremamente lenta e pe
nosa. 

De acordo com dados d~ 1989, que estão sendo atuali
zados e processados pelo Instituto_ Nacional de Colonização 
e Reforma Agráfüt - INCRA, há nO BrasU cinCo milhõeS -
de proprietáriOS ·rura:is, dos ·.quais 45 mil detém 162 milhões 
de hectares. Os .vinte maiores proprietários posSuem 5% dàs 
terras consideradas boas para a agricultura. E existerii-)3~ini"
lhões de pessoas precisando de terra para trabalhar. à espera 
da propalada reforma agrária. 

Pesquisa feita pelo Jornal do Brasil detectou que, do 
GOVerno de Humberto Cas_te:llo Branco ao de Fernando Co-__ 
llor, foram objcto de_reforrna agrária 18.862:142 heotares, 
beneficiando com assentamento 266.697 familias. - -

Dutantc esse mesmo período, conforme. informações dO 
Presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPTICNBB), ocor--
reram mais de 1.600 assassinatos:· de líderes rurais e apenas 
29 pisfoleiros foram condenados. 

Longe· de mim pensar 'que o êxodo rural seja produzido_
unicilmente pela lentidão ou pela ausência da reforma agrária. 
Outras_ razões há, ligadas_a expectativas de ordem económica 
e social, tais como emprego na indústria, escola para os filhos, 
assistência médica, cultura e lazer. Mas é fora de dúvida que 
a posse da terra e o acesso aos- instrumentos essenciais para 
produzir exercem papel fundamental na retenção das famílias, 
pois grande parte delas deseja permanecer no campo. 

Airtda neste final de semana vimoS, pela televiSão, uma 
maicha c_om destino ao Palácio dos Bandeirantes, na Capital" 
de São Paulo, ·para onde um grupo de sem-túras estava cami:. 
nhando já há alguns dias a flm de alertar o Governador Luiz_ 
Antônio Fleux:y de que também em São Paulo, como em Mato 
GroSsO, em Goiás; em Tocaritíns, no Acre ou eni qualquer 
Estado do Brasil. é necessária uma política, com urgência:~ 

ao problema da desapropriação de terras e de assentamento 
dos nossos colonos. 

No que se refere aos recursos, enfatizo a necessidade 
de a Uriião buscar Qovas fontes como, por exemplo, a·comu
tação da dív1da mobiliária que ·os Est"ados mantêm com o 
Bã.nc_o ceiitfal Por terras, visando um prograina emergencial 
de reforma a~rária. Um progritma emergencial financiaà6 com 
recursos da dívida mobiliária dos Estados daria aO Govetno 
cõfidições de assentar um número maior de I:irilílias, com 
all].pla p<?~Sibilidade _de amenizar os confl'itos no campo e de 
aumentar a produção de alimentos. 

Além- do resultado específico relacionado com a questão 
da -pOsse- da terra e da produçãO de alinientõs, a utilização 
da dívida mobiliária contribuiria para diminUir à deterioração 
financeira- e--o -excessiVO ·endividamento e inadimplência de 
Estados e Municípíos-;-situação que vem comprometendo se
riamente os esforços do Governo Federal de sanear as contas 
públicaS e de alcariçar equilíbrio microecoriômic"o, com ·estabi
lidade de preços e retomada sustentável do crescimento econó
míCo. 

sr·: President~. Srs. Senadores, ao. instalar oficialmente 
o Conselho de SegUrança Alimentar n-o dia 13.de maio último, 
o Senhoi- President:e da Repílblica; Itaffiar Fi'ãllcó, descreveu 
com propriedade .e emoção as_ díficuldades, a insegurança e 
os temores que hoje a soCíedaâe braSileira experimeiúa ao 
ver a··situação ern_que se encontram 32 milhões de brasileiros, 
que vivem enfabsóluta miséria: Essa fragédía exige de todos 
não enclausuramentos ou cerceamentos protetores e autode
fensivos, porque eilgán-ósos, nlas c"riatividade e participaçãO. 

Tenho certeza absoluta de. _que todos nós, membros do 
Congresso Nacional, daremos a nossa_ participação para que 
seja resolvido o graye problema que aflige, hoje, 32 nil!bões 
de brasileiros que estão à prócUra de ter_ra_ para trabalhar, 
para produzir. 

Precisamos, pois, Sr. PreSidetlte, Srs. Senadores, institui
ções e cidadãos, todos juntos, caminhando -para um conCreto 
e eficiente pacto- de mutualidade e de solidariedade, fazer 
com que a reforma agrária tenha um papel a desempenhar 
na solução dos problemas viVidos pela sociedade brasileira. 

Era_ o que ti_n~~ a dizer, Sr._ Presidente. (~uito bem!_) 

DUrante o discurso _do Sr. JúÜÕ_Campos o Sr. -Cha
gas RodrigUes, ]'! Vice-Presidente, deixa a cade}ra da 
presidên_cia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júniof, 2~" 
-secretário .. 

para a reforma agrária. O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala-
Além disso, contrariamente aos· c.j_"ue afirmam ser a retõr=-- - vra ao nobre Senador Beni V eras. 

ma agrária uma solução falsa, porque os colonos beneficiados o SR. BENI VERAS (PSDB _CE. Pronuncia os~eguinte 
acabam não produzindo e vendem a terra recebida, pesquisa discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.Bena-
realizada pela FAO, em 1991, publicada sob o titulo de Princi- dores, toda a Nação vive uma hora de grande perplexidade 
pais Indicadores Sódo-Econômicos.dos Assentamentos daRe- na medida em que vê, neste momento, um dos poderes da 
forma Agrária, "abrangendo quatrocentos e quarenta núcleos República, não por acaso aquele que é o mais transparente, 
de colonos, concluiu que "o assentamento de populações de expor suas vísceras, revelar suas fraquezas, submetendo-se, 
baixa renda nas áreas desapropriadas pelo INCRA revelou-se_- enfim, a um exam-e completo de suas práticas, tudo transmitido 
eficaz na promoção do desenvolvimento rural e na fixação por rádio e televisão. Na minha visão, este é o maior momento 
do homem no campo"._ do nosso Congresso, que, ao se ver face a uma enorme disto r-

As dificuldades para a execução da reforma agráiia nâo ção praticada por-alguns de seus membros, que não souberam 
decorrem unicamente das pressões em sentido contrário. São honrar o mandato que lhes foi conferido, dispõe-se a discutir 
criadas também pela falta de recursos, pois o processo- de abertamente essas deformações,_ mesmo sabendo que corre 
desapropriação-e distribuição é cOiit(Jlexo e demorado. Além o risco de um julgamento defeituoso por parte da opinião 
do mais, no GOvernO do Presidente Itamar Franco, há uma pública, que pode ser levada a imagiiiil-i que todo o Congresso 
acefalia completa -no- INCRA, prindpálmente com relação é corrupto. 
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Acredito, entretanto, que este risco é-menOr QQ -que o 
que correríamos se tentássemos varrer para baixo do tapete 
os nossos problemas. A Nação tem direito de ver que, em 
face de um probleiJl~ sério de corrupção e~tre seus m~mQros, 
preferimos separar o joio do trigo, de tal ma~eira q_u_e~ a~ 
fim, mesmo feridos, restará uma instítuição depurada e digna 
do respeito da Nação. · 

Cabe, por oportuno, avançarmos algumas considerações 
sobre este momento, para que possamos tirar dele algumas 
lições. _ _ _ 

O sistema montado a partir do OrçamentO conta ccirr 
a parceria de prefeitos e demais lideranÇã.s municipa1S, qti( · 
se aliam para o- desencaminhamento dos recursos, indifêrente:. 
à realidade que os cerca. Essa triste reaJidade é que torna 
mais difícil montar um sistema efiçie_n_te Para a superação 
de suas dificuldades e do seu atraso. São, portanto, recursos 
federais desencaminhados para a montagem de Suas estrutUras 
de poder. Esses recursos tanto podem ter origem nas chamadas 
verbas sociais, como podem vir das contratações de obras 
com preços superavaliados, ou mesmo da utilização de cons~ 
trutoras pertencentes- aos polítiCos. 

Trata~se de um sistema perverso, que torna o povo da 
região financiador de seus próprios ãlgozes. Nossa experiência 
de participante do Governo do Ceará nos deu a oportunidade 
de conhecer todos os meandros desse pacto, e sabemos o 
quanto é difícil desmontá~lo. Para que se rompa, e-ntretanto, 
o círculo vicioso do subdesenvolvimento, é indispensável que
brar esse pacto, do contrário todo esforço será perdido. 

Será, no entanto, apenas no Nord"este que se desenca_
minham os recursos? Terá o Nordeste o monopóljo da deso
nestidade e da malversação? Creio que rião. O que ocorre
é que nas regiões mais desenvolvidas o desencarriínhaitlento 
dos recursos é muito mais 'sOfisticado, e- se dá em valores 
muito mais expressivos. As grandes construtoras estão nó Su~ 
deste, assim conió as-· grandes-obras. Programas como o nu
clear, que tem nas usinas de Angra dos Reis seu monumento, 
têm custos de bilhões de dólares, permifindo, dessa __ l_llaneira, 
meganegociatas. bem mais compatíveis Com o· ãPetite dos gru
pos locais. O fio Ti e fê já foi dragado infinitas vezes, e a 
Ferrovia do Aço continua çara e inconcJusa_. A isenção de 
impostos sobre importações e outros esquemas assemelhados, 
como o utilizado no antigo"JBC, são bem mais rendosos do 
que as verbas sociais. Não quero com isso jUstificar a desoneS
tidade e a corrupção no N ardeste ou no SUl. Ela tem um 
alto custo soCial, atrasa o País como um todo __ e deve ser 
combatida com todo o rigor. O que não aceito--e -a geDera- -
lização que diz que toda a corrupção vem ~do_Nordeste, como 
parece ao vermos essas tristes figuras que têm sido qu~~ti_o~ 
nadas na CPJ do Orçamento. 

Esses acontecimentos devem, entretanto, ser utilizados 
por nós, nordestinos, como uma lição. Eles demonstram que 
a luta pelo desenvolvimento do Nordeste passa pela luta contra 
as nossas falsas elites, aliadas na corrupção e principal fator 
de nosso atraso. Dois-fatos ocorridos esta semana demonstJ;"am 
a justeza dessa afirmação. O primeiro -é 0-tf:iSte acontecimento 
envolvendo o Governador da Paraíba, e que tem, na sua 
origem, acusações à SUDENE. Para I]Jim não é novidade 
que se acuse a SUDENE de administrar mal os recursos do 
FINOR. Conhecemos inúmeros exemplos de Utilização de 
clientelismo e até de corrupção na seleção dos projetas_ a 
serem aquinhoados com esses recUrsos. Há verdadeiros profis~ 
sionais, ligados ao FINO R e ao FINAM, que montam empre
sas fantasmas, criadas com a única finalidade de conseguir 

reCu!sos desses fllndo~ São em-presas que' jamais têxh sua. 
instalação concluída e que quando já não há recursos para 
liberar, montam projetas de ampliação, de tal modo que não 
cesse o fluxo de recursos. Funcionários ligados à fiscalização 
de projetas são facilmente Corrompidos, dada a grande capaci
dade de dar propinas dos empresários ligados ao sistema. 
Já-tive oportunidade de denunciar essas prátiCas deste plená
rio_, e ainda recentemente conversei a respeito com o Sr. Supe
rintendente da SUDENE. As prioridades para liberação não 
são explicitadas, nem as liberações são divulgadas como deve~ 
riam ser, para que a socieQade poSsa acompanhá-las. Não 
há um orçamento, nem um_ cronograma para as _liberações 
de .recursos. É mais fácil conse__guir uma liberação rieiõciandp 
aqui em Brasília do que apresentando na SUDENE dados 
que comprovem a sua justeza. - · 

__ Em conseqüência, o siSte-ma não mais serve às boas em
presas, que fogem desse esquema viciado. Ficam apenas os 
que, por má gestão, têm dificuldade financeira, e os esperta
lhões que usam o sistema para ganhar dinheiro. É um progra
ma que chegou ao fim e que devemos ter a coragem de sarjá-lo, 
montando em seu h.~gar um_ outro que corresponda melhor 
aoS interesses da região. _ 

Não creio que o Sr. Cássio Culili8. Lima seja responsável 
único pelo que ocorre na SUDENE, até porque ele tem pouco 
tempo no comando daquela autarquia. Não cabe dúvida, en~ 
tretãnto, que ele, conhecendo esta realidade, não se dispós 
a enfrentá~Ia, sendo portanto compreensível- que elé sofra 
acusações públicas de, no míniril.o, lei-- deiXado de agir face 
a esta realidade. 
· O segundo falo que trago esta Casa é a reportagem que 
se Publica !I_ª -~vista ~~ d~s~a ~~na n;;~. g~~ ~~ 
a direção do DNOCS por tei- permitido uma grande série 
de irregularidades que redundaram em g~anc;Je prejuízo para 
a região e para o País. São açudes que tiveram o seu custo 
majorado, contratos com c-onsultores reajustados de maneira 
abusiva e inúmeras outra!drregularidades que revelam, no 
_mín4no, Ulila gestão complacente. Cabe lembrar, por opor
tuno, que desde o início de -nosso mandato, temos proclir'ã.do 
dar àquele órgão a cobertura necessária para que ele realize 

"o seu trabalho de dotar o semi-árido de condições para o 
enfrentamento das secas periódicas. Mas nos sentimos como 
marido traído ao sabermos que em nossas costas políticos 
inescrupulosos continuam a se utilizar do órgão para Súas 
negociatas, desmoralizando desta maneira um esforço bem-in
tencionado de criar no Nordeste condições para-a cónvivêrida
com este flagelo secular. Cabe-nos, como nordestinos, a crítica 
mais enérgica, assim como um esforço para vacinar o DNOCS 
contra este tipo de problema. Temos que revelar capacidade 
de gerir-bem os recursos qu~ a União coloca a nossa disposição, 
e nÚJ.guém pode nos substituir nessa tarefa. . . 

Citamos aqUi -três aspectos da realidade nordestina que 
precisam ser enfrentados, se desejamos fazer dela uma região 
próspera. Em primeiro lugar, temos que reforçar na região 
a luta contra as oligarquias de poder. São grupos reacionários, 
que se cevam da pobreza que dela dependem para se manter 
no poder. 

São elas que dão sustentação à má gestão dos municípios, 
diflcultando a boa utilização dos sistemas de desenvolvimento 
comunitário, qUe precisairi de autoridades municipais ligadas 
à população. Cito, por exemplar, o e:aso da cidade de Santa 
Quitéria, no Ceará. Uma má gestão desencaminhou os recur
sos da cidade, onde tudo faltava. O prefeito pagava suas contas 
pessoaiS cOm o dinheiro público, enquanto "faltava carteira 
nas escolas. O Govenio do Ceará promoveu uma intervenção 
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nessa prefeitura e, dentro de poucos -mesés de boa gestão, 
ela cumpria exemplarmente com seu papel, proporcionando 
saúde e educação 'A. população, oferecendo ao novo prefeitq 

·eleito, amplo saldo de caixa. Cito esse--eXeiD.plo parã realçar 
que a política nordestina pode ser melhorada a-curto prazo; 

• desde que não se permita a impuni~ade, ~se dê opOrtunidade 
. à população de desfrutar do direito a educação, saúde e princi~ 
palmente emprego.' - · -- - · · · 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. EX'um aparte? 

O SR. BENl VERAS -Com prazer ouÇo V. Ex• 

O-Sr. Josaphat Marinho- Nobre Sen_3_dof1 flé!o é a pri~ 
meira vez que V. Ex~ e outros Seiladores têm tratado do 
problema de obras e aplicação de recursos no País, particú~ 
Iarmente no Nordeste. Ainda agora, V. Ex~ assinala exata~ 
mente Q problema gravíssimo, sobre-tudo para a nossa região. 
Não foram, nem são estabelecidos os mecanismos pr6prí6s 
para dar continuidade aos serviços e ao bom aproveitamento 
dos recursos. A descontinuidade, a falta de orientação, a au~ 
sência de critérios, de projetas e de planos conduz seinpre 
a isso. O Nordeste continua a sofrer ciclicamente os efeitos 
das secas e, a cada vez q_ue faltam as chuv~~. vêm as obras 
de emergência. Passadas aS_ águas, cessam os serviços e a 
região continua a sofrer. Não há mal em que V. Ex•insista 
e que outros insistamos no problema. É o nosso dever para 
mostrar que, enquanto não houver meca-nismos apropriados 

, para· garántír a cOntinuidade de serviços e boa aplicação de 
recursos, não haverá solução para os problemas do País nem 
da região nordestina. 

O SR. BENI VERAS- Obrigado pelo aparte de V. Ex• 
E eu lembraria que, no caso, fica.:.se--até ein dúVida se o que 
falta à região são recursos ou uma melhor aplicação dos recur
sos disponíveis~-ACn!dito que são os dois fatos, que se somam 
e criam na região uma situação de crise para uma peipulação 
vulnerável e facilmente alcançável pelos cataclismos como a 
seca, por exemplo. 

Se conseguíssemos fazer com que os recursos fossem utili
zados adequadamente, talvez se tornassem insuficientes, nias 
pelo menos seriam melhor encaminhados do que o são atual
mente. Esse é o antídoto mais efiCaz pata os "João Alves" 

· da vida. 
No caso da SUDENE e do DNOCS,cabe-nos, ao nível 

institucional, refazer a estrutura desses órgãos, que estão supe~ 
rados e envelhecidos. São instituições que- foram venciaãs 
pelo tempo e que agora usam a aliança com as oligarquias
locais para preservar os privilégios que divide com elas. Temos 
que ter a coragem de sermos nós mesmos, os dei Nordeste, 
os que liderarão o processo cirúrgico que se -faz necessário. 
Devemos usar o exemplo do Congresso e tomarmos a decisão 
de expor nossos -males e cortar na própria carne. Temos que 
ter coragem de assumir a briga com os que se ·prevalecem 
do atual sistema - abutres que precisam da miséria: para 
manter seus privilégios - e desenvolvermos uma ação trans~ 
formadora que dê uma chance ao nosso_ povo de fruir dos 
benefícios que podem advir de Uma economia próspera e de 
uma sociedade aberta, a partir da qual se possa construir 
uma democracia da qual possamos nos orgulhar. O momento 
é próprio para acabarmos com a sociedade do pires na mão, 
e o primeiro passo é escoimar nossa política dos aproveitadores 
que a CPI do orçamento, em boa hora, está expondo ã luz 
do dia, nos dando a nós, nordestinos, uma nova oportunidade 
para a libe.rtação de nosso povo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior):- A Presidência 
lembra aos Srs. SeDadores a realização de se_ssão especial 
do Senado, amanhã, às llh, destinada a comemorar o 219 

aniversário da criação do Sisterila TELEBRÁS, nos termos 
do Requerimento n' 1.080. de 1993 . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Na presente ses
sãp terminou o prazo para apresentação de emendas aos Proje
tes de Resolução n~ 120 e 121, de 1993. Os Projetes não 
receberam emendas e serão incluídos em Ordem do Dia opor~ 
tunamente. 

-:-Está_encei_Iada a sessão: 
(Levanta-se a sessão ás 16 horas e 20 minutos.) 

ATA PA 30• SESSÃO, REALIZADA 
_ EM 4 PE FEVEREIRO PE !993 

(Publicada no PCN (Seção II), de 5·2·93) 

RET!FIFAÇÃO 

Na página 1066, I• coluna. na ementa do Projeto de Lei 
do Senado n~' 6, de 1993, 

o.de"" lê: -
~ .. e da Lei n' 8.312, de 23 de de<embio de 1991, ... 

Leia .... : 
... e J!a Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991 •... 

ATO PO PRESIPENTE N• 532, PE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Co~n:issão _Diretora n~ _2; de 
1973, considerando a decisão da Comissão Diretora em sua 
17• Reunião Ordinária. de 28-11-91, e de acordo com as Reso
luções n' 42 e 93, de 1993, e com o Ato da Comissão Direfora 
n' 53. de 1993, resolve Nomear THERESA CATHARlNA 
DE GOES CAMPOS e MARIA ISABEL DE A. F. BAN
DElRA TAVEIRA para o cargo de Analista Legislativo. 
Nível III, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, 
Especialidade de Tradução e Interpretação, Padrão 31. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de apro~ 
vação em concurso público, homologado pelo Ato da Comis~ 
são Diretora n"' 33, _de 1989, publicado no Diário do Congresso 
Nacional, Seção II, de 11 de novembro de 1989. observada 
a ordem de classificação para o idioma Ing!ês. 

Senado Federal, 8 de novembro de 1993. Senador Hum
bel1oL-. 

ATO PO PRESIPENTE N• 533, PE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"'- 2, de 
1973, considerando a decisão da Comissão Diretora em sua 
17~ Reunião Ordinária, de 28~11-91, e de acordo com as Reso
luçõesJ!:'42 e 93, de-1993, e com o Ato da Comissão Diretora 
n' 53, de 1993. resolve. nomear CATARINA DE CARVA
LHO GUERRA, ALESSANDRO GAGNOR GALVÃO. 
JOSÉ LEONARDO ROCHA, HELENA LOP-ES DAL· 
TRO, LEILA DANHER, Et>MILSON SOBREIRA CAMI
NHA JUNIOR, CINTIA SASSE. MÁRCIA ROCHA, ELI 
DA SILVA TEIXEIRA, é:LÓVIS VENUTO DA SILVA, 
MÓNICA DE CAMPOS CURADO, SUELY BASTOS e 
JOSÉ FLORfANO PEREIRA LIMA FILHO, para o cargo 
de Analista Legislativo, ~lvel III, Área de Comunicação So-
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cial, Eventos e Contatos, Especialidade de-Comunicação So
cial, Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
em virtude de aprovação em concurs~ público, homologado 
pelo Ato da Comissão Diretora n' 33, de 1989, publicado 
no Diário do Congresso Nacional, Seção II. de 1_1 de novembro 
de 1989. 

Senado Federa( 8 de novembro de ~993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N• 534, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em co·nformiqade do a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão ·rnetõfa nQ 2. de 

1973, considerando a decisão da Comissão Diretora ·:em sua 
11~ Reunião Ordinária, de 28-11-91, e de acordo com as Reso
l~ções n"' 42 e 93, de 1993~ e com o Ato cl_a Comissão Diretora 
n' 53, de 1993, resolve, nomear MARIA CELESTE JOSÉ 
RJBEIRO e NEIDE ALVES DIAS DE.SORDI para o cargo 
de Analista Legislativo, Nível III, Área de Apoio Técrtico 
ao Processo Legislativo, Especialidade -de Biblioteconomia, 
Padrão 31, do QuadrO de Pessoal do Senado Federal, em 
virtude de aprovação em concursõ público, homologado pelo 
Ato da COmissão Diretora n9 33, de 1989, publicado no Diário 
do 'Congresso Nacional, Seção II, de 11-de novembro de 1989. 

Senado Federal, 8 de novembro· de 1993. - Senador 
H~mberto Lucena, Presidente. 
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1- ATA DA 233' SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO 
DE 1993. 

Sessão Especial destinada a comemorar o 21 ~ aniversário 

da criação do Sistema TELEBRÁS. 

2- ATA DA 234' SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO 
DE !993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Aviso do Ministro de Estado da Saúde 
- N~'782!93, encaminhando informações sobre os qUe

sitos constantes do Requerimento n') 656/93, de autoria 
do Senador Júlio Cainpos. 

2.2.2- Oficio do I• Secretário da Câmara dos Depu· 
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo 
do seguinte projeto: - -

-Projeto de Lei da Câmara n' 217, de.1993 (n?? 
2.287/91, na Casa de origem), de iniciativa-do Presidente 
da República, que cria, no Serviço ~xterior Bra$i.leiro, 
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. -

2.2.3- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: _ _ _ 
-Requerimento n' 421, de 1993, do Senador Hum· 

berto Lucena, contendo pedido de voto de louvor a J?om 
"Marcelo Pinto Carvalheira, Bispo Diocesano de Guarabira 
. - Paraíba, pelo recebimento do título ''Personality of the 

Year" concedido pela instituição ••oisctincÜon Intemacio-
nale", com sede em Paris. _ _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993 (PDL 
n' 162-B, de 1986, na origem), que "aprova o texto da 
Convenção n"126, da Organização Internacional do Traba· 
lho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adota
da por ocasião da 5fr.' Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1993 (n' 
196-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), que "Aprova 
os Estatutos da União Internacional para a Conservação 

·da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), com vistas 
~ à adesão do Brasil aos mesmos". 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1993 (Projeto 
de Decreto Legislativo n' 177·B, de 1992, na Câmara dos 
Deputados), que "Aprova o texto do Acordo Relativo 
a Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo de Hong Kong. 
em Hong Kong, em 6 de setembro de 1991". 

-Projeto de Decreto Legislativo n'. 13, ·de 1993 (n• 
194-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), que "aprova 
o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos regulares, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o GovernO" da República Portugúesa, ~m Brasília, 
em 7 de maio de 1991". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n' 
2í9-B/92, na Casa de origem), que "Aprova o texto da 
Convenção Internacional sobre Conflitos de Lei em Maté
ri,? de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de maio 
de 1979, durante a II Conferê11cia Especializada Interna
cional de Direito InternaciOnal Privado" . 
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EXPEDtENTE 
CI!NTaO OIIÂI'IC:O DO 2HADO PmBJIAL 

w.NOEL VlLEI..A DE MAOALHÁES 
Dire1GI.Ot.riJ do S.aa411o Pl4u&J 

. .\üACIEL !.lA SILVA MAIA 
Diretor Eanavo 
CAJILUS HOMERO VIEIRA SINA 
DirtiOf .U.iailnave 
u; I<t CARLOS 8ASI'OS 
a .......... . 
fLORIAN AUOUSI'O COilllNHO MADRUOA 
Dlrellt.MfUIO 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1993 (Pro
jeto de Decreto Legislativo n' 228-B/92, na origem), que 
""Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a 
Restituição_ Internacional de Menores", celebrado em 
Montevidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta Confe
rência Especializada Illteramericana sobre Direito Interna
cional Privado (CIDIP-IV). .. . · _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1993 (PDC 
227-B/92, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o texto 
da Convenção Interamericana sobre Regime Legal das Pro
curações para serem utilizadas no Exterior. concluída em 
30 de janeiro de 1975, na Cidade do Panamá". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1993 (n' 
225-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), que "Aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da Coréia para 
Serviços Aéreos entre seus respectiVOs TerritôtiOs-, e~ 11 
de agosto de 1992". 

2.2.4- Requerimentos 
- N . 1.110/93, de autoria do Senador Mário Covas, 

solicitando licença para tratamento de saúde, no perfodo 
de 22/10 a 1•-11-/93. Aprovado. 

-N~ 1.111/93, de autoria do Senador Dirceu Catnei
ro, solicitan-do que seja considerada, como licença autori
zada, a sua ausência aos trabalhos da Casa, no dia 8 de 

_ novembro. Aprovado. 

- N' 1.112/93, de autoria do Senador Levy Dias, soli
citando que seja.m considerados, COlll:O licença autori~ada, 
os dias 1•, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 25 e 29 de outu.bro 
de 1993, quando esteve afastado dos trabalhos da Casa. 
Aprovado. 

- N• 1.113/93, de autoria do Senador Teotónio Vilela 
Filho, solicitando que sejãm -corivertidos em licença autori
zada os dias 8, 11, 13, 14, 15, 21, 22· e 25 de outubro 
de 1993, quando encontrava-se em visita a diversos municí
pios do Estado de Alagoas. Aprovado. 

- N' 1.114/93, de autoria do Senador MoisésAbrão, 
solicitando que sejam consideracios, _éomo licença •. os dias 

·4, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 22, 25.e 29 de outubro de 1993, 
quando esteve afastado dos trabalhos da CaSa. Aprovado. 

- N• 1.115/93, de autoria do Senador Almir Gabriel 
e outros, solicitando a realizaçãõ -de --sesSão especial, em 

DIAIUo DO C:ONOIU!SK) NACIONAL 

data a ser posteriormente fixada, destinada a homenagear 
o Professor Euryclides de Jesus Zerbini. 

2.2!5- Ct:tD)unicações da Presidência 
Recebimento da Mensagem n' 397, de 1993 (n' 833193, 

na origem), de 8 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República. nos termos do art. 52, V, da Constituição, 
solicita aut0rizaç3o para que a União possa contratar ope
ração-de crédito externo no valor de cento e onze milhões, 
quinhentas e __ cinco mil libras esterlinas, para os fins que 
especifica. 

·Recebimento da Mensagem n' 399, de 1993 (n' 825/93, 
na origem) de 5 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República comunica ao Senado Federal a solicitação 
da Secretaria·Geral da Organização das Nações Uriidas, 
por mandato de seu Conselho de Segurança, de cont~
buição adicional do Brasil mediante cessão de um batalhao 
de infantaria de até 850 homens, para servir na operação 
de paz da ONU em Moçambique. 

2.2.6- Apreciação de matérias 
Requerimentos n•l.IOS, 1.107, 1.108 e 1.109, de 1993, 

lidos em sessões_ anteriores. Aprovados. 

2.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR RONAN TITO- Sonegação fiscal. Via

bilidade da adoção, pelo Executivo, do projeto de refqrma 
fiscal de autoria do Deputdo Luís Roberto Ponte. 

SENADORA EVA BLA Y -Carta do Embaixador 
Paulo Tarso F1echa de Lima de agradecimento ao Senado 
pela aprovação do seu nome para Embaixada em Washing
ton. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -·Considera.
ções sobre o arfig-o da iSCritora Rachuel de Queiroz, intitu
lado "Os Culpados e os Inocentes", sobre.os escândalos 
do Orçamento. 

SENADOR AMIR LANDO- A corrupção eleitoral. 
. Sugestões para sanar a corrupção eleitoral e os desvios 
de verbas do Orçamento para financiamento de campanhas 
eleitorais. 

2.2.8 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Se_nado no 144/93, de autoria 

do Senador Nelson Carnefro-, q-ue altera o arL 289, da 
Lei n• 6.404, de 1976. 
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-Projeto de Lei do Senado n' 145193'Complemeritar, 
de autoria dos Senadores Teotónio Vilela Filho e Júlio 
Campos, que acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n<.> 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas que menciona. _ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 146/93, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que altera o item XII do 
art. 6' da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que 
isenta do Imposto de Renda os proventos e pensões decor
rentes de reforma ou falecimento de _ex-combatente_._ 

2.2.9- Ofício 
- N~ 69/93-GL PFL, de substituição de membros em 

Comissão Mista. - · - · · 

2.2.10- Requerimento 
- N' 1.116/93, de autoria do Senador Amir Lando, 

solicitando que seja concedida licença refeieD.te aoS dias 
14, 15 e 18 de outubro. Aprovado. 

2.2.11 - Comunicação 
-Do SenadOr João -Rocha, de ausêllcia do País, no 

período de 5 a 9 de novembro. 

2.2.12 - Requerimentos 
- N' 1.117/93, de urgéncia, para o Projeto de Lei 

da Cãmara n'' 218/93, que dispõe sobre~• organização da 
assistência social e dá outras providências. 

- N' 1.118/93, de autoria do Senador Gilberto Miran
da, solicitando que seja consideTado como licença para 
tratamento de saúde, o período de 12 a 15 de novembro. 
Aprovado. 

2.2~13- Coinunicação da Presidência 
-Recebimento da Mensagem n' 398/93 (n' 834193, . 

na origem), do Presidente da Repúbli~,_ de_? do corrente, 
pela qual solicita a retiiãdii do Projeto de Lei da Câmara 
n' 12, de 1993 (n" 5.079/85, na Casa de origem), que altera 
a denominaçãO do Conselho Federal e dos Conselhos Re
gionais de Medicina Veterinária e dá outras providências. 

2.3~0RDEM DO DIA 
- Rerlação final do Projeto -de_ Resolução n;. 87, de 

1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jguaraçu (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco _do_ Estado 
do Paraná S. A. - BANESTAOO, no valor equivalente 
a três milhões e duzentos mil cruzeiros reais, a preços 
de maio de 1993, dentro do Programa Estadual de Desen
volvimento Urbano- PEDU. Aprovada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n' 88, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Altônià (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do E!)tado 
do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor equivalente 
a quinze milhões c seiscentos mil cruzeiros reais, a preços 
de abril de 1993, deõtro do Progrãma Estadual de Desen
volvimento Urbano- PEDU. Aprovada. À promulgação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei daCâma~ 
ra n' 7, de 1991 (n' 3.081/89, na Casa de origem), qüe 
estabelece normas para as microempresas- ME, e empre-

sas de pequeno porte- EPP, relativas ao tratamento dife
renciado e siMplificado, nos campos adminístratiVo, fiscal, 
previdenciário, trabalhista, creditício e do desenvolvimento 
empresarial (art. 179 .da Constituição Federal). Discussão 
encerrada em turno suplementar, retornando às comissões 
competentes em virtude do recebimento de emendas de 
plená,io .. 

?Projeto de Resolução n" 99, de 1993, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a contratar ope.: 
ração de crédito no valor total de três milhões, duzentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros reaiS, 
a preços de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado 

~ do. Rio Grande ~do Sul S. A. - BANRISUL. Aprovado. 
À Comissão Diretora pafã redação finaL 

-Projeto de Resolução n' 100, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS)_ a contratar 
Operação de crédito jUnto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A.- BANRISUL, no valor equivalente., 
em cruzeiros reais, a cinco bilhões, quinhentos e nove mi
lhões e duzentos e vinte e um mil cruzeiros, em valores 
relativos a fevereiro de 1993. Aprovado. À Comissão Dire
tora para redação finaL 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
~ -Requerimentos n•t.115 e 1.117/93, lidos no Expe-. 

· diente da presente sessão. Aprovados. 

2.3.2 - Discursos ap6s a Ordem do Dia 

SENADOR ESPERID!ÃO AMIN- Falta~ de crédito 
e pesquisa da cultura da erva-mate no Brasil. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Necessidade de 
01aior fiscaliz3ção sanitária dos produtos alimentícios. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA · Rebatendo 
posição que te fia adotado 0 secretái-io d~ .Fazenda do Rio 
Grande do Sul ao excluir do CONFAZ o Estado do Ama-
zonas. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA -o Romena- ~ 
gem póstuma ao professor e cientista Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini. Transcrição, nos Anais do Senado, de notí
cias publicadas no Jornal de BrasOia, edição de 24-10-93, 
intitulada "Ciência perde Zerbini", pioneiro dos transpian
tes; e no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "Zerbini, 
mago do .çoração, morre aos 81 anos". · 

SENADOR DJYALDO SURUAGY - Transc~rso 
dos 21 anos da criação da Telebrás. 

2.3.3 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

amanhã, às 10 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

TES 

2.4 - ENCERRAMENTO 
3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 535 a 549, de 1993 
4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
- N'' 72 e 73, de 1993 
5 -·MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E _YICE-LÍDERES J)E PARTIJ;>OS 
7- COMPOSIÇAO DAS COMJSSOES PERMANEN-
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Ata da 2338 Sessão, em 9 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidlrtcia do Sr. Cltagas Rodrigues 

ÀS II HORAS, 
SENADOIIES: 

e, notadamente, do período da tel~comunicação, com o adven
ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. to do rádio e, posteriormente, di'televisão. 

Sei o papel que está reservado à TELEBRÁS. Agora, 
mais do que nunca, se este ente não póde crescer o suficiente 
nos·últimos anos, ressalta-se, neste exatomomento, a sua 
maior importância. 

AIIMM ,.,_,., _ Aláio .._.,. _ Álv1R1 r..:lloco _ BeiJo 

hp. _...,;v-_ Corloo P1llroClDio _a..-~_ Cid 
Slboia do Clrvalho - Cooatinbo Joqe - o.rio Pereira - Din:eu 
Cameiro _ Elcio Alv- _ Epiticio Cafdoira _ Elperidilo Amin _ 
Eva Blay _ Flaviano Melo _ Frmc~oco RollemborJ _ Gciboldi 
Alva Filho _ Oenon Comota _ Gilberto Miranda _ Iram Saraiva _ 
lraplNID Coita J1ioio< _ Jarbu .Pqwinho _ Joio Calmon _ Joio 

França~,.,..' Marinho_ Joo6 Paulo Biso!_ Jullhy ~alhlea 
_ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival Bçtiala _ Lucldio 
Portella _ Magno Bocelar _ Marco Maciel_ Mário Cova _ Mouro 
Benevide• _ Meira Filho _ Nabor Júnior _ Nelocn Carneiro _ 
Nelson Wedokill _ Ney Maranhão_ Pedro Simon_ Pedro Teixeira 
_ Rac:hid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Rlll*l Tito 

TeotOnio Vilela Filho_ Va!mir Campelo _Wilson Martins. 

Os Senhores sabem que exatamente agora tenta-se a ins
talação do Congresso Revisor. A Revisão Constitucional, que 
tanta polêmica causou, estaria prestes a começar, e um dos 
temaS básicos sobre alterações diria respeito, necessariamente, 
ao setor de telecomunicação. 

Quero dizer aos Senhores que, individuãlmente, sempre 
me posicionei contra a Revisão e a ela, no entanto, seria 
favorável se o plebiscito houvesse operado um resultado dife~ _ 
rente e capaz de alterar as instituições pátrias. 

No momento em que isso não aconteceu, não posso, 
como uma pessoa ligada ao Direito, advogado: professor de 
uma Faculdade de Direito, aceitar as interpretações que foram 
dadas ao art. 39 do Ato das Disposições Constituciona-is Transi--
tórias. Fui, no entanto, nesta Casa, na Câmara dos Deputados, 
notadamente, vencido pela opinião mais pesada de que se 

~ _ - deve instalar a Revisão Constitucional. 
_ O SR. PR~~~~ ENTE (Chag~s Rodrigues) -Sob a prote- Assim, como democrata, acho que não é justó, em abso-

çao de Deus, mtcJamos no~sos trab_alhos._ luto, 0 obstáculo ilegal, 0 obstáculo a que se realize a Revisão, 
Decl~o aberta a Sess~o Espectai do Senado. Feçleral que, muito embora seja plenamente lícito a mim e a quem comun

em at:ndtmcnto a requenmento do no~re Senador Mauro gou do meu ponto de vista ou para com ele posicionar-se 
Bene .. vtd~s e ou~os Srs._Se~adores? destma-s~_a compmorar contra determinadas alterações pretendidas; uma delas seria 
o 21- amversáno _da cnaç~o do Sistema TELEBRAS, nos exatamente quanto às telecomunicações. 
termos do_ Requenmento n· 1.080, de 1993. Falo assim de passagem, logo no início, porque entendo 

_Convt?~ para to~ar ass;:-?:to~ ~Mesa S._._ E~a~ o J?r. Jo_rge que alguns aspectos devem ser vistos, notadame~te numa sole-:_ 
Ja~dtm, Mm1str~ em exer~fcto das Comumcaç_s>es, e o Bnga- nidade deste quilate e desta importância. 
de!fo Adyr da Silva, Pres1dente da TELEBRAS. 

Será executado, neste momento, o Hino Nacional brasi Vejam os Senhores que aqui estão presentes: informar 
é uma função básica da qual não pode prescindir a sociedade. leiro. 
A má informação _é algo terrível! Exatamente porque a má 

(Procede-se a execução dÕ Hino Nacional Brasi- informação é que dá origem ao _boato; o boato é a cqnt_ra-in-
leiro.) formação, mas nasce exatainerite da informação deformada 

ou incompleta. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo. Informar-se pela metade, não se seguir todos os itens 

a palavra ao nobre Senador Cíd Saboia de Carvalho. da informação, ter a informação necessitando de complemen-
O SR. CID SABÓÍA DE CARVALHO (PMilll ,--CE. Pro- tos, isso é, sem dúvida, uma l•laldade social. 

Agora mesmo vivo um momento difícil peta má informa
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. ção. Um momento dificílimo, que a mim atinge, basicamente, 
Presidente do Senado Federal; demais componentes da Mesa; quando a toda hora e a todo instante, por defeito de informa
autoridades aqui presentes, notadamente o digno represen- ção, sou confundido com um colega da Câmara dos Depu
tante do Sr. Ministro das Comunicações, nosso_ companheiro tados. Uma confusão que não poderia existir de IDodo algum 
de Senado, Hugo Napoleão, que não pôde comparecer em se as informações fossem sempre mais completas. 
face de seus compromissos, mas seria muito importante a _ _ _ _ 
sua presença nesta reunião; convidã.dos especiais, Senhoras Os jornais da miUh~ terra noticiam em manchete:_ "Cid 
e Senhores aqui presentes: ---- _ -- · _ _ · · --- se _cOnti-adiz". O outro dizia no dia anterior_: "Cid Carvalho 

São_vinte e um anos de TELEBRÁS,_ e,_ como represen- vai depor". Na verdade, na minha terra, Cid Carvalho sou 
tante do PMDB, chego à tribuna par-a falar a respeito desse eu, mas quem iria depor era_o Cid Carvalho do Maranhão.· 
acontecimento. Deixam Cfe -acrescentar a titulação da personagem Deputado 

Não poderia, Sr. Presidente, senhoras e senhores, deixar ·Cid Carval~o, do PMDB_d? Maranhão, e a informação incem-
de fazer uma análise da importância da Comunicação no Brasil pleta permtte que se atmja uma outra pessoa, exatamente. 
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por se lht.! <Hrihuir o comportamento que, na verdade, diz 
resp~ito a un: 17>eputado, e não ao Sen_adár da República. 
É a mformaçan mcompleta. 

Quando a TELEBRÁS surgiu, foi -exaramente nO mO
mento dramático da vida brasileira em que se_ queria dimen
sionar a informação, de tal sorte que ela, completa, não permi
tisse. ~ma visão indeVida dos fatos acontecidos ou daquilo 
que ma acontecer. 

O zelo pela informação já foi múitO finportante neste 
País em outras épocas e em outros tempos. Tivemos-até mesmo 
grandes hei:óis nesse_trabalho de informar._Vale a pena recor
dar, por exemplo, a figura de Roquete Pinto, pioneiro na 
atividade radiofônica, quC lia os jornais ao seu microfone
para que a população que pudesse escutá-lo tom~rsse- ciênCia 
do jornal que nem sempre chega a todos os lares~ Depois, 
o rádio evoluiu a tal ponto de, os jornais, as redações dos 
jornais, é que deveriam escutar as emissoras dos rádiOs para 
terem as. informações a serem divulgadas n_o dia seguinte, 
e não o JOrnal ser lido ao microfone, como ocorria em um 
dos primeiros momentos da radiOfOriia brasileira. 

Cuidado de informar, dever de informar, necessidade 
de informar; sociedade que precisa, basicamente, da infor
mação para não permítir ·a meia informação, a meiã rioticia 
ou a notícia -intencionalmente divulga-da- aos pedaços, com 
determinadas supressões, para pern1ith~--versões me-nos -ade-
quadas. --

A telefonia tem muitas utilizações. Nem se há de esqu~cer 
que o sistema financeiro nacional, por SeuS COmputãdores: 
está !igado a essa atividadc, servindo-se da eficiência da TELE-
BRAS. Mas notem os Senho,re_s. A telefonia é, hoje, um 
dos maiores instrumentos jornalísticOS. Pelo telefone, diariã
mente, concedemos entrevistas· para as emissoras de rádio
localizadas nos mais diversos pontos do Brasil. A Rádio CBN, 
existente em algumas cidades, utiliza todos os dias su.as linhas 
telefônicas para realizar o rádio-joi'rialismo, atual, forte e já 
indispensável. 

Organizaildo o sistema telefónico ninguém pode imaginar 
o que, na realidade, significa a TELEBRÁS para o setor 
da comunicação. Sem as possibilidades que concedeu ao País, 
sem sua técnica e sua eficiência, que _sedã. das emis-soras de 
rádio, de televisão e dos jornais? O _telefone não se afasta 
um milímetro do progresso. ,Participa de tudo, daí a razão 
ela.qual entendo à TELEBRAS dentro de um sentido político 
enorme e de uma alta destinação social. 

Trata-se de uma empresa Próspera e que cresceu bastante. 
Mas, muito mais próspe"ia teria sido e maiSresilltai'fa crescida 
se as crises adniiriísfra:tivaS do País nãO hõ-uvessem atirigido, 
pois não foi possível isolai-se essa empre_sa dos tempos difíceis 
que amarguram a todos os brasileiros: 

Há, no BraSil, em sua administração, vários 'setores que 
.se ligam e se completam. As linhas da TELEBRÁS têm finali
dades incontáveis e nem dá para pensar no rádio não contás
semos agora com toda essa estrutura de_ tão expressivo pro
gresso. As mais complexas transmissões não podem dispensar 
a linha telefônica. -

Por outro lado, em uma compreensão mais siri1J)les, pode
ríamos analisar a telefonia do modo mais comum, mais ordiná
rio. O telefone no lar, o telefone no local de trabalho, pessoas 
que se falam a qualquer momento, com o máximo de facili
dade. O século está marcado pof esse P.rogresso, apenas inicia
do no século anterior e se à TELEBRÁS retomar a velocida-de 
de seu crescimento, nem sei que esperar das. comunicações 
,internacionais. 

Quando localizo a TELEBRÁS no universo da comuni
caç~o. não ~roc~do indevidamente. Apenas vejo a empresa 
ma.1s pelas fmahdades alcançadas do que propriamente pela 
destinação inicial e constitutiva. 

A TELEBRÁS tem feito no Brasil, Sr. Presidente, um 
trabalho muito sério. Lamentavelmente, não se expandiu até 
o ponto necessário, capaz de suprir o que se reClama social
mente, capaz de se suprirem os grupos sociais nessa carência 
que ainda hoje é intensa, apesar das redes de televisão, apesar 
dos conglomerados da televisão, do rádio e apesar dos grandes 
jorna~s. A informação ainda é muito defeituosa e muito incom
pleta neste País. Talvez se a TELJ;BRÁS houvesse evoluído 
o suficiente, houvesse guardado a mesma velocidade -do- seu 
i~ício,.por certo a i~ formação no País, neSte momento, atingi
na momentos culmmantes. Isso não aconteceu ainda, e, aos 
2Lanos de idade, o que vale posicionar-se aqui é pela tomada 
do crescimento deste ente que aniversaria, para dar uma res
pons~bilidade maior à informação, uma responsabilidade_di
menswnada nos deveres do Estado para com a cidadania. 

Na devolução que o Estado deve dar ao povo, na retribui
ção que deve dar ao povo _que o constituiu, é evidente que 
uma das aptidões do Estado se transforma em um poder e, 
ao mesmo tempo, em um dever. O poder de informar, o 
dever de informar numa figura absolutamente htbrida, mas 
de características soci3is iridiscutíveis. Tudo muito indiscutível 
notá,damente nes~a hora. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, autoridades aqui presen
tes, sei o que vale o noticiário de A Voz do Brasil; sei que 
a imprensa privada, a i~prensa do Brasil, os jornais têm prefe
rência. Não _se sabe determinadamente a razão, mas há uma 
prefer_ência por -deter"minados nomes, determinadas pessoas 
da cena da vida pública. Até mesmo na apreciação das ativida
des parlamentares - por que não dizer - há, sem dúvida, 
uma preferência. E, muitas Vetes, o noticiário comum, o noti
ciário normal dos _grandes ou dos pequenos jornais, termina 
por set- incompleto; termina por esconder fatos primordiais 
do Senado, da Câmara dos Deputados ou de suas comissões 
etc. 

Di~em que não temos o di_reito de reclamar, porque o 
direito é proceder corretamente; a- imprensa noticie o que 
quiSei". Sim, não terlaritõ-s o direito de reclamar como Parla
ment~res_, mas_ como cidãd-ãos carentes da i!lformação em no:-:__ 
me do povo que representamos, em nome dos Estados que 
e~t!.9 _aqui na Federação, através ~a~ -~essas personalidades. 
A meu ver, tabe o protesto em bUsca de informação mais 
precisa, com menos paixão, menos preferência e· mais amor 
ãos fatos e à verdade. 

Talvez isso _seja uma qUestãO Ciucial de -que fiem deVeSse 
falar. pois é_um ponto tão dolorido quanto este cm que falo 
agora. Mas é A Voz do_ Brasil, no seu noticiárío, que rios 
põe nos lugares devidos por ser um noticiário -coin a respõilsa
bilidade estatal dos poderes. É esse o noticiário que nos ·pôe 
numa condição em que podemos realmente ser o sujeito da 
informação em questões que não interessam a-grande impren
sa em determinados momentos. Não vejo como se possa ter 
interesse maior, neste riiomento, pela elaboração de um códi
go civil. 

Quando lembro, ao se homenagear à TELEBRÁS, um 
-serviço de outra ordem é, sem dúvida, para demonstrar que 
a presença do Estado é indispensável na comunicação, inde
pendentemente do estágio a que se refira. O Estado Federal. 
ao longo dos anos, brilhou na- oferta de possibilidades ao 
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povo, exatamcnte neste campo. Isso inostra que as teses de 
privatização âcvem ser muito bem pensadas c analisadas de 
tal sorte que se tores tão ligados a uma_ filOsofia de seiurança 
pátria não se entregue a homens preocupados meramente 
com o interesse comercial, visando acima de tudo o lucro, 
expresso em dinheiro e não em benefíciO social. 

Que grandes interesses _poderão c;:xistir,- ne?te momento, 
por alterações no Código Penal Militar e no Código de Pro
cesso Penal Militar? Não sei o que possa interessar tanto 
agora a questão da composição da gasolina _ou da composição 
do álcool como combustíveis -indispensáveis aos veículos auto
motores nas problemáticas que dizem respeito à poluíção am
biental. Não sei o que isso possa interessar. apesar' de ser 
estranho e de doer nos nosso~_lábios quando dizemos. Não 
sei o que possa -interessar rio Sentido tomado pela imprensa 
de agora; não sei o que possa interessar ~ma dirctriz.a mais 
ou a menos, Uma filosofia a mais ou a menos na Lei de Dire
trizes e Bases da Educação 

Quando educação ê uma questão crucial, quando os nos
sos gabinetes se lotam de pessoas interessadas na educação, 
quando há a questão da escola pública e da escola ptivãda; 
quando se trata da preservação das universidades públicã:S, 
quando se trata da maior liberdade para a constituiçãO de 
universidades privadas, quando se cuida do ensino básico, 
se deve ser dividido em duas etapas, se já deve ou não preparar 
a criança para o trabalho ou preparar a criança- para o pr6prio 
estudo, 

Quando essas qucstõc~ são debatida_s_aqui, não sei O _quê 
de jornalístico há nisto! nas_preferências, manifestadaS petas 
págínas _dos jornais, petas páginas da imprensa brasileira. ou 
pelo comportamento radiofônico oU- tCievisivo, no sistema · 
atual empregado e adotado no BrasiL 

Sei que o escândalo é semp~e de bom.g?st~ e ~e bom 
proveito. Isto é, por certo, inçli_SÇlJtivel_. Ma~ y~jam os Senho
res: eu falei na Revisão Constitucional porque há aquela idéia 
de que o Estado não deveria par~iCiparao ·setOr de telecomu~ 
nicações; o Estado deveria estar eqüidistante, qual. se os seto
res. de comunicaçó_cs e o de;; .t~l~comunicaçóes,_ no sentido 
mais específico. se comparass~I)l à fabricação de tecidos ou 
à confecção de roupas, como se equiparassem â piodUç~o 
de automóveis ou de aparelhos eletrodomésticos_. E, na verda
de, não é assim, porque a telecomunicação- dii respeito--=- -
e muito respeito e tem muita ·proxirnídade - ao Estado; e 
para com o Estado, tení grande proximidade, ~inda mais nas 
questões_de segurança interna, nas preservações culturais, in~ 
clusiVe no resguardo da língua, porque a LíQgua Portuguesa . 
neste País, que quase foi chainada de Língua Brasileira -
para parodiar o meu coestadUano José de Alencar·- • nem 
os cuidados reçebe, como idioma pátrio, no tratamento dado 
diariamente afravés da telecomunicação, aviltando-se todas 
as prerrogativas culturais, todas as defesas _instrumentais e 
idiomáticas que são questões básicas para qualquer país, para 
qualquer pátria, para qualquer nação e para qualquer povo 
no limite da competência de Qualquer Estado~ -

Não, não cuidamos disso; Senhores; não cuidamo; dá. 
Lín_gua Portuguesa!_ E os mais afamados apresentadores de 
televisão fazem questão de desconhecê-la, como se isso fosse 
uma coisa inglória, iiiepta e inapt-a; alguma 9-?isa que não 
merece o menor- respeito. Falar, falar e fa1ãi---sern a menor 
conseqüêncía -Culfural, sem que se verifiqiiF ·que -a cultUra
existe e que é o valor de um povo, que é o. valor de uma 
nação. 

Não, não há este cuidado com o aspecto ·cultural! 
Imaginem, Senhores, que não há a menor responsabi

lidade no sistema vigente, onde há um código de telc:;:comu
nicações absolutamente malfeito e arbitrário até, incompleto 
em outros sentidos; um código de telecomunicações que define 
a posição do EstacJo ~ que define a atividade de telecomu
nicação como um serviço público. Mesmo assim, não há uma 
responsabilídade definida para com a informação, que não 
deveria Ser tendenciosa ou incompleta, ou tendenciosa por 
ser incompleta. Não l!á responsabilidade definida para quem 
informa mal,_ porque haveria até a dúvida da aplicação de 
uma Lei de Imprensa, igualmente odienta e descabida,_porque 
feita em parâmetros de autoritarismo, e não em padrões da 
razão social. Notem que isso é muito impOrtante em códigos 
de telecomunicações como o nosso,_que têm permissão, autori
zação para o funcionamen.t9 _de empresas, no momento em 
que- passàffi a ter atividades técnicas específicaS no campo 
das telecomunicações, seja rádio, seja televisão. Autorização, 
concessão, permissão, ncrtrimporta a figura do Direito Admi
nistrativo, porque, inclusive, a lei vigente_, nesse mi~ter, con
funde os três a tos administrativos de um modo também incon
seqüente. 

Comemoramo"s 21 anos de uma empresa Uedicada à tele
fonia e muitos poderiam pensar que, por isso, os resultados 
das atividades desse eh te seriam restritos a uma especialidade. 
A TELEBRÁS junta-se a tudo, a ~qdo o progresso, Inclusive 
complementa_ atividades. afins do Estado. A mesma objetivi
dade que o Brasil teve no setor de telefonia deveria, sem 
dúvida, repetir-se nos demais campos das telecomunicações, 
especialmente no que se refere aos ca:nais de televisão e à 
emissoras d"e rádfo. 

Outro bom exemplo do Brasil repousa na Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos, cuja organização permitiu aos 
compatriotas um serviço de alta qualidade, um dos pontos 
altos da Pasta dirigida, no momento, pelo eminente ·senador 
Hugo Napoleão. 

E o rádio? E a televisão? E o controle da informação 
à distância, capaz de caracterizar um g~;ande interesse da socie
dade? 

Mas, vejam bem, no Brasil, telecomunicação é de respon
sabilidade do Es_tado. Na _verdade, a~ exploração dos canais 
de rádio e televisão, tudo isso seria de competência: do próprio 
Estado. Mas ele, não querendo fazê-lo, autoriza, permite, 
concede,_ nem importa o nome, a empresas particulares que 
o façam, mas no limite do interesse público, porque é serviço 
públicO a exploração comercial, _mas com p sentido de preser
var o interesse público. Mesmo assim, não há o cuidado neces
sário, O cuida4o aplicado especificamente a essa natu-reza sa
ciare-c-ultural da questão. Vejam bem. que isso é muito impor
tante. Ninguém aterrissa nesta responsabilidade, ninguém 
quer saber. O rádio corre absolutamente livre, no sentido 
que possa interessar ao partido político que tenha a emissora 
de rádio, ao cidadão político que tenha a emissora de rádio, 
ao industrial que tenha a emissora de rádio. Nós permitimos 
que rádio e televisão fossem pontos finais nos conglomerados 
económicos, nos grupos econômicos. "Fulano tem uma cm
presa que fabrica bicicletas; tem outra que fabrica tapetes; 
tem fazendas, tem atividade agrícola, tem lojas cometcia_is, 
é importador, tem vários setores. Ah! Falta comunicação"! 
Então, vamos comprar e·miSSOi"á de rádio para defender os 
interesses desse grupo. Isso é um crime, porque o interesse 
é da sociedade na telecomunicação. 
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Está aí, Sr. Presidente, porque não -pode haver esse des
membramento Estado e telecomunicação. Muito pelo contrá
rio, nós devemos é fortificar, ante os exemplos obtidos, aquilo 
que de bom aconteceu na telecomunicação. E uma das coisa 
boas foi exâtamente a TELEBRÁS, porque permitiu noticiá
rios que, tle modo ma:ts -respOnsável, conseguissem não distin
guir as _peSsoas por iOie'res·ses: hiomeritâiu!OS~ _pOHiicós,- por 
interesses indUstriais, por interesseS Coinerciais", pOrque âqiii, 
no Senado Federal ou na Câmara, as pessoas sãO -destacadas 
no noticiário geral. Lá fora, não p·etO que fizeram i<jui, não 
pelo trabalho realizado aqui, não pela dedicação à causa pUbli
ca, mas por·uma questãO de Siinpitiia qUe enVólve, sem dúvida, 
o interesSe: P~rlidádõ ou OUtro- ciUalquér intéresse e, quein -· 
sabe, até o iilferesse d~ -Estãdõs. 

Salve, 'portanto, a TELEBRÁS! 
Ela é à ClemonstrâÇã'o pela qual ningUém deve pensar 

nesta privatízaçã"O. Im3ginem o Brasil com um setor de teleco~
municações iitteiramente' privatizado, -"alo-ngandO-s-e· a ii"res
ponsabilid_ade que advém das concessões, pérniiSsões·e atitoii~ 
zações! Imaginem o BraSil sem um comedimento representado· 
por um~ TELEBRÁs: um' padrãO repreSenta-dO Por uma _TE~ 
LEBRAS, um controle possível graças às estatais que atuam
exatarnente nest_e setor básico, inclu.sive para a_segurança' na
cionaL 

Nós- Qi.iáemos U:m ·rádio livre; nós qUeremos ·uma felevi~ 
são livre, mas com critérios absolutamente éticos; notaâa
rnente no campo da informação. 

Vejam os-Senh-Ores qUe Com tod3s aS responsabifidádes 
definidas contratUalmente através dos ãtoS Para á permissão, 
concessão e autoriZaÇãO, hOu,;e' uma épo'ca e.tl} ,q:Ue· 3 Ínoda 
no Brasil foi o rádio alienante: músieã;soirfente-música; nfú
siCa como ·causa· única na-prõgr3m'3ção ·das emissoras, con'tri~ 
buindo para uma alienação. das populações carentes -e mais 
carentes cada vez mais' de informações precisas no catripo 
cultural, no campo educacional, no campo político, no campo 
administrativo, "iiiformando sobre os progressos da humani
dade, os progressos da ciência.' Nãri: música; ·somente ·músícã. 
E esse rádio foi -oontag'iãnte~·-aplauditlo no País inteiro. Com 
o advento da exploração té-cnica das emissoras chamadas de 
FM, nessaf~i~a·e~peciill,,o, que te~o~ hoie. cozpo p~~so_seguin
te, é o rádio· inteiran;tente de.sfiSc.alizado pelo Estado, ond~ 
se dá lugar a um comportamento absolutamente irresponsável:·_· 
a música, o diálogo-descabido. com ouvintes~ o erotismb; a· 
indecência ·no ·rádio, um.·comporta'mento mOral absOlutamente 
conflitante ·coni ós padrões que a sociedade quer, que a socie
dade exige,; um rádio aQsolutap}en~~ d~s_ligago de toda e ·qual~ 
quer obrigação de infPrtr~ar com precisão. 

Se ex:arninarmos hoje o con.te.xto das. emissOras brasi-. 
leiras, veremos que, com raras· e~ceÇões, h4 as que se d_efinem 
em prol da informação, Inclusive, admite~se que determinadas 
pesso~s sáo pod:rosas porque têm a informação, o que signi
~ca dizer~ que sao poderosas porque podem conturbar pela 
mformaçao; são poderosas porque poderão usar mal a infor
mação. Porque a informação usada deVidamente, .de modo 
correto, com critérios étiCOs;-c.om. observâncias morais, não 
deveria fazer de ninguém um poderoso em nenhum país do 
mundo. Essa pessoa seria benemérita, na melhor das hipóte
ses, e_natia mais ·do que iss.o. Nãp haveria o_superpoderoso 
pela manipulação da informação, porque poder noticiar em 
parte, poder_fracionar a notícia, poder esconder a informação 
sem que haJa algo que cubra a totalidade da informação, 
pelo menos a bem da verdade, evidentemente, é um defeito 

que atinge características sociai"s, Sem dúvida, mutantes até, 
porque se transformarão a maior à medida em que o tempo 
decorrer. · · -

A TELEBRÁS surgiu exatamente para que o Estado 
chegasse ao mercadO àa informação e ofereceSse um parâme
tro para os outros setores da informação. E é assim que deve~ 
moS enteriâer a presença do Estado: se este eSI:íver no campo 
da saüde preVentiva, deve propiciar o inelhor trabalho nesse 
setor; se for uma atividade_ hospitalar, o melhor hospital deve 
ser do Esbido, mesmo pai-3 -servir de exemplo à atividade 
privada; as melhores universidades devem ser as públicas, 
exatamente por que são do _governo, são do Estado. A_pre~ 
sença do Estado na atividade geral do Paks.ó pOde ser enten
dida assim: o Estado como exemplo, o Estado comõ comedi
mento, .o Estado para ser parâmetro de corno se deve fazer. 
Graças a Deus, a TELEBRÁS tem sido um excelente parâme~ 
tro no seu campo. A TELEBRÁS tem sido excelente nesse 
campo, embora não tenha atiitgido a dimensão neCessária 
para acompanhar o desenvolvimento do _Pafs. O SiStema TE.: -
LEBRÁS é básico, notad.amente para nós, Parlamentares. 
Ele é da maior importância; tem importância indi"s_cutívcl, 
salutar importância. SurpreeridO~me, quando vou ao interior
do Estado e as pessoas dizem: sempre acompanho seu trabalho 
por A Voz do Brasil. Nunca pedi informação para A Voz 
do Brasil; nunca pedi que noticiass-e o· que-fiZ, o que relatei, 
o que produzi. No entanto, também nunca deixei de surgir 
em A Vo.z do Brasil desde que faço - e sempre faço -
alguma Coisa. Esse é_ o critério correto da informação, póique 
não poderia ter este programa preferência por dois ou três 
senadores e levar ao desprezo os demais. Em A Voz do Brasil, 
por exeritplo, na parte reservada ao Congresso Nacicmal, não · 
!)_e_ nota a preferência por pessOas e sfm- a preferêncía úãti.úal 
pelos fatos, pelos acontecimentos. 

Perdoem, Senhoras e Senhores, se em. minha fala arrasto 
a -TELEBRÁS para uma projeção talvez não esperada pelos 
circunstantes. Não posso entender esse empreendimento por 
um lado meramente administrativo, restrito a uma proposta 
que apen$'dlspara o' processo da comunicação: TELEBRÁS, , 
para mim, é acontecimento aUspicioso e que' véio corriph~tar 
a presença do G~werno Federal em um campo muito mais 
vastO e 'mais corhplexo. 

· A comuniCação humana é imprescindível, em todos os 
modos em que possa ocorrer. O fax, o telex, a carta, o telefone, 
o rádio, a televisão, o computador! 

. Como isolar ~_TELEBR4S~_~Dsinem-1_1le,_pois nãO sei. 
O" mal do crescimento do Estado é que nos governos 

totalitários, quando faltava a popularidade ao Estado e havia 
a insegurança ~ não havia o apoio popular ______;__ ~ o EStado 
quis espraiar-se ~través de empresas, através de fundações, . 
através-dos entes' mais diversos; inclusive, seguindo a doutrina 
fráncesa·de-ne· Gâulle e da cdàçao· da emp-resa- plíblica. · 

~O Estado quis se espraiaf;- qUis ocUpar- eSpaços nas estra
das. nos portos. n·a edição de livros, no teatro, na música, 
em_ tudg! o E_s.ta:d_o_ ~evia ~tar pre~ente para controlar todos 
os setores e g:arant!r a sobrevivência de uma predominância
absolutamente indevida num determinado momento histórico_ 
dõ ·pãfS. Aí o Estado se esPrãiOu -maL NO mO~ento, fc!duzir 
o Estado é nece:;;sário, mas, com a prudência necessária. E 
essa prudência tein um limite: o interesse da sociedade. O 
que é interesse da sociedade não pode ser reduzido. A socie
dade tem todo o ~nteresse pela informação. 

A TELE BRÁS é básica -à sociedade e deveria ser muito 
maior. Talvez fosse justo até se privatizar num outro setor 
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para se inveStir no se.tor da comunicação:·-pfindpatmente na 
telecomunicação, para garantir a iriformação a iodos, que 
é o mesmo que garantir educação a todos, garantir saúde 
mental a todos. E, acima de tudo, a telecomunicação estatal 
tem características de justiça, notadamente para com as pes~ 
soas que têm atividade pública. - --

Por isso, Sr. Presidente, nessa .. louv~ção que faço aos 
21 anos de existência da TELEBRAS, chamo a atenção do 
povo, a atenção nacional para essas qüestõe·s que séi que 
são duras, sei que magoam, porque' são ver<:Jaôes: Nada magoa 
mais que a verdade, quando -ela toca nas feridas dos que 
se feriram pelo comportamento inadequado. 

Neste momento, quero saudar a todos que dirlgrram, 
ao longo desses 21 anos, esse órgão mo-delar. Mas, nótada~ 
mente quero saudar os servidores dessa instituiçãO, que sóube~ 
raro, ao longo dos anos, inclusive e~ ~rioS -âifiblimoS, ·guardai 
prudência, sOuberam guardar ética, soUberam guardar respei
to para -com o poVo brasileiro. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador.Bello Parga. -- - · 

O SR. liELW P ARGA (PFL - MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Exm' Sr. Presidente desta Casa, Senador Chagas 
Rodrigues; Exm" Sr. Ministro .em Exeicfcio das Comunica
ções, Dr. Jorge de Morais Jardim Filho; Exm' Sr. Presidente 
do Sistema TELE BRÁS, Brigadeiro Adir da Silva; Senhores. 
Senadores, Senhores. diretorcs e executivoSda TELEBRÁS 
Senhores. executivos _e funcionários do- Mi_nistéríO daS~teteco~ 
municaçõcs, S_enhoras e Senhores convidados, até muito re
centemente, há pouco mais de duas déCadas, a situação das 
telecomunicações no Brasil era de verdadeira Torre-de Babel. 
No setor, pontificava o caos, "que não se deVia-às bãireiras 
lingüístiç:3s- a que -se refere- a Bíblia quando estabeleceu o 
tema da Torre de Babel; a difícUlâade era _de origem física 
- digamos -da inaudibilidade da cow.unicaç~-necessária 
ao, trabalho de construção da Torre. 

ESse caos estendia-se a Vlais de 1.200 empresas, que não 
eram capazes_de_comunicar-se;sequerentre-si, dentro do País, 
e muito menos com o exterior. Todos qu:e ã(Jui se encontrarri 
recordam-se, por certo, da extrema pobreza e acentuada pre .. 
cariedade da estrutura de comunicações com que o Brasil 
ingressou na década de 60. _ 

Hoje, felizmente, a nossa situaÇão é- bem_-diversa-~· frUto 
de·u~a corajçsa,e ~em~sucedid~ revolução-~ecnológica feita 
no setor, que nos colOCa ão lado de sociedades economica
fl1.ente adiaritadas, as qua'iS ~~tão buscam:\_q cada vez 'mais, 
graças ao CQI'Itín,uo_aumento na .capacidade do,s.computadores, 
aos satélite-s, aos cabos de fibra ótica e às trariSferências eletrô
nicas de alta velocidade, unifícãr eis triercadO~ ffi uTidiais e levar~ 
quase que instantaneamentec, ·as informaçõeS:_aoS biÍbões de 
seres humanos que se encOritram ligados eJ;t~-4m sistema global 
de comunicações, a" Aldeia Global" de que-falava McLuhan. 

Faço essas ·oonsiderações, em nome da Liderança do Par
tido da Frente Liberal, a 'proPósito do 21"' ·aniversário das 
Telecomunicações Brasileiras:- TELEBRÃS ~que -hoje~ 
transcorre. Esses 21 anos, Sr. Presidente, SI's.- Senadores re
gistram a densa história de uma empresa vitofíósa, responsável 
por admiráveis realizaçõ-es rtõ c:ampo- das conrunicãçõe-s. sem
dúvida um setor de importância capital no Que diz respeito 
à segurança e à capacidade s6cio-econômicá. do País e ao 
bem-estar de sua população. 

Até a- década de 60~ nos se~iços públicos de telefonia, 
a Companhia Telefónica Brasileira - CfB - subsidiária da 
Canadian Tractioil Light and Power Company, que sê concen~ 
trava no eixo Rio-São Paulo-Minas, operava cerca de 62% 
dos terminais telefónicos instalados no País. Os restantes 38% 
distribuíam-se por mais de 800 entidades, como-prefeituras, 
cooperativas e pequenas e médias empresas. 

Naquela época, notavam-se a carência de uma política 
de comunicações no plano federal, a falta de organização 
administrativa no setor e a ausência de uma dose maior de 
sensibilidade por parte dos poderes públicos estaduais e muni
cip3is.quanto às comunicações. Apenas qüatro capitais
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Hori_zonte e Brasília- esta
vam interligadas_ por tfoncos de microondas, _me.s:r;n.o assim 
excessiVamente congestionados: o-serviço inleru~Qano, a car
go da CTB nos limites de sua área de concessão, era Suplemen
tado por outras empresas, entre elas a Western Telegraph 
e a Radional, que operavam linhas físicas, cabos submarinos 
ou enlaces rádio ponto a ponto, que geralmente_ al~nçavam 
outras capitais com apenas um ou dois canais telefônicos. 
nas precárias cabines dos raros postos telefônicos então exis
tentes. _Quem de nós - ou pelo menOs aqueles da minha 
faixa etária- não se lembra, pois, das agruras daquele tempo 
e das demoradas horas perdidas ao longo das infrutíf.eras tenta
tivas feitas por telefonistas nos postos para completar uma 
ligação interUrbana? 

O quadro a que me refiro não é de uma época muito 
longínqua: situa:.se na década de 60, !epito. 
. ~ Na_quele tempo, mais precfsaffiente em 1962, o Brasil 

c.ontava com uma população ~~ __ 74 milhões de _habitantes e 
com menos deJ,3 milhão_de_tdefones~_ NaqUele.ano, porém, 
tinha iníC_io-_3 i-eVOlução das telecomUnicações_ no Bras-il, com 
a~s~nçã_o da Lei n9 4.117/62,-que propiCiOu-as CondiÇões para 
o estabelecimento de uma política Vóffada para o desenvol- _ 
vimento do setor. ao instituir o Conselho Nacional de Teleco_
muriiCaÇões - CONTEL - , órgão eflcairegado _de regula
mentar e coordenar' as atividades da área, e ao de_terminar 
a criação da EMBRA TÊL, responsáv-el pelá implantação e 
operação dos troncos interestaduais de alta capacidade. 

Em 1965, foi criada a EMBRATEL, que inaugurou uma 
década marcada pela implantação de uma impressionante in
fra-estrutura de telecomunicações no· Brasil; rapidamente 
transformada em uma das mais importantes do mundo. O 
feito foi realmente notável: construiu-se, no Brasil, uma m"' 
derníssima rede de troncos de longa distância, de dimensões 
continentais, surgida, pode-se dizer sem exagero, praticamen
te do nada, a um ·custo bastante razoável, considerada a sua 
relação cOm os benefícios dela advindes. Foram investidos 
pouco mais de 1 bilhão e 600 mílhões_de: dólares para-interlig_ar· 
por DDD - Discagem Díreta à DistánCiá ·- maiS dê 2UO 
cidades, mediante a implantação de 50 mil circuitos- interur~ 
banos, em todos os Estados, muitos dele.s, até então, pratica
mente isolados dos demais. 

Muitos foram os fatores que contribuíram para o desen
volvimento dos se~viços públicos de telecomunicações no Bra-. 
sil: a transferência para o dortínio "da União, pela Constituição 
de 1967, da competência para explorar os referidos serviços; 
a criação, também em 1967, pelo Decreto-Lei n"' 200, do MiniS
tério das Comunicações, que se tornou o órgão diretor da 
Administração Brasileira das Telecomunicações; e a criação~ 
em 1972, mais precisamente no dia 9 de novembro, da TELE
BRÁS, que consolidou o modelo em construção ao dedicar 
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sua atenção ao equacionamento dOs problemas -do serviço 
local e do interurbano intra-estadual. _ 

Não setia ocioso, também, deixar. de citar a contribuição· 
que, para isso, pn:~piC~ou - qUaisquer _que ·tenham sido_ os 
seus efeitos negativos na econonira nacional ___:.. o _endivida
mento externo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porquanto 
contribuiu decisivamente, naquela época, a transferência da 
poupança-externa, a captação da poupança externa para finan
ciar o investimento do Sistema de Telecomunicações Brasi
leiras. 

A TELEBRÁS foi criã.da cOmo concessionátfa dos servi
ç-os públicos das telecomunicações'em todo o nossq territóriO, 
serviços que, por determin'ação da leí que a "ciión; deveriahl 
ser exploradOs de forma indireta, através de empresas contró'
ladas ou asSo.cicidas~ ComO -liOldlD.g, foi-lhe destinada a tarefa 
de coordenar toda a operação~ e controlar, em cada Estado, 
uma única empresa - escolhida como pólo de aglutinaÇão 
-, pela qual seriam absorvidas todas as entidades exploradas 
de serviços públicos de telecomunicações-nó Est3.do. 

Essa tarefa impõS'o~-primeiro giande desafio à_ empresa 
recém-criada: o de equacionar e resolver situações que eram 
bastante diferericiadas em cada utn dos_ Estados, ·alguns deles 
providos ·de estrututas· operacionài's'consolidadas, _cómi?· âs 
'da CTB, ·e oUtros totalmente carentes âe I-ecúrsos técnicOs, 
humanos 'e materiais. · 

A TELEBRÁS- desincumbiu-se desSa mis-sãO "de -fofma 
admirável. Em menos de dez anos, isto é, de 1972 até o 
final da década de 70, já se encontrava ela-pl-ái:lcitffienie ésl:ãbi~ 
lizada no_ perfil que apresenta hoje,' Operadora· de 94% dos 
terminai,s 'e~ servíç9' e çÇntrcilfi~oia 4a: qua~e totãiid-ade das 
concessiOnárias. de serviçospúblicos -de tele,comunicações. ·nas 
26 empresas-pólo (uma pór Estado;exéeto oT(jCantins); ela 
controla 25, além da EMBRATEL, empresa de âmbitó nâêiõ-
nal e internacional. · - ' ' : · · · · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus Se"Qiióres: $ã0_ ritüf
tos o,s ind~caQores qu~_ expressa11}.91~flOrll\~~ucesso ·d·a-TEI,E~ 
BRAS em &eus 21 anos. Muitos _desses indicadores proje-
tam-na para a privilegiada posição. das maiores empresas mun
diais em seu setor. 

Ela é o oitã.vo maiOr investidor""-em·--inira-eS!r.ui:_UI-a de 
telecomunicações. Em 20 anos, o Sisiema TELEBRÁS' iitves.-; 
tiu nad~ menos do que .46,8 bilhÇ)es_ de_ çlólares na expansão 
e otimização da rede, sendo a maior parte dos recursos inves
tidos proveniente do pfóprio Sistem~:_ N~ peiíodo, incorPoroÚ 
grande aumento na eficiência dos. seus recursos humanos, que_ 
pode ser avaliado pela redução de 35 para 8 trabalhadores 
a cada 1.000 terminais. O_ Centro de. PeSquisa e Desenvol
v~ento de Campinas, o maio! e triais cõnipfeto da América -
Latina, é o quinto do mundo, para orgulho do Brasil. 

QUanto à qualida'de- dõs sáVIÇOS-preSúlctõs, o Sistema 
TELEBRÁS vem evoluindo rapidamente. Considere-se, por 
exemplo, entre outros indicadores, a taxa de congestiona
mento. Esse indicador exprime o percentual de chamadas 
intenubanas perdidas por falta de meios para ·cursá-las._ No 
iníCio dOs anos 90, a taxa er!i-~e 30%·. LOgo após, no finát' 
do ano de ,l990, decaiu para 25,9%. Em 1991, baixou'para 
21,1%. Em 1992, decresceu ainda para 13%; prevendo-se 
que em dezembro do ano em curso estará próximo do padrão 
internacional de 6%. 

Outro pOI}tO que chama a atenção é a dimensão do Si_ste
ma TELEBRAS. Englobando, no conjunto, 28 empresas, ele 

é responsável por cerca de 100 mil empregos diretos e_ aproxi
madamente 7,8 bilhões de dólares de faturamento, segundo 
balanço de 1992. 

Seus fornecedores compõem um segmento industrial que 
reúne 1_60 empresas. São elas responsáveis por 30 mil-f::iilpre
gos e por um faturamento anual de 1,8 bilhão_de dólares._ 
A elas acrescentam-se, porém, as prestadoras de serviços
construtoras de redes, de manutenção de eqtlipamentos, insta
ladoras, serviços gerãis-, que reúnem 140 empresas, deten
toras de mais de 55 mU empregos e responsáveis--por 800 
milhões de dólares de faturamento. No total, o Sistema con
grega 185 mil pessoas nele di_retamente empregadas, soma 
329 empresas e môvimenta ·anualmente cerca de 10 bilhões 
de dólares. 

Igualmente notáveis são os dados relativos ao mercado. 
O sistema TELEBRÁS coristitüi, sem Sombra de dúvida, 

um conjunto de empresas altamente eficientes, opefadas por 
um quadro técnico de excelente qualidade. Esse quadro é 
responsável por grandes realizações: ii!!Plantou e desenvo.lveu 
a rede básica, participa do INTELSAT. controla os satélites 
BRASJLSAT, já opera em torno de 9.000km de fibra 6tica, 
desenvolveu te_cnologias notá,..eis ~ c9mo as das Centrai,s 
de Comutação Digital do SiStem_a "Trópico"-:-. e está envol
vido na implantação de mais de 20.00Qkm de_ tronr;::os locais 
e interurbanos em fibra ótica no perfodo de 1993-1996. 

·Até o ímal deste ano, o Sistema TELEBRÁS estará pre
sente em 16.600 localidades -brasileiras, _conl 1f miih.Oes e 
600 mil terminais "telefônicos'instalados, que se acrescentarão 
ao um milhão e 100 mil das quatro empresas independentes, 
para· totalizar 12 milhões e 700 mil terminais no Brasil, 300 
mil telefones públicos, 2UO mil circuitos de dados dedicados, 
12 mil e 600 "circuitos de dados comutados e 300 mil telefones 
celulares, de acordo com o programa de implantação em anda
mento. Os 12 milhões e 700 mil terminais instalados elevarão 
a densidadede 7,9, em 1992, para s:3 terminais por 100 habi
tantes·,_ no corrente ano: 

·Sr., Presidente, Srs. S-emidores, ilustres convidados: Os 
números que aCabo de expor são altamente expressivds quanto 
ao mercado da TELEBRÁS e revelam a grande importância 
da empresa. No entanto, esses rtúmetõs índicam aiflda 1.!-ma 
sitiláção de irisuficiêllciá·de penetração do Sistc;.:ma_~ u~_a Vez 
que compreendem 95%.âos d0rilicx1ios de fanl.Ilias com re"nda 
supenora 1.000 d6lares e apenas 15% dos domicilioscom 
renda inferiOr a- esse valor. -

·Para ãiterar essa sitUaçãO.· a-TELEBRAS, eril co;sonân
cia cOm a política do Governo Federal de facilitar o acéssc; 
ao telefone a camac!as cada veZ maiores da população. vem 
p~ocurando fórniulas para redu~ir gradualmente o preço do 
terminal telefônicci, ·até tomá-lO praticamente ... SlniQólico em-
19-95- - iniciati'va de grande· alcance_ social. Outra meia- é
ampliar, prioritatiaineitte, a ·planta instalada dos ~elefones pú
blicos, para alcançar a cifra de 660 mil até o ano 2000. 

- -A política d_e redução do valor financeiro de acesso ao 
serviço telefônico, aliada à prática realista de tarifas de uso, 
levará o telefone, nos próximos oito anos, a mais de 6 milhões 
e 5_00 mil famíliaS com renda mensal situada na faixa de· 500 
a 1.000 dólares, sem prejuízo dos recursos neCessários ao cres~ 
cimento auto-sustentado do setor. 

Além desse,- muitos outros desafios a serem enfrentados 
já foram definidos pela empresa para o período 1994/1996. 
Assim, constitue·m metas para 1996, partindo-se do corrente 
exercício, a elevação do investimento de 3,2 bilhões de dólares 
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para 4,2 bílhões de dólares, o aumento do número de terminais 
instalados, com ganhos de terminais, entre 1995 e 1996, ganho 
esse de 1.5 milhão, sendo, aproximadamente, um milhão de 
aparelhos c'Onvencionais e 500 mil de aparelhos celulares. De 
1993 a 1996, elevar-se-á o número de terminais contratados 
de 1,5 milhão para 1,6 milhão; e de rede inteligente, de 9 
mil para 50 mil. Quanto à tax:a de digitalização, ela será eleva
da, no período, de 26 para 46. 

Diga-se·, a propósfi6-, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, 
Exm9s Senhores cõnvidados, que toda essa arrojada e exube
rante infra-estrutura, com taxas de digitalização de ~26%~-nO
sistema local e de 70% no sístenia ínterufb~no, permitirá não 
só comunicação de voz, inas-também correio eletrônico, v{deo, 
dados, multimídia, texto. fax, entre outras facilidades, a mais 
de 15~800 localidades brãSileiras, que assim poderão comuni
car-se entre si e com milhares de outras cidades de 180 países~ 
com o avanço para as comuniCàçOes em--Faixa Larga_e para 
as comunicações celulares/l?essoals. --

De tudo o que se expôs, Sr. Presidente, Srs. Sénadores, 
emerge o destacado papel que a TELEBRÁS desempenha 
na Na-ção brasileira como empresa dinamizadora de nossa 
economia, capaz de aümentar- nossa qüalidade de vida e de 
levar segurança-aos lares e às empresas, além de poder contri
buir para a universalização da educação e para que o Bra~il 
se prepare para entrar no Século XXI como sociedade infor
matizada, condição iridispensável para seu ingresso· no Primei
ro Mundo. 

O que nos énChe de Orguil:io é_- a· c-apa~idad_e_ há ~uito 
comprovada pela empresa de, em face dos problemas de nossa 
realidade, encontrar soluções brasileiras, com tecnologia 
igualmente brasileira, adaptan<;io o que se encontra disponível 
no exterior ou criando-a em nos-sos centros de pesquisas e 
em nossas universidades. Entre essas soluções, citam-se alter
nativas como o serviço público de mensagem, ou o telefop.e 
virtual, que coloca um número telefónico à dispqsi,Ç?o de uma 
grande quantidade de pessoas sem con"díÇões de- â!:tquirii" sua 
linha individual, ou o TelefoÍie Público a_Cartãq.lndutivo, 
solução única no mundo para atender a todas as camadas 
da população, ou, ainda, as pequenas centrais para grupos 
isolados. Além dessas soluções, há outras, como as redes inteli
gentes, através das quais se está implantando o conhecido 
serviço 800, ou as chafuadas "a cobrar no destino" .. N9 que 
concerne à rede inteligente, estamos praticaniente nO mesmo 
nível da Grã-Bretanha, Alemanha, I!ál~a, Espanha, França, 
Austrália, Singapura é Nova Zelândia. 

Na verdade, Sr. Presidente, S.rs._Sén.a:d9re,s, a TELE
BRÁS já -se enCOntrà· no limiar de novO salto-qualitatiyQ. 
preparando-se para uin futuro que se aVíi"inh3. m-uito- célere, 
tempo que será dominado pela fibra ótica, que nos permitirá 
receber em nossos lares mais de 500_canais de televisão, além 
de "conversar" com grandes bancos de dados, e que nos permi
tirá, ainda, o autodesenvolvimento e outras facilidades, co-mo 
o banco em nossa própria Cãsa·;· a~i" éOiliprâs~" a::;--ma:tca.ÇOéS 
de compromissos e os sistemas de reservas eletrônicos, além 
de jogos e outras diversões no campo do lazer. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. Srs. convidados, comple
tando 21 anos na data de hoje, histórico 9 de novembro~ 
a _TELEBRÁS apenas inicia sua maioridade plena, mas o 
faz com uma invejável fQlha_de serviços já prestados à Nação 
brasileira, desde as fases de sua implantação e consolidação. 
Çom efeito, poucas empresas no mundo conseguiram realizar 
obras_tão gigantescas e complexas em tão pouco tempo, sobre
tudo quando se leva em consideração o contexto de dificul
dades económicas e sociais como as vividas pelo Brasil nas 
últimas décadas. Por tudo isso, a TELEBRÁS é única no 
mundo._ E por tê-la construído, merecem aplaüsos seus diri
gentes, seus empregados, o Governo brasileiro, as indústrias 
do setor e as empresas prestadoras de serviços. 

Finalizando, formulo yotos,_Sr. Presidente, para que no.: 
vas vitórias da TELEBRAS possam ajudar o Brasil, breve-
mente, a conquistar a tão almejada modernidade. _ 

Citei, no início da -minha 01-ação, a imagem bíblica da 
Torre da BãbeL Hoje, na planície sócio-económica do nosso 
País, está erigida aquela estrutu_ra gigantesca que é repre
sentada pela TELEBRÁS, colméia gigantesca onde se traba
lha laboriosamente na constrtrção do futu;ro, porque flui am
pla, rápida, completamente, a comunicação nec-ess·áríá ao-es,_
forço com um em busca do progress·o brasileiro. 

Não é uma "Torre de Babel", Sr. Presidente, é a Torre 
do Progresso,' é a Torre do Brasil. . 

~ Muitcr~obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Deveria pre
sidir esta sessão o Presidente do Senado e do Congresso Nacio
nal, Senador Humberto Lucena, mas S. Ex•, por inotivo de 
força maior, não pôde fazê-lo. Como 1"' Vice-Presidente do. 
Senado, coube-me a honra de abrir esta sessão e presidi-la. 

Sei que também -o n-osso ilustre colega, Senador Hugo 
Napoleão, Ministro das Comunicações, teria muita satisfação 
em comparecer a· esta Cãsa. No entanto, S. E~ está no exterior 
no momento. Encontra-se conosco o Ministro em exercício, 
Jorge de Moraes Jardim, assim cOmo o Piesidente da ELE
TRO-BRÁS, o Sr. Adir Silva. 

Queremos agradecer a presença de S. Ex~s e de todos 
que aqui se encontram: Senadores, Deputados e servidores .. 
E nos congratulamos, não só com a c::_mpres~. mas_ com a 
Nação brasileira, pelo que a TELEBRA~ realizou nesses 21 
anos. Estamos certos de que a TELEBRAS conhecerá novos 
e crescentes êxitos nessa trajetória brilhante a serviço daNação 
e das comunicações. 

Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência comunica 
aos presentes que, logo após esta sessão, realizar-se-á a soleni
dade de lançamento, pela Empresa Brasileira· de Correios 
e Telégrafos, de Carimbo Comemorativo dos 21 Anos __ da 
TELEBRÁS, no hall do Anexo II da Càmara dos Deputados, 
no staod da TELEBRÁS. (Palmas.) 

~ ~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 16 minutos.)_ 
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Ata da 234• Sessão, em 9 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, 
Levy Dias, Nabor Júnior e Lucfdio Portella 

ÀS 15 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 

SRS. SENADORES: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 217, DE !993 
(ND 2.287, 91, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Car
reiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria, e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Aibono FroDCO _ Almir Gabriel _ Alu!Zio Bezerra _ Álvaro 
Pacheco _ Amir Lando _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras 
_ Carlos Patroclnio _ a!sar Dias _Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia 
de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Dorcy Ribeiro _ Dario Pereira _ 
Din:eu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Elcio Alvares _ Epitácio 
Cafet<:ira _ Esperidilo Amin _ Eva _Blay _ Flaviano Melo _ 
Prlncisoo Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ 
Gilberto Miranda _ Guilhenne Palmeira __ Henrique Almeida _ Disposições Preliminares 

Humberto Lucena _ H'ydekel Freitas _ Inun Safaiva - Itapuan Art. !" Constituem parte integrante do Serviço Exte· 
Costa Júnior _Jarbas Passarinho_ Joio Calmon _ Joilo França_ rior Brasileiro as Carreiras de Diplomata, regulada pela Lei 
Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho _ José Paulo Biso! _José. n·' 7.50). de 27 junho de 1986, de Oficial de Chancelaria 

· M · e de Assistente de Chancelaria. __ 
Samey - Júlio Campos - Jutahy Magalhles - LavOisier 813 

- Parágrafo úniCO.- Somente poderão ser designa~ os para 
Levy Dias-_ Lourival Baptista_ Lucídio_ Portella- LuíZ Alberto missões permanentes no exterior os integra~te~ do Serviço 
Oliveira_ ;MagÍto Bacelàr ~ Mansueto ~e Lavor_ Marco Maciel_ Ext~tior Brasileiro, preservada~ as situações_ previstas no art. 
Mário Covas_ Marluce Pinto _Mauro Benevides _ Meira Filho_ 68 da Lei no 7.501, de 27 de junho de 1986. 
Moi~s Abrlo _ Nabor Júnior _: Nelson Carneiro _ Nelson Art. 2'·' Aos servidores integrantes da Carreira de Ofi-

- cíal de Ch<:~ncelaiia. de nível de formação superiOr, inCumbem 
Wedekin _,Ney Maranhão - Onofz:e. Quinan - Pedro. Simon - tarefas de natureza técnica e adm'inistrativa. 
Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi_- _Ron_aldó. Aragão - Art. 3" Aos servidores integrantes da Carreira de Assls
Ronan Tito _ Teotônio Vilela Filho __ Valmir Campelo _ Wilson tente de Chancelaria, de nivel de formação média. incumbem 
Martins. u~· · ·ti,- ta:refas.de ~pQiO técniCo e admíriiStrativo. 

· ·- Art. 4'' P~ra efeito desta I~i. considera-se: 
O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -A lista de pre

sença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a~sessão. ·- · - --- - ·· 

Sob a proteção de Deus, jniciahios· nbsSos' ti-abalhos. 
O Si-. I;' SeCretário prOCederá à leitura do Expediente. 

E lido o segt!inte 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DO MINISTRO DA SAÚDE 

No 93, de 5_do corrcilte, encaminhando informações sobre 
os quesitos constantes do Requerimento nn 656. de 1Yti3. dç. 
autoria do_Senador Júlio Campos. - -

As informações foram encaminhadas, em cópias, ao ReM 
querente. -

O Re_querimcnto va-i ao arquivo. 

OFÍCIO 

DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte 
.matéria: 

I-Carreira, -o conjunto de classes escalonadas segundo 
a ·responsabilidade e complexidade das atribuições; 

II -Classe, a unidade básica da Carreira, iritegrada por 
cargos com atribuições e responsabilidades assemelhadas; 

-III- Padrão, o nfvel de vencimento correspondente à 
pOSiÇão do servid-or na classe; 

rv·- qualificação profissioôal, o conjunto de requisitos 
exigíveis para ingresso e desenvolvimento na Carreira. 

Art. 5" O, (ixo de lotação da Carreira de Oficial de 
Chancelaria é de 1.000 cargos, conforme referido no Anexo 
I. . . 

Art. 6" O fi?(:o de lotação dã Carre"ira de_Assistente de 
-Chancelaria é Qe ).200 cargos, conforme referida no Anexo 
I. 

CAPITULO III 
Do Ingresso 

Art. 7'1 Ó-i~ngresso na:s ~;reíras de Úfi~i~l de Chan~e
laria far-se-á no padrão I da classe inicial, mediante habílitação 
em concurso público. 

_Parágrafo único - O concurso público a que se refere 
este ~rtigo realizar-se-à em duas etapas, ambas de caráter 
eliminatório e classifica tório, consistindo em: 
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a) prova de conhecimento que incluíra exame escrito; 
b) conclusão do Curso de Preparação à Carreira de Ofi.:

cial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, com aulas 
de provas, em disciplinas inerentes às atribuições das_ respec
tivas Carreiras. 

Art. 8''É requisito para Ingresso no cargo de Oficial de 
Chancelaria o certificado de conclusão de curso superior, emi
tido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido. 

Art. 9\'É t:_equisit_o para ingresso no- CaTgo de- ÃsSistente 
de Chancelaria o certificado de conclusão de curso Qe 29 grau, 
emitido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenvolvimento, da Avaliação de Desempenho 

E da qualificação profJSSior.al 

Art. 10. O desenVOlVimento_ qo servidor na carreira 
ocorrerá mediante. progressão e prOmoção, a seguir definidas: 

I - progressão, a passagem _do servidor de um padrão 
para o seguinte, dentro da _m_esma classe, obedecidos os critéM 
rios especificadOS pãra a avãfiação de desempenho e o tempo 
de efetiva permanência no cargo~ 

II --promoção, a passagem do servidor de uma classe 
para a imeditamente superior da respectiva Carreira. 

Art. 11. O interstício mínimo para progressão será de 
24 meses. 

Art. 12.~ A prom-oção, por merCCiinento, dependerá cuM 
mulativamente de: 

I -conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfei-
çoamento para esse fim instituídos; 

II - avaliação de desempenho; 
III - cumprimento de interstício; 
IV - existência de vaga. 

Parágrafo único. A habilitação "em CursO-d~ aperfeiçoa
mento somente será exigida após o decurso de 3_6 meses conta
dos da vigência desta lei. 

Art. 13. As condições pára a progfeSso~e_a proni.óção 
serão definidas em regUlamento.-

Parágrafo único. -O regulamento disporá sobre a criação 
de comissões de promoções, bem como sobre a forma de 
avaliação de desempenho funcional e de apuração de antigüi
dade. 

Art. 14. Nas promoções do Oficial de Chancelaria e 
do Assistente de Chancelaria serão observadas as seguintes 
proporções no preenchimento de vagas por merecimento e 
antigüidade: 

I -para a Classe Especial, oitenta por cento das vagas 
por merecimento e vinte-por ce!lt'?_por antigüidade; 

II -para a Classe A, sessenta por cento das vagas por 
merecimento e quarenta por cento por antigüidade. 

Art. 15. Poderá ser promovido por merecimento o Ofi
cial de Chancelaria que satisfizer os seguintes requisitos: 

I -à Classe Especial - c_ontar, no -míniroo, virite anos 
de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores 
e ter sido habilitado no Curso de Espec!alização de Oficial 
de Cancelaria (CEOC); · · ··-: .. . . 

II - à Classe A - contar, no mínimo, dez anos de 
efetivo exercício no-Ministério das Relações. Exteriores e ter 
sido habilitado no Curso de Atualização de Oficlalde Chance
laria (CAOC). 

Art. 16. Poderão ser promovidos por merecimento os· 
Assistentes de Chancelaria que satisfizerem os seguintes requi

-.,sitos: 

I- à _Çiasse Especial - contar, no !ItÍnimo, vinte anos 
de efetivo exercício no MinistériO. das Relações Exteriores 
e ter sido habilitado no curso de Especialização de Assistente 
de Chancelaria ( CEA C); . 

II -à ClasSe A- contar, no mínimo, dez anos de 
efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter 
sido habilitado no Curso de Treinamento para o Serviço Exte
rior (CTSE). 

Art. 17. As frações que porventura vierem a ocorrer 
nos percentuais mencionados no art. 14 serão completados 
em favor do critério de merecimento. 

Art. 18.. A antigüidade de Oficial de Chancelaria e As
sistente de Chancelaria levará em conta exclusivamente o tem
po de efetivo exercício do servidor nas respectivas ·carreir~s-.---

Parágrafo único. A.antigüidade será computada a partir 
·da data em que o servidor entrar no efetivo exercício do 
cargo, ou a partir da data de vigéncia -do ato de promoção 
ou progressão. 

Art. 19. Para efetivo de apuração do tempo de efetivo 
exercício prestado no exterior, serão considerados apenas os 
períodos em que o servidor cumpriu missões permanentes, 
computando-se em dobro o tempo de serviço prestado em 
postos do Grupo C, assim classificadoS nos termos do art. 
14 da Lei n' 7.50,1, de27 de junho de 1986. . .. . 

Art. 20. SOmente por antigüid3.de poderá ser promo
vido o servidor que se encontrar em gozo de licença extrar
dináriil ou iiivéstido eln mandato eletívo ou classista, cujo 
exercício lhe exija o afastamento do serviço. 

CAPÍTULO V 
Do Exercício no Exterior 

Art. 21. 9 !nstituto da remoção, de que trata a Lei 
n' 7.501, de 27 de junho de 1986, quando aplicado aos Oficiais 
de Ch_ancelaria e aos Assistentes de Chancelaria, obedect;:rá · 
aos planos de movjmentação preparados pelo órgão de pessoal 
dO Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 22. Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria observar-,se-ão, entre outras, as se
guintes disposições: 

I - estág~õ iniCial Inínimo de -quatro anos de .efetivo 
exercício na Secretaria de Estado; 

II --:- cumprimento de prazos máximos de cinco- anos de 
permanência em cada posto e de dez anos consecutivos no 
exteriOr; 

- m - cumpriment9 de prazo mínimo de quatro anos 
de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre duas missões 
permanentes no exterior; 

IV-habilitação no CursO: de Treinamento para o Serviço 
no Exterior-(CTSE) para o Assistente de.ChanceJaria. 

-Parágrafo único. O prazo máxiirio de dez anos çonsecu
tivos de permanência no exfe_rior pode"rá, atendida à conVe
niência dQ _$e_rviço e ao interesse do servidor, estender-se a 

--doz-e anos, desde que nesse período um dos postos seja do 
Grupo C. 

Art. 23. Somente em casos excepcionais, justificados 
pelo interesse do serviço, serão, a critério da Administração, 
efetuadas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria para a Secretada de Estado antes de cumpridos 
os prazos a que se refere o artigo anterjor. 

Art. 24. Na remoção do Oficial de Chancelaria e do 
Assistente de Chancelaria entre postos no exterior, efetivada 
sempre de acordo com a conveniência da Administração, de
verão ser obedecidos os seguintes critériOs: 
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I - os que estiverem servindo em posto do Grupo A 
somente poderão ser removidos para posto do Grupo B ou 
C; 

II - os que estiverem servindo em posto do Grupo B 
somente poderão ser removidos para posto do Grupo A ou 
B; . 

III - os que estiverem servindo em posto do Grupo 
C somente poderão ser removidos para posto do Grupo A. 

§ 1" As remoções que não se ajustem aos critérios esta
belecidos nos incisos II e 111 deste artigo somente proferão 
ser efetivadas mediante solicitação, por escrito;· do interes
sado, atendida à conveniência da Administração. 

§ 2• O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chance, 
laria removidos para a Secretaria de Estado nas condições 
do parágrafo anterior, tendo servido aj>ena-s em posto do Gru
po A, não poderão, na remoção seguinte, ser designados para 
missão permanente em posto daquele mesmo Grupo. 

CAPÍTULO VI 
Dos Cursos 

Art. 25. Para promoção por merecimento, o Oficial de 
Chancelaria deverá concluir os seguintes cursos: __ o _ : 

I - Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria 
(CAOC), que compreenderá auhlS~ e ~provas de disciplinas 
inerentes às atribuições de Ofici31 de Chanc-elaria Class~ A; 

II - Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria 
(CEOC); que compreenderá aulas e provas de disciplinas ine
rentes às atribuições de Oficial de Chancelaria Classe EspeciaL 

Art. 26. Para promoção por merecimento, o Assistente 
de Chancelaria deverá concluir os seguintes cursos: 

I - Curso· de Treinamento para o Serviço- no Exterior 
(CTSE), que compreenderá aulas e provas de disciplinas rela
cionadas com as funções exercidas no exterior, pode~do ser 
cursado pelos servidores que tenham pelo menos·quatro anos 
de Carreira, sendo a habilitação no Curso: requisito para prO-
moção por merecimento à Classe A e designação para rriissáo 
permanente no exterior. - '- - --

II - Curso de Especialização de Assistente de Chance
laria (CEAC), que compreenderá aulas e avaliações com vista 
a aprofundar o conhecimento do servidor em áreas específicas. 
podendo ser cursado pelo Assisten~e de Chancelaria posicio
nado na Classe A da Carreira, sendo a habilitação no Curso 
requisitO para promoÇãO por Iileredmento-ã -cJasse Especial. 

Art. 27. Os cursos de que tratam a alíneab do parágrafo 
único do art. 79 e os__ incisos I e II dos arts. _ 25_ e 26 serão 
organizados pelo Ministério das Relações Exteriores, em arti
culação com a Secretaria da Administração-Federal. 

Art. 28. O Oficial dé Chancelaiia perceberá Gratifi
cação de vinte por cento pela aprovação no Curso de Atuali
zação de Oficial de Chancelaria (CAOC) e de trinta por cento 
pela aprovação no Cu~rso de Especialização de Oficial de Chan
celaria (CE O C). 

Art. 29. O Assistente de Chancelaria perceberá Grati
ficação de vinte por cento pela aprovação no Curso de Treina
mento para o Serviço no Exterior (CTSE) e de trinta por 
cento pela aprovação no Curso de Especialização de Assi~
tente de Chancelaria (CEAC). 

Art. 30. _A gratificação prevista nos arts. 28 e 29 desta 
lei será aplicada sobre o valor do vencimento, de forma cumu
lativa. 

Art. 31. Poderão ser realizados outros cursos ou pro
gramas de treinamento de interesse_ da admini~tração, visando 
a capacitação e nielhor-desempenho funcional do servidor. 

Parágrafo único. Os cursos de que trata este artigo pode
rão constituir requisito para o desempénho de funções d_~_ 
chefia e de assistência intermediária. 

CAPITULO VII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 32. A primeira cOmposição da Carreira de Ofici~l 
de Chancelaria far-se-á com os atuãis integrantes da categoria 
funcional de Oficial de Chancelaria. 

-Parág~ã.-fo único. Os servidores mencionados no caput 
deste artigo serão posicionados na nova Carreira em ordem 
hierárquica decrescente, mediante o deslocamento de um pa
drão para cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício no 
Ministério das Relações Ext~riores. 

Art. 3_3. Serão enquadni.dos na Carreira de Assistente 
de Chancelaria. mediante transformação-dos respectivos car
gos, os atuais servidores do Ministério das Relações Exteriores 
integrantes de categoria de nível médio com atribuições corre
latas, que tenham cumprido missão no exterior, ressalvada 
opção em contrário. 

Parágrafo único. Os_ servidores mencionados_ no caput 
deste artígo serão posicion-ados na nova Carreira, em ordem 
hierárquica decrescep:te, obedecido o critério de antigüidade, 
mediante o deslocamento de um padrão para cada 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício no. Ministério das Relações Exte
riores. 

Art. 34. Os venciiilentos iniciais do Oficial de Chance· 
laria e do Assistente de Chancelaria, no padrão IV da Classe 
Especial, serão, respectivamente, ôe Cr$ 583.119,60 (quinhen~ 
tos e oitenta e três mil, cento e dezenove cruzeiros e sessenta 
centavos) e de Cr$ 247.599,60 (duzentos e quarenta e sete 
mil, quinhentos e noventa e no':e cruzeiros e sessenta centa
vos), sendo os vencimentos dos demais padrões fixados com 
base nos índices constantes do Anexo II. 

Parágrafo único -Os valores de que trata o caput sÚão 
reajustados, a partir de ]\>de novembro de 1991, de acordo 
com os índices ~plicáveis aos servidores civis da União. 

Art. 35. O servidor que já tenha cumprido missão per
manente no exterior será considerado habilitado nos cursos 
mencionados no inciso r do art. 25 e no- inciso r do art. 26.

Art. 36. As despesas-decorrf:ntes da aplicação desta lei 
correrão à conta do orçamento do Ministério das Relações 
Exteriores. · 

Art. 37. __ ;gsta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Câmara dos Oeputados, 1? de novembro de 1993.- Ino
cêncio OlivCira~~ 
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QUADRO GERAL DE PESSOAL 

CARREIRAS 

___ ,- ...,- -~-. ···~·--

OFICIAL DE CHANCELARIA 

ASSISTENTE DE CHANCELARIA 

TOTAL GERAL 

Novembro de 1993 

QUANTIDADE 

1. 000 

1-200 

2-200 
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CARREIRAS DE OFICIAL DE CHANCELARIA E DE ASSISTENTE 

DE CHANCELARIA 

TABELA DE ESCALONAMENTO 

CLASSES PADRÃO ÍNDICE 

IV 189 

ESPECIAL III 180 

II.· 171 

I 163 

v 155 

IV 148 

A III 141 

II 134 

I 128 

v 122 

IV 116 

B III 110 

II 105 

I 100 

-
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MENSAGEM N• 661, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, . 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Relaç6es Exteriores,_ o anexó projeto- de 
lei que ''Cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente _de_: Chanc_elaria, 
e dá outras providências". 

Brasüia, 21 de novembro de 1991. -Fernando Collor, 

Eni 22 de outubro de 1991 

G/SGE!SEMOR/DSE/IRBr/494/APES-LOO 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de subrne_ter à elevada consideração de 

Vossa Excelência Projeto de Lei que transforma em carreira 
a categoria funcional de Oficial de Chancelaria e institui a 
carreira de Assistente de Chancelaria, ambas integrando o 
Serviço Exterior Brasileiro. _ 7 _ • _ " 

2. O Cargo de OfiCial de Chancelaria foi criado pela 
Lei_ n' 3.917, de 14 de julho de 1961, que reorganizou o Minis
téno das Relações Exteriores. O Regulamento de Pessoal 
do Itamaraty, que se seguiu àqUela lei, contém referência 
aos Oficiais dé Chancelaria como uma _carreírã. '' ... constituída 
de uma-série-de duas classes,( ... ) conr 150 cargos cada uma". 
(Decreto n• 2, de 21 de setembro de 1961, art. 63.) · 

3. A noção de especificidade da carreira de Oficial de 
Chancelaria foi conSagrada no Decreto~Lei n9 69, de 21 de 
novembro de 1966, cujo art. 29 dispõe: "Os ca_rgos çl_as carreiras 
específicas do Ministério das Relações Exteriores, que inte
gram seu Quadro de Pessoal, compõem ·o Serviço Exterior 
Brasileiro- SEB"~ Em seu art. 39 , o mesmo-decreto lei 
determina que, em sua regulamentação, "( ... ) adotar-se-ão 
as normas disciplinadoras das atribuições própriás dos ocupan·
tes dos cargos de Oficial de Chancelaria, que_ se preservarão 
tão amplas e diversificadas quanto necessáriO ão çiesenipenho 
integrado do Serviço Exterior". -

4. Com o advento da Lei n' 5.645, de !O de dezemb~o 
de 1970, que estabel~ceu diretrizes para a inStàlação do Plano 
de Classificação de Cargos (PCC), os Oficíais-âe Chancelaria 
passaram, entretanto, a integrar O grup-O -"ServiçOs AU:xiliã.~ 
res'', que compreende "os cargos·de atividades ãdministrativas 
em geral". A própria definição leg31 do grupo "Serviços Auxi
liares" deixa patente o equívoco ·em que ·se incorreu Com 
a inclusão dos Oficiais de Chancelaria em uni_verso tão gené
rico e de contornos imprecisos, quando deveriam integrai 
carreira especifica do Ministério das RelaçõeS" Exteriores." 

A Lei n• 7.501, de 27 de junho de 1986, recuperou a 
composição originãl do Serviço Exterior, estabelecendo o regi
me jurídico de seus funcionários - Diplomatas e Oficiais 
de Chancelaria·, não chegando, entretanto, a restaurar a carrei
ra de Oficiar de Chancelaria. O referido instrumento tam
pouco equacionou a situação das· categOriaS -de nível médio, 
que no Itamaraty se torna necessário esPecializar, principal
mente para a execuçãO de tarefas de apoio à administração 
de repartições no exterior, a atividades consulares, de promo
ção comercial, Cultural e turística, de comunicações reserva---

das, de acompanhamento de noticiário de imprensa estran
geira, etc. 

6. O Projeto de Lei que ora submeto a Vossa Excelência 
estende ás carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria normas previstas na carreira- de diplomata, 
provadas ao longo das décadas: ingresso na classe inicial por 
concurso público de provas; predominância do critério de me
recimento sobre o de antigüidade; exigência de tempo de 
serviço na carreira e em missão permanente no exterior para 
promoção por merecimerito; e habilitação em cursos-de atuali
zação e de especialização como condição adicional para pro
moção ·por merecimento às duas .classes finais. 

7. Ambas as carreira.S"COmpreerideriam três classes e 
·14 padrões pelos quais Se distribuem, em perfil piramidal, 
os 1.000 cargos de Oficiar de Chancelaria e os 1.200 cargos 
·ae Assistente de Chancelaria que constituiriãm seus respec
tivos fixos de lotação. A primeira composição da carreira 
de Oficial de Chancelaria far-se-ia com os atuais integrantes 
da categoria de Oficial de Chancelaria e a nova carreíra de 
Assistente de Chancelaria seria composta por diversas catego
rias de nível médio hoje existentes que seriam conseqüen
temente extintas. 

s: Cabe aSsinalar que desde a vigência -do Decreto:-Lei 
n~ 69, de 1966, o Ministé"rio d-aS Rélações Exteriores assumiu 
_a responsabilidade da realização dos concursos públicos para 
a carreira de Oficial de Chancelaria, através do Instituto Rio 
Branco, tal como já se -fazia enf telação à carreira de Diplo
mata. Pretende-se agora ampliar o escopo das funções de 
seleção e treinamento do Instituto Rio~Branco, incumbindo-o 
de selecíonar, pelos mesmos critérios de concurso, iguã.lmente 
os Assistentes de Chancelaria, assim Comó-miiJ.istr3~ o~--qu'atro 
cursos de formação ·e apérfeiçóã.riJ.ento mencionados no Pro-
jeto de Lei. · 

9. Com esses procedimentos procura o Projeto de Lei, 
dentro dos limites atuais, dar um sentido de unidade ao Serviço 
Exterior, elevar seu nível de desempenho funcional e, coni 

~critérios de seletividade, distinguir os servidores de níveís su
perior e médio efetivamente essenciais ao bom cumprimento 
das obrigações deste Ministério, no. Brasil e no Exterior. 

Aproveito a oportUnidade para renovar a Vossa Exce
lência a garantia de meu mais profunçiQ respeito. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 7.501; de 27 de junho de 1986 

Instjtui o regime jurídico dos funcionários do Ser
viço Exterior, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
-Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TíTULO I 
Do Serviço Exterior 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

"'''''"""""'"''"'"''"·,o~.· •• ~"""'''""""'•"'•'"".l;;: .••• ,,,,,,,._,,_,:u .. ·••• 

Art. 14. Os postos no exterior serão classificados, para 
fins de movimentação de pessoal, em grupos A, B e C, segundo 
ó grau de repres_entatividade da missão e as condições especí-
ficas de vida na sede. 

§ l'l A classificação dos postos em grupos far-se-á me
diante ato do Minist~o de Estado_ das ReJações Exteriores, 
por proposta apresentada pela Comissão de Coordenação. 
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§ 21' Para fins de aplicação do disposto nos arts. 45, 
parágrafo único, 47 e §§. 48 e s§ desta lei, prevalecerá a 
classificação estabelecida para o posto de destino na data da 
publicação do ato que remover o funcionário. 

TíTULO II 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 68. Os atuais Ocupantes de cargos ou empregoS: 
do Quadro e da Tabela Permanente do Ministério das Rela
ções Exteriores, não pertencenteS·à cãrreirà ·ou cãregOria T~ri
cional do Serviço Exterior, poderão, excepcionaímerlte, ser 
designados para missões perma-nentes no exteriof,-de duração 
máxima de 4 (quatro)· anos improrrogáveis, nas condições 
desta lei e de regulamento, uma vez que satisfaçam aos seguin-
tes requisitos: - --

I- contarem pelo menos 5_(cinco) anOS-de efetivo ~xer
cício na secretaria de Estado; 

II- terem sido aprovados em curso d_e treinamento para 
o serviço no exterior; e - --

III- contarem pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado entre duas missões perma
nentes no exterior. 

§ 1 ~ Não serão eXigidos os requisitos dos incisos I e 
II do caput deste artigo, quando se tratar de servidor que 
já tenha exercido missão permanente no exterior. _ 

§ 2~ O servidor que se encontrar em missão pe_rmanente 
no exterior somente poderá ser removido para a Secretaria 
de Estado. 

§ 3~. O servidor somente poderá ser removido para pos
to no exterior em que haja claro de lotação. 
'O O' • ' ''O O O O~ O' ooooo •o o O O" ....... -. HO O" ~;o. O o• O O O o. o o ... O O O o O" o--'-"--~.,._,...,_~ o~' 

(Às Comissões de Constituição, JustiÇa e Cidadania 
e Assuntos Econômicos.) 

PARECERES 
PARECER N• 399, DE 1993 

Da ComisSàO deRelações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Requerimento n~ 421, de 1993, do Senador 
Humberto Lucena, contendo pedido de voto de louvor 
a Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Bispo Diocesano de 
Guarabira- Paraíba, pelo recebimento do título "Per
sonality ofthe year" concedido pela instituição ''Distinc
tion Internacionale", com sede em Paris. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira ~ 
A ConlissáO de Relações Exteriores e betesa Nacioilat 

dentro da competência que lhe confere o art. 103 IV do 
Regimento- Interno do Senado Federal, e __ em obediênci~ ao 
art. 222, § 1~. é chamada a opinar sobre o Requerimento 
n~ ~21, de 1993, do Senador Humberto Lucena, contendo 
ped1do de voto de louvor a Dom Marcelo Pinto Carvalheira 
Bispo Diocesano de Guarabira- Paraíba, pelo reCebiment~ 
do título_ .. Personality of the year" conferido pelo Júri da 
instituiç~o "Distinction Intemacionale", com sede em Paris. 

Foram obedecidos os trâmites legais previstos no Regi
mento '~temo da Casa. 

1~ o relatório. 

Voto 

A proposição enquadra-se perfeitamente nós ditames do 
art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal. 
~ Ef~ti_va.r;nente, D~m Ivfarcelo _Pinto--carvalheira, Bispo 

Uíocesano d~ q_~ar_abua- ParaJba, congrega e simboliza o 
trabalho mentóno de um grupo de pessoas que, já há quase 
duas décadas, no sofrido nordeste brasileiro luta contra a 
miséria material, irltelectual e social de seu Povo na busca 
da ~ntegração do" homem todo e de todo homem n~ processo 
social, .através da atuação da Igreja Católica, pelas pastorais 
e movtmentos populares por elas animados, como agentes 
de evangelização ·responsáVeis pela tran-smissão de uma nova 
e fecunda ordem social. 

Diante de tão insigne_ cidadão e do tftJJlo a ele- conferido, 
curvamo-nos em face do reconhecimento internacional para 
obedecid~s as normas regimentais da Casa, aplaudir e aprova; 
o Requenmento de voto de louvor ora proposto. o - -

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1993. -Alfredo Cam
pos. Presidente Luiz Alberto Oliveira, Relator Roy Bacelar 
....;..;; Magno Bacelar- -Lucídio portella- Dirceu Carneii-o
Ronan Tito - João Calmon -- Eva Blay - V almir Campelo 

PARECER N• 400, DE 1993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre _o Projeto de Decreto Legislativo 6, de 1993 
(_f_DL N1> 162-B, de 186, na origem), que "aprova o 

____ ~ texto da Convenção n~ !26 da Organização Internacional 
do Trabalho, sobre A,.loj:Emtento a Bordo dos Navios de 
Pesca, adotado por ocasião da so~ Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, realizado em Genebra, em 
1966". 

liel&tor: Senador Jarbas Passarinho 
I- RELATÓRIO 

1. Nos tennos do art. 49, -iriciSO I, da ConstitUição Federa
tiva, e das disposições regim-entaiS Pertinentês- à tramitação. 
do Projeto de D~creto LegisLativ_o em apreço, enc-aminha-se 
a esta· Comissáo -de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
a prese!lte proposição que "a."prcrva o texto -da CoriVe:rição 
n9 126, da Organíiãção Intern-a'cíollal do Trabaiho, sobre aloja- ·. 
mento a Bordo dos Navios de: Pesca, ado_tada por ocasião 
da so~ Sessão da Cónferêncià Iniúiiacional do Trabalho, reali
zada em Genebra, em 1966". 

2. A matéria foi encaminhada em 3 de OUtubro de 1986 
pelo Poder ExeCUtivo à Câmara -dOS DepU.tadoS;-feTido sido 
aprovado sua redação final em 2 de março· de 1993. Em 16 _ 
do mesm·o mês foi' enviada à apreciação do Senado .Federal. 

3. A cópia autêntica dà to"nvenção ora exámina:d·a é 
acompanhada da exposição de mOtivos do Exmo Si-. Ministró 
de Estado das Re1ações ExteríOres, na qual são descadas as 
razões que justificam a necisfdade de sua ratificaÇ-ão. Desta 
manifestação cabe salietar o seguinte: 

.. As disposição da ConvençãO em apreço dizem 
respeito às condições mínimas de segurança e higiene 
das instal{lç_ões destinada às nessecidades vitais das tri
pulações-em barco de pesca. 

Segundo o Senhor Ministro do Trabalho, o texto 
da Convenção no 126 é suficientemente flexível para 
se adaptar_ à realidade nacional. Por outro lado, no 
Brasil, as normas em vigOr sobre essa matéria incen-

- poram a ÇbnvencãO n;o 92 , reativa ao alojamento da 
tripulação em embarcação de transporte (Decreto Le-
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gisiativo n<.> 71, de 1953), be-m como o Regulamento 
sobre alojamento das Tripulações da Marinha Mercate 
(Decreto n" 46.130, de junho de 1959). Convençãon" 
126, nesse contexto, poderia, em certos aspectos, com R 
plementar a legislação brasileira existente". (fls. 3, do 
processado) 

VOTO 

4. O ato inte_!:nacional aqui considerado deltlonstra ser 
inteirã-mente conveniente às institúíções brasileiras, comple
mentando e aperfeiçoando nossa legislàção trabalhista. Os 
dois pontos ressaltados na mensagem presidencíal revelam-se 
de fato, motivadores para a aprovação da Convenção, O_ pri
meiro aspecto consiste na flexibilidade propiciada pelo acordo, 
deixando ao alvedrio da legislação interna a deliomitação de 
diversos comandos convencionais, o· que se reveste de grande 
importância para sUa implem~ntaçãO no Brasil, dada a diversiR 
dade de nossa frota pesqueira, disseln.inada em mais_ de 8._000 
quilômetros de costa. Sobre este ponto convém ressaltar, ain
da, que a presente Convenção almeja disciplinar apenas os 
navios e barcos que deslocam mai_s de 75 toneladas, e em 
água salgadas, podendo ficar fora de seu alcance, portanto, 
pequenas embarcações pesque-ira, muitós.'Vezes ·propriedade 
de pequenos pesc~dores, sem condições de i_mplantor imedia
tamente as modificações físicas-requeridas no protocolo.Neste 
aspecto, caberá à legislação complementar brasileira definir 
a extensão da adoção da~ normas. 

O segundo aspecto favorável reside na costatação da já 
existência de normas correlatas e de mesmo teor, destinadas 
a outros ramos da navegação, como a má:rinha rile"rcantê e
as embarcações de transporte, o que foi" bem assinalado na 
esposição de motivos ministerial. Este fator também impul
siona a aprovação do acordo, eis que um sistema protetivo 
dos trabalhadores, já adotados em outros se tores d~ ativü~ades 
similares, impõe sua extensão aos setor~(.?!}nda desgu~rne
cidos. 

Por estes motivos, coiisidero oportuno,_ viável e coiive~ 
niente ao nosso País este ato internacional adotado_ na Confe~ 
rência In-ternacional do Trabalho de 1966._ Opino pela sua 
aprovação nos termos do Projeto de Decret<? Legislativo aqui 
trazido a exame, incluindo salvaguarda d_e_ nova apreciação 
em caso de modificações p()steriores. - · 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1993. Alfredo Cam
pos, Presidente --Jarbas Passarinho, Relator- Ruy Bacelar 
- Magno Bacelar - Jonas Pinheiro - Eva Blay - Ronan 
Tito - João Calmon - Lucídio Porte lia - -Dirceu Carneiro. 

PARECER N• , DE 1993. 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nD 7, de 
1993 (n• 196-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova os Estatutos da União btkrnacional para 
a Conserv-ação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos"_ 

Relador: Senador Gerson Camata 
Em conformidade -com o disposto no art: 49, inciso I, 

da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República 
encaminha ao Congresso Nacional, mediante a Mensagem 
n" 98, de 1992, devidamente acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro ·das Relações Exteriores, os Esta-

tutos da União Internacional para a Conserv3Ção da Natureza 
e dos Recursos Naturais (UICN), com vistas à adesão do 
Brasil aos mesmos. 

Segundo o MiÕistério das Relações Exteriores. a UICN. 
fundada em 1949 e com sede na Suíça, é uma "das mais 
conceituadas e ativa"s dentre as inúmeras organizaçõeS interna
cionais que atuam na área_ -do meio ambiente,., que "com 
reconhecida experiência e -cOmpetência, elabora e participa 
da implementação de programas .9e _çc;mse~ação e projetos 
ambientais em váiiã.S partes do mundo." O Itamaraty revelou 
ainda que o Instituto Brasil_eiro do Meio Ambiente e dos 
Recursqs Naturais Re_nováv.eis (IBAMA), a Companhia Ener
gética de São Paulo (CESP) e a Secretaria do Meio Ambiente 
do- E~ ta do de S_!l_Q__fa~lo faz_em parte da relaçáq de organi
zaçõeS goVernamentais rriémbr_Os da UICN, assim como nove 
organizações não~gOvernamentais brasileiras, entre as quais 
a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FU
NATURA). 

Mensagem Presidencial declara q~~ "em termos finan~ 
ceiros, a filiação implicaria para o Governo brasileiro obriga
ção da ordem de SF 175.641,00 (cento e setenta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e um francos suíços), referente ao ano 
de 1992, e montantes semelhantes para os anossubseqüentes" 
e. que a adesão do Brasil dim'inuiria consideravelmente a con
tribuição a ser paga pelos órgãos governamentais já membros. 

A leitura do texto, ora sob nosso exame; demonstra que 
o principal objetivo da UICN é encorajar e facilitar a c~ope
raçào e!ltre os governos, as orgã.nislnos nacionais e interna
cionais e as pessoas interessadas na conservação da natureza 
e -de seüs recursos. 

Os membros da organização podem ser de três tipos: 
A- Estados e organizações de direito público; B- organi~ 
zações naciOnais não governamentais e organizações interna
cionaiS não governamentais e C - membros filiados e mem
bros de honra, sendo que os membros da última categoria 
não têm direito a voto. 

A U!CN é constituída de: Assembléia Geral Çpnselho, 
Gãbinete, Comissões e Diretor~Geral e publica periodicamen
te um boletim de informação em suas duas línguas oficiais 
que são: o inglês e o francês. 

Sediada em Gland, na Suíça, a UICN é uma associação 
constituída ao abrigo do art. 60 do Código Civil Suíço que 
a rege na suª organização e funcionamento. Entreta!ltO, com 
a concordância do Conselho, seu DífetorRGeral pode efetuar 
as diligências adequadas para a obtenção da capacidade jurí
dica necessária ao exercício de suas atividades em outros paí
ses, de acordo com suas leis respectivas. 

Tendo em vista a sua composiÇão ritista,- ã. UiCN conta 
atualmente com 663 membros: 63 Estados,_llO órgãos gover
namentais, 415 organizaçQes _IHiO goVPrnamentais nacionais 
e 38 internaCionais, além de 37 membros sem direito de voto 
e desempenha função consultiva junto ao Conselho Econó
mico e Social das Nações Unidas. 

Pelo exposto, e diante da convergência de ideais entre 
a UICN e a política ambiental brasileira, que é também cons
ciente da necessidade de preservar e gerir os recursos naturais 
de modo a fomentar a paz, o progresso e a prosperidade 
do mundo, somos pela aprovação do presente Estatuto e da 
filiação da República Federativa do Brasil á União Interna
cional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Natu-
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rais (UICN), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 7, de 1993. ___ _ __ ___ . --

Sala das Comissões; 28 de outubro de 1993. -Alfredo 
Campos, Presidente - Gerson Camata, -Relator - Ev3. Blay 
-Magno Bacelar- Ruy Bacelar--Jonas Pinheiro- Ronan 
Tito - Lticldio Portella - Dirceu Carneiro - João Calmou 

PARECER N• 402, DE 1993 

Da ComissãO de Relações ExteriofeS e D-efesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de 
1993 (Projeto de Decreto Legislativo o• 177-B, de 1992 
- na CD), que "Aprova o texto do Acordo Relativo 
a Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo de Hong Kong, 
em Hong Kong, em 6 de setembro de 1991." -

Relator: Senador Divaldo Suruagy 

I - Relatório 

Tendo em vista o disposto no arL49, inciso I. da Carta 
Fundamental, o então Presidente da República Senhor Fer
nando Collor de Mello, através da Mensagem n' 677, de 27 
de novembro de 1991, submeteu à resolução definitiva dos 
membros do Congresso Nacional o t~xto do Acordo Relativo 
a Serviços Aéreos, celebrados entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Hong Kong, celebrado 
em Hong Kong, em 6 de setembro de 1991. Acompanha o 
referido texto a competente Exposição de Motivos DTC/DAII 
TAOC-11540/PAIN-LOO-D16, de 25 de novembro do mesmo 
ano, da lavra do Ministro-de Estado das Relações Exteriores. 

2. Quando da sua regular tramitação na Câmara dos 
Deputados, a matéria obteve aprovaçã_o ·unánime das suas 
Comissões de Relações Exteriores, de Viação e Transportes, 
Desenvolvimento Urbano e Interior e de Constituição e Jus
tiça e de Redação

7 
Ainda na Câmara Baixa, o PDC em foco 

foi discutido na Câmata BaiXa, em Turno Único,- e--ali apro
vado, o mesmo ocorrendo com a sua Redação Final. Chega, 
então, o PDL a este Senado Federal (fls. 31), já com n' 12. 
de 1993, para exame e- emissão do competente parecer. 

É o relatório 

ll - Voto do Relator 

3. Conforme a ementa precitadã, o" ProjetO de D~creto 
Legislativo em evidência dispõe sobre Acordo Relativo a Ser
viços Aéreos assinado pelos Governos do Brasil e de Hong 
Kong. T~ata-se de instrumento operacional para a·vi~bilização 
d<:s se_rv1ços aéreos comerciais entre ?s dois partícipes, com 
o mtmto de torná-los regulares e direitos. 
. O ato internaciOnal eln tela, de_élaradam~nte·j,mgido (ar

tigo 2) à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, da 
qual o Brasil faz parte, procurou cercar-se de garantias recípro
cas para o bom êxito de sua aplicação. Seja na parte de conces
são recíproca de direitos, seja suspendendo ou autorizando 
quaisquer operações, acordando tarifas, isentando direitos al
fandegários ou tratando do importante item da segurança em 
aviação, dentre outros, o Acordo procura equalizar a sempre 
difícil dicotomia direto versus obrigação. E foi_ além: anexou 
um Quadro de Rotas, balizador jurídico da_ exploração de 
serviços aére·as regulares internacionais entre as Partes Cofi
tratantes. 

. 4 .. Histori~amente, todos -Sãb_e~~~ que Hoiig -Kong é 
terntóno da Chma, mas sob admimstração da Grã-Bretanha 
até o proximo ano de 1997, a quem foi cedida pelo Tratado 
9e Nanquim, em 1842. Com uma ecoriomia dinâmiCa assen-

tada em-próSpera indústfia e agressiva prest3.ção de serviços 
- o que motivou recente acordo entre os dois países para 
a construção de um moderno a~roporto -, é de confirffiar-se 
a expectativa contida na exposição de motivos ministerial que 
prevê, com a aprovação do Acordo, um "adensamento do 
intercâmbio cultural e turístico bilateral" e uma "maior e 
mais efetiva presença do Brasil na região asiática." 

5. Em decorrência do acima exposto, somos pela apro
vação integral do Projeto de Decreto Legislativo em questão, 
que "Aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos, 
celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo de Hong Kong, em Hong Kong, em 6.de setembro 
de 1991", dada a conveniência e a oportunidade que o mesmo 
encerra para o nosso País. 

É-o-Parecer, s.m.j. 
Sala da& Comissões, 28 de outubro de 1993. - Alfredo 

Campos, Presidente - Divaldo Suruagy, Relator- Eva Blay 
- Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Magno Bacelar- João 
Calmon - Pedro Teixeira - Ronan Tito - Jonas Pinheiro 
--Dirceu Carneiro -· Lucídio Portella. 

PARECER N' 403, DE 1993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 13, de 
1993 (n• 194-B, de 1992, na Câmara dos Deputados) 
que "aprova o texto no Acordo sobre Transportes Aé
reos regulares, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasília, em 7 de maio de 1991." 

Relator: Senador V almir Campelo 

Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, 
a Comissão de Relações Exteriores -e DefuS.ã- NãdOital do 
Senado Federal é chamada a opinar sobre o Projeto de Decre
to Legislativo que "aprova õ texto do Acordo sobre Trans
portes Aéreos regulares, ~~ebr~d9,entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da, República Portu
guesa, em Brasil 7 de maio de 1991". 

A Mensagem n' 402, de 1991, pela qual o Senhor Presi
dente da República encaffiintiou ao COngresso Nacional o 
documento, ora_~t;>b nosso exame, faz-se acompanhar de Expo
sição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores, onde 
se lê que "o referido instrumento, vem substituir o primeiro 
acbrdo aéreo bilateral, fif"mado em Lisboa, em 10 de dezembro 
de 1946, o qual tem regulamentado os serviços de transportes 
aéreo de passageiros, carga e c9rreio entre os dois países. 
"Declara, ainda, que o novo Acordo, dividido em ~arte Geral, 
Anexo Operacional e Quadra de Rotas, aperfeiçoa e aprimora 
aS relações aeronáuticas luso-brasileiras, inovando em diversos 
aspectos o texto do instrumento bilateral anterior. 

Na Câmara dos Deputados, o presente Acordo obteve_ 
pareceres favorâveis nas três comissões~ onde foi apreciado, 
a saber: Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação e Comissão de Viação c Trans
portes, Desenvolvimento Urbano e Interior. 

A leitura, do texto pendente de parecer revela a sua preo
_cupação l}lode~niz~dora_p_q_i~ ~!e_ pretende acolher, além das 
normas costumeirãs -~ poSitivas de Direito Internacional,_ os 
princípios de várias convenções internacionais relativamente 
·recentes, como·:-1) a Conv-enção sobre Aviação Internacional, 
Chicago, 1944; i ConvençãO referehte às infrações e a certos 
atos c;ometidos a bordo de aeronaves, Tóquio, 1963; 3) a 
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Convenção para a repressão da captura ilícita de aeronaves, 
Haia, 1970 e 4) a Convenção para repressão de atos ilícitos 
-contra a segurança da aviação civil, -Montreal, 1971. 

É _de ~e l()~y_ar também o aspecto didático do texto, que 
se inicia com preocupações terminológicas e um glossário dos 
termos que utiliza, co-m a devida explicação. 

O Acordo Visa, sob a base de perfeita reciprocidade, 
a conceder aos signatários três tipos de direitos: 1) sobrevoar 
o território da outra Parte Contratante; 2) pousar. para fins 
não comerciais, no territóri<?_de outra Parte e 3) pousar, em 
diferentes territórios, nos termos e nas-rotas definídas, com 
o objetivo de embarcar e desembarcar tráfego internacional 
de passageiros, carg11 e· rtiala postal, transportado separada
mente ou emm combinação~ 

As autoridades dos Estados Contratante só poderão indi
car, para esse trãiisi)Orte, empresa que esteja em condições 
de cumprir com asobrigações previstas nas leis e regulamentos 
aplicados pelas ditas autoridades para a ~xploração dos servi-
ços aéreos internaciOnais. · -

Cumpre enfatizar igti.almenie, pÕrque evoca uma preocu
pação constitucional brasileira, que cada parte_ pode negar 
autorização, nu --revogar a àtitorlzaç-ãb ~eventualmente dada, 
quando não esteja comprovado que uma parte substancial 
da propriedade e o controle efetivo da empresa autorizada 
pertençam à Parte Contratante que designC?u ~ empresa~ ou 
aos seus nacionais. · 

Idêntica atitude pode surgir quando a referida empresa 
não cumprir leis e regulamentos do país onde a tua ou quando 
não explorar os serviços para o"s quais está aütOrízada. 

Além disso, pode a Parte _O:>_ntratante, após consulta á 
outra, impor condições que julgue necessárias para o exercício 
dos direitos decor~entes do Acordo. 

As Partes Contratantes conve~ci~_naram c:1n _e-vít.:tJ:. práti
cas discrimiriatórias e em: assegurar igliafdãde "de 'ira_tamento 
em matéria de taxas e gravãnles, eS_tabelece;nc;lo_ que para os 
combustíveis, óleos lubrificantes e peças Sobressatantes os_di
reitos ·aduaneiros, as taxas de inspeção e outros grávames 
nacioriais só podem serem exigidos adotando-se tratamento 
igual ao da empresa nacional ou segun~o__ o mecanismo _da 
cláusula da nação mais favorecída. 

Quanto' aos passageirOs, hagagem e "C3tg.; SerãO Subme
tidos apenas a um controle simplificado, quando em trânsítO. 

A preocupação do instrumento bilateral é dar às empresas 
exploradoras de ambas as Partes um tratamento justo e igual, 
de forma a obterem vantagens r~cíprocas da exploração. 

Em matéria de tarifas há um amplo detalhamento no 
texto, que exige das Partes a criação de um mecanismo ativo 
e eficaz. de!ifro de sua jurisdição, para inVestigar as infrações 
cometidas por qualquer empresa de transporte aéreo, agente 
de vendas, de passagens e fretes, organizaQ_ores de viagens 
turísticas ou agentes expedidores de carga, em relação às tari
fas estabelecidas. 

Poderá ser feita, em divisas converSíveis, a transferência 
dos excedentes entre as receitas e as despesas resultantes no 
território âe cada Parte Contratante como decorrência do 
transporte de passageiros, carga e mala postal. 

Entretanto. cada Parte se reserva o dirê"ito de não reco
nhecer a validade para o sobrevôo e pouso em seu: território 
dos certificã.dos de habilitação e licenças conCedidas aos seus 
nacionais pelas autoridades do outro Estado. 

A segurança no vôo é bem regulamer.ttad~ em documentos 
interna.donaís e sujeita às disposições da Organização de A viaw 

ção Civil Internacional, prevendoo Acordo reuniões de con
sulta e contratos permanentes para garantir a estreita colabo
ração em todas as questões a ele vinculadas. 

As sfúvidas quanto à interpretação e aplicação do instru
mento bilateral são solucionadas por via de negociação direta 
entre autoridades aeronáuticas-das Partes. 

São não chegarem a um acordq,_ a questão será levada 
ás autoridades diplomáticas e, eventualmente, a uma pessoa 
ou organismo. - · - · 

Os diferendos poderão ser subemetidos, a pedido de uma 
Partes, a um tribunal arbitral, sendo a decisão deste conside
rada como definitiva. 

Eís, ein linhas geraiS, as disposições mais relevantes do 
iexto que, a nosso ver, além de conveniente quanto ao mérito, 
não apresenta ne-nhum óbice j urídico-constitticióhal-capaz de 
desaconselhar sua aprovação pelo nosso País. 

Conseqüentemente!_somos pela aprovação do presente 
Projeto de Decreto Legislativo que, consoante a Exposição 
de Motivos do Executivo, é de evidente interesse para o Brasil 
por repreSentar a atualização do instrumento que formaliza 
e disciplina as relações luso-brasileiras no setor do transporte 
aéreo comercial. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993.- Alil"edo 
Campos, Presidente- Eva Blay, Relator- Valmir Campelo 
- __ Ronan Tito - Ruy Bacelar - Jonas Pinheiro - Magno 

. Bacelar - João Calmou - Lucídio Portella. 

PARECER N• 404, DE 1993 

Da Comissão de RelaÇões Exteriores e Defesa N acio
nal sobre o Projeto de Decreto Legislatiyo n~ 14, de 
1993, (n~ 219-B/92, na casa de origem), que 44 Aprova 
o texto da Convenção lnteramericana sobre _Conflitos 
de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Monte
vidéu, em 8 de maio de 1979, durante a Il Conferência 

---Especializada Internacional de Direito Internacional 
Privado". 

Relator: Senador Albano Franco 
Nos termos da Constituição Federal, art._ 49~ I. e das 

disposições regimentais Pertinentes à' tramitação do Projeto 
de_Dii:!creto Legislativo em apreço, encaminha-se a esta Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o presente pro
jeto de Decreto Legislativo, que "Aprova o texto da_Coqven
ção lnteramericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de 
Cheques, concluída em Montevidéu. em 8 de maio de 1979, 
durante a II Conferencía Especializada Interamericana de Di
reito Internacional Privado". 

Acompanha o texto original do Acordo ora examinado 
Exposição de Motivos do Exm" Sr. Ministro-das Relações 
Exteriores, na -qual sâo arroladas as razões que levaram à 
sua negociação e firma. Desta manifestação, cabe destacar 
o seguinte: ~·a Convenção lnteramericana sobre Conflitos de 
Leis em Matéria de Cheques, celebrada em Montevidéu em 
8-5-79, mi H Conferência Interamericana sobre Direito Inter
nacional Privado (CIDIP-11). com base em projeto elaborado 
pela Comissão Jurídica lnteramericana". _ _ 

2. O referído instrumento foi assinado, naquela data. 
em nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Tei
xeira Valladão, uma das nossas maiores autoridades em Direi
to Internacional Privado, que havia exercido. por dez anos. 
o cargo-de Consultor Jurídico do Itamaraty. Foi firmado. 
igualmente, na mesma ocasião ou em datas posteriores, por 
outros quatorze países latino~americanos, ratificada por qua
tro desses países. entrou em vigor em 14-6-80. nos termos 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_~o II) Quarta-feira 10 10353 

do art. 14. O Governo brasileiro,.embora não tivesse obJeções 
à mesma, não havia iniciado, até hoje, os trâmites necessários 
à sua ratifica_ção. 

3_._ A Convenção de Montevidéu substitui outra, sobre 
a mesma matéria celebrada no Panamá durante a CIDIP-1. 
em 1975. Esta, conquanto firmãda--petõ mesmo plenipoten
ciário, tampouco foi_ ratificada pelo Brasil, embo!a tivesse 
entrado em vigor -entie outros nove p3ises-latino-americanos, 
permanecendo hoje vigente entre aqueles que ainda não ratifi
caram a de Montevidéu. 

4. Comentando a Convenção dq P51namá de I9J5 em 
seu Direito InternaciOnal Privado (vOL III, Rio de Janeiro, 
1978, p. 33-35), antes, portanto, do advento da Convenção 
de Montevidéu, dizia o Professor Valladão que a ·matéria 
dos cheques nas convenções ipteinac;íónais ltttino-america.nas 
surgira no CódigO"i3.ustamante, art. 271,_a estende_r as regras 
sobre letras de câmbio às promissóriaS e Outros tíi:"uloS,- aditan
do ''os cheques". Já na revisão dos_Tratados de Montevidéu 
de 1940, nõ-Tratado de Direito Comercial Tefre"stre Interna
cional acrescentoU-se no Título VI, "bils Letras de Câmbio 
e demais Títulos à Ordem", um texto especial, art. 33, man
dando aplicar as disposições sobre letras, também aos cheques, 
mas com algumas exceçóes. S_eriam consagradas "na Confe
rência do Panamá, 1975, que as adotaria integralmente. As 
exceções concerniam à grande importãncia data, para o che
que, ao critério da lei do lugar do pagamento que passava 
a reger: o prazo de apresentação; se pode ser aceito, cruzado, 
certificado ou confirmado, e os. efeitos dessas operações; os 
direitos do possuidor sobre a provisão de fundos e a natureza 
de tais direitos; os direitos dO Sacador para cancelar o cheque 
ou opor-se ao pagamento; a necessidade do protesto ou outro 
ato equivalente para conservar·os direitos contra os endos
santes.., o sacador ou outros obrigados; e as demais situações 
referentes às modalidades do cheque. Segundo o referido ju
rista, estas exceções eram perfeitamente explicáveis, e lembra
va que ele mesmo havia proposta na Conferência do Panamá 
que as obrigações do emitente ou do aceitante não se deviam 
reger pela lei do lugar do ato, mas pela lei do lugar do paga· 
mento, qual se fizera com o cheque que constitui um·a ordem 
de pagamento. uma letra contra um banco. 

5. O que levOu O Cidip a ·elaborar unra rtova versãO da 
Convenção do Panamá foi. entre óu.tros: o fato de esta, afora 
a enumeração das exceções apontadas por H. Valladão, acima 
enumeradas, limitar-se, quanto às demais regras, a fazer remis
são à Convenção "Interamericana sobre Conflitos de leis eni 
Matéria de Letras de Câmbio, Notas PromiSsórias e Faturas, 
celebrada na mesma Cof1ferêilêia de 1975. Isto aÇarretou o 
inconveniente de que. embora se tratasse de dois instrumentos 
formalmente independentes entre si, só poderiam ser partes 
da Convenção sobre Cheques os países que, simultaneamente, 
o fossem daquela referente aos outros títulos de crédito. 

6. Esta é a diferença básica entre as -duas Convençoes 
Interamericanas sobre Conflitos de Leis em matéria de Che
ques. A de 1979- substitui a simples remissãO .feita pela de 
1975 por uma série de artigos em que se estabelecem as regras 
aplícáveis no toCante a: forma de emissão, aval, protesto e 
demais atos jurídico:; que possam máterializar-s_e no cheque, 
os quais ficam sujeitos à lei do lugar em que cada um dos 
referidos ates for praticado~ todas as obrigações resultantes 
de um cheque, as quais se regem pela lei do lugar onde foram 
contraídas, não se estendendo às demais obrigações valida
mente assumidas de acordo com a lei do lugar onde tiverem 

Sido. contraídas. a eventual invalidade de: u.ma ou mais obriga
ções contraídas num cheque; p-rocedimentos e prazos para 
o protesto de um che.que ou outro ato equivalente para preser
var os direitos contra os endossantes, o emitente ou outros 
obrigados, os quais ficam sujeitos à lei do lugar em que o 
p-rotesto ou esse outro ato equivalente for pratic-ado ou deva 
ser praticado; entendimento de que, quando não indicado 
no cheque o lugar em que tiver sido contraída a obrigação 
respectiva ou praticado o ato jurídico materializado no docu
mento, a referida obrigação ou ato. teve origem no lugar em 
que o cheque deva ser pago e, se este não constar, no Wgar 
de sua emissão. 

7. No tocante à capacidade para obrigar-se por meio 
de cheque, determina o art. 1 da Convenção de Montevidéu 
que ela reger-se-á pela lei do lugar onde a obrigação tiver 
sido contraída, o_u seja, a lex loci actus. Estendendo ao cheque 
o comentário de Valladão ao art. V da Convençã9 Interame
ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Letras de Câm
bio, Notas Promissórias e Faturas (Panamá, 30-1~75), a q!J.al 
adota idêntico princípio, con~ffiuíria tal disposição um grande 
passo ã frente, transformando em regra salutar, a facilitar 
amplamente a circulação do título, a exceção à lei pessoal 
que se abrira na Convenção de Genebra Destin.3.da a Regular 
Certos Conflitos de Leis em Matéria de Cheques, de 19-3-31, 
art. 2~. 2~ alínea. Mas, atendendo-se ao prihdpió da lei mais 
favorável à validade do ato, prescreveu-se que a iD.Cãpacidade 
decorrente da nova regra não prevaleceria em território de 
Estado contratante, se o signatário do título fosse _ca.p~z pela 
lei desse mesmo Estado (op. cit., p. 32). Registre~Se, porém, 
qi.ie a regra geral de capacidade adotada pela Convenção de 
Genebra, da qual o Brasil é o único-membro americano, é 
a da lei pessoal, em harmonia com o art. 7<! da L.e.i. d_e Introdu
ção ao Código Civil Brasileiro. -

8. Além disso, a Convenção de Montevidéu acrescentou 
aos casos que são determinados pela lei do lugar em que 
o cheque deva ser pago, os seguintes: sua natureza, as modali
dades e seus efeitos; as pessoas contra as quais pode ser e~iti
do; se pode ser emitido para depósito erri contã" e os efeitos 
dessa operação; se .<?. portador pode exigir ou se está obrigado 
a receber um pagamento parcial, e as medidas que devem 
ser adotadas em caso de roubo, furto, falsificação, extravío, 
destruição ou inutilização material do documento. Finalmen
te, dispõe que os cheques que foram apresentados a uma 
câmara de compensação inter-regional reger-se-ão pela Con~ 
venção no que for aplicável; e faz a ressalva de que a lei 
declarada aplicável pela mesma poderá não ser aplicada no 
território do Estado parte que a considere manifestamente 
contrária à sua ordem pública, regra de praxe em instrumentos 
do gênero. 

Verifica-se, pelo exposto, ser o ato internacional aqui 
considerado de todo oportuno aos interesses nacionais, aper
feiçoando os mecanismos internacionais referentes especifi
camente ao Direito Comercial, pievenindo o indesejável con
flito de leis nq espaço. 

. Conclui-se, por derradeiro, verificados os relevantes as
pectos da Exposição de Motivos, ut supra, serem inequívocas 
a oportunidade e conveniência pará o·Brasil da adesão à pre
sente Convenção Interamericana sobre Conflitos "de Lei em 
Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de maio 
de 1979, durante a II Conferência Especializada Interame
ricana de Direito· Internacional Privado. 
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Pelo exposto, somos pela aprovação-no presente Projeto 
de Decreto-Legislativo. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993. -Alfredo 
Canipos, Preside ri te' - Albano FranCo: -Relator -~Jonas Pi
nheiro - João Calmon - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Valmir Campelo - Eva Blay - Dirceu Carneiro - Lucídio 
Portella. -

PARECER N• 405, DE 1993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o projeto de Decreto Legislativo no 19, de 
1993.(Projeto de Decreto Legislativo n• 228-B, fie 1992, 
na origem), que "Aprova o texto da Convenção Intera
mericana sobre a Restituição lntern~cional de Meno
res", celebrada em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, 
na Quarta Conferência Especializada Interamerfcana 
sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV). 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 

I -- Relatório 

Por intermédio da Mensagem n" 654, de 15 de .ouiubro 
de 1992, o Exee\entfssini6 Senhor Viee-PreSidenie' da Repú
blica, no exercício do cargo de Presidente da República', lastra
do no art. 49, inciso- I, da ConStituição federal, subm.etéu 
à resolução definitiva dos Seilhores MembroS do CoOgresSo 
Nacional o texto da "Convenção Tnteramericana sobre a Resti
tuição Internacional de Menores", cele:brada na cidad~_ de 
Montevidéu, República Oriental do Uriigúai, em f5-de julho 
de 1989, Por ocasião da Quarta Conferência Esp~c'iáliiad3 
Intc'ramericari3 SObre -Difeito lnterna:cional Privada: (CID~P
IV). A citada Conv:cn-ção fOi _elaborada com base ein projero· 
oriundo da Comissão Juri'diCa Interamedcana. ACórilpàrlha 
o texto do documento internacional a competente Exposição 
de Motivos do Ministro de Estado das Relações ExterioreS 
(doe. EM n" 386/CJ-MRE, de 8 de outubro de 1962). 

2. Durante a sua traintraçao :regulªr pela Câmara dos 
Deputados, a matéria obteve aprovaçãq 1:1nânimc. ~e s.u,as C. o
missões de RCiaçõeS EXteriOres, d~ Seg1,1ridade Social c, F~~í_
lia e de Constituição e Justiça e de Redação. Ainda na Câmar;;t 
Baixa·. o PO:L fOi ·diScUtido eiu Turno Único e ali' àprovado, 
assim como aprovada foi a sua Rcdação Final. Chega, então, 
o PDLa este Senado federal (fls. 26), Jâ com o n" 19, de 
1993, para o devido exam-e e-eriüssão dó parecer téc-nico com-
petente. -----

É o Relatório. 
II - Voto do Relator 

3. A matéria objctq Ç<;t presente Convenção- tran_sport~ 
ilegal de menores com "rcSi.dência habitual cm um dos Estados 
Partes e que hajam sido transportados ilegalmente de qu'aiq~ei 
Estado para um Estado Parte" -, aí íricluídos aqueles ·que, 
mesmo transportados de fonila legal.!._ sÕf~'ªm retenção ilegal, 
reveste-se de importância áUcial, mormente para as relaçõ~s 
interarnericanas. 

4. Os desajustes familiares, cada vez mais freqüentes, 
estão a criar e a estimular distorções de natureza psiciossocial, 
onde os menores são, quase sempre. -ás- vítilnas- índefesas. 
Em decorréncia de tais disfunções; o sec_iüestro de filhos por 
parte de um dos genitores, com tal desconhecimento das auto· 
ridades nacionais, _aüngiu ·um nível inqUietante nos últimos 
tempos. Como bem ressalta a exposiçã'"o' de motivos minis
terial, tais fatos deixam "patente as imensas dificuldades,_ des
pesas e delongas que têm de enfrentar as partes lesadas para 

obter a restauração do direito violado, com grandes prejuízos 
materiais e psicológicos para os responsáveis legais pela guarda 
dos menores. e principalmente para a integridade emocional 
destes". 

-5. _Em decorrência das dificuldades encontradas para a 
normalização do quadro acima exposto, bem como o de asse
gurar, pof outro lado. o exercício dos direitos de visita; de 
custódia_o_u de guarda os, respectivps titulares, o ato interna
cional em tela procurou disciplinar juridicamente_ a ·matCria. 
Criou, Por exemplo, a figura da aU.toridade_central (artigo 
7) em_ cada Estado-Parte. para a tomada imedi~ta dç provi
dências quanto ao regresso e recebimento do menor. dentro 
de uma cooperação mútua incentiVada pdã troca rotineira 
de informações. 

6. Ressalte-se. ainda, no texto da Convenção (art. 11. 
§ 2?), a hipôtese de denegação, pela autoridade requerida. 
do pedido de restituição do menor. se ele próprio recusar 
o regresso:- Em tal caso, levar-~e-à ·em·conta a sua idade e 
o seu grau de mat~ridade. Como ~sclarece a exposição de 
motivos do Itamaraty, "Tal. dispositivo coaduna-se perfeita
mente _com o previsto no § 2'' do Art. 161 do nosso Estatuto 
da Criança e do Adolescente." 

7. Por todo o acima relatado, somos pela aprovaçâo.inte
gral do Projeto de Decreto Legislativo em exame, que "Apro
va o texto da Convenção Interamericana sobre a Restituição 
Intencional de Menores", celebrada em Montevidéu, em 15 
de julho de 1989. na QUarta Conferência" EsPecializada Intera
mericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV). 

·É o Parecer, sub censura. 

.. Sala das Comissões, 28. de outubro _de. 1993- Alfredo 
Campos, Presidente ...,..._ Luiz Alberto Oliveira, Relator .Ruy 
BaCelar- Eva Bl~y ~ Ronan Tito- Jonas Pinheiro- .M{Jgno 
Bacel~r- V al~i~ Campelo- Lucídio Porte lia--João Calmon 
- Dirceu Carneiro. 

PARECER N• 406, DE 1993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa N aciow 
nal, sobre o Projeto de'Decreto Legislativo_n~ 21, de 
1993, (PDC 227-B, de 1992, na Câlllara dos l>eputados) 
que "Aprova o texto da Convenção Interamericana so~ 
bre Regime Legal das Procurações para serem utilizadas 
bó Exterior, concluída em 30 de janeiro de 1975, na 
Cidade do Panamá". 

Relator: Senador José Ricba 
I --RelatOrio 

Trata-se de Projeto de Decreto Leg_islativo, já apreciado 
pela Câmarados Deputados. conseqüente à Mensagem n~ 652, 
do Excelentíssim9 Senhor Presidente_ da República, que visa 
a aprovar o texto da Convenção lnteramericana sobre Regime 
Legal das Procurações para serem utilizadas no Exterior, con
cluída em 3Q de janeiro de 1975, na cidade do Panamá._ 

O objetivo da Convenção é tornar válidas e eficazes. 
nos Estados-Partes, as procurações outorgadas em quaisquer 
deles, desde que obedecidas as normas constantes da mesma. 

S.ua aprovação pelo Brasil constituí um passo importante 
no sentido da unificaçáo e codificação do Direito Privado 
Intcramericano_, cada vez mais indispensável ao fortalecimento 
dos laços que nos prendem aos países irmãos das Américas. 
facilitando do intercâmbio cultural às trocas mercantis. 
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II - Voto do Relator 

Pelos motivos expostos, somos inrelrârne-rite fa-vorãveis 
à aprqvação do Projet? ~e Decreto Legislat_ivo ~-zl, de 1993, 
nos termos proposteYS pela Mensagem Prestden_cial. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1993. - Alti"edo 
Campos, Presidente- José Richa, Relator - Mag_no 
Bacelar - Ruy Bacelar - -Valmir Campelo - Jonas Pinheiro 
- Lucídio Portella - Dirceu Carneiro - Ronan Tito - Eva 
Blay - João Calmon. 

PARECER N• 407, DE 1993 

Da Cómi.São de Relação Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 
1993 (n• 225-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o texto do Acordo entre o GOverno da 
República Federativa do Brasil e o Governo da_Repií
f?Uca da Coréia para Serviços-Aér-eos entre seus respeC..: 
tivos Territórios, em II de agosto de 1992''. 

Relatora: Senadora Eva Blay 
Nos termos -do art. 49, inciso I, da ConstítUíÇãõ-Fe-deral, 

a Comissão de Relações Exteriores e Decreto Legislativo que 
"aprova o texto do Acordo entre o Go~erno -da República 
Federativa do Brasil e o Gqvemo _da Re_pública da Coreíá 
para Serviços Aéreos entre seus reSpectivoS T-erritórios, em 
11 de agosto de 1992". 

A Mensagem n' 617, de 1992, pela qual o Senhor Presi
dente ~a República encaminhou ·ao Congresso ~acional o 
documento, or~rsob nosso exame, faz-se acompanhar de Expo
sição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores, onde 
se lê que "o instrumento amparará e viabilízará, nos seus 
aspectos técnicos~ operacionais e econômico-comercüiiS~ o es
tabelecimento de serviços aére-os regu@res e diretqS de passa
geiros, carga e correio, entre o Brasil e a COréia, a serem· 
explorados por transportadores nacitmàis desigriados pelas -
Partes Contratantes". - · -

Na Câmara dos DePutados,_ o presente _a_cQrdo obteve 
pareceres favoráveis nas q uatro.corilissões, Õnde foi ·apreciadO, 
a saber: Comissão de Relações Ex_teriores, Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, Co~issão de :EçQnoffila, ln-· 
dústria e Comércio e Comissão de Viação e Transportes. -

O Acordo consiste em uma Parte Geral e_ um Anexo, 
contendo os Quadros de Rotas e: acolhe, além das normas 
costumeiras e positivas de Direito Internado-oal, os princípios 
de vários coliveiiÇões ihtérnacionais-específiCas como·:- Con
venção sobre Aviação Cívil Internacional, Chicago, 1944; 
Convenção sobre infrações e certos õUtros ato's praticados 
a bordo de aeronaves, Tóquio, 1963; Convenção ·para a Re
pressão ao Apoderamento ilícito. de Aeronaves~ Haia, 1970; 
Convenção para a Repressão aos A tos· ilícitOs cónttá'a segu
rança da Aviação Civil, Montreal, 1971; e ProtQ~Ol9 _ _para 
repressão de A tos ilegais de Vtolênda em AerOportos -utiliza
dos pela Aviação Civil Internacional, Montreal, 1988. 

E de ~ louvar tambéll! o as~ct.o _çliçláticó' Qo texto, que 
se inicia COlD preOCtipaçÔes termíflológJc3s-e uffi glossário ÔOS 

termos que utiliza, detalhando, em seguida, outros aspectos 
importantes, tais comó: concessão de direitos-, designaç~o 4e 
empresas, rev~gação e ~u~p~nSão de autorização, dir~itôS al
fandegários, aplicação de leis e regulame~tos,_atividades co
merciais, reconhecimento de certificad~s ~ lic~nças,_ regula
mentação da capacidade, tarifas, transferência de ie-ceiias, 
provisão de estatísticas, consultas, soluçã(! de controvérsia· 
e segurança. 

O documento analisado visa, sob a base de perfeita reci
piócidade, a conceder aos --signatários três tipos de direitos: 
1) sobrevoar, _sem pousar, o território da outra Parte Contra
tante_;_ 2) realizar pousas no território da outra Parte CoQ-tra
táht~ s·eni-fíns Comerciais; 3) embarcar e desembarcar passa
geirOS, carga e mala postal em qualquer ponto das rotas especi
ficadas sUjeito às provisões contidas no Anexo. 

As autoridades dos Estados Contratantes só poderão indi
car, para esse transporte, empresa que esteja habilitada a 
atender às condições determinadas em leis e regulamentos 
aPlicados às operações de serviços aéreos internacionais pelas 
autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes. 

Cumpre enfatizar, igua1merite-, porqúe evo23. uma pfeOcu
pação constitucional brasileira, que cada Parte pode negar 
autorização, ou revogar a autórízação eveÍlt~~lmente dada, 
quando não esteja comprovado que o controle efetivo da em
presa pertença à parte contratante que designou a empresa 
aérea. 

Idêntica atitude pode ocorrer quando a referida empresa 
não cumprir leis e regulamentos do País onde atua ou quando 
não explorar os serviços para os quais está autorizada. 

O ACordo p~eyê isenção ·de todos os dir~i_tos_ alf~nde
gár10S, taxa:s· de inSpeÇão e -ou tios encargos semelhantes n~ 
chegada ao território da outra Parte Contratante. relativa
mente àS aerOnaves Óperadas pelas empresas aéreas designa
d.as, bem como seu equipam.e_!).tO regular, sobressalentes, su
primenfos de_ cOmbustível e lubrificantes. 

. Quant9 a,os passagei-ros, bagagem e cargas, serão subme
tidos apenas a um controle simplificado, quando em trânsito. 
~ ~ ·~A preo_cupação do instrumento bilateral é dar às empr~sas 
exploradoras de ambas as Partes um tratame'nto fU:Stõ e litiãl,. 
de forma ·a-obterem vantagens recíprocas·da exploração. 

Em inatéria d~ t~ti.fas, há um amplo detalhamento no 
textO, Que prevê mecaiiíSmos de Soiução de divergências sobre 
o assuntQ. 

Poderá ser feita, em qualquer das moedas livremente 
transmissíveis, a tránsferêncíá do saldo da receita Sobre a 
despesa, obtido pelas -empresas autorizadas no território de 
cada Parte Contratante. 

A segurança dos.vâos é submetida aos pri_ncípios do Direi:. 
to Jilternacional e dãs Várias converíÇões que tratam da gues
tão. 
_· __ O texto, baseado num espírito de estreita colaboração 
IDútúa, ·prevê ·consultas· periódicas entre as autoridades aero
náuticas e a negociàção direta como mecanismo para sanar 
Çi~e-~g~I!qi~ _quanto a S\Ul interpretação e aplicação. 

As controvérsias poderão ser submetidas, a pedido de 
uma das Partes, a um tribunal arbitral e ambas se compro
metém a conformar-se com qualquer decisão dada, inclusive 
qualquer recomendação provisória. ' · 

Eis, em linhas gerais, as disPosiçóes maís rerevãntes do 
texto que, a nosso ver. além de conveniente quanto ao méríto, 
não apresenta óbices jurídico-constitucionais capazes de desa
conselhar sua aprovação pelo nosso País. 

É- dispensável relembrar, Pois é de todos conhecida, a 
importânCia que os_ países asiáticos, e eDtre eles a Coréia, 
têm revelado, atualmente, em matéria do comércio exterior. 
Tem sido comentada como supreendente a expansão econó
mica dos países asiáticos da orla do Pacífico e não podemos 
tardar a formalizar nossa presença na região. · 

Conseqüentemente, somos pela aprovação do presente 
PrOjeto de Decreto Legislativo que é de evidente interesse 
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para o Brasil por representar a formalização das relações br:isi~ 
leiro-coreanas no campo aeronáutico e um· maior intei:câmbio 
recíproco nas áreas comercial, cultural e de turismo. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1993. - Alfredo 
Campos, Presidente- Eva Blay, Relatora- Lucklio Pomlla 
- Ruy Bacelar- Dirceu Carneiro - Ronan Tito - Valmir 
Campelo- Magno Bacelar- JoãoCalmon- Jonas Pinheiro.· 

O sR:· PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. · __ - - ---

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ls> 
Secretário:----

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.110, DE 1!193 

Exm~'Sr. 

Senador Humberto- Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Requeiro, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença para tratamento de saúde, no 
período de 22110 a 1•·11-93_ 

Oportunamente, encaminho atestadO médico, bem como 
guia de encaminhamento ao Instituto do Coração- INCOR? 
onde fui internado e me submeti a uma cirurgia. 
Brasília, 8 de novembro de 1993. -=---Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O requerifuento 
está_ devidamente instruido-Com atestado médico,_ conforme 
previsto no art. 43, inciSO I, do Regim-~ntõ Interno. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs. Sen_a_dores que o aprovam queiram petmãfiecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fita concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário-. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N•1.111, DE 1!193 

Requeiro, nos termos do art. 13 § 1'? do Regimento Inter
no do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, no dia 
8 de novembro p.p. 

Nesta data atendi ao convite para proferir palestra a res
peito do Mercosul no Seminário de Formação Sócio-Politica 
da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção 
e do Mobiliário do Estado de Santa Catarina, conforme cópia 
anexa ao presente. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. -Dirceu Car- · 
neiro. 

REQUERIMENTO N• 1.112, DE 1!193 

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

Federal, requeiro que sejam considerados como licença autori
zada os dias 1•, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 25, e 29 de 
outubro de 1993, quando estive afastado dos trabalhos da 
Casa. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. - Senador 
Levy Dias. 

REQUERIMENTO N• 1.113, DE 1!193 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 19 , do Regimento 

Interno do Senado Federal, sejam convertidas em licença au
torizada as ausências consignadas nos dias 8, 11, 13, 14, 15, 
21, 22 e 25 de outubro pretérito, quando encontrava-me em 
visita a diversos municípios do Estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. -Senador 
Teotonlo Vilela FDho. 

REQUERIMENTO N• 1.114,DE_1993 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro que sejam considerados como 
ücença os dias 4, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de outubro 
de 1993, quaitdo estive afastado dos trabalhos da Casa. 
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1993. -Senador Moisés 
Abrão. 

··~· O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Aprovados os 
requerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.115, DE 1!193 

Realização de sessão especial 

Nos termos do Art. 199 do Regimento Interno, reque
remos a realização de sessão especial, em da~a a ser posterior
mente fixada, de.stinada a homenage.ar o Professor Eurícledes 
de Jesus Zerbini. - -- - · . 

·Saia das Sessões, 9 de novembro de 1993. - AlmirGa
briel - Mário Covas - Valmir Campelo - César -Dias -
Amir Lando - Chagas Rodrigues 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com 
o disposto no art. 255, I, b, do Regim-ento Interno, este reque
rimento será objeto de deliberação após a Ordem do Dia. 

A Presidência recebeu a Mensagem n' 397, de 1993 (n" 
833/93, na origem), de 8 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 52, V, da Consti
tuição, solicita autorização para que a Uniãõ possa contratar 
operação de crédito externo no valor de cento e onze milhões, 
quinhentas e cinco mil libras esterlinas, para os fins que espe-
cifica. • · · 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 399, de 1993 (n' 825, de 1993. na 
origem), de 5 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República comuníca ao Senado Federal a solicitação da 
Secretaria-Geral da OrganiZaÇão das Nações Unidas, por man
dato de seu Conselho de Segurança, de contribuição adicional 
do Brasil, mediante sessão de um batalhão de infantaria de 
até 850 homens, para servir na operação de paz da ONU 
em Moçambique. 

A matéria terá- sUa ti'anlitaÇãO iOiCHida na Câmara dos 
Deputados, e a presente Mensagem aguardará, na Secreta
ria-O~r;:t.l da Mesª-_, ulter~or com~niCação daquela Cas3_9o 
Congresso N;:~don'al. 

É a seguínte a mensagem 
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MENSAGEM N• 399, DE 1993 
(N• 825/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federa_I 
Em aditamento às Mensagens n~ 907/92 e 103fg3, levo 

ao conhecimento de Vo~sas Excelências que o Secretário
Geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, em cumprimento 
de mandato conferido pelo Conselho de S.e_gurança, está solici
tando ao Governo brasileiro gue examine __ a poSSíbiiídade de 
prestar contribuição adicionar paia a boa _ _condução, ·do pro
cesso de pacificação política em M_oçamb_ique IJ!Cdiant~ a ces~ 
são de um batalhão de infataria-, autó--SUfidente em termos 
logísticos, com efetivo até 850 homens, pa-fã S~erVir_ na Opera:.. 
ção de Paz da ONU (ONUMOZ} nâquele país irmão. 

Este batalhão seria con:rposio pOr fraç6CS-:-~~ trOpa dg 
Exércíto, da Marinha e da Aeronáutica,- que-,-sob _a çoord~
nação do Estado-_Maior das Forças _Armadas, Seria -colocado 
à disposição do Cpmandante Militar da ON_UMOZ? ç~rgo 
presentemente ocupado pelo Generàl-de-Divisáo d_o)âr-é~cito 
Brasileiro Lélio Gonçalves Ro_drigues da Silva. Dependendo 
da necessidade operacional, o contingente -bra:?ilei~,;:o sc.rá des
locado para atuar na região di;1·Zam_brézia_. ,no __ Norte .do. país, 
que se. ressente_ da falta de. uma presença mai_s efetiva d_a 
ONU, ou será empregado para monitorar o corredor de Beira, 
no Centro do país, que é um _complexo ferroçtoviário entre 
o Oceano Índico e _os países_ fll:edit~~râneos_ çla .{\.frica A.ustral. 
A força multinacional que sàve'em Moçambique conta atual
mente com tropas. de_S,países (Unt_guai, Itá_lía, Bangladesh, 
Zâmbia e Botsuà~a) e efctiVos.de aP,oio p~ !P/{~ti~s.países; 
perfa_zcõdo um çontingep.t~ de c~rgt.~}ie,-6-.:óPflJlocn:r.~ns. ~ntte 
civis e militares. Q_ :Srasil, além q~_Deneral Co"rhf!ridante, 
cedeu 20 obseiVadores militareS de-sarmados e 2 ~o1fciaís·,pára 
compor o Estado-Maior da Missão .em Ma:pUtó~ nb 'éorfer 
de 1993. · - ' · ' · 

- - - ~ • • -- - o ~ • f • -; < 

O custeio da- tropa br~sile(ra s.e f.ru:ia segu~qo a P.r~tica 
habitual das Nações Unidas em casos dessa natureza, com 
o pagamento do soldo, e das dem~is despesas de .instalação 
pelo país de origem daS- tropas, oahend_o_ às :N;Iç(!es l!fl!.c(as 
os gastos complementares de _I!l~n.ut~nç&o çl9~ f!íettvp~ .~ o 
ressarcimento parcial do material emgregado·e~t;}os s.alários 
dos homens cedidos. Diante da rnoro::iidade verificada no siste
ma de reembolso~ as Forças Armadas estimaram q~e-_a~.dçsP,e
sas brutas com o· .crtvio e ·a manutenção âo bat.atl!_ão ·çl~veJU 
situar-se no nível de US$ 71 milhões. . . _ . 

O Brasil, cm cumprimento às suas.obrigações.como mem
bro das Nações __ Unidas e nos. termos do artigo 4"' da Consti
tuição Federal, não poderia furtar~se de assumir J~lm_a p~sição 
ativa nos processo de supervisão multilateral dç paz na .A.fi;ica 
Austral, região qu_e vem passando por mudanças político-eco_
nômicas _significá_tivas' (iildependêhéia 'dá NS:míbiá, '·fi91 _do 
apartheid, com a -conseqüeiite- rciriSefÇã~· gradú~l da Africa 
do Sul no concerto das naçõe.s, dem.ocratização· de A~gola 
e redefinição dos esquemas internacionais de cooperação com 
aquela área .. 

Com a cessãO de um contingent.e I_Ililitar investido de 
uma missão de caráter eminentemente pacificadOr, o Q-overno 
brasileiro estaria dando uma contribuição·expres§~v-ª -~-'atuação 
das Nações Unidas do Sul da África, além' <te promover o 
adensamento_ de nossas relações -com Moç~mbíque 'C de refor
çar nossos laços .de amizade com os pa{ses que l:bíripõem 
a comunidade de língua portuguesa-daquele continente. A 
ausência do Brasil neste esforço de pacificaÇão causi~ía'surpre
sa e teria repercussões negativas quanto -à nossa capacidade 

de atuação internac_ional, à luz_ do interesse tradiciorialmente 
manifestado pela política externa brasileira em favor da Áfri-
~- . . . . 

Ê de notar -que -Õ Governo moçambicano, Q _moviinento 
de oposição Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) 
e os demais partidos recém-criados reconhecem que a presença 
da ONUMOZ em Moçambique tem sido essencial para asse· 
gurar 10 meses consecutivos de paz pela primeira- vez em 
17 anos de independência, mostra.ndo que o caminho para 
a normalização da vida institucional e democrática do país 
'estã'se-ndo trilhado. Embora haja alguns atrasos na implemen-· 
tá:ção dei Acordo Geral de Paz, as eleições foram confirmadas 
para outuhro de 1994.- A disposição das forças que estava_m 
em conflito, o papel construtivo que os países vizinhos vêm 
exercendo no processo de pacificação em curso e a disposição 
da população moçambicana de por fim à guerra.cLvil revelam 
serem hern menores -OS riscos de uma retornada das hostili
dades e de um prolongamento indefinido da presença da ONU 

·naquele país, à diferença do que tem ocorrido em outras Ope
Tl!Çôes' de Paz das Nações Unidas. 
--·--Submeto à elevada e urgente consideração de Vossas 

· fuceléncias, nos termoS da-Lei n" 2.953_, de 17 de novembro 
de 19.56, pedido de autorização para que o Brasil possa colocar 
à disposição -da ONUMOZ, por prazo de um a:no, um batalhão 
dejnfa·ntaria, que teria como fim único cooperar com. as Na
ções Unidas na restauração da democracia.- na manUtenção 
,da segurança da população, no _respeito aos direitos humanos, 
na distribuição de ajuda humanitária e no estabelecimento 
de clima· de paz e conciliação que permitam o funcionamento 
de eleições livre:i em Moçambique. 

· '- ' B~asilla, 5 de novembro de 1993. -Itamar Franco. 

EM n• 441/DNU/DAF-II/SRC/SGPL-MRE- PEMU ONU 
PGUE-ONÚMÓZ . . -

Brasilia, 27 de outubro de 1993 
ExCelentísSimo Sefilior Presidente da República, 

Em "25 de agosto de ano em curso, pela informação n~ 
185/DNU/DAF-II o. Ministro das Relações Exteriores elevou 
ao conhecimento de Vossa Exçelência a consulta feita pelo 
Secr~tariado da. O~ sobre~ poss~~ilidad_e. q~ 9 Brasil contri
buir com um contmg~nte ármaâo para a Operação de Paz 
em Moçambique (ONUMOZ). 

2. Em cumprimento ao despacho de Vo:?sa E1Çcelência 
·àquela "informação; o MinistériO-.da Fazenda foi consultado 
~c~rca_9as implicações fmanceiras para a União do eventual 
envio de um batalhão brasileiro, auto-suficiente em termos 
logísticos e ~~m efetivode até 850 homens, para atuar durante 
úm aoo rta Operáção de Paz das Nações Unidas em Maçam-

. 'bique. ·os· valOres envolvidos sãO estimados pelo Estado-Maior 
das Forças Armadas (EMF A) em até US$ 71 milhÕes. Cumpre 
reSsaltaf. que esse• montante inclui um Furido de Reserva de 
cerca de 10 milhões de dólares para cobrir despesas ainda 
não dimensionadas. 

-3. Considerando que o orçamento do presente exercício 
financeiro e o de 1994 não comportam a éóberturadasdespesas 
mencloandas, caberá à Secretaria de Planejamento~ OrÇamen
.to e_Ço_ordenaç~oJ!a Presidência da República définir a fonte 
de recursos. necessária. 

- _ 4. Recorde-se que os valores assinalados dize~ respeito 
·aos gastos brutos estimadOs pelas Forças Ar_tnadas, sem levar 
em consider~ção ªs despesas norQ).almente incorridas pela tro
pa para sua manut~nção no Brasil. nem os ree_mbolsos parciais 
a serem efetuados ao Brasil pelas Nações Unidas, por conta 
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da depreciação do equipaJUen-to empregado e do pagamento 
dos soldos. Tais restituições são efetuiida-s com atrasOS de 
6 a 12 meses, mas estão sendo realizadas várias discussões 
na ONU, objetivando acelerar o Processo de 1.-êssarcimento 
das despesas devidas aos países contribuidores de tropas. Tais 
reembolsos da ONU podem chegar a US$ 19 milhões por 
ano. 

5. É oportuno realçar que, tratando-se de uma Operação 
de Paz voltada para assegurar a Paz e Segurança Interna
cionais, tódos os Estados-Membros da ONU, nos termos do 
artigo 17 da Carta de São Francisco, são compelidos a parti.:. 
cipar do rateio dos custos da missão. No momento, o Brasil 
responde por0,31 por cento do orça-mentc:rde cada operação, 
com exceção de três delas que, por razões especiãis, s§.o custea~ 
das pelo Orçamento Regular das Nações Unidas. 

6. Assim sendo, o Ministro das Relações Exteriores em 
estreita coordenaç-ão com o Senhor Ministro da Fazenda, 
adiantou ao Secretário-Geral da ONU, Boutros Boutros Gha
li, que o Brasil - ad referendam do Congresso Nacional 
-estaria em condições de responder positiVamente ao peâido 
de cessão de um batalhão brasileiro à ONUMOZ para colabo
rar com os esforços de redemocratização de Moçambique. 

7. Tendo em vista que o mandato de ONUMOZ será 
revisto em fins de outubro corrente - o que có-nfere grande 
urgéncia ao assuntO ~ submetemos à elevada consideração 
de Vossa Excelência a seguinte linha de atuação: 

, (i) A Secretaria de Planejamento, -orçamento e Coofde~ 
nação da Presidência da República;adotará as providências 
cabíveis pará identificar as- fontes de recursos que viabilizem 
a operaçãO. Esses recursos _deverão ser postos à disposição 
do Estado~ Maior das Forças Armadas, que assumirá as fun-
çõ.es das verbas junto às Forças Singulã.res; -

(ii) encaminhamento ao Presidente do Congresso Nacio 
nal da Mensagem anexa, que contém o pedido de autorizaçãc 
para despachar a tropa brasileira a Moçambique, ao ampara 
da Lei n' 2.953, de 17 de novembro de 1956. 

Respeitosamente, - Celso L. N. Amorim, Ministro de 
Estado das Relações Exteriores - Fernando Henrique Car
doso, Ministro de Estado_da Fazenda- Alexis Stepanenko, 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria ·de Planejamento, 
Orçamento e Coordenação da Presidência da República -
Arnaldo Leite Pereira, Ministro de Estado Chefe do Estado~ 
Maior das Forças Armadas. -

O SR- PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Em sessões ante
riores, foram lidos os Requerimentos n' 1.105, 1.107 e 1.108, 
de 1993, dos Senadores Esperidião Amin e Louremberg Nunes 
Rocha, solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento lf!ter~ 
no. licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa, nos 
períodos que mencionavam. 

Os requerimentos deixaram de ser votados por falta de 
quorum. 

Em votação o Requerimento no;o 1.105, de 1993, do Sena-
dor Esperidião Amin. - --

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

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 1.107, de 1993, do Sena· 

dor Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. SenadoreS-que o aprovam qUeiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Em votação o Requerimento n' 1.108, de 1993, do Sena
dor-EsPi::ridião Arnin. 

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

Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão ante
rior, foi lido o Requerimento n' 1.109, de 1993, do Senador 
João _Roc;ha, solicitando, nos termos do art. 43,_ II,_ <;fo Regi
mento Interno, seja considerada como licença autorizada stia 
ausência dos trabalhos da Casa para breve viagem à Argentina, 
no período de 5 a 9 de,novembro do corrente 31)-~· 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a. licença solicitada. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Ti~o. 

O SR. RÕNAN TITO (l'MDB- MG. PronunCia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, devo dizer, até com urna grata surpresa, que 
o nosso Plenário, levando em conta as condições psicopolíticas 
que vivemos: está até bem representado, não só pela quanti-
dade, mas pela qualidade. _ 

Sr: Presidente, li, numa entrevista recente do Sr. Ministro 
da Fazenda, após o debate que fez aqui, riii"quinta~feira pfóxt:. 
ma passada, que S. E~, por não acreditar na Revisão Constitu
cional, mandará para cá um projeto de reforma tributária. 
Espero que assim sej;;t. -- -

No entanto, Sr: Presidente - e vou me refÚir a um 
assunto a respeito do qual me bato há muito tempO-, tenho 
muito medo de reforma tributária no final do ano. Mais um 
ou dois impostos, aumento de alíquotas e nós vamos avaliar, 
no ano seguinte, qu-e a ãrrecãdação continua sendo a mesma 
e a evasão aumenta pr_pporcionalrnente ao número de tributos 
que se criam e, também, ao percentual das alíquotas. 

Gostaria de aproveitar este momento para concitar os 
Srs. Senadores a estudarem a proposta, bastante engenhosa, 
do Deputado Luís Roberto Ponte, que leva em conta essa 
cultura de sonegação existente no Brasil. · 

Já tratei desse assunto algumas vezes, e torno a fazê-lo. 
Quando o norte-americano se sente esbulhado em qualquer 
um dos seus direitos, diz: "Eu sou um pagador de impostos·~. 
Ou seja, ele sente que se inscreve na cidadania a partir do 
momento em paga ímpostos. Sendo assim, tem o direito de 
exigir os benefícios sociais ou a contrapartida da Nação. 

No entanto, aqui, no Brasil, as declarações públicas, prin
cipalmente de quem tem maior responsabilidade para com 
a arrecadação, são sempre em sentido contrário a esse, e 
nada acontece. Lembro-me bem de um ex~Presidente da 
FIESP, que disse que quem não sonega impostos neste País 
é trouxa. Nada aconteceu a ele, nem sequer foi preso, porque 
esse fato é considerado normal. 

A cultura da sonegação, sem dúvida, foi criando, através 
dos tempos, discursos, verbetes, eufemismos para justificar 
o não-pagal1}ento de impostos. 
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O consumidor sempre paga. Quando vai comprar o seu 
litro de leite, a sua calça, a sua camisa, o·impósto já. está 
incluído no preço final da mercadoria. Apenas quando ele 
"esquece" de levar aquele dinheiro relativo ao imposto à Ex~ 
teria, quando de é pilhado, quando é pego pela fiscalização, 
é chamado de sonegador. No entanto, se uin funcionário públi
co de quarta ou quinta categoria- isso em termos de salários 
- , pega dez cruzeiros e coloca no bolso, ele não recebe 
a denominação de sonegador, e sim de ladrão. É intereSSante 
como muda essa nomenclatura em funçãu-do nível financeiro 
das pessoas que brincam com o dinheiro pú~liCo. 

Mas não vou ficar aqui fazéndo -uma anális_e demorada 
da cultura de sonegação deste País, porqu~ -é- um fato p_or 
demais conhecido. Se assim não o fosse, açho que o grande 
escândalo brasileiro, que demandaria não uma CPI, mas 50 
CPis, seria o da sonegação. Entendo que Se_ há verdadei
ramente abusos e corrupção --..:.... e· há - ~ que precisam ·ser 
apurados, esses são em relação à soneg~ção de i.mpostos. 

Desafio este Plenário, os jornalistas e todosque me ou
vem a me relatarem um furto maior. um escândalo maior 
que a sonegação de impostos e]n noss6 País. 

O Sr. Onofre Quinan- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO -Com muito prazer. 

O Sr. Onofre Quinan- V. Ex~ aborda um assunto de_ 
suma impOrtância, que é a arrecadação de tributos, logica
mente em benefício da coletividade. Sem dúvida, aqui, no 
Brasil, a sobrecarga para os que pagam, bem entendido, é 
muito grande. QuandO o Ministro 4a Faze.Qda c,iiz que vai 
mandar uma reforma fiscal para o Congresso, sem dúvída, 
sabemos que haverá aumento de impostos e evasão fiscal. 
Conheço-profundamente, como V. EX" deve conhecer, o Pro
jeto de Reforma Fisc?l do Deputado Ponte. AcÍedito que, 
se não é o ideal, quase chega a issq_. Trata-se,---iúclusive, de 
um projeto já debatido praticamente em todo o Brasil, em 
todos os segmentos interessados. Não é algo novo que apare
ceu de última hora. É um projeto que está sendo debatido 
há mais de um ano. Concito os meuS Coleg-as de -sen:adO 
a fazer - como dizemos em GOiás - um m utirão_ para apro~ 
vanno--s ·o mais rápido possível o Projeto do Depurado Ponte, 
que, acredito vai melhorar sensivelmel)te a condição de arreCa:.. 
dação no Brasil e deixar essa sobrecarga que existe para -os 
que pagam impostos. Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO - Eu é que agradeço- a V. Ex•, 
Senador Onofre Quinan. 

Gostaria apenas de lembrar que o mU.tirã9~ cjtie é, sem 
dúvida, uma criação ·do meio- rural, é uma conjugação de 
esforços de todas as pessoas para resblver um problema. 

Lembro~ me de que, quando ainda estava no curso-primá
rio, o meu professor me deu urna dissertaÇão sobre -mutirão. 
Estudando um pouco o assunto;fiquei'lrr:ij)rê"Ssiõliado aO càns
tatar o quanto Camilo Castelo Branco havia escrito sobre 
o mutirão. Dizia O ilustre escritor que é algo extraordinário 
porque é a junção de todas as pessoas, comproriietídas ou 
não, para a solução de um problema grave. Ele escre-ve páginas 
e mais págínas, questiona: à palavra e diz que a ortografia 
correta da palavra, dada a sua origem; deveria ser "muchirã_o" .. 
É uma pena que Goiás tenha se lembrado disso tão recente-
mente. _ 

Creio que o Japão sabe bem o que é e pratica o mutirão. 
Enquanto todos nós, no Brasil - e até no Ocidente - . 

estávamos discutindo a famosa luta de classes, o- Jãpão já 
falava em parceria do Govenlo com a -empresa e os trabalha· 
dores, e não mais em luta de classes. O que é parceria entre 
Governo, empresários e trabalhadores senão um grande mu-
fu~? -

A meu ver, o mudrão seria a salvação, porque, neste 
momento, ao invés de um mutirão, o que é que fazemos? 
Somos todos_cobra~ores: cobramos dQExecutivo, o Executivo 
cobra do Legislativo, o que era ínusitado até há pouco tempo. 

Mas o Ministro Fernando Henrique Cardoso ressuscitou 
_essa cobrança. Afirmou S. Er_:_ :'Quero Sinais dO. Congresso 
Nacional". Ainda não entendi bem esses sinais. Pergtl!?Íei-lhe 
a respeito e sua explicação não ficou bem clara. Não sei se 
é sinal de satélite, se é sinal de semáforo, mas o fato é que 
gostaria de ter mais claro quais são os Sinais que o Coi:tgressO 
deve produzir. 

V. Ex• fala sobre o Projeto Luís Roberto Ponte. Antes 
de entrar nesse assunto, quero esclarecer que acho de grande 
importância esse projeto. Sabe por quê, nobre Senador? O 
sistema tributário brasileiro foi todo desmontado, principal
mente com aquela certa facilidade, dada pelo exRPresidente 
Fernando Collor, para a aposentadoria, principalmente dos 
mais expe-rimentados. __ 

Sei que' há um esforço da aiual Receiia para se -áparélhar 
para a questão tributária. No entanto, temos em torno de 
cinco mil fiscais, número absolutamente insuficiente se todos 
estivessem fiscalizando. Para que V~ Ex~ tenha- uma idéia, 
a Noruega tem, na sua fronteira molhada, cinco mil fiscais 
aduaneiros, -enquanto que nós, no Brasil, com oito milhões 
e quinhentos mil quilómetros quadrados. de território e uma 
grande extensão de fronteiras, contamos com apenas cinCo 
mil fiscais, sendo que, desses, mais de dois mil em_ serviços 
burocráticos. - - - -

Alguém poderia perguntar por que não contratamos,·ime
diatamente, mais dez mil fiscais. Acontece que a legislação, 
além de exigir que sejam admitidos mediante concurso públiR 
co, estabelece que esses fiscais, à medida que fofem -entrando, 
passem pela Escola Fazendária. porque uma coisa é a te_oria 
e.outra é a prática. Somente depois de três, quatro ou cinc<;> 
anos levantando débitos etc. é que o fiScal estará apto a fisca
lizar. 

É verdade que, como muito bem disse V. Ex", -e_SSe' cit_)oal 
fiscal que aí está penaliza fo"ftemeO.te quem verdadeirame~te 
contribui. No entanto, parece que o que se pretende é cn~r 
mais alguns itens de fiscalização. Pódtefíamás simplificar isso 
tudo, dada a nova sistemática, a nova.:_ tec~ologia contida no 
Projeto Luís ROberto Po_l!~e. - -

o" Sr. Irapuan Costa Júnior- Permite-me V. Ext Um 
aparte, nobre Senador? 

o SR. RONAN TITO O~.:..:_ Ouço, com prazer," o nobre 
Senador Irapuan Costa Júnior. Acredito que hoje é o meu 
dia de graça, porque estou ouvindo os Senadores do querido 
Estado de Goiás, meu vizinho. 

O Sr. IrapuaÕ. Costa Júnior - V. Ex~ é considerado, 
com muita honra para nós, um goiano honorário. V. Ex~ 
sabe disso. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado. 

O Sr. lrapuan Costa Júnior --Quero cumprimentá-lo, 
nobre Senador Ronan Tito, pela oportunidade do seu pronun
ciamento nesta Casa. Sem sombra de dúvida, essa questão 
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da reforma fiscal é algo important~ e urgente_ para o nosso 
País. Diria mesmo que talvez seja mais urgente, na medida 
em que conseguir atingir o seu objetivo, que é aquele -de 
eliminar a inflação que existe no País, através do eqUilíbrio 
das contas públicas, eliminando assim pelo menos 80% dos 
males económicos e financeiros que afligem a todos, prindPal
mente aqueles menos dotados de recursos materiais. V. Ex~ 
falava há pouco de mutirão, e apenas nesse ponto quero discor
dar um pouco. Aliás, V. Ex~ citou aqui Camilo Castelo Branco, 
e eu citaria Júlio Dantas, que, em uma das suas páginas, 
fala justamente daquela continuidade no trabalho que os an
glo-saxões têm ao longo do tempo. Eles trabalham talvez 
não mais que os_ outros·, mas adotam o sistema, faz parte 
da sua cultura, o trabalho continuado, ou seja, começam cedo 
e terminam tarde. Nunca com grandes arroubos, mas aquele 
trabalho contínuo que leva sempre a um determinado ponto 
de chegada. Em outras palavras, "devagar se vai ao longe". 
O mutirão, aqui no Brasil, é uma festa e um trabalho. Residem 
aí as suas duas grandes qualidades. Em primeiro lugar, é 
trabalho de solidariedade, onde muitos se juntam para ajudar 
alguém que não tem como realizar o trabalho naquele mo-
mento. -

O SR. RONAN TITO - A roça~ estáno mato, vamos 
ajudar o João. 

O Sr.lrapuan Costa Júnior -Justamente. Em segundo 
lugar, ele é uma festa porque é uma confraternização, e termi
na sempre com um baile, com uma sanfona ou algo parecido. 
Penso que ele tem essas duas grandes qualidades, embora 
tenha sido desvirtuado. Já existem casos :em-que -b niu.tirão 
foi transferido para a política, já com oútra finalidade, que 
não aquela de ajudar a quem precisa, mas de fazer cOm que 
exista uma promoção pessoal. Quanto à parte festíva, já é 
um tanto forçada. Mas deixemos de lado essa questão. O 
problema fulcral do seu pronunciamen~o é- essa reforma fiscal, 
principalmente a análise que sei que V. Ex• já começou a 
fazer do Projeto Luís Roberto Ponte .. Sei que se trata 'de 
uma análise favorável, pois já tiveniõS oi)cirtllnidade pessoal 
de conversar a respeito. Sem- dúvida nenhuma, impressio
nou-me muiroessiqJrojet.O pela sua criatiVidade, pela elimi
nação da enorme e dispendiosa máquina-fiscal e pela possibi
lidade praticamente nula de sonegação que ele traz incluída 
no seu bojo. Quero cumprimentar mais uma ve:i v: Ex-~ por 
trazer esse problema à discussão, porque tenho notado que 
ele tem sido pouco discutido. Talvez, por estarem m~ito atare
fados os nossos Colegas, ainda não tenham lido 0: projeto 
com a sua exposição de motivos, que até não é longo·; e· nãO 
tenham se apercebido da sua extrema criatiVidade. Acredito 
que nem todos tenham feito como o Senado Onofre Quinan 
e como V. Ex\ que se debruçaram sobre esse projeto; e 
todos aqueles que assim o fizeram tornaiam-se seus- adeptos. 
! 

O SR. RONAN TITO- Eu é que agradeço, nobre Sena
dor lrapuan Costa Júnior. Veja que não estoU semeando no 
deserto. Para usar um jargão bem roceirot "quando vou_com 
o milho, V. Exts já estão vindo com a farinha"! 

Verdadeiramente, não há muita necessidade de ficarmos 
aqui analisando a situação em que vivemos: as injustiças do 
atual sistema tributário, a sua pouca- eficiênCía, a sua grande 
injustiça, principalmente com aqueles que realmente pagam; 
mas principalmente a falta de recursos oriurida desse cipoal, 
como eu disse, de tributos, desse desaparelhamento da máqui-

na tributária. E mais: quando o fiscal ousa e chega a levantar 
um_débito líquido e certo, o sonegador, ou muitas vezes aquele 
que por distração deixou de declarar, terá quatro instâncias 
administra_tivas para debater; depois, três instâncias judiciá
rias, o que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para que 
a empresa lev.e de 15 a 20 anos para fazer o seu recolhímento, 
quando o fazt 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço com prazei o nobre Sena
dor Almir Gabriel. 

--O Sr. Almir Gabriel- Senador Ronan Tito,- essi deve 
ser a enésima veZ qUe V. Ex~ trata desse assunto. Lastima
velmente,- quer em outras oCasiões, quer nesta ocasião eM 
que o Congresso Nacional debate questõe~ .tão importantes 
_CO!llO a CPI do Orçamento e com9 a ReVisã_o __ Coostitucional, 
a voz de V. Ex• é ouvida, repercute lá fora, ril~s as açóes 
e as conseqüênc~as t~m Sido sempre muito pequenaS. Os políti
cos deste País mfehzmente se encontram muito __ felizes_em 
discutir os temas e nem sempre ein agii no Seiltido de tnlnsfor
mar, de mudar, de criar uma nova situação de Estado. V. 
Ex~ -se refere à questão dos recursos para a União, Estados 
e Municípios, fazendo comparação com_a proposta do Depu
tado Luís Roberto Ponte, considerando-a razoável. Tenho 
em mãos um estudo da Secretaria da Receita Federal - Estu
dos Económicos Tributários - que demonstra o seguinte: 
A Constituição de 1988 previa, como Receita da União, dos 
Estados e Municípios, uma arrecadação de 83 bilhões de dóla
res. Atualmente, seria possível alcançar alguma coisa como 
105 bilhões de dólares. Existe na Comissão Executiva de Re
forma Fiscal do pr6prio Governo da União uma proposta 
que alcançaria 97,5 bilhões de dólares. A proposta do Depu
tado Luís Roberto Ponte alcançaria 69 bilhões· a da Univer
si~ade de São Paulo, Estudos Avançados, alca~çaria 77,4 bi-:
lhoes de dólares; a do Estado do Rio Grande do Sul 90 2 
bilhões, e a do Deputado Hauly, 76,7 bilhões de dólare;. 
A Força Sindical tem uma proposta que chegaria a 84,4 bilhões 
de_ dólares, e a do Deputado Flávio Rocha atingiria 59,7 bi
lhoes. Quando fazemos o cotejamento de cada _uma dessas 
propostas, verificamoS- que em algumas fica uma extraordi
nária lacuna para a área ·da Seguridade SociaL E:ffi outras 
existe praticamente a extinção de tributação dos Estados ~ 
Municípios, concentrando tudo na mão_ da própria União Fe
deral. Enfim, existem vários aspectos positivos e negativos 
em _cada uma dess_as propostas. Creio que alguns são consen
suats entre nós. Pnmeiro, existe uma injustiça tributária muito 
grande, porque os tributos estão incidindo sobre determinados 
~po_s; segundo, temos_projet6s, progrãn:~s. atividaa~s. pro
postas da melhor mane1ra e sem financiamento previsto. De 
qualquer sorte, a União dispõe de um volume de recursos 
bem maior do que os Estados e Municípios, embora tenh3. 
também ~aiores encargos. Enfim, há uma série de distorções 
que culmmam com a complexidade do sistema tributário brasi
leiro, que facilita tudo! Facilita a sonegação~ fac1lita desvios 
de t~a ordem; essas subvenções, as iS:enções,_enfim, tUdo! 
E temos, para piorar mais- ainda, essa inflaçãO em nível tão-
alto que ninguém é capaz de memorizar com quanto contribui 
e quant() paga de imposto para a Nação a brasileira. Por 
isso e~ diria 9u.e pouco se pode esperar no sentido de que 
a Naçao brasileira, o seu povo ou a sua sociedade comece 
a cobrar do próprio Estado a contribuição, o dinheiro que 
pagou, que entregou, porque ninguém memoriza; ninguém 
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sabe hoje o preço de uma caixa de fósforos. Há dez dias, 
há um més era um preço; hoje, é outro, e ninguém mais 
memoriza! Não se memoriza nerri o salário, nem subsídio. 
Pois bem, dentro de tudo isso, tenho a impressão de que 
é necessário atentarmos para alguns itens: o primeiro é real
mente combater, de maneira efetiva, a inflâÇão, reduzi-la a 
níveis pelo menos toleráveis; que seja aumentada de_ forma 
menos indecente, como o qu,e está acontecendo atualmente 
no Brasil. O segundo é que a sociedade brasileira como um 
todo - trabalhadores, empresários e Estado brasileiro - _ 
tem que dizer quanto é neCeSSáriO pãfã fazer um projeto para 
esta Nação: 80 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares? 
Vamos fazer a infra-estrutura do Centro Q_este, _a infra-es
trutura da Amazônia, a infra-estrutura do Nordeste num prazo 
acelerado ou vamos fazê-la num prazo curto? É isso que vai 
determinar quanto o Estado brasileiro vai precisar. Todo o 
resto de discussão, no meu entender, é perfunctório, é jogar 
palavra fora, porque, enquanto não tivermos· um projeto de 
sociedade que queremos construir e qual o Estado necessário 
para esta sociedade e o quanto de recurso esse Estado precisa 
para fazer, continuaremos discutindo e não chegaremos a lugar 
nenhum. A hipótese sobre a qual tenho debatido muito é 
que ·se este País não dispuser de o equivalente a 25% do 
seu Produto Interno Bruto ... 

O SR. RONAN TITO - Gostei dessa medida porque, 
quando falamos em 80 ou 90 bilhões de dólares, a primeira 
coisa que estamos fazendo é estancar a economia.· - · 

O Sr. Almir Gabriel- Exato! 

O SR. RONAN TITO -Temos que fazeranossa arreca
dação com o percentual ao riosso PIB, como todos os- países 
do mundo. E qual é o percentual? Um percentual tolerável, 
que países do nível do Brasil aceitam. 

O Sr. Almir Gabriel - Exatamente. Então~ a minha 
proposta é a de que devemos ter um_ percentual eqUivalente 
a 25% do nosso Produto Interno Bruto formal e o máximo 
daquilo que hoje está sendo formalizado. E aí fazer realmente 
um programa de 20 anos, capaz de fornecer infra-eStrutura 
para a Amazôriia, para o Centro-Oeste e pai-a o Nordeste, 
a fim de se mudar todo o perfil que existe hoje: perfil de 
fome, perfil de concentração de miséria -como São Paulo 
e Rio de Janeiro concentram hoje 50% da pobreza urbana 
brasileira. Não vai haver solução enquanto o Nordeste conti
nuar expulsando pessoas para o Sul e Sudeste, assim como 
a Amazônia. Então, isso é- que é, no meu entender, o grande 
projeto, a grande proposta-. Tenho certeZa absoluta que as 
palavras de V. Ex•, pela credibilidade, pela autoridade que 
tem, pela importância do seu Estado e do seu partido podem 
auxiliar este País a encontrar, o mais rápido possível, uma 
solução concreta para o seu destino. -

O SR. RONAN TITO- Sinto-me muito honrado com 
o aparte de V. Ex~; não s6 honrado, mas _eu diria que V. 
E r trouxe um -acrésCimo muito _grande à discussão. 

Na filosofia do Projeto Luís Roberto POnte, através de 
seus percentuais, pode-se estimar em 70 milhões de dólares. 
Mas poderemos chegar a 100, 120 ou 130 se mexermos nos 
percentuais. Por exemplo: penalizando mais os cigarros e -me
nos a eletricidade; mais o petrõleo e menos, digamos, o telefo
ne. Trata-se apenas de uma questão de -perceritual. A grande 
bolada, o ovo de Colombo do Projeto Luís Roberto Ponte 

é a possibilidade de se quebrar a cultura de sonegação que 
existe nO Brasil, mediante a qual - repito .;_ autóridades 
da maior expressão jactam-se publicamente de serem sonega
dores, e não vão presos; ao contrário, sentem-se até heróis. 
A imprensa dá publicidade e nada acontece~ .. Creio que a 
grande virtude do Projeto Luís ~oberto Ponte é justamente 
isto: tomar o imposto auto:arrecadável. 

O Sr. Almir Gabriel - E ainda freqüentam as colunas 
sociais desses mesm<?_~ jo~~_is. - --

0. SR: RONAN TITO -É verdade. E o fazem como· 
heróis da nova sociedade. Aliás, falando em heróis, essa nossa 
sociedade é extraordinária para êleger e derrubar os seus. 
Lembro~me de que, há dois anos, ao final do carnaval do 
RiQ_ de Janeiro, o Dr. Castor de Andrade foi considerado 
a grande figura nacional. E a grande figura nacional, pouco 
mais de um_ano depois, estava na cadeia. Somos, portanto, 
oU Uma sociedade que não escolhe ~ui to bem os seus paradig
mas, ou os derrubamos com tnú.ita freqüéncia. 

Repito: não me referi aos percentuais, porque creio qtie 
é uma questão_ a sel:" debatida pelo Congresso Nacional. Esta 
que é a Casa adequadã. Penso que se deve iniciar a discussão 
no Senado, a Casa da Federação. Aqui, por determinação 
da Constituição, devemos debater, discutir, analisar questões 
referentes às finanças e à economia do País. · 

Penso ser extraordinário o fato de que, no momento em 
que se está produzindo energia elétrica, a Receita está contabi
lizando um imposto; na medida em que estamos refinando 
petróleo, a R~ceita toma conhecimentÇ> de quanto virá para 
o se·u- Cóffe; na iriedida- em que a fábrica de cigarros está_ 
empaco~ando o seu cigarro, também isso_ está sendo regis
trado. É ~vidente que discordo de alguns aspectos do projeto 
do Deputado Luís Roberto Ponte. A primeira -delas refere-se 
ao Imposto de Re_nda. :t;:ste_,_ não_ somente em relação à pessoa 
física, mas também à pessoa jurídica, distribui o lucro. Se 
não tributarmos a pessoa jurídica, o que vai acontecer? Por 
exemplo, uma multinacional que estiver neste País sediada 
remete.seu lucro para fora;bride será tributado, a não ~~r 
que issO tenha sid_o- feito aqui. Trata-se do esp-írito da lei 
-aliás; gosto nruitO do "espírito da coisa". Agora, o detalhé, 
o Percentual que devemos colocar, deve ser discutido. Creio 
que esse percentual deve ser mensurável a partir não de um 
número aleatório - 90 bilhões, 70 bilhões- mas a partir· 
de um percentual aceitável, mas que permita que õ -prõduto 
seja competitivo lê fora, do PIB, dentro das condições normais 
deste País. . 

Uma carga tributária muito alta, mesmo que nas ativida
des precípuas de exportação não tenhamos nenhuma tributa
ção, no que diz respeito às atividades periféricas, acaba agre~ 
gando imposto ~- JI1.Çrca9oriae~portável, mesmo quando ela 
é manufaturada. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. EX' mais um apar-
te? 

O SR. RONAN TITO- Pois não. Ouço V. Ex• 

O Sr- Almir Gabriel- O Deputado Luis Roberto Ponte 
conversou comigo a tespeito de um financiamento seguro para 
a área da saúde. Entre as possibilidades que S. Ex• expós, 
estava a de se utiliZar os_ imposto-s ·sobre bebidas e cigarros 
como financiadores do setor saúde. Ainda que do ponto de 
v-ista de dinheiro os-valores sejam os mesmos, do ponto de 
vista doutrinário é -terrível que se possa fundar todo o trabalho 
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de busca de saúde da coletividade brasileira sobre bens patoló
gicos. 

O SR. RONAN TITO- É verdade. 

~ Sr. Al~ir ~abriel :-.PortantO, __ a meu ver, do pçmto 
de VISta doutnnáno, trata-se de questão extremamente deli
cada. 

O SR. RONAN TITO - É o caso do livro "'Crime e 
Castigo", de DOstoiévski: quem fuffia-muito paga ml!itó_,_q_Uem 
bebe muito paga muito para -cuidar da saúde_- dele e_ dos 
outros. 

O Sr. Almir Gabriel- Nesse caso, interessará à saúde 
que mais se venda vícios e desvios, para que ela ~e_n.!t_<! mais 
recursos~_ Isso é muito ruiril do ponto de vista doutrinário, 
do ponto de vista -_de princípios. 

O SR. RONAN TITO - Vamos fazer como o italiano: 
oppure! Ou, por outro lado, vamos dizer o seguinte: na medida 
em que elevamos as taxas sobre a bebida e o fumo, penali
zamos os viciados, tornando mais difíCíl -o consumo desses 
produtos. 

Não sou adepto dessa idéia; creio que ó bolo fisêal deve 
ser um só. Devemos defender, no Congresso Nacional, que 
a repartição desse bolo seja tfanqüila, sem muita pressa, mas 
c_om percentuais duráveis. -

Por exemplo, acreditam os titulaies das Pastas da União 
que é um absurdo o fato de o município ter 22,5% do PIB. 
Acredito que ainda é pouco; eu gostaria que o índice_ fósse 
de 25% do PIB, no mínimo. Na Alemanha esse percentual 
que fica no rnunieíf)io varia: de 22-a 35%; Outros 10% ficãiii 
no Kreisstadt, que é uma junção de muniCl_jjios, uma asSoCia
ção de municípios. Por isso, t.iiTCprefeito - aconteceu cóm 
Helmut Schmidt, que era prefeito de Hamburgo _e foi_ser 
o Chanceler - pode realizar tanto· por_ sêü tniln_kípio ~- qu:e 
depois alça cargos mais elevados. No caso de Helmut Schmidt, 
ele pôde fazer tanto com os recursos de g_!.le--dispunha e com 
a influência sobre a universidade munidpal, que foi "gulrldãdO 
ao cargo de Chanceler. __ _ __ -~-

Ulysses Guiffiarães tihhã frases extraordináriaS. Dizia ele 
que ''o homem nasce no munit"ípio", VIve- no -mu.Oicfplo~-:·." 
e vai descrevendo a nossa vida. NingUém nasce no Estado 
ou no País; Nasce, vive e enfrenta problemas nó municíPio. 
Num determinado momento, ele diz: "Ao município só deve
ria ser proibido declarar guerra. No mais, tudo deveria ser 
atribuição do município". 

Nobre Senador Almir Gabriel, gostaria que tivéssemos 
um bolo tributário, um percentual sobre o PIB. Na verdade, 
na medido em que cresce o PIB, crescem- as necessidades 
e as exigências dos cidadãos. Poderfarilo::iter, portanto; um 
bolo fiscal que fosse distribuído entre Estados, MunicíPios 
e Federação. Poderíamos, aí sim, fazer planos decenais, vinte
nais. Mas como fazer planos com essa carg:a tributária teórica 
de 42% do PIB, se a arrecadação total do nosso PIB -muni-
cipal, estadual e federal- é de 21% do PIB. · 

Como Presidente da CPI da Evasão FiScal, tenho anotado 
distorções tremendas. No ano passado, três .empresas multina
cionais deixaram o País. Questionei uma de_las, argumentando 
que eram parceiros das horas boas e que se retiravam ao 
sinal de pequena recessão. Responderam que não estavam 
saindo por causa-de recessão, que já haviam enfrentado esse 
processo em outros países durante doze ou quinze anos. Esta-

. vam saindo porque produziam equipamentos que só o Go
verno - municipal, estadual, federal - consumia. Disse
ram-me ainda que pagavam todos os impostos, porque, sendo 
multinacional, não poderiam ser flagrados sonegando nem 
um cruzeiro, sob pena de serem considerados péssimos hóspe
des e serem mandados embora. s-egundo me disseram, a carga 
tributária direta sobre a venda pesava 36% e, para a con-cor
rente, 21% sobre a venda. Ora, tratava-s_e de uma diferença 
de 15%, embora possuíssem a melhor tecnologia, melhor pro
cesso de produção, melhor produto finaL Não poderiam, de 
fato, concorrer. Vendi3.m para o Governo e, por isso, apresen-

. tavam, nas concorrências, certidões negativas de todos- os tri
butos._ Por essas fazões, e_les não conseguiam ent~nder como 
a concorrente conseguia sobreviver e publicar o balanço Diário 
Oficial. 

Porta,nto, Senador, quando vejo, a partir da atual receita, 
qualquer tentativa de se arrumar aqui e ali, fico desanimado, 
porque o que vem é urna taxação, é maiS um impóstO. · · 

Uma empresa de médio porte, para escriturar todos os 
tributos, utiliza um absurdo de livros - são muitos itens e 
pautas que se devem abrir. Muitas empresas têm mais gastos 
com a questão administrativa, com ~eus escritórios, do que 
com a própria fábrica, dada_ a quantidade cada vez maior 
de impostos a serem escriturados. _ _ _ 

O que vejó ainda;- na filosofia do projeto de Luís Roberto 
Ponte é que tudo isso acaba. Ter-se-ia uma escrituração muito 
simples, muito adequada, só para apurar o Imposto de Renda. 
No meu entendimento, essas são as duas grandes vantageps. 

Agora, nós é que vamos mensurar a questão do percentual 
a ser arrecadado. V. Ex• tem toda razão: deve sér mensurada 
pelo PIB, nunca por um número aleatório, por exe!llplo, 77 
bilhões de dólares. Por que não 92 bilhões de dólares? Por 
qUe não 56 bílhões de dólares? 

Devo também lembrar a V. Ex•, dentro desse espírito 
do projeto do Deputado Luís Roberto Ponte, que h~ uma 
economia extraordinária para a máquina arrecadadora: calcU
la-se em 3% do PIB. Não tenho como calcular esse valor. 

Uma ·coisa que talvez eu tenha C()mo calcular é o quanto 
1Ss-O- 01lera diretamente as empresaS. De "quantos computa
.dol;'e.s e elementos categ~rizadqs_ precisa uma empresa para 
maritêr uma contabilidade em dia com todo esse emaranhado 
de irilPoStOs? Alguns chegaram a éontabilizar 58 itens entre 
impostos,_taxas, etc. Nesse número há um certo exagero Por
que contabilizaram, inclusive, a taxa mortuária. Para se fazer 
o enterro, exige-se o pagamento de uma taxa, que também 
foi contabilizada. 

Srs. Senadores. não conheço em outros países tamanhas 
exigências. __ _ - , - . 

De sorte que, vejo nesse projeto do Deputado Luís Ro
bertO Ponte duas vantagens básicas: a primeiià, simplifiCação, 
a segunda, diminuiç~o _abrupta dos impostos declaratórios pa
ra os impostos, que eu chãmaria auto-arrecaâatórios. 

O Sr. Gilberto Mirãiida- Senador Ronan Tito, V. Ex• 
concede-me um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com muita honra,-nÕbre Senador 
Gilberto Miranda. 

O Sr. GilbertO Mirailda - Paràbeniio-o~ ilustre -S~nado:r 
Ronan Tito, porque V. Ex• quando fala nesta Casa sempre 
traz contribuições para todas as áreas. Quando o Senador 
Almir Gabriel falQu sobre a Amazônia_senti-me mais à vonta
de para pedir o aparte a V. Ex~ Se V. Ex~ notar na Casa, 
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hoje com 14 Senadores, 6 são da região Norte: Senadores 
Almir Gabriel, Coutinho Jorge, Amir Lando~ Çésar __ Dias, 
Jonas Pinheiro, Ronaldo Aragão, ou seja, 50% da Casa são 
da região Norte. Por quê? Na região Norte falta tudo, Sena
dor. O que mais desejamos, nós da região-Norte, é o aumento 
do imposto com relação ao PIB. Porque se esquece o Brasil 
que tem o Brasil Norte e o Brasil Nordeste, que são completa
mente diferentes daquele da sua região, Seriador Ronan TitO, 
o Brasil Sudeste. Na região Norte não há energia, estradas, 
postos de saúde, não há nada. Se a União não arrecadar 
mais cada vez teremos menos. A única coisa qtie temos naque
la região é floresta sobrando, o que é proibido derrubar, é 
minério sobrando, também proibido de ser retirado, ora pela 
legislação interna ora pelas potências _extei'Itas. O que festa 
para a atividade económica? SUDAM e SUDENE, comba
tidas dia e noite por causa dos incentivoS-fis.cais. Então, a 
bancada do Norte, nesta Casa, com ·certeza, não vê a hora 
de o Governo tomar alguma medida para combater as desi
gualdades regionais. Quan~o se fala em __ município, tOdo niun
do imagina Um muriiCíp10 de Minas, de São _Paulo, do Paraná, 
mas ninguém imaginà "tini municíPiO. do Acre, do Amapá, 
do Amazonas ou do Pará. Aquilo lá é uma pobreza, uma 
loucura. Ou o Estado emprega, ou o Município emprega, 
e não tem mais nada, não há atividade económica nenhuma. 
Só com maior arrecadação, Senador, só, realMente, com uma 
maior participaç-ão é que Vamos mUdar essa realldã"de. Como 
V. Ex• diz, não é com US$70, US$80 bilhões, é um percentual 
acima de 25% do PIB, e que atinja, tambérri, esse PIB informal 
que nunca se sabe se é mais 50% ou mais 20%. Nós da região 
Norte torcemos para que esse imposto do PIB aconteça, pena 
que esteja demorando muito. Muito obrigado. 

O SR- RONAN TITO - Quem agradece sou eu, nobre 
Senador Gilberto Miranda. Gostaria de dizer a V. _Ex~ que 
um grande escritor mineiro, Guimarães Rosa- e- eu, camo 
mineiro, tenho-o na conta de um dos maiores escritores brasi
leiros, não só porque õ admiro muito, mas porque tive pouco 
tempo para ler em toda a minha vida- ,-disse: Minas são 
várias. O Brasil também são vários Brasis. · 

Muitas vezes, Oesta tribuna, disse que enquanto pensar
mos que o problema da Amazônia é da Amazónia e transfe
rirmos para aquela região um pequeno inceritivo fiscal, não 
teremos solução para a Amazónia; enquanto pensarmos que 
o problema do Nordeste é do Nordeste e distribuirmos um 
pouquinho de incentivos fiscais, não teremos a solução do 
problema do Nordeste. O problema da~ Amazónia não é só 
da Amazônia, é do Brasil; o problema do Nordeste não é 
só do Nordeste, é do Brasil. 

Estou falando até com um certo -corriplexo. porque o 
Senador Coutinho Jorge. que está ao meu lado, é homem 
do planejamento, homem que já foi secretário cte planeja
mento do seu Estado e sabe a importância que tem a·ptarieja
mento global. 

Há pouco tempo fizemos um simpósíõ, liderados pelo 
nobre Senador Beni V eras, andando pelo Brasil afora, falando 
sobre as desigualdades deste País. Não precisamOs - como 
disse muito bem o Senador Almir Gabriel - sair de São 
Paulo e ir ao Nordeste para verificar as grandes diferenças 
deste País; basta sair do centro de São Paulo e ir para a 
periferia. E ó qué Veremos lá? Uma diferença gritarite- que 
está se agudizando, se aprofundando. Sabemos as medidas 
que temos de tomar: precisamos tornar o Estado adimplente. 

Falamos em inflação. Como vamos terminar com a infla
ção, se não acabarmos com o déficit interno? Ninguém vai 
pôr na minha cabeça que todas as razões da nossa inflação 
depositam-se justamente no déficit; mas nirlguém é Capaz de 
me convencer também de que o déficit não é pelo menos 
a razão matricial da inflação. 

Como é que vamos falar em saúde, em educação, em 
fome. São muito bonitos esses programas de combate à fome 
e à miséria, e bato pãlmas para o Betinho que liderou esse 
movimento pelo Brasil inteiro. Não estou fazendo rlénhuma 
lróniã., pOis qüando fui Secretário do Trabalho e Ação Social 
do meu Estado cheguei a servir 150 mil refeições/dia além 
de abrir, na periferia -de Belo Horizonte, frentes de trabalho. 
É claro que não abri frentes de trabalho no centro, eu as 
abri no local em que viviam àqueles nossos irmãos que estavam 
à margem do progresso.~ 

()que precisamos, sem dúvida nenhuma, é de um planeja
mento global. Como planejar? Qual a arrecadação do ano 
que vem? QU-al a nossa tributação'?- De qual dinheiro dispo
mos? Ouvi outro dia o Secretário da Receita eufórico dizendo: 

- "AUITientei a arrecadação em -qüãSe 600 milhões de dólares". 
Se eu fosse norte-americano, diria para ele: pean~ts_ (am~n
doins). O que quer dizer 600 milhões de dólares para este 
PIB?! 

Senador Gilberto Miranda, há pouco tempo visitei as 
bãses de lançamento de sã.télites da Barreira do Inferno em 
Alcântara, Maranhão, o que enche de orgulho qualquer brasi
leiro. Vi técnicos nossos apropriando-se de tecnolog~a extraor
dináriàS. Nordestinos, cabeças chatas, que sabem tudo. Toda
via, os projetas estão dormitando, aquilo lá está se esfacelando 
por falta de recursos, por falta de US$25 milhões para ser 
levado adiante! 

Por amor de Deus! Estamos_- desculpem-me - como 
cachorro correndo atrás do rabo._ Não queremos olhar para 
frente e vislumbrar os grandes problemas deste País. Aliás, 
penso que ninguém quer, potque não vejo nenhum brasileiro 
reclamar do fato de as televisões, nos horários nobres, não 
çlebaterem os grandes problemas nacionais. Em todas as partes 
do mundo desenvolvido, nas televisões o horário" nobre é reser
vado para discutir os problemas nacionais. Em nosso País 
isso hãO te-m iinpoi"tâhcia, VamOS conthui.ar vendo novelas. 
vamos continuar fabricando o imaginário Cóletivo e, ao mesmo 
tempo, vamos continuar criandO programas bem intenciona
dos, e até sérios, de compensação social. 

Não estou dizendo que a CPI que apura a questão da 
corrupção no Orçamento não é importante. Ela é importã.nte. 
Mas não aceito que todo o Congresso Nacional pare porque, 
neste momento, ternos uma CPI. Quantas CPI já tivemos 
e ainda temos de igual importância ou mais importantes do 
que esta do Orçamento? 

Outro dia recordei aqui o Governo Juscelino Kubitschek. 
Enquanto ele governava, a UDN dizia que havia corrupção 
em tal lugar. Juscelino mandava apurar· as denúncias, mas 
suas obras continuavam. 

Qual a nossa proposta? Qual o nosso projeto? O que 
temos que levar adiante? Qual a proposta do ExecutivO? 

Ficamos, então, prbctirahdo fatoS e dando satisfaçãg àqui
lo que dá mais Ibope, àquilo que vende mais jornal e não 
àquilo que interessa ao País. _ _ _ 

Hoje o Senador Gilberto Miranda e eu vimos, quando 
discutíamos urna Ieí da maior iriljJCirtâii.Cia, que é á I.:eí das 
Patentes, quando havia duas Comissões reunidas, cada grupo 
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defender seus interesses, dizendo que_: Ou se faz do jeito 
que interessa ao seu grupo ou estarão tudo perdido" .. 

TiVe de dizer a determiriado cidadão: escuta; o· senhor 
está pensando na sua classe, mas aqui teiilos á obrigação de 
pensar não num país imagináriO, mãs n9 cidadão, OU: naquele 
que nem chega a ser cidadão, naquele nosso irmãO que está 
à margem da sociedade. 

Reservas de mercado, já fizemos. Na questão da ciberné
tica, enriquecemos dezesseis empresas e átr-asa:rnóS-·~a ilo~sa 
tecnologia interna. O que ganhou o povo? Eu 'Sei quem ga_nhou 
com isso. -- - · - , · -

Ou enfrentamos os p·roblemas do País com corage~. com 
seriedade, ou esse elefante continuará amarrado ·num· p-é de 
alface. · · · - - - · ··· · ···· 

O Sr. Coutinho Jorge- V. EX' permite-me um aparte?· 

O SR. RONAN TITO..:.. Ouço V. EX! com muito praze,, 
nobre Senador. 

O Sr. Coutinho Jorge- Meu caro Sei1ador Ró~ari,Ti:to,
V. Ex•, como sempre, faz reflexões absolutament~·côrtet'a.S, 
oportunas para o momento político nacional. V. Er, de Certa 
forma, provocou este Senador quando se referiu eXatarilenie
à necessidade do planejamento no País. Na verdade, embora 
não seja especialista no assunto, conheço um pouco o planeja
mento e poderia dizer, de forma bastante sucinta, que, ·na 
verdade, o planejamento é'uma metodologia que as·sO~jêdadeS 
usam para orientar o processo de tomada de decisão. Sighifici 
dizer que se discute a tomada de decisão porque exis.~l'!l alter
nativas~ Não existe só um objetivo, urna meta, um caminho; 
existem caminhos· diferencTidos, metas 'inúltíplas,- objefivos 
díspares, que são- conflitantes_entre si e que interessam a· gru
pos sociais diferentes, portanto. O planejamento, exatamente 
como V. Ex~ se referiu, é essa metodologia_que permite vencer 
esses conflitos e tentar discutir as alternativas possíveis e_ viá
veis para aquele momento histórico, p3ia aquela á:.ãlidade, 
para aquela situação. Lamentavelmente;·V. Ex' tem razãQ':. 
o Brasil não tem plancjamento. No momento, o BraSil- passa 
p'Or dificuldades gravíssimas, e o seu- sétor públkó não tem 
aquilo que nós poderíamos chamar, pelo menos, de um plano 
global; significando dizer definir que caniitihOs, que objétivos; 
que prioridades, entre as prioridades, são possíveis. É impoT-' 
tante, portanto, -quando se tem recursos eseassos; definir Como 
maximizá-los em favor de certas metas e·de certos,objetivos. 
O Brasil, lamentavelmente, não tem uma proposta de plãneja.:. 
menta, ou seja, uma proposra· de grandes objetivos a ating~r, 
de grandes metas a perseguir e, portanto ;'de estratégiaS"" .clara!; 
para chegar a eles. Falta-nos isso. V. EX•-mOStrou-hos, muito 
claramente, vários problemas, como, p_orrexemplo a falta_ de· 
planejamento, a falta, portanto, de defini-çao dar~ ~e priori~ 
dades, que a sociedade devia discutir e que·o Congresso devia 
equacionar. V. Ex~ refei"ii..i-Se ao Orçá:ffientó; e pOsso fhe âizer 
o seguinte: discordo radicalmente dos instr1Jmentos_de plane
jamento insertos na ConstituiÇãO brasileira. A LD<l.- Lei 
de Diretrizes--Orçamentárias, deveria Ser tli:n plano anual .de 
trabalho. Aqui, antes da elaboração da pr6posta global, deve· 
riam ser discutidas as prioridades para·o_ Brasil em âmbito· 
nacional. Não há isso. Há um equívow·lnetodológico. Em 
função disso, o Orçamento é ma1 condUzido. Na verdade, 
o que ocorre na ·elaboraçã-o do Orçam'enró é que o Governo 
Federal impõe uma proposta, porque n-ão~ rem saída - ele 
está amarrado também, é obrigado a cumprir a seqüêncía 

não tem um plano que tente mudar a realidade nacional. 
Os parlamentares, por sua vez, tentam analisar o OrÇamento. 
Alguns deles apresen_tam as emendas que julgam justas, opor
tunas_ a seus EstadoS, o que é uma obrigação do Parla~enta_r. 
Todavia é um círculo viciosO, que precisa acãbar. Se cOntinuar 
como está, será impossível o Brasil mudar. No seu- enfoqlie 
a respeito do financia_mento do setor público, V. Ex~ mostra 
que para conseguir o desenvolvimento, para atingir o_ objetivo 
dã.Nação_, é nece~sário planejamento, o que, lamentavelmen
te,- hão exi_s__te. Existe improvisação ê não planejamento. Ora, 
C<?~Q, ~nseguir isso, s~_ não temos condições de financiar 
o desenvolvimento?. Captar recursos por meio de taxas, de 
tributos,_ -significa Obter instrumentoS para financiar o setor 
público para que ele possa, definidas as prioridades, aplicar 
~e financiamento -em favor do_ desenvolvimento. Então, o 
proble~a está na raiz: n_~o existe planejamento e não existein 
prioridades. A nossa estrutura de financiamento do se~or pú
blico é arcaica, ultrapassada. V. Er propõe a discussão de 
alternativas prováveis, inclusive elogia a proposta do Depu
tado Luís Roberto Ponte como alternativa_._ como uma fórmu
la, talvez, capaz de viabilizar o financiamento do setor público. 
Não tenho dúvida de que V. Ex~ toca num ponto crucial 
e fundamental: o que queremos para o Brasil? Poderíamos 
queter aquilo que fosse mais importante para o seu desenvol
vimento, como ·a melhoria da qualidade de vida, ou seja, 
precisávambs, pelos menos, planejar o que queremos, já qile 
existem_ várias alternativas e .o planejamento ê um método, 
ap~nas, que orient~ a escolha da alternativa desejável e possí
v.el para a ·sociedade brasileira. V. Ex• mostra tamb.én:t_como 
financiar .essa.busça do .se_tor público. Nossa estrutura tribu
tária _é _coínplicada, arcaica, ultrapaSsada, que precisa serre
pensada .rigorosamentt;:. Eu diria qt,~e a discussão que V. Ex~ 
propõe, hoje é importante, oportuna, necessária e--deve ser 
aprófundãda, V, E~ traz;..nos realmente lições importantes. 
O -~_enado e o Cpngres_so têm a responsabilida de de discutir 
isso intensamente. Não ten_ho dúvida nenhuma disso, Parabe
nizO--V. Ex_~ Concordo --:-- vamos assim dizer - em gênero, 
nú.t:tteto .. e. grau·com tudo que V. Ex~ nos disse até este mo-
nlent_o.. ..... . · 

O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex•, sensibilizado, 
porque tellho o aval de um homem Que só_ apenas pela mo
déstia nãó qtiís, no início do seu discurs9, mo~trar a sua compe
tência co-mo-planejador, mas, ao longo do aparte ficou muito 
claro que V. Ex~ sabe muito bem o que é planejar e principal-
mente a necessidade do planejarriento._ -

·, • O Sr, Elcio AlvJires ~. Penníte·me V. Ex• um aparte? 

"O SR'.'ROJ\IAN TITO~ Ouço V. Ex•, nobre Senador 
ElCi:O-Alvares: · 

L o! '• 

O SJ:" .-Elcio Alvares- senador Ronan Tito, as suas pollde
rações, seja no âmbito do plenário ou nas próprias Comissões, 
têm sempre o sentido de convocar esta Casa para as responsa
bilidades que lhes são inerentes. O seu discurso, que é uma 
seqüência de_ohservações judiciosas, toca em um ponto que 
gostaria tamb~ém _de enfatizar ·em regi110e de _aparte. A nossa 
Casa~ em. virtude de _a Comissão Parlamentar de Inquérito 
estar investigando irregularidades no Orçamento, realmente 
sofreu relativo imobilismo, Não diria somente o Senado, mas 
o todo, a Câmara dos Deputados, o próprio Congresso, E. 
agora, tristemente,_ verificamos que _ _a Revisão ConstituCional 
enfrenta problemas sérios, como se nã9 bastassem os proble-



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II} Quarta-feira 10 10365. 

mas políticos, aqueles inerentes à própria meCãrlica do funciO
namento. Neste momento, temos de ter uma preocupação 
de grave responsabilidade, através dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que tem uma míssão muitO estrênua 
a cumprir. E eu gostar?.a 9e fazer um registro ao Plenário, 
pois é a primeira oport'Uniâade que tenho num dia em que 
o Senado realmente movimenta sua sessão plenária. Tivemos 
uma felicidade muito grande porque presidindo esta Comissão 
está um colega com um atributo magníficõ~- _que é o Senador 
Jarbas Passarinho. Como componente da Comissão acreditei 
do meu dever, dentro da ênfase que V. EX' está '4ndo exata
mente à responsabilidade de participação dos Senadores e 
Deputados neste momento, fazer este elogio que está bro
tando do fundo da minha consciê~cia, pOh]ue- ó Senador Jar
bas Passarinho tem enfrentado também muitas dificuldades, 
a.té mesmo pelo comportamento da Comissão. Ontem, eu 
tive a oportunidade de perceber que S. EX' chegava até a 
ter uma certa ponta de irritação, eni virtude ~e_ alguns_ parla
mentares que integram a ComiSsão fomeiltãrem a velculação 
de determinadas notícias -que não constroem neril em favor 
da verdade e nem em favor desta Casâ. O Senador Jarbas 
Passarinho tem sido extremamente grave na colocação presi
dencial de advertências perinanentes. Parece-me que determi
nados setores, sejam ideológiCos ou partidários, não percebem 
que acima de todos nós está a dignidade do Congresso Nacio
nal; acima de todos nós existe uma responsabilidade que se 
transmite não apenas pelo discurso que tem-alcance ou acús
tica, ntas pelo comportamento de cad~ um, construi11do como 
base primacial da dignidade do Congresso Naçional a sua 
participação ativa e natural nos atos que lhe são mais comezi
nhos. Hoje, as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e de Assuntos Económicos tiveram a oportunidade de colocar 
em debate o projeto de patentes. V. Ex~, como sempre, foi 
um partícipe brilhante, talentoso, dedicado e até certo ponto 
instigante, porque é do seu hábito, do seu- temperamento. 
Cada colega, dentro da sua Comissão e no plenário, tem de 
trazer, neste momento, essa colaboração d_e part~cipação, por
quê õ Congresso Nacionar-ttão -é srmptesmente -ou -exctUSiva.: 
mente a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Presidência 
de Jarbas Passarinho tem sido algo que nos dá esta tranqüi
lidade. No momento em que esta Comissão cumpre a sua 
tarefa tão bem orientada, e S. EX' sabe fazer as advertências 
na hora exata, temos de assumir o nosso papel dentro do 
contexto geral. Observo no discurso de V. EX', mais uma 
vez, a palavra de convocação, tie advertência e, acima de 
tudo, .essa acuidade que tem V. EX' de nos dizer que o mo
mento não é apenas de perplexidade; que o momento é muito 
mais de respon.sabilidade para cada um assumir o seiu papel 
no desempenho do Congresso Naéional. Receba meus cumpri
mentos e continuarei ouvindo V. Ex' com o prazer de sempre, 
porque eu colho em cada discurso, em cada oração desse 
grande representante de Minas GeraiS, uma lição que será 
aproveitada para o futuro. E hoje, mais uma vez, com o 
discurso que- oom:eçmf despretensioso, dentro da mecânica 
de uma sessão rotineira, V. Ex~ repete, não para surpresa 
minha que o conheço de perto, mas párá gáudio de todos 
nós, uma oração que se inscreve como uma 'página de adver· 
momento de tão grande responsabilidade para o Congresso 
Nacional. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço sensibltizado, nobre 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço o aparte do nobre Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar·_ Nobre Senador Ronan Tito, 
também estou entre aqueles que vieram ao plenári"o para 
aplaudi-lo. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado. 

O Sr. Magno Bacelar - O meu aparte também é de 
solidariedade para com a atitude de V. E~ sobre três aspectos. 
O primeirO, que cOnSidero mais grave, é a falta de planeja
mento em nosso País. Depois,-V. EX' toca em outro assunto 
não menos importante, que é a falta de divulgação dos debates 
pela imprensa e pela televisão, principalmente ~o horário no
bre, das questões que o País está a reclamar soluções. E, 
finalmente, como disse o nobre Senador Elcio Alvares, a ques
tão mais importante do momento atual. Nada impede que 
~ CPI prossiga nos seus trabalhos, dê uma resposta à Nação. 

-resgate à credibilidade desta Casa. Mas muito menos está 
a nos impedir a nossa consciência- de que devemos continuar_ 
trabalhando, porque uma coisa não é iricompatível com a 
outra. O Congresso precisa tratar dos assuntos urgentes. Sr 
não temos condição de fazer a Revisão Constitucióilal. Vamos 
analisar e trabalhar para resolver os problemas mais Urgentes. 
O que-não podemos é continuar ria inércia~· no a4Dva!~amento, 
dando à Nação brasileira a impressão de que o Congresso 
não está viverido o grave momento que o País atravessa. Para
béns a V. EX' 

O SR. RONAN TITO ~Agradeço a V. EX' 

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

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, advertido pela 
luz vermelha~ agradeço a participação do Senador Magno Ba
celar, e ouço. finalmente, o nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitaeio _Cafeteira- No}?re SenadQr_RQJJªn_ Tito--l 
como o nobre Senador Magno Bacelar, ·também venho para 
aplaudi-lo. Se eu pudesse aduzir alguma coisa a'? _proJ!uncia
mento de V. Ex•, eu diria que o que está deixando a população 
perplexa é a declaração -continuada de que o Ministério da 
Fazenda tem as medidas para baixar a inflação; está estudando 
o momento adequado de aplicá-las, se as aplica nesta semana, 
no fim do mês, ainda este ano ou só no próximo ano, dando 
a impressão de que gosta de ver o poVo sofrer. Se há o remédio 
~ eles o conhecem, então não_ aplicam porque não querem 
aplicar. Esse comportamento está deixando a população revol
tada, porque todo_s lêem que as medidas estão prontas, com 

-ou sem a Revisão Constitucional. E por· que não as coloca 
em prática, se a cada dia aumenta a inflação e, na mesma 
proporção, aumentam a fome, o desemprego, o subemprego, 
o desespero, a desesperança que vai grassando em toda a 
população? Dizia ontem, nobre Senador Ronan Tito, que 
uma das questões que temos de examinar é que medidas tomar 
contra uma classe como a dos economistas_. O médico quando 

_falha no tratamento ou na operação pode perder seu diploma 
e até ir para-a cadeia. Se um engenheiro calcula mal um 
prédio e a obra desaba, ele também perde o seu diploma 
e pode ir para a cadeia. Mas o economista não. O economista 
pode fazer toda sorte de planejamento e jogá-lo em cima 
da população sofrida. Depois, se não obtiver resultado, dizer 
que não deu certo-porque surgiram dados não previstos que 
impediram a resolução do problema. Nossa moeda já foi Cru-
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zeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro de novo, Cruzeiro 
Novo e agora é Cru.'?eiro Real. M~s o que existe de real 
é o sofrimento decorrente da desvalorização desta moeda a 
todo dia. A cada dia a moeda vale menos, e conseguimos 
algo que é inédito nó mundo: o mercado paralelo está mais 
baixo do que o mercado comercial. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, como havia prometido, estou encerrando · 

esta peroração, concitando nossos companheiros a que anali
semos todas as opções que temos e todas as ofertas de idéias. 
para que possamos estudar uma reforma fiscal ~ tributária. 

No fim do ano, em quase todos Jls anos -:- _e hoje já 
não há mais surpresa - surgem. mai~- dois ou ti-~- .i~p-o_?tos 
novos e mais aumentos de alíquotas. ~ o pior é que, no ano 
seguinte, a arrecadação não aumenta, mas aumenta a injUstiça 
e o cipoal de leis. 

Muito-obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Nabor 
Júnior, 2<? Secretário, deixa a cadeira da presiaência, 
que é ocupada pelo Sr. Luddio Porte/la,_ suplente_ _4e 
Secretário. - - -

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Si-._ Luci
dia Portel/a, suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é o_cupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

Durante o Discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Hum
berto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 2~ Vice-Pre
sidente. 

ASRA. EVA BLAY (PSDB.-SP. Para uma breve éomu
nicação. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: trago aqui Uma carta do Embaixador Paulo Tarso Fle
cha de Lima, que amanhã deixa o Pafs e que me faz portadora 
da seguinte mensagem: 

Concedo a palavra, pata uma breve comunicação, à_Sena
dora Eva Blay. 

A SR• EVA BLAY (PSDB- SP. Para uma breve coniti.ill
cação. Sem revisão da oradora.)- Sf. Presidente, ~~-~-- ~en;:t
dores: trago aqui uma carta do Emba"iXador PaulO- Tarso Fle
cha de Lima, que amanhã deixa o País e que me faz portadora 
da seguinte mensagem: 

"De regresso a Londres e ao se concluir o proc-esso 
co-nstitucional de aprovação do meu nome para exercer 
as funções de Embaixador em Washington, venho tra
zer-lhe o testemunho de minha melhor disposição de 
servir ao País e o agradecimento· ao Seri3do Federal 
por esta desvanecedora demonstração de confiança na 
atuação de um profissional que, ao longo dos ültimos 
quarenta anos. dedicou sua vida ao serviço do País. 

Por seu intermédio, expressu a essa calenda Casa 
do Congresso Nacional o meu preito de admiração e . 
respeito e a certeza de que o povo- brasileiro tem no 
Senado Federal personalidades à altura dos grandes 
desafios que se apresentam à inexorável trajetória do 
Brasil em direção ao seu destino" de grandeza. 

Cordialmente,- Paulo Tarso Flecha de Lima 
Aproveito esta oportunidade para desejar ao Embaixador 

que, de fato, cumpra as tarefas que sabemos que ele poderá 
cumprir c que são tão necessárias para o País ne"ste nlomento. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra 
a V. Ex~ 

_ OSR. MÁURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma 
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: esta 
Casa tem debatido exaustivamente -e o fez agora de forma 
prolorigada ao ensejo do pronunci~mento do nobre Senador 
Ronan Tito .:___ sobre os· trabalhos que estão sendo levados 
a efeitO pela Comissão Parlamentar de Inquérito, com o obje
tívo de apurãr-- irregularidades praticadas na elaboração do 
OrçamentO da União. 
_____ ):!l mesnlo já_~~v-~_9(>ortunTdade d6 ocUpar a tribuna desta 
Casa para; como-um dos nomes referenciados no depoimento 
initi3ldo Sr. José CarloS AIV_es dos Santo.s, apresentar, naque
la ocasiãO, os fatos esclãi6cedores que permitfsS'em identificar, 
para o conhecimento dos meus PareS, o que tem sido a minha 
postura na vida pública brasileira. 

Mas hoje, Sr. Presidente, ao ocupar a tribuna, ao vir 
a este microfone, d~sejo me reportar a um artigo verdadei

-rã:m.ente lapidar da notável escri_tora Rachel de Queiroz, publi-
cado no último sábado. O artigo está assim intitulado: -

-Os culpados-e -OS inocentes. 
O Brasil todo está ouriçado, aflito, envergonhado, 

danado da vida: claro, não era para menos. Só se fala 
em vergonha nacional. E tem até gente - como eu 
-que, de certa forma, se sente otimista. Afinal, estão 
desço brindo os crhnes ocultos, estão furando o tumor. 
espremendo o pus e, continuando nesse embalo morali
zador, chegarão até ao carnicão! 

Pelo que se vem apurando, se há no Coitgresso 
uma minoria de anões transgressores, há uma maioria 
de_ gente limpa, que está cuídando de descobrir a verda

-- de, de apurar as falcatruas e _sanear o Legislativo. Va
!UOS a eles! É o que o Pafs espera. 

Contudo, contudo! E preciso muito cuidado neste 
zelo inquisitorial, que s_e apossa dos que por ora fazem 

---o trabalho da polícia e, logo mais, _farão o de juízes. 
É preciso muito cuidado._ Só soltar nomes depois que 
verificar que há sobre eles não apenas alegações de 
c;:ulpa, mas indícios reais de culpa. Indícios veementes, 
irrecusáveis. Aquela lista do mafioso Fernandes, que 
fé pode merecer? Sentado à mesa do interrogatório, 
advogado ao lado, parecia o próprio anjo do juízo final, 
decretando quem era inocente e quem o culpado. O 
i_nterrogador ia lendo_ os_ nomes: "Fulano de tal!" E 
o sujeito levantava a Cabeça. nem _pensava, dizia em 
voz empestada: "'Sim" ou ''Não". E então a: mesa 
marcava sim ou não, como se os palpites do cara fossem 
a própria voz da Justiça. 

Isso eu sou contra. Embora vários dos nomes que 
_ele indicou_ se tenham demonstrado como de culpados 
mesmo - ainda me parece que não se poderia dar 
tal publicidade e tal.~redibilidade às denúncias ditadas 
por um ladrão confesso, .um suspeito de uxoricídio, 
um passador de dinheiro falso e mais crimes Qe que 
o acusam. 

Creio que o certo seria anOtarem-se os nOmes dos 
denunciados, verifiCar a verdade ou mentira da acusa
ção, e só depois de descobertos os tais indícios veemen
tes partir para acusação pública. 
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A gente pode lá saber o que vai no _coração d~_quele 
homem? Os rancores~ -os ressentimeritos, até mesmo 
as leviandades que, aliadas à sensação de_ poder que 
lhe dá aquela oportunidade de vingar-se, de criar cúm
plices; de, dentro do seu poço de lama. atirar lama 
em quem ele não gosta. _ _ _ 

E a avidez.com que a luta política incita os inqtiiríM 
dores a acusar adversários_ que lhes podem ameaçar 
a situação eleitoral, nos pleitos do ano próxim<"!? E 
certa meninada irresponsável da imprensa, que quer 
ver mesmo é o circo· pe-gar fogó e vai passando adiante, 
sem exame, qualquer insinuação_de _culpa contrâ os 
que talvez estejam de mãos realmente limpas? 

Vamos pegar, com empenho e severidade, todos 
os ladrões- anões, ou gigaiites, quando qs de$masca· 
rarmos. Processar.- botar na cadeia, cassar mandato 
-fazer tudo que eles merecerem. 

Mas se merecerem. Quando merecerem. Não há 
mais perigoso iníquo do que es~es julgame-ntos_ sumá.
rios, feitos no auge da paixão coletiva. 

Não se pode abrir manchete em_ jornal, declarar 
ao vivo e a coreS na TV ciue há "suSpeitas", ''indícios", 
"acusações" contra um senador, um deputado ou um 
ministro. A cOisa nihis perigó-sa ·do mu_ndo é quando 
a Justiça se arriSca a fazer inj!_!~~iç~~-· _Lembra~-se ~a 
InquisiçãO? Bãstava um inimJgO _ãpare~er denunciando 
um herético, lá se prendia o coitado, lá se torturava, 
lá o punha na fogueira. Por simples denúncia sem pro-
vas. -

A política é tão perigosa quanto o}<iriatls_mo reli· 
gioso. Para destruir um rival, um político fanático é 
capaz--de tudo. Será que todo o mundo já esqueceu 
as atrocidades praticadas nos famosos ''porões da dita
dura", durante a repressão à guerrilha urbana e às · 
conspirações de esquerda? - - -

Justiça é muito bom, castigo 4 ótimo, e todos cla
mamos por ambos. Mas cuidado: a reputação das pes
soas é matéria- delicada demais para se pôr nas mãos 
e na boca de qualquer leviano ou ressentido." 

Este, Sr. Presidente, é o texto do artigo magistral da 
escritora_ Rachel de Queiroz, que tem renome internacional, 
integrante que é da quase centenária _Aca~emia Brasileira 
de Letras, de cujo plenário é figura verdadeiramente estelar. 

Fica o registro, Sr. Presidente, e com ele a _advertência 
a quantos forem chamados a deliberar sobre os rumos da 
CP! do Orçamento. 

o SR. PRESIDENTE (Levy Dias) :_Concedo a palavra 
ao ilustre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- Rb. Pronuncia· o se
guinte discurso. Sem revisão do_ orador.) - Sr. ?r~sidente 1 
Srs. _Senadores, ilnquietação sísmiCa abala a sociedade brasi
leira, desconfianças se agiganta~. descrédito ciesce a todo 
dia, insatiSfações __ se acumulam. Todavia, Sr. Presidente, en
tendemos que esse estado de ebulição social tem um diapasão 
para realizar o concerto desse quadro at~rrador. _ _ 

Confio que a CPI, com- serfnídade, vai apurar e definir 
responsabilidades segundo os ditames da Justiça. Todavia, 
Sr. Presidente, não basta que se_ p4na culpados. É preciso 
muito mais que se adentre em reformãS institUcionais; é pre
ciso impriinir um ritmó -âe mudanças para que esse quadro 
não se repita porque esse qti.adró não é de agora. Ele vem, 

desde há muito tempo, fecundado, e eclodiu nesse escândalo 
nacio-nal. 

É por isso -que eu, desde quando relatei a CP! do PC 
Farias, refletindo sobre esse quadro que já se desenhava, 
cujas teias pude aferir no curso das investigações, sem, é 
claro, adentrar na responsabilidade pessoal. Mas o mecanismo 
era Perfeitamente visível; ali estava, como o ovo da serpente. 
Não era necessário uma lupa para verificar .que a peçonha 
já estava pronta, e o bote seria fatal. 

Sr. Presidente, sugeri uma série de medidas para serem 
adotadas em regime de urgência por parte do Congresso Na
cional, a fím de evitar que os fatos que se gestavam viessem 
a acontecer. Mas todos fizeram ouvidos moucos. Ninguém 
ousou levar adiante uma idéia, um projeto daquilo que tive 

_ a oportunidade de abordar, mesmo com simplicidade, com 
singeleza e, sobretudo, diante da pressão das circunstâncias. 

Referia-me, Sr. Presidente, exatamente ao-tema "finan
ciamento de campanhas". porque o fulcro, a origem-de todas 
essas questões, a justificativa primeira sempre foi o pano de 
fundo do finaricíarrierito das campanhas eleitorais. Entre os 
vários temas candentes de que a CPI foi palco, não deve 
ficar ofuscado o que, talvez, esteja na origem dos principais 
problemas que nela se debateram: o finan_ciamentq_ das campa
nhas eleitorais. _Como e por qUê -são financiadas as campanhas 
eleitorais? Quais as bre-Chas e falhas da nossa legislação eleito~ 
rale, principalmente, como se poderia aperfeiçoar essa legisla· 
ção? São questões às quais não nos podemos furtar, sob pena 
de permanecermos no nível da hipocrisia que gera a impuni
dade e_ as aberrações a que-assistimos recentemente_. 

Sr. Presidente, eu passava a analisar o custo de uma 
campanha com dados, sobretudo, dos jornais, acerca de uma 
possível monta de recursos que seriam gastos nas campanhas 
que se avizinhavam, que eram as campanhas para prefeitos 
e. vereadores. E louvando-me nessas- informações-, -sobretudo 
dadas pela própriã imprenSa, eu dizia que o~ candidatos a 
prefeitos das grandes capitais gastarão em torno de 20 milhões 
de dólares._ Referindo-me, também, a uma cif_r_a do_ DIAP, 
lá -ficou, pelo menos, anunciado que, em média, a eleição 
para cada Deputado Federal, na última campanha, tinha custa· 
do, no mínimo, 100 mil dólares, e que cerca de 80 parlamen
tãréS haviam gasto maiS de 1 milhão de dólares para a eleição, 
sem contar com o trabalho voluntário- e <::om uma sé ri~ cfe 
fatOres que também fazem cre-scer essasdfras e esSes n~Jmeros. 

E, aí, eu passava a analisar o texto constitucional, art. 
17, II e III. Realmente, nesta hora, tenho de assentar, perante 
esta Casa, que a nossa legislação constitucional, em termos 
de financiamento <Je campanha, em termos de _proibições e 
abU:sos do poder económico, foi ténue, leve, quase impercep
tível. Não ousamos. aprofundar esses institutos na Constitui
ção, e a CoristituiçãO se tornou-·flácíâa e o processo eleitoral 
aberto aos interesses do poder económico, com todas as portei~ 
ras escancaradas para que as empreiteiras, as prestadoras de 
serviço- público pudessem eleger bancadas fiéis aos seus inte
resses. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AMIR LANDO :__Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Amir Lando, 
V.- Ex• está ferindo um tem~ de magna impor~ância. Aliás, 
hoje, esta reuniã.o do Senado está sendo marcada pela palavra 
forte de companhelfos nossos, abalizadamente, tratando de 
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problemas tão graves. V~ Ex~ toca numa ferida muito grande, 
que é exatamente a corrupção eleitoraL Mas qu~ro dizer a 
V. Ex~ que a lição não é tão facilmente aprendtda e que, 
no exato dia de hoje, no exato momento em que V. Ex• 
discursa e eu o aparteio, nesta exata hora, os Estados registram 
pretendentes a cadeiras na Câmara dos Deputados e no Sena~ 
do Federal, pretendentes ao Governo, pessoas que se julgam 
aptas, única e exclusivamente porque dispõem de yerbas para 
serem gastas durante o pleito. Ainda está em vtgor aque)~ 
tabela odienta de que uma cadeira de Deputado Federal ava
lia~se em cada Estado, porque cada Estado_ tem aproxima
damente o seu preço. E já há até quem avalie da seguinte 
maneira: poderia candidatar-me por Sã<;> Paulo, !l'as candida
tar-me-ei pelo Piauí, porque lá a cadetra é mats barata; 11:o 
Ceará, em Alagoas, a cadeira é mais barata; no Ri_o. é m~s 
cara. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, a cade1ra é mats 
cara. E assim, um cidadão que pode candidatar-se pelo Rio 
de Janeiro, pode candidatar-se também pelo Rio Grande do 
Norte, desde que atenda à questão_ do domicílio eleit~ual. 
Não faltará partido para essa gente. Não faltará o registro 
na Justiça especializada em eleição, na Justiça Eleitoral. Não 
haverá impugnação à candidatura; D.âo--haverá impugnação 
à vitória. E o COngresso Nacional há de receber corruptos 
exatamente por esse sistema que sofre, neste momento, a 
detida, a autorizada análise do Relator da CP! que levou 
ao impeachment o Presidente Fernando Collor de Mello. V. 
Ex~, que se teveste de uma importância natural pelo brilha~te 
desempenho de seu mandato, ainda se acresce da respeita
bilidade pela missão exemplarmente cumprida. E, quand? 
trata de um assunto dessa natureza, o faz com tanta profi
ciência, com tanta profundidade _e clareza, que eu ilão poderia 
deixar de oferecer a miriha inodestfssima Contribuição. Falo 
no momento em que temo pela minha própria candidatura. 
Eu, Senador Cid Sabóia de Carvalho, do PMDB, posso ser 
tragado dentro do meu próprio Partido. por uma_ avalanche 
de dólares. Há muitos métodos pelos qua1s se baseia qualquer 
candidato ao-senado, não no fundamento financeirO, mas 
no fundamento de vocação, de trabalho, de luta e de compro-_ 
candidatos_ naufragarem no universo finariceíro em que se 
dá a corrupção eleitoral no País. Isso pode vir com um ca?di
dato milionário que se apresenta a esse ou àquele partido, 
ou que se achega a um partido pequeno e se candida~a. até~ 
do seu partido, por -uma coligação que se sedru: pel? tmp~no 
dos dólares, pelo império do gasto, pela perspectiva financeira. 
V. Ex• toca numa ferida muito grave. Faço este aparte para 
concordar com a advertência, que. em síntese, é a razão de 
ser de sua palavra esta tarde no Senado Federal. No mom~to 
em que V. Ex• discursa, ainda há pessoas inaptas, mas que 
se acham com forte possibilidade de c!tegar a _e_st~ Casa, à 
outra Casa ou a uma ASSêrilbléia Legislativa pelo único _fato 
de ter dinheiro. Não tem dinheiro? Não chegará. Tem dinhei
ro? Cheg3ri[ Que vamos fazer, Senador Amir Lando? Talvez 
a CPI que, neste momento, decorre no âmbito do Congresso 
Nacional seja o grande sínal vermelho para essa canalha que 
quer continuar pervertendo o Poder Legisla~ivo do País e 
também o Poder Executivo. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, após as.palavras de V. EX', p~oferidas _com a pro
priedade e o_ brilho de que careço, eu Já podena encerrar 
o meu discurso·. Mas ouso passar pelo aparte de V. Ex• _e 
progredir, porque V. Ex•. pôde perce~er o tema e dar as ~nclu
sões, fazendo as dendncias necessánas desse processo. 

Mas a pergunta que se deve fazer ---:-:- que t!U também 
já fiz e escrevi para a Nação int~ira--:- ~ a_seg~inte: de on~e 
vem o dinheiro necessáriO? Os recursos obt1dos por meiO 
das contribuições dos militantes estão longe de dar conta de~
ses montantes tampouco a ajuda do Estado. Embora a Consti
tuição, no art'. 17, § 3\', preveja que os partidos têm direi~o 
a recursos do fundo partidário, este fundo, em verdade, nao 
funciona. e não há interesse· de tornar clara a origem dos 
recursos, porque muitos preferem eSsa via oblíqua de obter 
vantagens, num processo criminoso.____ _ _ _ _ . 

Por isso, ouso, mais uma vez, trazer ao conhecnnento 
do Senado da República aquilo que já afirmei: 

"TanipouOO ·a ajuda do Estado, através do Fundo 
Partidário, resolve, já que em nosso PaíS esse fundo 
é mínimo. Assim, o apelo ao setor privado aparece 
como o caminho salvador. apesar de._proibido por lei. 
O hiato entre a necessidade de gastos e o montante 
arrecadado legalmente dá a medida da hipocrisia, tida 
por quase todos como necessária, e assim as campanhas 
eleitorais fazem-se, sabida e assumidamente, ao arrepio 
da lei. 

A legislação brasileira sobre controle de gastos 
é considerada irreal e mesmo excessivamente rigorosa, 
e a imprensa, nos últimos meses, é rica em declarações 
nesse sentido. No entanto, muitos dos artigos que tra
tam do assunto revelam desconhecimento da matéria. 
Portanto, convém que analisemos as leis sobre controle 
de gastos e financiãnierito."' --

Aqui, Sr. Presidente, passo em revista desde a Consti
tuiçãO à legislação vigente, mas o que sugeri foi que fosse 
criado um fundo partidário, que esse dinheiro saísse às claras 
do Orçamento, com o _controle do povo brasileiro. Todavia, 
ninguém teve a coragem necessária para transformar esse ape
lo meu indispensável à ética e à moral, que é o fundamento 
da conduta política. Preferimos continuar no terreno obscuro 
da corrupção. Preferimos deixar tudo como estava. E a Nação 
- tenho certeza - compreenderia um apelo do Congresso 
Nacional no sentido de requerer recursos imprescindívei s 
para que as campanhas fossem lícitãs e, sobremodo, transpa
rentes. 

Sr. Presidente, a minha proposta hoj_e parece que encon
tra um clima favorável para que reflitamos e disciplinemos 
esta matéria. Não vamos continuar enganando todos e partir 
para esse pleito de forma a palmilhar os mesmos caminhos. 
O capítulo das campanhas desonra a hiStória política brasileira. 
Adotamos a atitude do avestruz, que esconde a cabeça na 
areia ao invés de olhar o horizonte, que, no nosso caso. corres
ponderia a determinar um cami~ho legal para solucion::-r essa 
questão de forma definitiva. 

Nãol Não se quer a verdade; professa-se permanente
mente a hipocrisia._Não se quer buscar uma solução! e conde
na-se essa prática, que deve ser efetivãmente punida, porque 
não se admite que se busque trocar votos por vantagens, trocar 
disposições do Orçamento por interesses ilícito_s_. _ :-__ _ 

Mas, Sr. Presidente, esta matéria não interessa ao Con
gresso Nacional. Talvez nesta hora de crise, as Circunstâncias 
obriguem a se dar a solução que já vem sendo adotada nas 
democracias modernas da Europa, dos Estados Unidos, en
fim, pelo mundO qU:e carriinha na democracia de maneira firme 
e definitiva. - -- -
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P~r isso,_ sugeri alterações por meio de projeto de lei, 
que foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, 
mas que ficou no papel. Sugeri a adoção de um fundo parti
dário baseado em termos realistas, para que não se desse 
razão às caixinhas de campanha, a essa propina criminOsa 
que se instituiu no PaíS. - ------- -

Temos de atacar o mal pela raiz. Não é mais possível 
ignorar esse estado de coisas. Não é m_ais possível que conti
nuemos a apenas condenar os culpados, porque hoje serão 
esses, amanhã serão outros e depois, mais outros, enfim, cen
tenas de homens públicos que _se envolvem com essa prática 
criminosa a pretexto do financiamento das campanhas. 

Sr. Presidente, este tema, por certo, não--cheira bem; 
tem sido sempre objeto de cautela e sobremodo_de distancia
mento. Mas é chegada a hora de atacar esse tumor que hoje 
compromete a Nação brasileira. É necessário coi'agem para 
sair da comodidade do cotidiano e analisar o problema. Não 
podemos condenar a classe política a caminhar por esse desfila
deiro, porque muitos haverão de cair ainda nessa passagem. 

Tenho a convicção de que o povo brasileiro entenderá 
que é mais barato financiar as campanhas diretamente no 
Orçamento do que estabelecer essa triangulação, por inter
médio de empreiteiras e prestadoras de serviços, que sempre 
envolve ganhos em proveito dos_ inescrupulosos. 

Penso que uma legislação dessa natureza, que já tem 
precedentes nas democracias mais adiantadas ou ditas mais 
modernas - citei a Alemanha, a França, a Inglaterra - , 
se não quiser buscar inspiração na legislação comparada, com 
certeza, poderá encontrar, dentro da_s condicionantes e das 
circunstâncias nacionais, critérios para· se estábelecer um fun- -
do partidário realista em todas as órbitas, seja federal, estadual 
ou municipal. Nesse caso, seria ideal que se dispusesse, na 
competência da União, unia proporCionalidade entre õs votos 
havidos para cada agremiação partidária na última elt~ição 
e se estabelecessem quantias específicaS dentro dacj_Uilã que 
a realidade brasileira pode suportar, bem como uma legislação 
penal mais rígida na fiscalização dos gastos de campanha. 

Esse é o teor _do projeto que encairiinhaú~i ã~Mesa, Sr. 
Presidente, na expectativa de que este Congresso Nacional, 
nesta hora de crise, possa descer à rajz dessa_ questão e trazer 
para o povo brasileiro uma solução de mãos linlpas. Assim, 
estaremos dando oportunidade para que a eleição represente 
a genuína vontade popular. 

QueremOs crülr condições para que· a·Yepte-sentação não 
precise da intermediação de empreiteiras, -de interesses parti
culares que elejam bancadas, governantes que lhe sejam fiéis, 
simpáticos e que votem os seus projetas, como dizia no meu 
relatório. -

Queremos, sim, que a vontade popular emerja de maneira 
soberana, hígida, para que seja a expreSSão maior da vontade 
de todo o povo bra_sileiro. 

Faço este apelo para que reflitamos sobre este t_em_a_ e, 
em conjunto, busquemos uma solução definitiva. Temos que 
rasgar o véu da hipocrisia, -fazer a verdade brotar e _mu_dar 
as circunstâncias, de que o homem sempre é fruto, tais como, 
o processo eleitoral, o financiamentO das campanhas, o voto 
distrital misto; nesse momento, estabelecer-se-á um compro
misso direto entre representante e representado, necessário 
para que não se configure, ma:is uma vez, que estamos fabri
cando um escândalo, condenando _os cu_l_J)adqs_, cortando as 
cabeças da serpente, que, certamente, renascerãa;--enfim, de
zenas de oportunidades para a delinqüéncia. Ou Se 'inud_a 

o método, modificando as pessoas, ou não se muda nada 
e a prática criminosa fará curso permane-nte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO_A QUE SE REFERE O SR. 
AMIR LANDO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

CAPÍTULO X 
Dos fatores que possibilitam "esquemas" do tipo PC 

"X.l- -0 financiamento das campanhas eleitorais 
Entre os vários tetna::rcandentes de que foi palco a CPI, 

não deve ficar ofuscado o que talvez esteja-na origem dos 
princlpaís-problemas que nele se debateram: o finãil.Ciãnifmto 
das campanhas eleitorais. 

Como -e -por que são financiadas as campanhas eleitorais, 
quais as brechas e falhas em nosSa legíslação eleítoral e princi
palmente como poderia -ser aperfeiçoada essa legislação são 
questões às quais não nos podemos furtar, sob pena de perma
necermos no nível da hipocrisia que gera a impunidade e 
as aberrações a que assistimõs recentemente. Procuraremos 
fazer, portanto, uma análise sucinta desses pontos." 

"X.l.l - Os gastos de campanha 
Em primeiro lugar, para entendermos o financiamento 

eleitoral, abordemos os números: as quantias que __ se gastam 
nas campanhas eleitorais téftfcifras assOmbrosas. Para as elei- _ 
ções deste ano, existem na imprensa estimativas de que os 
candidatos a prefeito das grandes capitais g-astarão em torno 
de 20 Iriilhões de dólares, enquanto que os candidatos a verea
dor desses mtiriicípios gastarão, em média, 100 mil dólares. 
Na campanha de 1990 para a Câmara Federal, o DIAP (Depar
tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) estiffiou que 
80 dos candidatos eleitos gastaram mais. que um milhão de 
dólares para se eleger. Esses gastos envolVem aluguel de imó~ 
ve_is, telefones e veículos, contratação destaff, gastos com pes
quisas de sondagem, material de propagandajingles, etc Mes
mo que esses m~meros sejam superestimados, já que não consi
deram o trabalho voluntário, as cifras aproximadas_ ainda se-

-riam muito elevadas. Correspondem a uma evolução mundial 
dos gastos de campanha, que aumentaram espetaculannente 
nos últimos vinte anos. Na França, por exemplo, em 1974, 
os principais candidatos a presidente necessitariam de 40 mi
lhões de francos cada um; em 1981, a fatura não -sa:iria por 
menos que 150 milhões_ e, em 1988, 260 -milhões, para os 
dois turnos, pareceri-ãni razoáveis ... Os deputados lá eleitos, 
em 1981, anunciaram 100 a 120 mil francos de despesas para 
a campanha; os eleitos, em 1986, anunciaram 1 milhão de 
francos de_ despesas." 

Entre as causas principais apontadas por especialistas, 
está a evolução das técnicas de propaganda, que obrigou, 
pela competição, a que os candidatos_ lancem mão de experts 
em comunicação, d_e organismos de pesquisa de opinião, da 
publicidade de estilo comercial (ver em Regards sur I'Áctua
lité, n' 140, abril1988- "La politiqúe et l'argent: législations · 
française et étrangeres"). Também são mencionados, como 
explicação para ess_e aurilento, o prolongamento do tempo 
de campanha e, no caso do Brasil, especialmente nas eleições 
presidenciais, o uso de meios de locomoção, como os 4 jati
nhos'. 

"De onde _vem o dinheiro necessáriO? Os recursos obtidos 
através das contribuições de militares estão longe de dar conta 
desses montantes. Tampouco a ajuda do Estado, através do 
Fundo Partidário, resolve, já que, em nOS!i<? País. esse fundo 
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é mínimo. Assim, o apelo ao setor privado aparece como 
o caminho salvador, apesar de proibido por lei. O hiato entre 
a necessidade de gastos e o montante arrecadado legalmente 
dá a medida da hipoc~sia, tida por quase todos ~orno neces
sária, e assim as canlpanhas eleitorais fazern,-se, sabida e assu
midamente, ao arrepio da lei. 

A legislação brasileira sobre controle de gastos é conside
rada irreal e mesmo exceSsiVame"iite rigorosa, e a imprensa, 
nos últimos meses, é rica em declarações nesse sentido. No 
entanto, muitos dos artigos que tratam do assunto revelam 
desconhecimento da matéria, e, portanto, convém que analise
mos as leis sobre controle de gastos e financiamento." 

"X .1.2- Análise da legislação sobre financiamento eleito-
ral e partidário, e seu controle. 

As normas legais sob!:"e o assunto em tela estão definidas 
na Constituição Fed~ral de 1988, na Lei Complementar n' 
64/90, no Código Eleitorat e na Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos. Iniciemos pela Constituição. Ao definir as diretrizes 
que norteiam os Partidos Políticos, no art. 1?, dita nossa Carta 
Magna os seguintes_ preceitos: 

"Art. 17. ·····""··-·····~·-"·'·· _,=····--·-·• .;.:; ... : ... · 
II - proibição de recebimento de recursos finan

ceiros de entidade ou goye_r~o~Stf3.ngeiro&ou de subordi-
nação a estes; - · 

III- prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
.••••••••••••••••••• ~· •••••••••••••• ~--- •• ~-.;i,:~~.--;;-•. ..,.;....-~·~-~-~-. : ~-: .•• .- ••. ; 

" 
Vê-se, pois, que a prestação de contas à Justiça Eleitoral 

é mandamento con~titucional. _Mais adiante, estabelece a 
Constituiçã"o no 'mesmo art. 17, § 3~: 

§ 3~ Os partidos políticos têm direito a recuisos 
do fundo partidáriO e--acesso gratuito ao rádio e à televi
são, na forma da lei. 

Essas são as diretrizcs gerais que a Constituição estabe
lece sobre firianciamento eleitoral. 

Preocupou-se, também, a ordem constitucional com a 
influência do poder económico no que conCerne à normalidade 
e legitimidade das eleições, consignando nos §§ 9~ e 10 do 
art. 14: 

"§ 9" Lei Complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os _prazos de sua cessação, a fim· 
de proteger a o.órmalidad_e e legitir~lid<!.de_ das eleições 
contra a influência Ço poder Gconórtiico ou o ab-uSo do 
exercfcio de função, cargo ou emprego mi ãdministração 
direta ou indireta. 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias Contados 
da diplomaç-ão, instrufda a ação com prOvas de abuso 
do poder económico, corrupção ou fraude." 

Percebe-se que a Constituição" buscou proteger as eleições 
do abuso do poder econôqlico, abrindo duas possibilidades 
legais- ou a irtclegibilidade dos implicados em abuso, tratada 
na Lei Complementar no 64/90, ou a impugnação do mandato 
dos eleitos que tiverem o abuso provado!' 

Vejamos melhor a Lei Complementar n<:> 64/90. Esta esta
belece, de acordo com o art. 14, § 9', da Constituição Federal, 
casos de inelegibilidade e prazos de cessação, determinando 
outras providências, e estipula no art. -1"', alfneas d eh, que: 

'"Art. 1" São inelegíveis: 
I- para qualquer cargo: 

~ -- .· _,. ,·'' - ~·.11~ • 
• • • •• ··-·~-··· ••• ···--~·-·--~-- •• ,~ •• - ••••••• ·--~~ .......... "'*"*• ·-··----

d) os que tenham contra sua pessoa representação 
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em 
julgado, em processo-· de apuração de abuso do poder 
económico ou político, para a eleição na qual concorrem 
ou tenham sido diplomados, bem como para as que se 
realizarem nos 3 (três) anos seguintes; 

~ ........ ····---~~--- ...... ; .•..... .-.. .:-.... · .......... ~ ... ~-· ...... . 
h) os detentores de cargo na administração pública 

direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem, a 
si ou a terceiros, pelo abuso do poder económico ou 
político apurado em processo, com sentença transitada 
em jUlgado, para as eleições que se realizarem nos 
3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato 
ou do período de sua permanência no cargo;" 

............................ -.: ..... ~.;~·.". ..... ;,.;.;. .......... -······--
Sublinhe-se que, neste último caso, são inelegíveis apenas 

os que tenham representação transitada em julgado, seja, 
trata-se de abusos cometidos no passado. Como evitar e com
bater os abusos durante as campanhas eleitorais? 

A Le~,das Inelegibilidades inovou neste sentido, buscando 
agili:?:ar a apuração dos casos de abuso. 

Os arts. 19, 21, 22e 23.estabelecem que: 

"Art. 19. As transgressões pertinentes a origem 
de val9res pecuniários, _abu.so do poder econômico ou 
político, em detrimento da liberdade de voto, serão apu
radas mediante investigações jurisdicionais realizadas pe
lo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleito
rais. 

Art. 21. As transgressões a_ que se refere o art. 
19 desta Lei Complementar serão apuradas mediante 
procedimento sumaríssimo de investigação judicial, reali
zada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais 

-·Eleitorais, nos Termos das Leis n~s 1.579, de 18 de março 
de 1952, 4.410,de 24 de setembro de 1964, com as modifi
cações desta Lei Complementar. 

.Art. 22. Qualquer partido político, coligação,_ 
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá repre-

·- sentar: à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor
Geral ou Regional, re_latando fatos e indicando provas, 
indícios e circunstâricias e pedir abertura de investigação 
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder económico ou do poder de autoridade, ou utiliza
ção indevida de veículos ou meios de comunicação social, 
em benefíCio de candidato ou de partido polftico, obede
cido o seguinte rito: 
·····································-·-··"--.::--'-·-······-·''·.-...... ·.~---'-~·. 

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela 
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios 
e presunções_e prova produzida, atentando para circuns
tâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados 
pelas partes, mas que preservem o interesse público de 
lisura eleitoral." 

Observe-se, pois, que é definido uln procedimento suma
-ríssimo de investigação. Além disso, como vimos no ã.rt. 23, 
o juiz é dotado de grande liberdade na apreciação dos fatos. 

Se julgada procedente a representação, há duas possibili
dades, estabelecidas nos inçisos XIV e XV do art. 22:. 

"Art. 22. . ... ,., ............... ,.~ ... , .................. .. 
XIV- julgada procedente a representação, o Trl

.. ~unal declarará a inelegibilidade do representado e de 
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quantos hajam contribuído para a prática do ato, comi~ 
nando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições 
a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes à eleição 
em que se verificou, além da cassação do registro do 
candidato diretamente beneficiado pela interferê-ncia 
do poder económico e pelo desvio ou abuso do poder 
de autbridade, determinando a remessa dos autos ao 
Ministério Público Eleitoral, para instauração de pro
cesso disciplinar, se for o caso, e processo_-crime, orde~ 
nando quaisquer outras proVidências que a espécie 
comportar; 

XV - se a representação for julgada procedente 
após a eleição do candidato, serão remetidas cópias 
de todo o processn ao Ministério -Público Eleitoral, 
para os fins previstos no art. 14, §§ 10 e 11, da Consti~ 
tuição Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Elei
toral." 

Portanto, no caso de a representação ser julgada prece· 
dente após as eleições, parte-se para a a:çâb de impugnaçã< 
definida no§ 10 do art. 14 da Constituição. Orà, aqui aprese o 
ta-se o problema do curto prazo estabeleci_do na_ Carta Mªgn~ 
para esta ação. DifiCilmente a representação será julgada antes 
do prazo fatal estabelecido na ConstitUiÇão: afinal, como des~ 
tacou o jurista Miguel Reate Jr. em entrevista à revista Visão, 
de agosto de 90, sobre a Lei Complementar n9 64f9D, são 
por demais conhecidos os mecanismos p-ara prolongar a trami
tação de um processo. Desta forma, mesmo que o candidato 
eleito seja julgado culpado de abuso do poder económico 
e, portanto, inelegível por três ãnOs, ele cumprirá Seu-mandato 
de quatro anos podendo ainda muito possivelmente candida
tar-se novamente ao final desse período. 

Exemplo prático dessa situação foi Pado recentemente 
no Rio Grande do Norte. A representação contra um candi
dato à Assembléia Estadual desse Estado foi julgada pro~~ 
dente, em março de 1991 (ver Acórdão n' 11.884, de 5 áe 
março de 1991 do Tribunal Superior Eleitoral), e, em conse
qüência, foi ele declarado inelegível "para as eleições _a se 
realizarem nos três anos subseqüentes à eleição de 1990". 
Assim, a inelegibilidade do candidato esgotar-se-á justo a tem
po de ele candidatar-se novamente a deputado, se o caso, 
cumprindo, nesse ínterim, seu mandato de deputado estadual 
conquistado em meio a comprovado abuso ... 

O inciSo XV do art. 22 não é aplfcado, isto é, não se 
inicia a ação de impugnação, pois já decorreu o prazo de 
15 dias após a diplomação (art. 14 § 1'\ da COnstituição Fede
ral). 

Outro problema que surge na análise da intrincãda-legisla~ 
ção eleitoral é o da definição de abuso do poder económico. 
Ao contrário do que poderia supor-sé, a expressão não signi
fica que um partido ou candidato est~ja gastando mais recursos 
do que deveria ou se elegendo graças a uma intervenção maci
ça de recursos. Como apontou o MiniStrO José Neti da Silveira 
(Ministro e ex~Presidente do Supremo Tribunal Federal) em 
palestra proferida no Encontro de Corregedores Eleitorais, 
realizado no Tribunal Superior Eleitoral, em março de 1992, 
não há uma definiÇão do que se deva ter como abusQ do 
poder económico no processo eleitoral._ P_ondera f'inda o _Mi
nistro que: 

HSe é exato que não há uma definição, desde logo, 
do que se deva ter como abuso do poder económico 
no processo elei_toral, decerto algu_mas diretrizes a esse 
respeito cabe colhidas no contexto do sistema eleitoral, 

a partir da verificaÇão de normas de caráter positivo 
e de conteúdo económico, já dos que limitam a_capta
ção de recursos financeiros para financiamento de cam
panhas eleitorais e de candidaturas, quer dos que ve
dem o custeio de transporte de eleitores, num dia de 
pleito Eleitoral, quer das disposições de Lei Orgânica 
dos Partidos_ Políticos acerca de financiamento ou cus~ 
teio de campanhas, por empresas, a partidos ou cadí~ 
datps". 

Assím, o termo tem sido utilizado quando o fi~3.ncia~ 
mente das campanhas provém de recursos considerados ilíci
tos, venham de onde vierem e até mesmo independentemente 
de seu valor. Vejamos, portanto, quais são as disposições 
que disciplinam as finanças e os recursos con::.~Gc:rados lícitos 
e ilícitos. . _ . . 

As diretrizes principais sobre os recursos financeiros dos 
partidos encontram-se no corpo da Leí Vrgànica dos Partidos 
Políticos (Lei 5.682 de 21 de ju!ho de 1971), especialmente 
nos Títulos VII e VIJI (das Finanças e Contabilidade dos 
Partidos e do Fundo Partidário, respectivamente). Os ãitigos 
91 e 92 estabelecem que recursos são considerados ilícitos, 
v~~a!ldo o_ ~ecebimento de recursos, diretos ou indiretos, de 
pessoas ou entidades e~úangeifas, de autoridades ou órgãos 
públicos, afora as do Fundo Partidário, beni corno os de em· 
pi"esa priVada de finalidade lucrativa e de entidade de classe 
ou sindical. A lei estabelece ainda que só podem receber 
ou aplicar recursos financeiros nas campanhas eleitorais deter
~in_ados dirigentes dos partidos e _comitês legalmente consti
tul<!~s para esse fim. Os candidatos são expressamente proibi~ 
dos_ de realizar ~ndividualm~nte despesas de caráter eleitoral, 
sob pena de cassação do respectivo registro (ver art. 93)~ __ 

"Essas proibições têm gerado muitas críticas, porse-rem 
consideradas irreais e fantasiosás, Con~tituindo, segundo ai~ 
guns, um cot:tvite à ileg~lidade. EsSe põiitO. tem centralizado 
as discussões sobre as falhas da legislação, Produzindo mesmo 
a ~mpressão. de que ~ legalização das doações de empresas 
pnvadas sena a med1da fundamental para a moralização e 
transparência das campanhas políticas. 

No _entanto, a mera legalização dos recursos utilizados 
nas campanhas praticamente não mudaria a- nossa realidade 
efeit<?ral, já _qt,~e se sabe _q~e a grande ~aioria _df!s_ç_ampanhas 
é rilovida por recursos ilegais .....:.._ aquilo que agora é ilegal 
deix~xi~ de sê_-lo_, convertendo.~se o poder do dinheiro em 
norma legal. A regulriffientação daS-dõaçOes dC __ cm_Iii-csas·só 
faz sentido se _ac9mpanhada d_e normas que as disciplinem, 
para impedir a distorção dareresentação política pelo poder 
econônücO." 

,Se admit_irinOS doações irrestritas ~ a 3.tuaçã0- indiscri
minada dos int,eresses económicos nas campanhas, estaremos· 
comprometendo a normalidade e_ a legitimidade das eleições .. 
Não ap-enas por ferir o princípio da igualdade, já que, eviden~ 
temente, os candidatos -mais fortes _econQmicamente seriam 
privil~giados, ma$ talvez principalmente, por permitifmOs que 
se ~leJam ba_nq.das_)'epresentativas de interess.es econômicos 
particulares. o que atingiiiél-fiontalmente o princípiO da liber
dade - a independência ante as potências financeiras é uma 
das condições""para o livre funcionamento dos partidos políti
cos. Do contrât'i"O, ter~se~ía o Cong:ressü reduzido a uma banca 
de transações entre as grandes empresas. 

- Que isso não é_ mera especulações infelizmente ficou de
monstrado na CPI. Várias doações ilícitas, diretemente a can
didatos-e, inclusive, a_deputados eleitos foram aqui compro
vados, em depósitos nomimiis, oriundas dos generosos fantas~ 
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mas. De onde vieram esses recursos? Por outro lado, conforme 
é demonstrado neste Relatório, entre as notas fiscais emitidas 
pela EPC que foram destacadas pela Receita Federal, como 
suspeitas de acobertar pagamentos ilegais, terriOs; entre maio 
de 90 e novembro- do mesmo ano, miJhões de dólares em 
notas de grandes fornecedores do mesmo ano, milhões de 
dólares em notas de grandes fornecedoras de cimento e cons
trutoras: a Noberto Odebrecht pagou à EPC em torno de 
três milhões e duzentos mil dólares, a Andrade Gutierrez, 
em torno de um milhão e setecentos mil dólares, o Grupo 
Votorantim, aproximadamente duzentos e cinqüenta mil dóla
res, apenas neste período. Para que foram feitos esses paga
mentos? É lícito pelo menos supor que parte desses recursõs 
tenha ido para campanhas eleitorais, já que não é segredo 
para ninguém que essas empresas estão entre as maiores inte
ressadas nos-resultados eleitorais. Não é demais que nos dete
nhamos por um moniento nO papel que as grandes emprei
teiras e--prestadoras de serviços jogam na· cena política em 
nosso País, já que os pagamentos menciOnados apenas levan
tam a ponta do manto obscuro que envolve suas atividades. 

O cresciniento das grandes empresas construtoras dá r-se 
- á sombra do Estado brasileiro, nas últimas décadas, de 
uma forma tal que essas empresas se encontram hoje firme
mente encravadas na_estrutura da administração pública. Se 
no início a relação entre Estado e as firmas era externa, istO 
é, o Estado controla a obra e a empteiteira a realiza, surgindo 
a corrupção na medida em que a empresª_ paga a propina 
para conseguir a concorrência, ou o g"oVernãnte ~_pede para 
entregá-la, hoje a relação é muito mais comPlexa. As grandes 
empreiteiras estabelecem prioridades de investimentos, atuam 
na elaboração do orçamento, incluindo seus projetas e desco
brindo os. caminhos da liberação de verbas, contribuem para 
a eleição de governantes que lhe sejam simpáticos ou de banca
das que votem seus projetas -enfim, influenciam enorme
mente na formação dos quadros políticos- e administrativos 
e acabam comandando o orçamento público, como denunciou 
o Ministro Adib Jatene, logo de sua posse. -

É desta forma que se chega à situação já publicamente 
reconhecida em relatório de especialistas: -o Banco Mundial 
estima que as obras no Brasil custem em m~dia 100% mais 
que- as- feitas em oUtros países. Especula~se, na imprensa, 
o quanto da dívida extexna se deva a obras· faraónicas ou 
simp1csmeilte iiltíteis, construída~_ o~ iQiCiádas nesse _conhiio 
entre governos·inescrupolosos c as grandes empreiteiras. Ape
nas uma destas obras, a Ferrovia do Aço, custOu 2 bilhões 
de dólares acima do que deveria ter custado -1% da dívida 
externa jogados pelo ralo. As contribuições dessas empresas 
às campanhas políticas são, porta~to, mais que doações: são 
investimentos. A sua intervenção no proceSSo ei~itoral deve, 
pois, ser limitada, para garantir a legitimidade da represen
tação política. 

Chama a atenção, porém, que, se o clamor pela transpa
rência das finanças partidárias atinge as páginas dos jornáis, 
raramente se inenciona o fato de que não há sanções estabele
cidas para os que infringirem a lei. Se a proibição do financia
mento por empresas priVadas se converteu em letra morta, 
é porque não há praticamenteriscos em receber ou doar recur
sos ilegais. Mesmo nc·s casos com.provãdo"S: a-ciui nesta CPI, 
de candidatos que receberam recursos ilícitos, a única ·pena 
passivei seria a de perda do registr9 da ~ndjd_aty.ra, à época 
das eleições, prevista nó parágrafo -segundo do art. 93. 

Assim como a LOPP (Lei Orgâniea dos Partidos Políti
cos), tampouco o Código Eleitoral estabelece claramente pe-

nas para,a utilização de recursos ilícitos. No art~ 237, o Código 
·estabelece que os abusos do poder económico e de autoridade 
serão coibidos e punidos, porém nem define o que deva enten
der-se por tais abusos, nef!I comina a pena. Nos artigos de 
n9 289 e 354, defmem-se os crimes eleit9rais __ e suas,_ penas. 
No entanto, são poucos os artigos que se vinculam ao poder 
económico -são os arts. 299, 302 e _334, que proíbem am 
compra de votos, O- fornecimento de alimentação e t_ra_nsporte 
gratuitos, bem como a distribuição de mercadorias, prêmios 
ou- sOrteios com o fim de aliciamento dos eleitores. O art. 
350 estabelece pena para a falsificação de documentos eleito
rais, entre os quai_s se incluem os documentos de prestação 
de contas. 

-Essa legislação está em descompasso __ com as formas mais 
importantes do abuso do poder econômico, como aponta o 
ministro Romildo de Souza, que foi CorregedorRGeral do Tri
bunal Superior Eleitoral em 89 e 90: 

«O modo como o abuso do poder económico pode 
afetar a normalidade do processo eleitoral sofistica-se 
a cada dia. No ano passado, este abuso acontecia _no 
varejo: os candidatos e seus amigOs pl-ocu.~avam, de 
forma individualizada, influir no-processo. Mas, nas 
campanhas políticas mais recentes, esta forma de cor
rupção do poder económico, de comprometimento do 
processo eleítoral, perdeu relevo_em fac~ de outtas 
formas muito mais importantes: o emprego de televisão
e a locomoção de candidatos rápida e eficientemente 
por ·modernos meios de tranSP<?I_t~ n:tovimenta_m gran
des so!!lM.- (em entrevista a Isto E Senhor de 10/10/90)." 

Estas formas, contudo, nem estão_ tipificadas, nem têm 
definidas penas. 

Outro ponto nodal na legislação é a fiscalização financeirª 
-por que esta fiscalização não tem sido efetiva? A Lei Orgâ
nica dos Partidos estabelece que_ a fiscalização sobre a moví
mentação financeira dos partidos será feita pela JustiÇa Eleito-_ 
ral. O art. 90 obriga a que ·os pãttidos enviem, anualmente, 
à Justiça Eleitoral o balanço financeiro do ~xercicio findo" 
Os arts. 89, e 90 e 93 disciplinam a escrituração cóntábil dos 
reCursos,- Inclusive com responsabilização civil e criminal dos 
dirigentes de partidos e comitês por irregularidades. 

Porém, nas campanhas eleitorais, as prestações. de conta 
têm sido julgadas pelos Comitês Interpartidários de Inspeçáo. 
Isto se dá basicamente em três passos: 

a) TOdos os gastos de campanhas devem ser processados. 
através dos Partidos Políticos,.que ficam obrigados a formar 
Comitês Eleitorais para gerir os recursOs financeiroS; 

b)Os Comitês Eleitorais devem prestar conta ao Comitê 
Iinterpartidário de Inspeção, formado por integrántes de_ todos 
os Partidos e Coligações que participare-m das eleições; 

c) O_ .Comitê lnterpartidário, após analisar ou mesmo 
investigar as contas dos Partidos, deve enviar relatório à JuasR 
tiça Eleitoral. 

Esse tipo de fiScãJização, rlo entanto,- tem sido muito 
criticado por ineficaz e formal. Como exemplo, o Juiz Paulo 
César Salomão declarou ao jofffãrO Globo, em 7 de junho 
de 92, que um dos partidos que concerreram às eleições de 
90 apresentou suas contas somente em junho de 91, sem que 
sofresse nenhum tipo de sanção. António Carlos Mendes, 

___ procurador regional eleitoral de São Paulo, de 1983 até o 
presente ano, declarou, em entrevista ao mesmo jornal, que 
a culpa da má fiscalização dos gaStOs é dOs Próprios partidos, 
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já que o controle dos recursos compete ao Comitê Interpar
tidário e, nestes anos todos, jamais viu ele um parecer as 
contas de nenhum partido político no Brasil. 

A análise das atuações dos Comitês Interpartidários leva 
a confirmar sua ine_ficácia. As explicações são-várias. Em pri
meiro lugar, não existe dispositivo legal que regulamente o 
funcionamento dos Comitês. As decisões são tomadas pela 
maioria dos membros do Comitê. Isso significa que, em casos 
em que os representantes de Partidos venham a pedir investi
gações ou discordem das contas apresentadas por outros Parti
dos, se forem vencidos, não haverá investigaç-ão, e as contas 
serão aprovadas - existem muitos exemplos desta situação 
nas eleições dos últimos anos. Esse tipo de decisão dá-se, 
contudo, num contexto muito delicado: os Comitês reúnem-se 
sempre após as eleições, de maneira que a contestação :de 
gastos sempre pode parecer atuação de um mau perdedor. 
Ou, ainda, iSso pode dar-se efetivamente, a saber, os Comitês 
podem tornar-se cenário de paixõe_s político-eleitorais, conver
tendo-se em arma contra o partido vencedor, ao invés de 
cumprir seu papel fiscalizador. Além disso, pode-se dar um 
tipo de acordo entre· os Partidos, em que um não fiscaliz-a 
o outro e assim niitguérri fisCaliza ninguem. _ _ -

Mas, se é reconhecidamente ineficaz a açãO dOS partidos 
políticos no controle das finanças, Será a atitude inerte _de· 
Justiça Eleitoral inevifável? 

Esta é uma questão COlocada com muita propriedade por 
Joaquim Falcão, professor da UFRJ e Secretário-Geral da 
Fundação Roberto Marinho (O Globo 21-6-92)., para quem: 

"A tentativa de trocar apoio ao Candidato do pre
sente pelos favores do deputado do futuro existe em 
todos os países do mundo. Faz parte, infelizmente, 
do jogo eleitoral. Isto não nos disti!lgue. O que nos 
distingue dos demais países é que a nossa Justiça aceita 
uma prestação de contas de campanha claramente insu
ficiente, às vezes ilegal. Aceita, segundo o Ministro 
Paulo Brossard, a beatifiCação do ilícito. Não. devia 
aceitar, não. Poderia a própria Justiça enContrar nieio&-
de controlar os abusos._ B_<istaria ser menos documental, 
menos formalista, mais rápida, e mais investigatória. 
Bus_car resultados, até mesmo por questãO de sobre-
vivência. -

A verdade é que a Justiça Eleitoral tem-se contentado 
com um controle formal das prestações de contas, julgando 
apenas a legalidade dos atas. Isso fica claro rj3,-Resolução 
n\'17.058, de 8 de novembro de 1990, que arquivou as contas 
dos candidatos à eleição presidencial. No relatório, o Relator 
destaca que, de acordo com a Resoluçãon'15.443, do Tribunal 
Superior Eleitoral: 

"Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral 
aprovar ou náo as referidas contas, que de_vem ser exa
minadas e aprovadas pelo próprio Comitê lnterpar
tidário de Inspeção, de acordo com o art. 13, § 4\' 
Ao Tribunal Superior Eleitoral compete, apenas, de 
acordo com a mesma Resolução, promover a publici~ 
dade ampla das conclusões e relatórios sobre investi
gações procedidas pelo Comitê Interpartidário, a firil 
de que qualquercandidado possa examinar os relatórios 
e suas anexas prestações de contas." 

Essa Resolução está em claro confrontO com a nova Cons
tituição, já que, como vimOs- ariteriormente, a- prestação de 
contas à Justiça Eleitoral passou a ser preceito constitucional: 

cabe, portanto, esperar que o controle das contas por parte 
desta seja efetiVo, e Iião apenas fórmal. Contudo, para que 
a Justiça Eleitoral possa cumprir esse papel, é necessária uma 
legislação clara e realista. Esta pode ser uma contribuição 
da CPI, como veremos adiante. 

Não poderfamos terniin.ãr esta a-n-álise sem mencionar 
um pontO básico para o equacionamento dos problemas que 
estamos levantando: o sistema eleitoral. Ainda que, certa~ 
mente, não será neste Relatório que iremos modificar as bases 
de nosso modelo eleitoral, não se pode fugir à constatação 
de que muitas das mazelas expostas têm suas raízes nos defei
toS-_do modelO proporcional tal qual o praticamos no Brasil. 
Nosso modelo conduz à fragmentação e á fragilidade parti
dária, ao controle frouxo dos representantes por parte dos 
representados e a eleições muitó mais dispendiosas, já que 
os candidatos devem buscar votos em todo o Estado. 

A simples adoção de um sistema de votação distrit~l con
tribuiria pãra rebaixar os custos de campanha e para reforçar 
o vínculo das comunidades com seus representantes. Não pro~ 
pomos, no entanto, a adoção de um sistema majoritário, ou 
distrital "puro", já que estamos muito conscientes dos riscos 
que este implica: não apenas pode significar a asfixia das 
minoriás, como ·também permite que se forjem maiorias sem 
o correspondente apoio da população~ 

Por estes motivos, somos simpáticos à adoção do modelo 
alemão, o qual alia as vantagens da representação distrital 
acima citadas às garantias democráticas que o _sistema propo"r
cion31 oferece. Outra vantagem importante do sistema -alemão 
é a de reforçar os partidos políticos: o sistema diminUi~ em 
muito, a luta fratricida entre os companheiros de legenda 
à época das eleições. Tanto ·na disputa pelo voto no -distrito 
como _na disputa pelo voto de lista, o partido apresenta~se 
unido~ já que o sucesso do candidato no distrito ou o sucesso 
da _lista, em nível nacional, é o sucesso do partido e do maior 
número de candidatos. Com isso, fortalecem~se os programas 
e compromissos polítiCOS, erri detrimento do personalismo tão 
nocivo às iOstituições pOlíticas. Recomendamos, portanto, o 
apoio e a urgência necessária à proposta de emenda à Consti
tuição_ que introduz o sistema proporcional personalizado, ou 
sistema "distrital misto'' (Projeto de _Emenda Constitucionar 
n' 24, de 1991, de José Serra), a qual está sendo apreciada 
por CoiriisSâO Especial na Câmara dos Deputados. 

Para encerrar eSte ponto, resta um tópico da maior impor
tância: o financiãiriento público. Anteriormerite, -abordamos 
os riscos sempre presentes para democracia, se o poder do 
dinheiro sobrepujar o das idéias e dos programas partídários.-
No entanto, a não ser que nos deixemos seduzir pelo falso 
moralismo de que política é possível sem recursos, temos que 
enfrentar o pr_o_~l_ema de co~o suprir os meios para garantir 
a divulgação de idéias e de seus repieseniã.ntes, fundamental 
à democracia representativa. --- - --

Alinhamo7nos _aqui com a tendência manifestada nas 
máiOtes democraciasóddentais de que, para garantir a inde
pendência dos partidos ante as potências financeiras ·e limitar 
o papel do dinheiro na competiçáó Política, é fundamental 
a institUição-de um finandãmentó público efetivo~ Não foi 
por_ outras razões_que a França instituiu o finariciamento pelo 
Estado, rec~nte~p.en_te, em 1988; a Espanha, em 1987; a Ale
manha o utiliza desde 1967, e os EUA desde 1971, Itália. 
SuéCia, Noruega são outros exemplos, dentre muitos. 

A Câmara _e o Senado discutem presentemente projetas 
de-- Litriã nOva Lei de Partidos, adequada à Constituição de 
1988, e a preocupação com o Fundo Partidário está presente 
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na maiorfa destes pl-ojetos._ Osp_r:qjetos de- NClsoD Jobim, 
Prisco Viana, José Dirceu e Magalhães Teixeira, especial
mente,_ procuram_ est~belecer parâmetros- fínanceiros compa-
tíveis com as necessidades dos partidos. É fundamental que 
Deputados e Senadores contribuamos p~rra -uma rápida regula
mentação de um financiamento público efetivo, e_ colocamo
nos desde já entre seus defensores. _ _ _ _ 

No entanto, é neces-~ário qu_e fique claio :q~e_ defendemos 
a institucionalização do financiamento -público de partidos e 
campanhas dentro de parâmetros rigorosos de controle. O 
recurso ao dinheiro púb~ico implica_ um CQiitróle daS despesas, 
em transparência e publicidade das contas, do contrário, esta
remos-criando apenas rrtâiS uma "matrüita'j~-o p[imelrO paSso 
a ser dado deve ser nesse sentido, de uma regulamentação 
realista, porém severa, dqs gastos de campanha. Neste senti
do, a CPI pode dar uma contribuição concreta, oferecendo 
projetes de lei que regulamentem ess~_matéfia. Passemos pois 
a estas prõpostas: ~ - - -

X.1 .. 3- Propostas: limites de gastos, limites de doações, 
penalidades e fiscalização financeira . 

Na análise anterior, vimos que a legiSla_ção nem define 
o que é abuso do poder eco_~§m_ico, ·nem define penas. Como 
bem conclui Geraldo Brindeiro, Vice-Procurador Geral Elei
tora_l, n':lma análise da~ ~alh~~- d~ legislação, "é preciso que 
a le1 eleitoral defína claramente o que vem a sér abuso do 
poder económico, antes de mais nada. e_ depois é preciso 
que estabeleça sanções severas para puOír oiinfr:ít'Ores.•• (Es
tado de S- Paulo, 24-5-92). 

Propomos _que a -cpJ assuma essa tarefa, estabelecendo 
limites, regu!amen_tado as d_oações privadas e as penalidades. 
Assim, no projeto de lei abaixo, -prOpomos liffi limite_ de gastOs 
el~itorai~, a exemplo do que existe na mai~ria doS países 
octdentais, como França, a Espanha e a Grã-Bretanha. As 
doações por parte de empresas são permitidas, porém,dentro
de limites. Incluímos aqui uma proposta inspirada ria le(espa
nhola, que proíbe as doações de empresas vinculadas ao Esta
do por contratos de for!l_ecim(?nto, prestação de--obras qu servi
çosy já que, como apontamos anteriormente, essas doações 
deturpam a representação política. - -- --

Por outro lado, como assinalamos anteriormente, de nada 
valeria estipularmos limites e penalidades, sem aperfeiçoar
mos os mecaniSmos de controle das finanças dos partidos. 
Incluímos aqui propostas qlie visam tOinãr a· fiscalização das 
contas dos partidos 'efetiv~·- O cq~trole das finanças partidárias 
é atribuição constitucional da Justiça Eleitoral, e esta passa 
a ter a obrigação_ de atestar a veracidade das contas apresen
tadas. Os partidos, por sua vez, devem apresenta-.: seus balan
ços conforme os princípios aceito-s de Contabilidade, devendo 
esses balanços serem assinado-s por profiSSional habilitado. 
Nos seis meses que antecedem as eleições, as prestações de 
conta dos partidos devem ser mensais, pois, se forem feitas 
apenas após o encerramento das campanhas, reproduziríamos 
o triste quadro atual: o abuso do poder económico ~eria cOrri~ 
provado quando os candidatos já estivessem g&raritidos em 
suas cadeiras ou cargos e, portaritO, imunes.- -

Abandonemos __ a hipocrisia, não contudo· -para permitir 
o domínio indiscrin:t_inad9 do poder_ económico _-na; formação 
da vontade polítiCa. Devemos impor-parâmetro_s re-álistas, po
rém, contr-ole severo, para os que inffingirern. 'a lei. Assim, 
estaremos, certamente, nãq acabando com a corrupção eleito
ra(, mas contribuindo para que a sociedade e a Justiça possam 
combatê-la. Conio disse FranÇois Miterrand, effi 1988. ao Pa-

trocinar um projeto de lei que regulamentou, na França, o 
financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais_: "_Cer
tamente não imp:>remos a vi11ude ( ... )Haverá sempre aqueles 
que burlarão a lei para cometer fraudes. No entanto, os deso
nestos serão dez vezes mais culpados e deverão ser mais penali
zados." 

Nos termos da_justi(~cação acima exposta, entende-a CPI 
necessário apresentar o subseqütmte projeto de_ lei: 

PROJETO DE I.,EI N' , DE 1992, 
(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) 

(RQN52192) 
- O Congresso Nacional decreta: 

Art. r" Para as eleições em qualquer nfvel o limite de 
gastos eleitorais permitidos por partido político ou coligação 
será o que resulte da multiplicação do número de eleitores 
da respectiva circunscrição por um fator de multiplicação "X" 
na forma seguinte: 

S.nacsor- -> n• de eloi tor-es do Estado X -·· • eruze i roa 

""". Feder-al -> na do ololtor-es cso Estado X • X • c::ruzesr-os 

""". E:staâ.Jal -> n.ll. doe ele1to,.•s do E111tDdo X -1/o4x • eruzeli"'S 
VIII"'~CIOr" -> na de elettOI"'eS do M.Jnfc. X "1/4x • cruzeiros 
Prof. • V.Pref.-> n 11 ·de oleltoi'OS do at.Jn1c. X " 2x " CI"!JZIIi r"OS 

"""· 11 V.Gov. -> n.a ct. olettol'ft do Estaoo X • 6x • cruzeiros 
P..-.s. e V.Pr-es.-> n• de oleftOI"'es do PaíS X "10 x • cruzeiros 

§ l 93êO valor de "x" seiá de Cr$ -, atualizados, a cada 
eleição, pela Justiça Eleitoral, segundo o índice Geral de Pre
ços da Fundação Getúlio Vargas. 

§ 2!> Ao partido que ultrapassar o limite estipulado nes~_e 
artigo, será aplicada multa equivalente a, no mínimo, o valor 
que superar tal limite. _ ~ __ _ _ _ ~ __ --= 

§ 3' O partido que ultrapassar o limite estipulado neste 
artigo perderá o direito ao Fu11do Partidário do ano subse
qüerite. 

Art. 29 É_ v~dado aos partidos receber, direta ou indireta
mente, sob qualquer formaol! pretexto, contribuição ou auxí
lio pecuniáriO--Ou estiniável ein dinheiro, inclusive através de 
publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I- entidade ou governo estrangeiro; 
II -autoridade ou órgão público, ressalvalda as dotações 

ao Fundo Partidário; 
III - autarquia, empresa pública ou concesSionári3 de 

serviçOs públicos, sociedade de economoa mista e fundaçãO 
instituíc!a em virtude de lei e para cujos recursos concorram 
órgãos ou entidades governamentais; 

IV - entidade de classe ou sindical 
V - pessoa jurídica de direito privado que, mediante 

contrato vigente, seja prestadora de serviço, realize obras 
ou fornecim~J)-_to de bens a órgãos públicos, ou que esteja 
participando de licitação pública para tal fim. 

~arágrafo único. o partidO que I-eceber recursos vedados 
nesta lei, perderá o direito ao Fundo Partidário do ano subse
qüent~. Art. 3'? Ressalvado o disposto no artigo anterior, 
os partidos políticos poderão receber doações de pessoas físi
cas e jurídicas, até o li mi! e. de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros) para a pe_ssoa física e 250.000.000,00 (duzentos 
e cinqüenta milhões de cruzeiros) para a pessoa jurídíca. 

§ 1"' As doações de que trata este artigo poderão ser 
feitas diretamente aos órgãos de direção nacional. estadual 
e municipal, os quais remeterão ã Justiça Eleitoral demons~ 
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trativo de seu recebimento e respectiva destinação, junta
mente com o demonstrativo contábil dos respectivos partidos. 

§ 29 As doações em recursos financeiros· deverão ser, 
Qbrigatoriameitte, efetuadas por cheque cruzado em nome 
do Partido Político ou por depósito bancário diretamente na 
conta do Partido. 

Art. 49 Constitui crime eleitoral: 
I - doar, direta ou indiretamente, a partido político 

recursos acima ·do definido em lei destinados a aplicação em 
campanha eleitoral. 

Pena: Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa; 
II -receber, direta ou indiretamente, recursos acima 

do definido em lei destinados a aplicação em campanha elei
toral. 

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Levy 
Dias, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da jJreSidênda, 
que~ ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ]'? Vice~Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projetas que serão-lidos pelo sr. -1~~Secretáfiõ .. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI SENAOO N• 144, DE 1993 

Altera o art. 289, da Lei n' 6.404, de 1976. 

O Congresso Nacional decretã: 
Art. I• O art. 289 da Lern• 6.404, de 1976. passa a 

ter a seguinte redação. 

"Art. 289. As publicações ordenadas pela pre
sente Lei serão feit3s no órgão oficial da União, do 
Estado ou do Município, ·conforme 0-Itig~r ein. que 
esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal 
de grande circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia.'' 

Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção~ revogando-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É justo que nos Municípios -em que- exista óriã-o oficial 
possam os interessados escolher livremente o meio de comuni
cação que mais lhes convenha, sem descumprir as disposições 
legais. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. -Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N9 6.404. DE !5 DE DEZEMBRO bE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações 

· ·· · ···· · · · ............... -cÃI>'íiüi:o·xxv--· ·'·· ,, __ .. oo ........... . 

Disposições Gerais 

Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei 
serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme 
o lugar em que esteja situada a seda da companhia, e outro 
jornal de grande circulação aditada na localidade em que 
está situada a sede da companhia. 

r A CiniilssàO ae "ConSürúlçOo,- Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 145, DE 1993 
Complementar 

Acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei no 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas que menciona. 

O Congre:sso-Nãcional decreta: 
Art. I' O art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964. passa a vigorar acrescido do § 8~', _com a seguinte 
redação. 

"Art. 38: ............... : ..... : ...... :: ....... : ... : ......... . 

§ 8'i' Ficam excluídos do_ benefício do sigilo ban
cário os detentores dos seguintes cargos: 

I- os Governadores e Vice-Governadores dos 
- Estados; 

II -os Deputados Estaduais; 
III- os Prefeitos e Vice-Prefeitos; e 
IV- os Vereadores." 

Art. zo Esta Lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

cabe _e::;clare<;er q~e o pres~nte -Projeto _d~ íej .resulta 
de emendas oferecidas ao Projeto de Lei do Senado n9 135, 
de 1993-Complementar, apresentadas quando de sua discus
são, na sessão extraordinária realizada às 21 horas e 33 minutos 
do dia 4 de novembro de 1993 ... 

O Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993-Comple
mentar, não pode· s_er -passível de entelldimento discrimina
iOiiO, razão por que apresentamos o presente projeto. 

Sala das Sessões. 9 de novembro de 1993. --Senador 
JÓ:Úo Campos - Senador Teotónio Vilela Filho. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI W 4.595. DE 3LDE DEZEMBRO DE !964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias. Cria o Co_nselho Monetário Na
cional e dá outras providências. 

............. · ................ -.. -................. ·-··~-·-~·-· ..... ~·-····-·· ... . 
Art. 38.- As instituiçõs finanCeiras conserv-arão sigilo 

em operações ativas e passivas e serviços prestados. 

. ·-~· ... ·~·~--- ._.._._,-._. ,. ~·-·,~~· ................ ·~··" ................ _ .... ,.__._._ ........ . 
-(À Comissão de Assuntos 'Econ?_!!zieos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 146, DE 1993 

Altera o item XII do art. 6• da Lei n' 7.713, de 
22 d·e·dez·embro de 1988: qUe Isenta do imposto de renda 
os proventos e pensões decorrentes de reforma ou faleci
mento de ex-combatente. 

o· cc:nliresS·ó Nacion:ai décfeta: _ _ 
Art. J• O item XII do art. n• 6' da Lei n• 7.713, de 

22 de dezembi-o de 1988, passa a vigorar com a seguinre reda
ção: 

"Art. 6• ..................................................... . 

XII- as pensões e os proventos de que tratam 
os Decretos-Leis_ n\' 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro 
de 1946, a Lei n• 2.579, ~de 23 de agosto de !955, e 
~o art. 30 da Lei n' 4.242, de 17 de julho de 1963, 

~~ ~·- -~~-~------
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concedidos em decorrência cte iefoima Ou iaieCiffiento 
de ex-combatente que tenha efetivamente participado 
de operações- bélicas durante a Segunda Guerra Mun
dial nos termos da Lei n' 5.315, de 12 de setembro 
de t967, bem como as penSões espec~aisa- que se refere 
a Lei n• 8.059; de 4 de julho de 1990; 
••••••••••u•••••~••••••••m•'-".-"~••--"-••••..J•~•--•••••••U••••••• 

Art. z~ Esta Lei entra em vigor i}O dia 1<:> de janeiro 
do ano subseqüente ao de sua publicação. . 

Art. 3<? Revogam-se as disposições em contráno. 

JUSTIFICAÇÀO 

A Lei n• 5.315, de 12 de setembro de !976, considera 
ex-combatente todo aquele que tenha participado efetivamen
te de operações bélicas durante a Segun~a Guerra Mundial, 
como integran!e da Força do Exército, da Força Expedicio
náriéi Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de 
Guerra e da Marinha Mercante. - --·"--- . ·r-_.·. 

O ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias·, no 
seu art. 53, tratou de garantir aos exRcomb(!tentes os Se$uintes 
direitos: -

"Art. 53. Ao ex-combatente Que tenha efetiva
mente participado de operações bélicas durante a SeR 
gunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n~ 5.315, 
de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguin
tes direitos: 

I - aproveitamento no serviço público, sezp e.xiR 
géncia de concurso, com estabilidade; 

II - pensão especial correspondente à deixada 
por segundoRtenente das Forças Arrtiádas, que poderá 
ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável 
com quaisquer rendimentos recebido~ dos cofres públi
cos; -ex:ceroõSõeneflcios previdenciários, ressalvado 
o direito de. opção. · · 

III- em caso de morte, pensão à Viúva ou compaR 
nheira ou dependente de forma proporcional, de valo~ . 
igual à do inciso anterior; · 

IV- assistência médica, hospitalar e educaciOnal 
gratuita, extensiva aos dependentes; · 

· V - aposentadoria com proventos integrais aos 
vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qualquer regi-
me jurídico; · 

VI - prioridade na !iquisi9ão 9-e __ casa própria, 
para os qu-e· não a póssuam ou para:·suas viúvas ou 
companheiras. --

Parágrafo único. A concessão da_ pensão especial 
no inciso II substitui, para todos os ef~itos legais, qual
quer outra pensão já concedida ao ex-:combatente~" 

Essa gama de benefícios 3.o$ ex-cónibaterites reflete bem 
o sentimento nacional de reconhecimento à contribuição dessa 
geração durante a Segunda Guerra Mundial, fato que tem 
sido levado em conta pelo legislador brasileiro ao buscar sem
pre amparar os nossos· "prácinhasn com leis específicas. 

Ressalte-se, porém, que somente uma parcela dos ex
combatentes goza da isenção de imposto de _renda so~re os 
proventos da aposentadoria, como passamo(~·~emonstrar. 

De acordo com o Art. 6', item XIt da Lei n• 7. 713, 
de 22-12-88, -estao isentOS do imposto de renda os rendimentos 
provenientes de aposentadorias e pensões aôferidos por ex
combatentes, como segue: 

"As pensões e os proventos recebidos em decor
rência de reforma ou falecimento de ex-combatente 
da FEB, de acordo com os Decretos-Leis n•' 8.794 
e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, a Lei n' 2.579, de 
23 de agosto de 1955, e o art. 30 da Lei n• 4.242, 
de 17 dejulho de 1963." 

As mencionadas Leis se referem a ex-combatentes que 
efetivamente participaram do conflitO. mundial, como se vê 
abaixo: 

-Lei n~ 2.579/55- concede amparo aos ex-combatentes 
da FAB julgados inválidos ou incapazes definitivamente para 
o serviço militar. São excluídos dos benefícios os que tomaram 
parte em missões de vJgilância, observação e segurança do 
litoral ou dos portos nacionais ou os que prestaram serviços 
em geral na área definida em decreto. 
_ Lei n• 4.242/63 (art. 30) -concede aos ex-combatentes 
da F AB e da Marinha que participaram ativamente das opera
ções de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover 
.os próprios meios de subsistência e não perceb_em qualq';ler 
importância dos cofres públicos, pensão igual à concedida 
pela Lei n' 3.762/60. _ . _ - . , 

O artigo 30 da Lei n• 4.242/63 fm ai terado pela Lei n-
8.059/90, que regulamenta o art. 53 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e diz no seu art. 17: 

"Os pensionistas:beneficiãdos Pelo art. 30.d_a ':-ei 
n~ 4.242 que não se enquadrarem entre os beneftCiános 
da pensão especial de que trata esta lei continuarão 
a receber os benefícios do citado artigo até que se 
extingam pela perda do direito, sendo vedada sua trans
missão, assim por reversão como por transferência." 

Verifica-se, pois, que a -isenção atualment~ _concedida 
só alcança os rendimentos provemêntes de reforma ou pensão 
de ex-combatentes que tendo participado ativamente das ope
rações de guerra se tornaram iilC_apacitados para prover os 
próprios meios de subsistência, fica!J-dO excluídos do benefício 
fiscal os não-inválidos e aqueles que durante a Segunda Guerra 
Mundial tomaram parte em missão de vigilância, obse~a~ão 
e segurança do litoral, ou dos portos nacionais. 

O presente projeto, à luz do disposto no art. 53 do Ato 
das DisposiçõeS cOnstituciOnaís Tra~si~rias, tem por objetivo 
incluir como beneficiários da insenção do imposto de renda 
todos os ex-combatentes que, nos termos da Lei n~ 5.315, 
de 12 de setembro de 1967, tenham efetivamente participado 
de operações ~él!_cas durante a Segunda Guerra Mundial. inde
pendentemente de terem, ou não, ficado invá}idos. . _ -. -

Em face das restrições_ cons~antes da Lei de Diretnzes 
Orçarrieintáriils quanto à ampliação de isenção fiscal, estamos 
propondo no ar~ .. 2~ que a lei de_corr~nte deste projeto ~enha 
vigência a partir do dia 1 ~ de janeiro ~o ano subsequente 
ao de sua publicação. - - - . 

Pela justeza da medida consubstanciada na proposição 
que ora submetemos à apreciaÇãO dos ilustres Pares, espera
mos que obtenha o apoio necessário à sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. - Senador 
Nelson Cameiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N' 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO ~E )988 
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras 

providências. 
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.. ~- ... -· ..... ~- ... ...,"""""""'' ... ~•· .... ......-......... ~.-...... .-.t==··--~-'·~ ... " .-.............. . 
Art. 6"' Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: 

I- a alimentação, o transporte e os uniformes ou vesti
mentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo 
empregador a seus empregdos, ou a diferença eittre o preço 
cobrado e o valor de mercado; 

II -as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento 
de depesas de alimentação ·e pousada, por serviço eventual 
realizado em munido diferente do da sede de trabalho; 

III- o valor locativo do prédio ·cohstruido, quando ocu
pado por seu proprietário ou cedido gratuitámente para uso 
do cônjuge ou de parentes de primeiro grau; 

IV- as indenizações por acidentes de trabalho; 
V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida 

ou rescisão de contato- de trabalho, até o limite garantido 
por lei, bem como u montante r~cebido pelos empreg~dos _ 
e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depó
sitos. juros e correçãõ monetária credítados em coritas vincu
ladas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço; · 

VI- o montante dos depósitos, juros, Correção mohe
tária e quotas-partes creditados em contas individuais pelo 
Programa de Integração Social e pelo Progama de Formação 
do Património do ServidOr Público; 

VII- os benefícios recebidos de entidades d_e previdên-
cia privada: af quando em decorrência de morte ou invali-
dez permanente do participante; 

b) relativamente ao valor correspondente às contribuições 
cujo ónus tenha sido do participante, desde que os rendi
mentos e ganhos_de capital produzidos pelo património- da 
entidade tenham sido tributados na fonte; 

VIII -as contribuições pagas pelos empregadores relati
vas a programas de previdência privada em favor de seus 
empregados e dirigentes; · 

IX -os valores resgatados dos Planos de Poupança e 
Investimento- PAIT, de que trata o Decreto-Lei no 2.292,
de 21 de novembro _de 1986, relativamente à p·arcela ·cortes-· 
pondente às contribuições efetuadas pelo participante; 

X- as contribuições empresaríais a- Plano de Poupança 
e Investimento- PAIT, a que se refere o art. 5'\ § 29, do 
Decreto-Lei n' 2.292, de 21 de novembro de 1986; 

XI- o pecúlio recebido pelos aposentados que voltam 
a trabalhar em atividade sujeita ao regime previdenciário, 
quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingres
sarem nesse regime após completarem sessenta anos de idade, 
pago pelo Instituto Nacional de Previdência Social ao segurado 
ou a seus dependentes, após- sua morte, termos do art. 1~_ 
da Lei n' 6.243, de 24 de setembro de 1975; · ' 

XV- os rendimentos provenie-~tes __ de aPOsentadoria e 
pensão, transferência para ã reserva remunt;::rada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da -União, doS EstadoS, do Dis
trito Federal e dos Municípios, até o valor equivalente a cin
qüenta: OTN, a partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anóS: de idade, sem prejuízo da dedução da 
parcela isenta prevista no art. 25 desta Lei; 

XVI -o valor dos bens adquiridos por doação ou he-
rança; 

XVII- os valores decorrentes de aumento de capital; 
a) mediante a incorporaçãcr de reservas ou lucros que 

tenlham sido tributados na forma do art. 36 desta Lei; 

h) efetüado_com-observância· do disposto no art. 63 do 
Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro de 1977, relativa
mente aos lucros apurados em períiodos-base encerrados ante
.riormente à_vigêncla -desta Lei; 

- XVIII- a correçáo monetária de investimentos, calcu
lada aos mesmos índices aprovados para as Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, e desde que seu pagamento ou 
crédito ocorra em intervalos não inferiores a trinta dias; 
- XIX- a diferença entre o valor de aplicação e o de 
resgate de quotas de fundos de aplicações de curto prazq; 

XX- ajuda de custo destinada a atender as despesas 
com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus famiM 
liares, em caso de remoçãO de um município para outro, sujeita 
á comprovação posterior pelo contribuinte. 

• '• • • • • • • • • • • • • .-.-.; ....... • • •• • .-• .l. • •• • ·• • •"• •• -.~ •• ••• i. •••• o-.'. • ~o-rr~,: .';. • • • 
(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão 

terminativa.) 

O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetas 
lidos s~r_ão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a_mesa, que será lido pelo Sr. 1'~ Secretário. 
E lido o seguinte ofício 

OF GL PFL N' 69/93 
Brasilia, 25 de outubro de 1993. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir~me a Vossa Excelência para, 

na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, solicitar 
sejam procedidas na Comissão ~fi~ta de_ Planos, Orçamentos 
Públicos· e FiscalizaÇâo às seg~irites S!,!bstiiuições: 
, a) Cómo titula_r, o Senador !Jydekel Frcitqs pelo Senador 

ALVARO PACHECO. 

b) ·como suplentes, o.Senador Álvaro Pacheco pelo Sena-
dor BELLO PARGA. . 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência prqtestos de _estima e apreço. -Senador Marco Maciel, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas 

--Sobre a mesa, requerimento que- se_rá lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. - - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 116, DE 1993 

Com fulcro no art. 13, § to do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro seja cot1Cedid3 licença relativa aos 
dias 14, 15 e 18 de- outubro, período em que estarei ausente 
dos trabalhos desta: Casa, para proferir palestra para os estagiá
rios---da Escola SuperiOr de Guerra e cumprir programação 
pertinente à ComiSsão Parlamentar Mista de Inquérito relativa 
ao Programa Nacional de Desest~tização ria cidade do Rio 
de Janeiro. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1993. -Senador 
Amir Lando_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento. ficàconcedida'á licença solicitada. nos termos 
regimentais. _'--: - - - -·· --

sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 1'' Secre
tário. 

É lida a seguinte 
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ExcelentfssSimo Senhor SeitadOr Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Tenho a honra de dirigir--me a V. EX~ para comunicar-the, 
nos termos do disposto no art. 39, alíilea a, do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos tr~balhos da Casa, para breve 
viagem a Argentina, no período de 5 a 9 de_ novembro do 
corrente ano. -- -- - - - -

Aproveito a oportunidade Para renovar a V. Ex~ protestos_ 
de alta estima e distiilto apreço. - - _- ----

Brasília, 5 cte novembro de 1993 . ...,..._Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que -_Será lido pelo Sr. 1(> 
Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.117, DE "1993 
Nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno, requei

ro urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"' 218, de 1993, 
que dispõe "sobre a organização_ d~ assistênci"! soc~al e_ dá 
outras providências". _ _ 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. - Gilberto 
Miranda - Marco Maciel - Jutahy Magalhães - Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mento será votado após a Ordem do Di_a, n·a forma do çlisposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Inferno. 

Sobre a mesa, requerimeriti:> qtie será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.118, DE 1993 

Nos termos do disposto no artigo 4J, 1riciso I, do R;egi
mento Interno, requeiro se}a cOnSiderado licença para trata
mento de saúde, conforme atestado médico anexo, o período 
de 12/11 a 15/11 do mês em curso. - ~--

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento está devidamente instruído com atestado médico. pre
visto no art. 43, II, do Regimento Interno". 

Em votação o requerimento. _ 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -~ - , 
Aprovado o requerimento, fica cOncedida a licenÇa solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Sr. Presidente da República a Mensagem 
n" 398, de 8 de novembro de 1993, pela q~al solícita a retirada 
do Projeto de Lei da Câmara n~ 12/93, que altera a denomí
nação do Conselho Federal e dos Regionais-de Medicina Vete
rinária e dá outras providências. 

A Mensagem será incluída em Ordem do Dia oportu
namente. 

É a seguinte a Mensagem. 

MENSAGEM N• 398, DE 1993 
(N• 834/93, na origem) 

Senhores Merilbros do Congresso Nacional, 
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de 

Lei n• 12, de 1993 (n' 5.079/85 na Câmara dos Deputados), 
que "altera a denominação-do Conselho Fede~al e_ dos Conse
lhos Regionais de Medicina Veterinária e dá outras providên
cias", enviado à Câmara dos Deputados_cQm a Mensagem 
n' 170, de 1985. 

Brasília. 8 de novembro de 1993. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 67 Si's. Senadores. 
Passa-se à --

ORDEM DO DIA 

ltem 1: 
DiScussão, em turno único, da Redação Final (ofereciçla 

peia Comissão -biretofa em- seu Parecer n~ 394, de 199~) c!o 
Projeto de Resolução n' 87, de 1993. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Iguaraçu (PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, 
no valor equivalente a três milhões e duzentos mil cruzeiros 
reais, a preços de maio de 1993, dentro do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano -PEDU-

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavfa, en_c~rro a discussão. 
Encerrada a discussão s-em apresentação de em~ndas, 

a-n~d3.Ção final é considerada definitivamente adotada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprOVdda: 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lguaçu (PR) 
a contratar a· operação de ci·édito junto ao Banco do 
Estado dp Paraná S.A. - BANESTADO, no valor equi
valente a CR$3.200,000,00, a preços de maio de 1993, 
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Ur~ 
bano- PEDU. 

O Senado Federal iesólve-: 
· Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Iguaraçu (PR), nos 

termos dã. Resolução n~ 36;de 1992, do Sen;t.c;fo Federal, auto
riZada a co-ntratar operação de cr~dito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S. A. - BANESTADO. no valor equiva
lente a CR$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros 
reais) a preços de maio de 1993. -

Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos no 
caput deste artigo á execução ~~ obras de infra~çs!rutuia_no 
Município, no âmbito do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU~ financiado pelo Tesouro Estadual 
e pelo Banco Internacional para Reconstrução- e Desenvol
vimento:...._ BJRD. 

Art. 2"' A operação de crédito a que se refere o ãrtigo 
anterior será realizada de conformidade com as seguintes con
dições e características: 

a) valor da operação: valor correspondente a 
CR$3.200.000,00, a preços de maio de 1993; 
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b) juros: 12% a.a.; 
, c) atualização monetária: reajuste pela Taxa Refe!encial; 

d) garantia: I CMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-es

trutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimentó Urbano- PEDU; 

f) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas 

mensaiS, com cilfênciã. de doze meses; 
dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 A presente autorização deverá ser utilizada no 

prazo de duzentos e setenta dias, conta~os d~ data de sua 
públicação. · - · · 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 
Discussão, em turnO-único, da Redação Final (oferecida _ 

pela Comissão Diretora em seu Parecú n' 388, de 1993) do 
Projeto de Resolução n" 88, de 1993, que autoriza--áVi'efeitura 
Municipal de Altónia (PR) a contratar operação de crédito 
ao Banoo do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO, no 
valor equivalente a quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros 
reais, a preços" de abril de 1993, dentro do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a -dis-cussão, sem apresentação de emendas, 

a redação fíftál é considerada definitivamente ãdotada, nos 
termos do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
.É a segUinte: a ú~daç.ão .final aprovada: 

Autoriza a Prereitura Municipal de Altônia (PR) 
a contratar a operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor equi
valente a CR$15.600.000,00, a preços ·de abril de 1993, 
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Ur
bano- PEDU. 

' O SenaâCtFederal resolve: 
. , - -Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Altônia (PR), nos 
ténnos da Resoluçãon' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito junto ab Banco do 
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. no valor de 
CR$15.600.000,00 (<itiirlzê inilllões e seiscintos mil cruZeiros 
reais), a preços de abril de 1993. . - . 

Parágrafo_ único. D.cistinam-se os recursos_ refC:ridos rio 
c_aput deste artigo à execução de obras de infra-estrutura urba
na no Município de Altônia (PR), no. âmbito do_ PrograiJlfl 
Estadual de Desenvolvimento Urban<;>-:- PEDli.Jjna_nciad~ 
pelo Tesouro Estadual e pelo Banco- Internacional para Re
construção e Desenvolvimento. 

Art. 2{1 A operação ·de crédito autorizada deverá reali
zar-se sob as condições seguintes: 

a) valor pretendido: CR$ 15.600.000,00, a preços de abril 
de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetár:ia: reajustável pela Taxa Referen

cial; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra.:.es

·trutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

f) condiç_ões de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelãs 

mensais, cOm carênci3.de doze meses; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 A presente autorização deverá ser utilizada no 

prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir da sua 
publicação. _ 

Art. 4» Esta Resolução entra em vfgo:r na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Item 3: 
DiscuSsão. em turno suplementar, do Substitutivo do Se

nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1991 (n• 3.081189, 
na Casa de origem), que estabelece normas para as rnicroem
presas- ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas 

- ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos admi
nistrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e do . 
desenvolvolvimentosob n» 363, de 1993; da Comissão 

Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1" Secre-

t*!~· -
São lidas as seguintes 

EMENDA N• 1 - PLEN 

Suprimam-se as expressões "ou que contratern até 20 
(vinte) trabalhadores" e "ou que contratem até 100 (cem) 
t~abalhadores", respectivamente, dos incisOs I e II do art. 
29 do Substitutivo. 

JustificaçãO 

A adoção do número de trabalhadores. alternativamente 
àre:ceita bruta, como critério de enquadramento de microem
presa e da empresa_de pequeno porte, pode induzir a dispensas 
ou à contratação informal (sem registro em carteira), para 
adequação das empresas aos benefícios legais. 

Além disso, a introdução desse critério cria urna ambigüi
dade indesejável. __ Uma firma que empregue um pequeno nú
mero de funcionários, mas com equipamentos altamente sofis
ticados e automatizados e/o.u matérias-primas de _alto valor, 
capaz, portanto, de faturar rnujto_acima do limite .anual. não 
deve ser enquadrada como microempresa. 

Sala çlasSessões, 9 de nove-mbro de 1993. -Jutahy Maga
lhães. 

EMENDA N··i- PLEN 

Dê ao art. 10, caput, e seu parágrafo único, a segumte 
redação: 

''Art.10 As microernpresas, de que trata esta lei, ficam 
isentas do imposto de renda. desde que tenham receita 
bruta anual igual ou inferior a 96.000 UFIRs (Unidades 

__ Fiscais de Referência). 
Parágrafo único. O limite de receita bruta anual, 

·para efeitõ de isenção do imposto de renda, será calcu
lado tomando-se por bas_e as receitas_ brutas mensais 
divídidas pelos valores da UFIRvigentes nos_ respec-
tivOs meses_.," -

JuStificação 

A redação do art. 10 do Substitutivo altera a isenção 
prevista no Estatuto da Microempresa (Lei n~ 7.256. de 27 
de novembro de 1984), no que se refere ao limite de receita 
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bruta que, a partir de 1 ''de janeiro de 1992,_pela Lei n'' 
8.383, art. 42, § 1", foi fixado em 96.000 UF!R-anual. 

O limite de receita bruta para enquadiamento como· mi
croempresa. estabelecido no-art. 29 do Substitutivo, foi elevado 
para 250.000 UFIR, deixando implícita a elevação do benefício 
tributário, o que-c'ol1Substanciaria um<~: r~:nUncia fiScar~ __ 

A aceitar o texto do art. 10 da proposta, além do prejuízo 
para a arrecadação federal, injustificávd na presc_nte conjun
tura, estaríamos coritrariando o preceito do art. 150, § 6'·' 
da Constituição n" 3, de 1993. _ 

De outra parte, a eventual supressão do art. 10, conjugada 
à revogação da legi~laçã_o anterior. teria o efe_ito -~e deixar 
a microempresa sem qualquer benefíciO tributário. 

Esta emenda sana o problema, esplicitando a manut~_nção 
da ise-nção "definida pela Lei nn 8.383 e .viabilizando, assim, 
os demais benefícios previstos no SubstitutiVO para a mfcioem- · 
presa e a empresa de pequeno porte. _ 

Sala das Sessões, 9de novembro de 1993. -Jutahy Maga
lhães. 

EMENDA N• 3 - PLEN 

Suprima-se o inciso· I do art. 18 do Substitutivo~

Justificação 

As estatísticas demonstram grande incidência de aciden
tes de trabalho em empresas de pequ-e·nopc>tte, não se_ jus~ifi
cando tratamento diferenciado neste aspecto. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. - Jutaby Maga
lhães. 

EMENDA N• 4 - PLEN 

Suprinia-se O aft. :19_do SUbstitutivO:· 

Justificação 

Dispositivo ContráriO aO"interesse püOiicõ, uma vez que 
ge_ra ónus implícito· para o· ÊÍ'á.rio. ~ ~ - -- -

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993.- Jutahy Maga
lhães. 

EMENDA N• S - PLEN 

Suprima-se o iut. 20 do Substitutivo. 

Justificação 

Não é possível dar guarida· a pretens·ão de cercear a ativi
dade de fiscalização, o qde' fiCa: implícifó no- disPositlv'o- em 
questão, mormente com a amPliação dos liritítes de enquadra
mento e com a simplificã-ção dos proced~~entos contábeis 
e escriturais da micro e pequen"a empresá:S.' ,-.- · 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1993. -Jutahy Maga-
lhães. - · 

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues)- Discussão, 
em turno suplementar, do substitutivo e das emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiç-a e 

Cidadania e à Comissão_ de Assuntos Económicos. para exame 
das emendas oferecidas._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) -Item 4: 

DiScuSsãO, em turno úhicO_~ do_Proj~!b de Resolução n'·' 
99, de 1993 (apre-sentado pda CoffiiSsãO aê Assuntos Econó
micos como conclusão de seU Parecer n~ -364, de 1993), que 
"autoriza a Prefeitura MuriidJ)31 de Horizoritina (RS) a-contra-

tar operação de crédito no valor total de três milhões, duzentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros reais, a 
preços de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S. A.- BANRISUL". 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa-.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ _ __ 
Os Srs. Senã.dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai a Comissão Diretora para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃ~ N• ~9, DE 1993 

·"Autoriza a Prefeitura M_unicipal de HORIZON
_TJNA - RS a contratar operação de crédito no valor 
total de Cr$3.245.610,00 (três milhões, duzentos e qua
renta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros reais), a 
preços de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do sul S.A. - BANRISUL" 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de HORIZOI)ITINA 

(RS) autorizada a contratai operação de crédito no valor de 
Cr$3.245.610,00 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e dez cruzeiros- reais), a pteços de fevereiro 
de 1993, junto ao Banco- dO Estado do Rio Grande do Sul 
S.A- BANRISUL 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de 
crédito referida no Caput desse artigo destinam~se à execução 
do Programa Integrado de Melhoria Social. 

Art. 2~ As Condições financeiras básicas da operação 
de crédito sãO as seguintes. -

a) VALOR: Cr$3.245.610,00, a preços de feveiro de 
1993; 

b) PRAZO PARA DESEMBOLSO-DOS RECURSOS: 
60 dias. 

c) JUROS: 11% a. a. 
d) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Reajustáverpelo 

IGP-FGV; -
e) GARANTIA: Caução das parcelas q-ue se fizerem neces
sárias do produto da arrecadação tributária municfpal, inclu
sive quotas-partes do ICMS e do FPM; 

I) DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Programa Inte
grado de Melhoria Social; 

g) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO . 
- -Do Principal em 48 parcelas mensais,_ iguaiS e suces

sivas, vencíveis no dia 20 de "Cada inês. v'eiicendo a prini.elra 
12 meses. após a primeira liberaç_ão, 

-Dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e 
mensalménte na amortização. . _- - - - - -

- - Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida num prazo máxímo de 270 _(duzentos e seten-
ta) dias. contados da data de sua publicação. __ 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

. PROjETO DE RESOLUÇÃO N•lOO, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três de Maio 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, no valor 
equivalente, em cruzeiros reais, a Cr$5.509.22LOOO,OO 
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(cinco bilhões , quinhentos e nove milhões e duzentos 
e vinte um mil cruzeiros) em valores relativos a fevereiro 
de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1\' Ê a Prefeitura Municipal de Três de Maio auto-M 

riiada a contratar operação de crédito jui1to ao Barico do 
Estado do RiO Gni.hde âõ-SUI, no-valOr equívalente em cruzei
ros reais a Cr$ 5.509.221.000,00 (cinco bilhões, quinhentos 
e nove milhões, duzentos e vinte um-mil cruzeirOs). em valores 
relativos a fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. A operação de crêdito a que se refere 
o caput deste artigo destina-se ao finailci~rilento de projetas 
de desenvolvimento institucional c de infra-estrutura urbana. 

Art. 2" As condiçõeS financeii-àbiíSíca da operação são 
as seguintes: -- - - -- o -

a) valor pretendido: o valor equivalente, em cruzeiros 
reais, a Cr$ 5.509.22LOOO,OO, a preços de fev./93; 

b) prazo para desemboso dos-recursos: 60 dias; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atualização monetária: Reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: quotas-parte do ICMS e do FPM; 
O destinação dos recursos: Programa Integrado de Me

lhoria Social; 
g) condições de pagamento: _ __ _ _ __ _ 
- do principal: em 48 parcelas mensais, ígUais- e-suces

sivas. vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira 
12 meses ap6s a ptímeír3. liberação: ~ · ' · 

-dos juros: exigíveis trimestralmente_na carên_cia e men-
salmente na amortização. - _ 

Art. 3" A aUtozação concedida por esta Resolução de
verá ser exercida num prazo de 270 (duzentos- e: setenta) dias. 
contadOs da data de sua publicação. -

Art. 4<:> Esta Rcsóluçáo entra em vigor na data de sua 
puj:>licação. · 

O SR. PRESIDENTE ( Cnagas Rodrigues) ·.:._ Item 5: 
Discussão, em turno único, do Projeto de_ Re~olução n<:> 

100, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô· 
micos como conclusão de seu Parecer n<? 365, de 1993), que;:: 
autoriza a Pi:"efeituia MUnicipal de Três de Maio (RS) a contra
tar operação de crédito junto ·ao Banco do Estado do_ Rio 
Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor equivalente, 
em cruzeiros reais, a cinco bilhões, quinhentos e nove milhões 
e duzentos e vinte e um mil cruzeiros; em valores relativos 
a fevereiro de 1993. -· -

Em discussão o projetO,-em turno únicO. (PauSa.) 
Não havendo quem peça a. palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · -- · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. __ ~ . - .. _ ~ . ., 
O Projeto vai ã Cctmissão Ditetói"ã para Redaçáo FmaL 

É O- seguinte o projeto aprovado: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada 
a matéria da Ordem ·do Dia. Passa-se, agora, à apreciação 
do Requerimento no 1.115, de 1993, lido no Expediente, de 
autoria do nobre Senador Almir Gabriel e de outros Srs. 
Senadores. solicitando a realização de sessão especial, em 
data a se·r posteriormente fixada, destinada a homenagear 
o Prof. Euryclides de Jesus ZerbinL -

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requeriinento n~"}_.l17, de _urgênciã, 
lido no Expediente, para o PLC n'218, de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per"lanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a. matériã a qüe 5~--refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse~ 
qüente, nos termos do art. 34~. inc}~ci :g, -do Regimento In-
terno. - '~---- --- -

O SR. PRESIDENTE-(Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERI})JÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
qualquer observador mais atento da cultura dos_ três Estados 
do Sul do Brasil irá verificar que a erva-mate exerce para 
os seus habitantes um pãpel de grande relevâncià; tanto- no 
aspecto social, quanto no aspecto económico. 

No aspecto soéial, tem ela um profundo sentidQ agrega
dor, princip3lrrieiite-no -interior, onde se formam grandes e 
animadas rodas para conversar; trocar idéias, enquanto a cuia 
de chimarrão é repassada de mão em mão e de boca em 
boca. No compartilhar o mesmp_chá, as pessoas mais se acon
chegam, mais se conhecem, tornam-se mais amigas.· Tà.lvez 
resida aí a razão de esse hábito tipicamente Súlista sobreviver 
à toda evolução dos costumes e ser ainda bem aceita pelos 
habitantes de o_utras regiõe~ do país. _ _ _ _ 

No aspecto económico també"ill a erva-mate teril um papel 
preponderante, p9is,_ além de prçduzir para o consumo inter
no, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná produzem-na 
para o Brasil todo. · · 

Entretanto, por não ser esse Úm gê"nero de pririleira neces
sidaçle, não recebe a devida .at~nção por parte do _Governo; 
tanto isso é verdade que, no plano agrícola para o próximo 
ano, não existe preVisão de Créditos para os planradores de 
erva-mate. Em conseqüência, devem eles arcar com todas 

_as despesas inerentes a sua cultura. _ _ · -
Além disso, ~r. Presiderite,. Sr's e Srs. Senadores, o·setor 

ervateiro do Brasil_pouca influência reCebeu dos ãvariços tec· 
p:ológic6s cjüe já- caracterizam a nossa 3.gricultura como um 

_todo. ~nquanto na Argentin_a,_~% _da produção sã<? prove~ 
niimtes-de ervais cultivados e_ apenas 10% são extratiVistas~ 
vêm de ervais nativos, no Brasil oçorre ·quase exatamente 
o inverso: 80% de nossa produção são· extratiVistas, nativas, 
e somente 20% vêm de áreas -cultivadas. Por essa razão, a 
produtividade brasileira é muito baixa e a qualidade da erva 
colhida deixa a desejar. 

A Argentina, em -razão dessa disparidade e do maior 
avanço tecnológico verificado DO seu cultivo, suplantou oBra
sil no volume colhido de erva-mate, tendo se transformado 
de importador em-exportador do produto: 

Qual a ra"zão desse salto verificado na Argentina'? IsSà 
só foi possível, Sr. Presidente,_St!s e Srs. Senadores, porque 
lá existe uma pesquisa bastante avançada nesse ramo. ex_iste 
uma política oficial para a erva-mate que é respeitada, mesmo 
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quando há niudança de governo, e ós produtores contam com 
facilidades de crédito e de assistência técnica:-- · - -

No Brasil, além de não haver ct.:édi~qs, a pesquisa está 
sujeita aos humores doS governantes. Assim, na fúria q_esrp.an':' 
teladora do Estado veri_fi~da no q_Q_ye'rP.o Collor, toda a pes
quisa que existia nessa ãrea foi desativafl3:, com enormes pre
juízos para as empresas que as desenvolviam e também para 
os produtores. - - _ -- · 

Além disso, nesses três Estados, maiores e quase= únicos 
produtores de erva-mate no Brasil, não se verifica uma união 
de forças que proporcione uma política uniforme e comum 
para esse se to r. · 

A conseqüência dessa falta de política· já se_ faz sentir: 
hoje, o Brasil mal produz erva-mate para o consumo interno, 
tendo já perdido os mercados do Uruguai e da Argentina, 
tradicionais importadores da erva-mate brasileira. 

Nos Estados do Sul são muitos os produtores dessa aquifo
liácea, são muitos aqueles -que dePendem economicamente 
do seu cultivo. Por isso, esse setor não pode ser assim âeiX3.do 
ao deus-dará, abandonado e desassistido. Ao tempo em que 
façO desta tribuna o meu veemente protesto cOntra a exclusão 
da erva-mate da Política Agrícola estabelecida pelo Governo 
para o próximo ano, Cõn:clamo.os.setores governamentais que 
a elaboraram a reverem a Sua posição. A- despeito de a erva
mate não ter em outras regiões do Brasil a mesma aceitação 
e o mesmo nível de consumo-verificados no Sul, nessa região 
é ela muito importante, a ponto de fazer parte da vida de 
seus habitantes. · · . . . . 

De acordo com dados do IBGE, em 1989, foi de 140 
mil toneladas a produção brasileira de erva-mate cancheada, 
ou semi-elaborada., sendo o_ Para~~ _c;> _maior proflutor- entre 
os três Estados._ O Rio Grande do Sul, o maior consumidor, 
em contrapartida, não mais .produz nem o sUficiente para 
o seu consumo. Isso·se deve à falta de incentivos fin3ncdros 
aos produtores e à _b~ixa produtiv~d~d~ ,42!. ~~-~ª~' _aos quais. 
como afirmei anteriOrmente, não se incOrporaram ainda os 
avanços tecnológicos já comuns em:·outi'OS c_ultivares da nossa 
agricultura. 

Por essa razão, lanço o ·meu ·ãp-elo ao Sr. Ministro da 
Agricultura e aos setores de pesquisa agrícola governamentaiS 
para voltarem ã sua atenÇãO· para a erva-mate. É- preciso que 
se_retomem as pesquiSas nessa áre·a -para que se-oótenh~ 
variedades que produzam mais em menor tempo". É preciso 
que a erva-mate não seja excluída -da política __ agrícola oficial 
e que a ela se destinem os créditos públicos. E preciso que 
os produtore·s· incrementem a sua pródução,_ substituindo os 
ervais nativoS por ervais novos, ·.tiois eStõU:convencido.de que, 
internamente, entre a população brasileira, existe uma grande 
demanda reprimida de erv~-mate quepóderia ser ativada Com 
incentivos ao corisumo do chá ou do chimarrão, e, externa
mente, as possibilidades para ·a· sua exporta-ção são bem pro- _ 
misso·ras. - - - --- · · -· ~-

Muito obrigado pela atenção. S~s e Srs.-Sen3.dOfes. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodng~es) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekiil. 

O SR. NELSON WEDÉKIN (PDT:.... OSC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~s- e Srs. SenadO!es, 
dados d_o t!!_ti!l:'!:~- censo do Instituto Brasileiro de_ Geografia 
e Estatística, IBGE, exibiram o alarmante 'n'úmero de 32 mi
lhões de brasileiros que viveirt em situação de miséria absoluta, 
com toda sorte de carênciã: de salário, habitãção, educação, 

alimentação. Sã~ os milhõe.s de brasileiros que não dispõem 
dos reCuisos mínimos para suprir as necésSidades básicas de 
sobrevivência, dentre as quais se incluem os requisitos funda
mentais de nutrição e alimentação. São, na verdade, os famin
tos do País. 

De outro lado, estão os brasileiros que, em maior ou 
menor grau, possuem moradia, emprego, freqüentain escolas 
e têm aceSso à alimentação. Mas nem por isso_ o Brasil p_ara 
eles é .cor-de-rosa. Enfrentam· altas taxas de aluguel, instabi
lidade de emprego, má qualidade do ensino público, m·ensali
dades escolares. exorbitantes, preços de alimentos em alta 
constante. 

Mas os percalços que têm de enfrentar não param aí. 
A esse rol de dificuldades que galhardamente buscam vencer, 
a cada dia do mês, a cada mês do ano, está-se somando _mais 
uma: a má qualidade dos produtos alimentares que adquirem 
nos supermercados, nas feiras livres, nos mercados públicos, 
nas padarias, nos açougues, nas lanchonetes e restaurantes. 

Os tipos de impuréza encontrados nos produtos alimen
tícios. das prateleiras dos mercados. na carne dos açougues, 
no leite da padaria", nos sanduíches das lanchonetes, nas refei
ções dos restaurantes cobrem uma larga variedade, come
çando com a presença de germes em número acima do aceitá~ 
vel pelos padrões de higiene sanitária e indo até à presença 
de pêlos de rato e asas de barata no prato apresentado ao 
freguês. _ ---- -- _ - _-- - _-

E o incauto consumidor presume estar levando para casa 
um suculento bife, um apetitoso queijo, um nutritivo leite. 
Qual nada! Está levando milhões de bactérias -por grama de 
catne, milhões de germes por mililitro de leite, milhar~s de_ 
coliformes _fecais por grama· de queijo. O consumidor está 
levando para casa ou ingerindo goela abaixo a ameaça de 
contrair infecções intestinais por salmonelas, shiguelas, esta~~ 
lococos_ e outras bactérias._ Ou então, a ameaça de adquirir 
parasitoses como: cistic_ercose, gi3rdíase, amebfase, ascaridía
se, toxoplasmose, entre outras. E em outros _casos, estará 
saturando_ seu organismo com agrotóxicos e metais pesados. 

- Sr. Presid~nte, s~s e Srs. Senadores, a imprensa brasileira 
vem. dandO destaque rotineiro a casos_ de contaminação de 
alimento~_,- contribuindo para que a fiscalização sanitária atue 
com rigor contra os responsáveis e alertando a população 
pãra seu direito inalienável de exigir boa qualidade dos produ
tos· adquiridos. 

Em agosto passado, o Diário Catarinense, de meu Estado, 
elaborou uma série de reportagens, a que deu o nome_ de 
"Em Prat9s Limpos", d_enunciando a presença de altos índices 
d~ agentes causadores de doenças _em alimentos de origem 
ariimal. A pedido do próprio Diário Catariitense, foram reali
zados exames laboratoriais que comprovaram a denúnda. Téc
nicos do Serviço de Inspeção Vegetal da Delegacia local do 
Ministério da Agricultura, em conjunto com fiscais da Vigi
lância Sanitária â-a Secretaria Estadual de Saúde, percorreram 
pontos _de venda de Florianópolis, para recolher amostras de 
peixe, morcilha, farinha de mandioca, berbigão, ricota~ leite, 
macarrão·, café e- queijo. 

-Os produtos foram encaminhados para análise físico-quí
mica e microbiológica rio Laboratório Central do Estado, LA
CEN~ ·e no Laboratório de Análises de Insumos e Produtos 
Animais do Ministério da Agricultura. 

Os resultados mostraram-se tão alarmantes que o próprio 
chefe do laboratório de microbiologia, veterinário Hélio Moo
dardo. confessou estar assustado com as altas concentrações 
de bactérias e coliformes encontrados nas amostr;:.s analisadas. 
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No leite, foram detectados mais de dois milhões de germes 
por mililitro, qua·ndo o padrão máximo permitido situa-se 
em 110 coliformes por mililitro. A ricota e o queijo apresen
taram 200 mil coliformes e300 milhões de bactérias por grama 
do produto, para um máximO perrriitido de iSO mil bactérias. 
A contagem dos germes por grama de berbigão acusou a 
presença de mais de 27 milhões por grama, pàra um padrão 
aceitável de 150 mil por grama. A pesquisa de coliformes 
na morcela apontou a presença de 38 mil germes, embora 
o máximo tolerável seja de 100 coliformes por grama. 

Os- resultados dos testes comprovam que tais produfOs 
foram manipulados em condiÇões de higiene eXtremamente 
defici~ntes, aineaçando a saúde do consumidor, em. razão da 
natur~za dos germes presentes nos· aliMentos; entre eles o 
de ·salmonela. 

A comprovação de que nem tudo vai bem para quem 
compra um produto alimentício nos mercados ou _se setv_e 
de refeições em locais públicos não está restrita a uma locali
dade ou a um Est~do. Ainda recentemente, na primeira sema
na de setembto, cerca de cem funcionáriOs dO Miri1stério da 
Fazenda, nas vizinhanças do Poder Central do- País, ficaram 
intoxicadOs por comida estragada servida em dois ,restaurantes 
dó Ministério: Um deles~ inclusive, o auxiliar de i1_1formática 
Almir Mendes Lopes, veio ·a falecer alguns dias depois. 

Não nos esquecemos do-lamentável episódiO das sete 
mil toneladas de carne bovina e suína importada da Europa 
em 1986 para combatei' o desabastecimento ocorrido no Plano 
Cruzado. O estoque da chamada "Carne de Tchernobil", por 
ter procedência 'de pastos europeús atirigidos pela nuv~m ra
diàtiva emanada- da usina nuclear sinistrada~ ficou ànnazenado 
por mais <le quatro anos em .frigotíficós_ gaúch,Os, gerando 
um prejuízo ao Governo calculado em dois milhões de dólares, 
apenas com a estocagem:do produto. Embora tenha sido libe
rada para con·sumo humano, por decisão do Tribunal Regional 
Federal~ a unânime-rf:Jefção-da populáção em todo o Estado 
forçou o Governo a decidir pela reexportação da carne para 
a Europa. . _ ___ _ ·· 

Ação intem;iva da Inspetoria·de Saúde de Brasília ínter
ditou e:m julho passado um númel'o expressivo de restaurantes 
tidos· como. ·~finos~'. por não obedecerem às mais elementares 
regras de higierie. Foram encontradas carnes em estado de 
deterioração, congeladores enferrujados, reaproveitamento 
indevido de alimentos, estoques de carne clandestina, alimen
tos com data de validade vencida. -chegou-se ao absurdo de 
encontrar, na cózihha de um restaurante, um rato morto-. -

No mesmo mês, a Inspetoria de Saúde de.~ra!?qia_ apreen
deu 14 toneladas de· feijão ímpi6pri3s para co_n~umo; no inaior 
supermercado da 'Cidade. O produ~o-apresentava excesso de 
umidade, pl'opíciO' ao aparecimento de aflatoiina, substâricia 
tóxica produzida peJo fungo "Aspergillus flavus", qUe se aloja 
no fígado, causando cirrose hepática cancerígena. · · 

Sr. Presidente, Sr'!'~ e Srs. Senadores, o ÇO!lSuniidor brasi
leiro -continua a ser um dos mais desrespeitados do mundo, 
embora lhe tenha sido _<?utorgado re_centemente_ um Código 
de Defesa dos mais moaernos dO- mundo. Muitas empresas 
negligenciafÇI o atendimento a fregueses e clientes insatisfeitos 
com o bem adquirido ou com o serviço prestado, e não mafitêm 
sequer um setor para receber as queixas e redamaçóes ou 
para esclarecer dúvidas. Recorre( à Justiça é urita- saída em 
que poucos acreditam, já que todos sabem-na emperrada e 
lenta. 

A questão do alimento, no entanto, não pode ficar poster
gada, deixando os consumidores à mercê de estabelecimento-s 

inescrupulosos e empresas iriidóneas. Afinal, alimentação é 
questão de saúde. o- --:~-- - -

É preciso que os Estados e Municípios mantenham um 
programa cOntínuo de controle de qualidade em todo o País, 
de caráter preventivo, para que os recursos públicos não ve
nham a ser aplicados a posteriori, no tratamento de doenças 
evitáveis cmn mecanismos singelos de higiene e desinfecção. 
Há um custo significativo com internações, medicamentos. 
falta ao trabalho, que pode e deve ser evitado. _ 

Exames periódicos nas pessoas que manipulam alimentos 
é Uma mCdida simples, de baixo custo, mas de alto impacto 
social, uma vez que detecta o~ ~ventuais' portadores de doenças 
infecto-parasitárias e previne a contammação. A manutehção 
da higiene no ambiente de preparo dos alimentos é um com
promisso a que todo estabelecimento comercial deveria aten
der. O ideal é que houvesse, por parte dos produtores e distri
buidores de alimentos, a consciência de que" o autocontrole 
da qualidade dos produtos para consumo é dever do estabele
cimento e pontõ de honra de seus princípios de atendimento 
ao público. 

Para se ter uma idéia do impacto social da ausência de 
medidas profiláticas ·no setoralimentício, consideremos os 
números da Organização Mundial da Saúde, registrados em 
1980:-um bilh3o de casos de diarréia aguda por tontaminàção 
alimentar em crianças menores de ci.D.co anãs, na AmériCa 
Latina e Caribe, com cinco milhões de mortes. 

Há ainda a considerar um outro aspecto. O Brasil perde 
mercado externo se não oferecer seus produtos segundo os 
padrões exigídos pela comunidade consumidora internaciOnal. 
Em 1984 e 1985, os Estados_Unidos devolveram ao Brasil 
mais de 11 milhõe_s de dólares em alimentos que foram conside
rados inadequados. Havia desde problemas de rotulagem a 
problemas gerados pela falta de condições sanitárias de mani
pulação. 

Não ignoramos que os serviços de vigilância sanitária 
no Pafs estão _desestruturados. com número insuficiente de 
fiscais, má formação de recul'$os humanos, má equipagem 
de laboratórios de análise. Mas um país não pode descurar 
de uma questão que implica diretamente a saúde de seus 
cidadãos. 

Cabe aos_ Estados e Municípios municiarem-se _das l~is 
necessárias para garantir o _controle da inspeção sanitária,
com a inclusão de punições duras e severas para os que coloca
rem em risco a saúde da população. O consumidor não pode 
continUar comprando gato por lebre, nem pagar, e caro, para 
contrair as doenças clandestinamente embrulhadas nos produ
tos alimentares comprados, ou oferecidas de sobremesa nas 
refeições serVidas pelos restaurantes. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR- GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. )'ronuncia 
o seguinte discursq)- Sr. Pre~idente, Sr's e Srs. Sena~ores~ 
parece que os ventOs separatiStaS -começam a sopTar com maior 
intensidade, vindo das bandas do Sul e ameaçam atingir o 
longínqUo Estado_ do Amazonas .. 

Valendo-se do. argumento de que o Amazonas, sistemati
camente, vota con~ra programas de incentiVos fiscais prOPostos 
pelos representarifes dos d~mais_ i~tegraqtes dO COn_sei~o Na
cional de Política Fazendária - CONF AZ, o Secretário de 
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Fazenda do Rio Grande do Sul estaria prestes a formalizar 
o pedido de expulsão do Amazonas do mencionado colegi-ado. 

Trata-se Srs. Senadores, de atitude que agride o próprio 
princípio federativo, insculpido no artigo 1~ da Constituição 
Federal. 

O abSurdo da prftensao do Secretário- g3úcho bem de
monstra o sentimento-preconceituoso e impatriõtiCo "que _cer
tos setores localizados em outras regiões do território nacional 
guardam com relação a regiões empobrecidas, tais como o 
Norte e o Nordeste. 

Na realidade, o que acontece é que Estados das regiões 
Sul e Sudeste implementam programas de incentivos fiscais, 
muitas vezes à revelia do CONFAZ e, quando são flagrados 
por tais irregularidade, invocam em seu prol razões de caráter 
dcsenvolvimentista, ·m-as denunciam e titulam as ações regula
res e legítimas do Estado do Amazonas de "concorrência 
desleal". 

É lamentável que dificuldades de ordem meramente políw 
tica que abalam o Estado do Rio Gi"ahde do Sul venham 
a levar o seu Secretário de Fazenda a esboçar tamanho desaw 
tino e a cometer essa escandalosa arbitrariedade. 

O Amazonas não- ptetende prejudicar nenhum Estado 
da Federação, nem agiu, em tempo algum, de forma a colocar 
obstáculo ao desenvolvimento industrial do resto do país, ten
do apenas como ideal - e para isso o Governador Gilberto 
Mestrinho trabalha incessantemente- o desenvolvimento só
cio~econômico capaz de proporcionar melhores condições de 
vida ao sofrido povo· amawnense~ 

A declaração de guerra fiscal por parte do Sul evidencia 
o tratamento-discrimínatório, que já se-tornou uma ~onstante, 
quando se refere ao eficiente e produtivo sistema- industrial 
implantado pela Zona Franca de Manaus. 

Melhor agiria o governo gaúcho se tratasse de resolver 
a contento as querelas e dificuldadeS de natureza políticowad
miriistrativa quC abalam aquele Estado nos últimos tempos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é-difícil de a-creditar que 
uma unidade rica e próspera, como é o Rio Grande do Sul, 
venha a se valer de uma ação tão drástfci:t. e Vil para c_om 
um Estado irmão, que por circunstâncias da natureza não 
conseguiu, ainda, encontrar o desenvolvimento económico 
e soqial à altura ·das necessidaQes do seu povo. 

Testemunham as- autoridades fazendárias do meu Estado 
o fato de não ter o Amazonas, há muito tempo, se oposto 
a programas-que, efetiVamente, venham -ao ~cqptro do inte
resse nacional fundado em política industrial adequada. 

Por outro lado, a utilização do veto no CONFAZ_é_ meca
nismo hábil e legítimo- em defesa do Estado, quando este 
se vê ameaçado por políticas liberalizantes e inadequadas ado_
tadas por governos demagógicos e incompetentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lavro, neste momento, 
o meu candente protesto contra a atitude egoísta e irrespon
sável do Sr. Secretá:fio de Fazenda do Rio Grande do Sul 
que, atentando contra a Federação Brasileira, pretende reque
rer a exclusão do Estado do _Amazonas da co~posição do 
CONFAZ. . . . 

Vai aqui, além deste veemente protesto, um alerta para 
qs demais Estados do Brasil: se nãO extirparmos, de vez, 
esses setores impatrióticos· que, Sárraú!hamente, Se opõem 
à unidade nacional e à convivência" harmônicã _e infegrada 
das diversas unidades federativas, em ppuç~>_!empo estaremos 
diante de uma situação inadmissível e repugnan_te, ~m que 
os conflitos interestaduais passarão a mórtopolizar a vida na
cional. 

A Zona Franca de Manaus não constitui um oásis, nem 
se compara a qualquer paraíso fiSc-al, pois ela foi criada e 
existe para atenuar as carências advindas da impossibilidade 
de implantaçãO" do setor terciário da economia na Região 
Amazónica. 

A Zona Franca de Manaus é uma solução, não um privi
légÍo odioso. 

Srs. Senadores,, estejam certos aqueles que, insensíveis 
aos desequilíbrios regionais, --propõem a extinção de meca
nismOs fiscais tendentes a reduzir t<iís defasagens, que este 
Senador não medirá esforços na luta pela manutenção e cria
ção de instrumentos que tenham por fim a errad~cação da 
miséria e a concretização da melhoria da qualidade de vida 
do povo amazonense. 

Não me intimidam os arroubos e as bravatas dos discrimi
nadores, pois acredito na Justiça do meu País, que jamais 
deixará que se ponha por terra a Federação Brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTIS'f A (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discursq.)- Sr. President~. S~ e Srs. S~nadores,, 
como médico, diante das dificuldades e das deficiências Ci_ue 
atingem o--slstemã de saúde de nosso faís, não poderia silen
ciar, diarite --da grande perda que repre_senta para a nação 
brasileira, a Il_].r;>rte do e!llérito professor e cie_ntista Dr~-- Eury
clides de Jesus Zerbini, ocorrid6 rio dia ~3.de __ outubro. 

El-a meu--desejo falar logo após o ocorrido, não tendo 
podido fazê-lo devido a ter viajado paia o exterior. 

Ao saber desse lamentável acontecimento veiowme à me
mória aquela tarde, do dia 2 de junho de 1982, em que esta 
Casa, por iniCiativa de Requerimento de aUtoria do Senador 
José Sarney_e subsçrito por vários Senadores, em Sessão Espe
cial, o Senado Federal prestou ao ilustre médico significativa 
homenagem como expressão do reconhecimento e çlo apreço 
da nação brasileira pela inestim"ável contribuição que vinha 
prestando à Medicina e ao País. 

Naquela tarde memorável, em que compareceu a este 
Plenário, acompanhado de familiares, membros de Sua -equi
pe, e convidados, a sua obra e a sua vida, até então, foram 
ressaltadas como um edificante exemplo de dedicação ao seu 
semelhante, ao trabalho, à Medicina e ao magistério, quando 
completou 46 anos de intensa atividade docente na Univer
sidade de São Paulo. 

Nas eloqüentes palavras da Senadora Laélia Alcântara, 
do Acre, e do Senador Nilo Coelho, de Pernambuco, seus 
colegas de profissão, aparteados por vários Senadores que 
enriCfuecerãri:t os Anais daquela Sessão, fez-se justa avaliação 
e merecido destaque à vida e à obra de Dr. Zerbini,- fifho 
de imigrantes, voluntários no front da Revolução _de 1932, 
quando conheceu e se tornou discípulo do grande mestre Alí
pio Correa -Neto, sua passagem pela Santa Casa de Miseri
córdia de §ão Paulo, sua especialização nos Estados Unidos 
durante os anos difíceis da Segunda Guerra Mundial, o ingres
so do Brasil na era da medicina do futuro, com o primeiro 
transplante que realizou com sucesso em 26.05.1968,- pri
meiro transplante de coração da América Latina, -seus inú
meros trabalhos científicos, pu~licações, participação em con:.. 
gressos e conferências_nacionais e internacionais, importantes 
condecorações que recebera no Brasil e no exterior, professor 
honorário de várias universídades e membro de inúmeras so-
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ciedades métlicas nacionais e estrangeiras. -um- dos maio-res 
nomes da ciência e da medicina -brasileira no seu tempo. 

Passados onze anos de sua aposentadoria, desde _aquela 
data, continuou o Dr. Zerbini, já desvencilhado de suas ativi
dades docentes e burocráticas, a operar até quatro vezes por 
dia, e trabalhando 12 horas diárias, com a mesma dedicação 
e entusiasmo, afirmafldo ãos amigoS_ qu~ d_e_sijã.rl.a morrer 
operando, pois a -Medicina" era 3 sua vida, o seu trabalho, 
a sua diversão e o seu lazer, pois intensamente dedicado à 
ativ1dade médica, conto ciriitgiãõ, estudioso e pesquisador, 
considerava, como ·ele mesmo-nos disse naquela ocasi~o, que 
"A arte é a sublimação- da técnica." -- --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·o País lamenta conster-: 
nado a morte do ProfessOr Euryclides de Jesus Zerbini, pelo 
que ele representava de_ estímulo e exemplo para a· classe 
médica e para os jovens estudantes de ~e~~~_ina, pela e~pe
rança que o progressO de sua especialidaOe sig~ificava para 
a população. 

Eu tinha grande estima e admiração pel~_~rofessor Zerbi
ni, e lhe fiquef nluito gr"ã.to pela~ -~t.enções que dele recebi. 

Registro compe-sàr, Sr. Presidente, o falecimento desse 
grande médico brasileirq_, um exemplo de idealismo e inteli
gência dedicada, com seriedade, ao trabalho, à vida e a mino
rar o sofrimento doS seus semelhantes. 

A vida e a obra do Dr. EufYClide(~e-Jesus Zerbini hon
ram a Medicina e engrap.decem 9 nOme de no_sso_ País. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o 
meu pronunciamento das seguintes notícias publicadas no Jor
nal de Brasília, edição de 24-10-93, com __ g titul9:: ·~_Ciência 
perde Zerbini, pioneirO dos transplanteS." e eni O Estado 
de S. Paulo, edição de mesma data, intitulada: ''Zerbini, mago 
do Coração, morre a·as·st anos." 

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

Memória 
O Estado de S. Pimlo Domingos, 24 de outubro de 1993 

FlR: 93a06916r046: 137 

ZERBINI, MAGO DO CORAÇÃO, 
MORRE AOS 81 ANOS 

pjoneiro do transplante cardíaco na América 
Latina, estava internado no Incor e tinha câncer 

O cardiologista Euryclides.de Je.sus Zerbini~ pioneir-o do 
transplante cardíaco na América Latina, morreu ontem, aos 
81 anos, no Instituto do Coração (INCOR), em São Paulo 
às 9h55mim. Iilternado deSde o dia 14 de outubro para trata
mento de ascite (acúmulo de líquido abdominal), ele morreu 
em conseqüência de tumores metastáticos _(câncer generali
zado). 

"Este é um momento de grande tristeza para a medicina 
brasileira", disse o superintendente do Hospital das Clínicas. 
António Carlos Gomes da Silva, que assinou o boletim médi
co, informando que Zerbini esteve sob sedação ·profunda nas 
últimas 72 horas~_Em fevereiro deste ano, o cardiologista, 
considerado um mago do coração, sexto rio ·mundo a realizar 
transplantes dessa natureza, foi internado por oito dias e sub
metido a duas cirurgias para retirada de três nódulos no cére
bro. No dia 21 de setembro, foi hospitalizado novamente para 
realização de exames. 

-"Éie foi 9 grande resflOnsáVei Pelo desenvolvim~f!~O _ çla 
cirurgia cardíaca no Brasil, praticamàite tOdOs OS cirurgi~es 
que atuam _no país, di reta ou if!diretainente, passaram por 
ele", afírmou o -Adih Jatene, ex-ministro da Saúde, diretor 
da Faculdade de Medicina--da -USP e ex-aluno. "Ele foi a 
maior figura da r_nediçina bfasileira contemporânea, um exem
plo de brasileiro", disse um velho amigo de Z~rbini, o pro
fessor catedrático da FMUSP Carlos ila Silva Lacaz. 

O médico que cuidou do cirurgião; JoSe António Rami
res, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pQntou 

·-que ·ames: de ser sedado, Zerbini, um apaixonado por ténis, 
disse: "Agora vou ser campeão de ténis; com asinhãs, ninguém 
me segura". 

Médico dizia que dedicação superava talento 

_ _Eurycliâes de Jesus Zerbini nasceu_e:r:n_l912 em Guai'atin
guetá, São Paulo. Em 1929 ingressou na Faculdade de Medi
cina, hoje integrada à Universidade de São Paulo. O me_~tre 
do transplante brasileiro, com mais de 125 títulos honoríficos, 
314 congressos médicos e centenas_ de cursos ministrados à 
especialistas, nunca escon~e~ que_ sua obra só foi possíyel 
graças ao apiiiti0r3rhento de técnicas e muito estti~9: -~'E a 
dedicação ao trabalho que distingue um indivíduo de outro~ 
não acredito em talento", chegou a afirmar. _ . . . 

A escolha pela medicina ·so foi possíVel com a ajuda de 
seu pai, o professor de história e geograJia Eug_ênio Zer~ini. 
Ao terminar a faculdade. dedicou-se à cirurgia-gerai I?<?! dez 

--3DOS e terminou sua livre dQcêpcia conl- 28 anOs, espeCiali
zando-se em cirurgia torácica. Viajou para os Estados Unidos, 
onde trabalhou ao lado de Evarts Grahan e Christian Barnard, 
o pioneiro do transPlante de coraçã~:rno rnund9. Com a evolu
ção das téCnicas na área, seu trabalho foi naturalmente se 
~iri~indo para ~ cirurgia ca~díac~, até que em 1947 !llontou, 
em São Paulo, um grupo de especialistas no Hospital das 
Clínicas-. Em 1975, vê reáliiadO seu grande sonho: a constru
ção do ln cor. . . . · 

Em 1942 fez a primeira cirurgia· cardíaca nUm garoto 
de 6 anos; 26 anos depois faila o primeiro transPlante_ de coração 
no País. Em _1985, a.o.s _73 a,.n,Q.s, r!!alizou I)lajs um 
feito: foi ó piínléiro a: fazer um tran-splante cardíaco em porta
!for ç:l~ doepça de Chagas. Zer~ini !_~ve três filhqs_com ~-médica 
Difce da C9sta"Zet-bini. Roberto e Ricardo são engenheiros. 
.Eduardo, Provável sucessor do pai, perdeu a vida num --~ci
dente automobilístico semanas após a "fOrmatura. 

Jornal de Brasilla, Domingo, 24~10-93 

CIÊNCIA PERDE ZERBINI, O PIONEIRO .. 

DOS TRANSPLANTES 

São Paulo_:__ O cardiologista Euryclides de Jesus Zerbini, 
pioneiro de t~a!Isplan_tes cardíacps no B,rasil, morreu às 9h55 
mio de ontem no Instituto do Coração (INCOR), do Hospital 
das_ Clínicas, depois_de passar 72 horas sob efeito de sedativos. 
Zer_!?ini~ que tinha 81 anos, estava internado desde o dia 13 
para tratamento de tumor metástico generalizado (melanoma 
de pele). . 

O anúncio da morte foi fe"íto aos jornalistas pelo cirurgião 
Adib Jaten~. ex-ministro -da S.atíde? seu amigo _e dís_cípulo. 
•io professor Zerbini morreu há meia hora", informou Jatene, 
bastante abalado, ao deixar o prédio do Incor. Pouco depois, 
um boletim a~s~nado pelo superintendente do Hospital das 
ClíniCas, Antórüo Carlos_Gomes da Silva,_ confirmava a no-
tícia. - -
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O corpo de Zerbini foi velado no saiãO nobre da Facul~
dade de Medicina _da Univers!dade _ dé -_~ãá ?~~Jo, __ da qual 
era professor e o enterro foi ás 17h00, no cemitério do Araça. 

No último dia 15 Zerbini foi "iilternada· com dificUldades 
respiratórias, provocadas por ãsdté ~ ac~ffiulo de líquido 
no abdômen. Em três punções feitas quinta-feira, foram retira
dos 3,5 litros de uma substância produzida pela metástase 
do tumor._Na_ s~xta-feir3. ele permaneceu em repouso e rece
beu a visita de _Sua mulher, a médica Dirce Costa. 

O ciiUI-gfão ___ corite"Ç'ó'u a aPf'esenfar piâbiéffia~-·de-·sªúde 
no iníciO deste ano. No dia 22 de fevereiro, ele foi operado 
para a retirada de um nódulo e esvaziamento de um cisto 
no cérebro- órgão do sistema nervoso _g_ue controla o equilí
brio, entre outras coisas. O cisto, de 1 Centímetro, dificultava 
a emissão de estímulos nervosos_do cérebro para o restante 
do corpo. 

Poucos dias depois, ele foi submetido a uma opera-ção 
para a eXtração de nódulos na perna. Segundo o superin
tendente do Hospital das Clínicas, Antônio CarlOS--Gomes 
da Silva, a biópsia feita n·a ocasiãO apOrüou ~a -eXIStência de 
melanoma (tumor maligno na pele). Desde então, O médico 
foi internado duas vez~s, _para Se recuperar de um processo 
endêmico. ~ - - __ 

A notícia da doença e as· operações a que se SUbmeteu 
não abalaram ? ritJ!i_<? ºe ~ra)?~lho de .?:~rbini. Em junho, 
ele fazia diariamente quatro cirurgias. Sí.ià rotina havia sid_o 
alterada em apenas um ponto: desde a-s Cirurgias·, ·eté faZia 
uma pausa para almoçar em casa. -- -

Perfil do ProfiSSional 

1936- Forma-se em medicina 
40 mil cirurgias cardíã:cas -
12 transplantes -
12h de trabalho diário 
Maio/68, primeiro transplante 
314 congressos como participante 
Mensagem: "A pior doença do brasileiro é. a moral" 

PRIMEIRA EXPERI~NCIA FOI EM 68 

São Paulo -:-: ~ascido_n_o dia 7 d~_ maio d~ _ _l_21_2, em 
Guaratinguetá, SãO ~Patil_O, ___ oo_ prõfesS9r ·Euryclides de Jesus 
Zél'bini conheceu_ a fama no dia 26 de maio de 1968~ ao realizar 
o primeiro transplante de coraçã9 da Àm_ériç3. Latina._ O pa
ciente era O __ peão de fazenda no _Mato Grosso, João Fe_rreira 
da Cunha, de 23 anos. o João Boiadeiro. Como aind3 não 
existia no Brasil a "ciclosporina"- droga que evita a rejeição 
do órgão transplantado -. João morreu 28 dias depois da 
operação. 

Esse também foi o_ destino de outros dois pacientes opera
dos por Zerbini no ano Seguinte: _l!go Orl~ndi •. que viveu 
um ano e dois meses, e Clarimundo Praça,_ que resistiu por 
83 dias. A ciclosporina só chegou ao Brasil em 1984. . 

Caçula de _cinco irinãos, o joVem ~uryCHae·s -terminou 
o curso secundário no Colégio Arquidiocesano de São Paulo. 
Fez vestibular para Faculdade de ~edicina e Cirurgia dé_ São 
Paulo, em 1930, e passou em décimo lugar. · 

No primeiro ano, assistiu a Uma dru-igia na Sàni:oi -Casa 
e quase desmaiou. Depois desse episódio, chegou a pensar 
em abandonar a medicina. Dois anos depoiS:, durante a revolu
ção constitucional, conheceu_Alipio Correa Neto, um dos ciw 
rurgiõeS mais OOrihecidos do _País, e _ill!~g!'_O_pw_se ~ ~quipe -do 

·médico. Foi nessa--épbcit ·que EurYclides_c_omeçou a se inte
ressar por uma parte do corpo humano: o tórãx. 

O episódio que o fez se apaixonar por cirurgias cardíacas 
aconteceu em 1942. Um garoto batia com martelo numa bigor
na, quando um estilhaço de aç_o penetrou em seu coração. 
cortando uma_ artéria Coronariana. A equipe de Zerbi.ili nul).ca 
havia feito uma operação parecida, mas conseguiu salvar o 
menino. _ _ __ _ 

nej)ois de formado, Zerbini foi para os Estados Unidos 
e fez curso de aperfeiçoamento de dois anQs._ E.Ql sua carreira: 

. u~ive~-H~ria·, re:cebeu ma-Is de l25_ títulOs e 88-homenagens 
no Bra$il e no exterior pela contribuição à_cirurgia cardíaca. 

Em 1975, ele inaugurou o Instituto do Coração, uma 
unidade do Hospital das C!ínicas da USP. No ano seguinte, 
foi eleito presidente da Associação Médica Pan-americana, 
com sed~ em_ Nova lqrque e, em 1979, recebeu o título de 
professor honoráriO da Universidade Nacional de Córdoba, 
na Argentina. _ _ 

Zefbini já fez mais de 40 mii cirurgiã.s caÍ'díacas e 12 
transplantes. Trabalhando em média 12 horas por dia, fazia 
pelo menos.. cinco cirurgias neste período:_A ro~ina do lflédico 
que nunca tiroU férías começava por volta das 6h30min. 

Ele trabalhaya no Ins_titut~ do .Coraç~o e no Hospital 
da Beneficéncia Portuguesa, em São Paulo. Após 46 anos 
de dedicação à Universidade de São Paulo (USP), :;::erbini 
se aposentou como professor titular, em 1982. 

Casado c9m dona Dirce, cin.J.igiã cardiovascu'lar aposen
tada1 ele teve três filhos. Roberto e Ricardo - formados 
em engenharia - e Eduardo, que morreu em acidente de 
automóvel, após concluir o curso de medicina. ---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:_ Concedo 
a palavra ao nobr~ Sen~dor Divaldo Suru~gy/ 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
a TELEBRÁS foi criada em 09 de novembro de 1972. O 
Brasil entrava para a era das comunica)óes modernas e eficien
tes. A partir daquele ano a TELEBRAS passou a falar através 
de vinte e oito subsidiárias, sendo vinte e sete operadoras 
estaduais e uma a longa distância, a EMBRATEL. . 

Atingiii.:Se esse patamar graças à mode-rnização e expan
são do Sistema Brasileiro de Telecomu.nicações. ~tualmente, 
após esses vinte e um anos ~e existénci3., a TJ;LEBRÁS chega 
-próximo ao ano 2.ooo- cobrindo todo o território nacional 
com seus serviços. São mais de quinze fifi localidades aüngi
das, são _aproxiniadamente doze milhões e quinhentos mil 
telefones comerciais e residenciais instalados, sendo trezentos 
mil de uso público, os orelhões. 

Em su_a_ expansão a TELE BRÁS chega em décimo primei
ro lugar no ranking mundial de telefonia. 

Observando o futuro, a empresa está implantando quase 
sete mil e quinhentos quilómetros de fibra óptica, interligando 
todo o País. 

A ampliação das linhaS cOm tecnologia digital possibi
litará que cada vez mais as pessoas e instituições s_e utilizem 
da transmissão simultânea de voz_, imagens, te-xto_~ e Qados 
~numa só -rede, com qualidade e eficiéncia de primeiro mundo. 

· Assirii ·a -fénovaçáó das telecomunicações vem se tornando 
acessível à grande massa da população. Além da voz. outras 
formas de comunicação permitem multiplicar as faCilidades 
possibilitando assistir a programas de televisão, realizar "vídeo 
games" e até conversar com computadores. 

Na aviação_ civil, o Sístema TELEBRÁS vem ofer"ecenclo 
aos profisSi(:maiS- e às empresas serviÇoS dó tipo faé:.símile, 
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telex, acesso a banco de dados para automação do atendi
mento ao público, correiO eletrónico, armazenamento de si
nais de voz, troca eletrónica de documentos e serviços avan
çados de telefonia, como chamado de espera:, confe"rência 
e outros. Está se tornando viável a possibilidade_ de comuni
cação a partir de aeronaves, para qualquer pessoa em terra 
ou mar, mesmo que Se encontrem sobie- oceã.nõs. No ano 
passado foram realizadas as primeiras eXpefiêiidãS di8:itáiS -
na comunicação ar-terra a nível mundial, com a manutenção 
de elevado padrão de qualidade. 

Com relação à telefonia celular, a empresa já conta com 
vinte e cinco niil telefones instalados por quase tôdo o País 
e vinte e cinco mil telefones a cartão indutivo, uma tecnologia 
de JlOnta, desenvolvida pelos técnicos da própria TELE-
BRÁS, no Centro de Pesquisa e DesenvolvimentO. __ 

O setor de telecomunicações está crescendo dez vezes 
mais do que o crescimento do Produto Bruto Mundial. 

Em pouco mais de duas décadas de atividades, período 
em que transformou um conjunto desigual de serviços de te_le
foni~ privada em um sistema homc:>gêneo e eficie~t~, a TELE
BRAS investiu quarenta e seis m1ll}ões e Qitocentos ~ii dólares 
na expansão telefónica e no aperfeiçoamento da planta, tor
nando-se o oitavo maior investidor mundial em infra-estrutura 
de telecomunicações, segundo dados.Ja União Internacional 
de Telecomunicações. Todos_os acionistas terão direitO a rece
ber os lucros da empresa, que, atualmente, tem um capital 
de oitenta e quatro bilhões e novecentos e trinta e sete milhões 
de cruzeiros reais. 

O fato de pagar dividendos a seus aCioniStás, além de 
denotar a boa situação da empresa no mercado, aliado ao 
seu capital integralizado, lhe dá poder de captação de recursos'· 
potencü:tl de investimento e avanços t~cnplógicos. As$im com 
o crescimento que regiSltOUrii:is úliimos ãnos,tfansformou-se 
numa das empresas estatais mais rentáVeiS, COm grarid.e P9dêi- ~ 
de negociação junto ao mercado internacíorl.ai. 

A TELEBRÁS espera terminar o ano de 1993 com inves
timentos da ordem de três bilhões e duzentos mil dólares, 
sendo que dois bilhões e duzentos mil dólares j4 foram ~tili
zados. 

Diante- do qUe ~falp.mos, vol~amos a __ indagar: Privatizar 
ou não a TELEBRAS? 

A Alemanha. Bélgica, Canadá e França, países do Primei
ro Mundo, continuam com suas telecomunica:çoes- Controladas 
pelo poder público. 

No próximo ano a participação da iniCiativa Privada nas 
telecomunicações desses países deverá ser debatida com ên
fase. 

A situação sodâl da Inglaterra é superior a- do Brasil. 
Imaginaram os governâptes c_on~rvadores da Qrã-Breta~ha 
"que Seria.posSível privatizar os serviços telefônicos. alcançan
do-se maiores índices d_e rentabilidade, sem prejuízo do atendi
mentO -de utilidade pública. 

Na realidade, o que_ ocorreu foi a troca dO- lnonopólio 
públíco pelo monopólio privado e consideráveis aumentos do 
_preço dos serviços telefônicos. 

A própria estrutura dos serviÇos de telefonia, aliás, sugere 
a ocorrencia de monopólios, sejam eles públicos _ou privados, 
porque é extremamente difícil c~nseguir com :::-dpresas distin
tas, métodos distintOs, em regiões diversas de uma mesma 
nação, um intercâmbio de experiências e uma afinidade de 
métodos que gerem os melhuces resuhados. 

Ao contrário do que alguJ'!_:>a!nmçiam,. a.dt;;:sregulamen
tação e a privatizaÇão, nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
não provocaram a universalizaÇão dos serviços. A maior parte 
dos países da Europa Ocidental e o Japão mantêm o controle 
do Estado_sobre o setor. 

Para equilibrar os objetivos econt)micos e sociais não 
atingidos pela iniCiativa privãda-, o governo dos Estados Uni
dos decidiu investir em uma "super auto-estrada eletrônica 
que utiliza fibra óptica". 

Na área de telecomunicações, o êxito obtido pela TELE
BRÁS, êxitO registado em todos os aspectos das su_~s ~tivida
des- técnico, económico, financeiro, comercial e social -
documentado pelos números e pelos pareceres d()~ ~.ais _!"espei
táveis organism-os internacionais·, -afirma, índisfarçavelmente, 
que o setor vai bem e está em boas mãos. 

A partir dessa realidade, deve-se avaliar o futuro das 
__ telecomunicações no Brasil, com as vistas voltadas para o 
bem estar da coletividade e o progresso·naciõnãl. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar~se amanhã, 
às !Oh30min, com a seguinte · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
. havendo a tratar, está encerrada a se.ss_ão extraordinária a 

realizar-se amanhã, às 10h30miri, Com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO. 

No 135, DE 1993 - COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
135, de 1993 Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n° 4.595, de 
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31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do sigilo 
bancário as pessoas que menciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônoma, como projeto de 
lei, das emendas apresentadas. 

2 
REQUERIMENTO No 421, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 421, de 
1993, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do 
art. 222 do Regimento Interno, voto de louvor a Dom MARCELO 
PINTO CARVALHEIRA, Bispo Diocesano de Guarabira -
Paraíba, pelo recebimento do título PERSONALITY OF THE 
YEAR, concedido pelo . Júri da instituição Distinction 
Internationale, com sede em Paris, tendo 

Parecer favorável, sob n° 399, de 1993, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

3 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 78, DE 1993 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 344, de 1993) do 
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Projeto de Resolução n° 78, de 1993, que autoriza a União a 
celebrar contratos de. financiamento com devedores originais de 
obrigações financeiras junto a credores externos novadas 
mediànte a emissão dos "Brazil Investment Bonds". 

4 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 101, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
1 O 1, de 1993 (apresentado pela C~mlissão de Assuntos 
Econômicos como conClusão de seu Parecer n° 366, de 1993), que 
autoriza a Prefoitura Municipal de Ivorá (RS) a contratar 
operação de crédito no valor total de dois milhões, setecentos e 
setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três cruzeiros reais e 
noventa e seis centavos, a preços de abril de 1993, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar. está encerrada a. sessão. ~ 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 48 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

A TO DO PRESIDENTE DO SENADO -FEDERAL 
N• 535, DE 1993 

Altera_ o quadro de detalhamen_to da despesa do 
PRODASEN. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e, com base no disposto 

no § 2' do art. 57 da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, 
resolve: -

Art._ I" Alterar .. o Quadro de Detalhament~ da De;p~sa 
-.:.....:..:oon. da Unidade 2. 103-.Centro de Informática c Proces
samento de Dadas do Senado Federal - PRODASEN, na 
forma do Anexo a este Ato. 

Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Fede-ral, 9 de novembro de_ 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presídente. 



<l2000 - SENADO FEDERAL 
02103- CENTRO OE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO OE DADOS- PROOASEN 

CRED!TO SUPLEMENTAR ANEXO I 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA 

010070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.5.90.52 
DE INFORMÁTICA 

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO OE INFORMÁTICA E 4.5.90.52 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAl 

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO 11 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA 

I 

010070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.5.90.51 
DE INFORMÁTICA 

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E 4.5.90.51 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 

------- --- - ------ -----

CR$"1.00 
FISCAL 
SUPLEMENTAÇÃO 

FT DETALHADO TOTAL 

100 196.770.000 196.770.000 

100 196.770.000 196.770.000 

CR$ 1,00 --- -.-
FISCAL 
CANCELAMENTO 

FT DETALHADO TOTAL 

( 
100 196.770.000 196.770.000 . 

100 196.770.000 196.770.000 
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ATO DO PRESIDENTE N• 536, DE !993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n!' 2, de 
1973. te-ndó em vista o que consta dos Proce_ssos n\'~ 
022.646/93-0 e 022.647/93-7, resolve: 

Tornar sem efeito as nomeações_ de -ALESSANDRO 
GAGNOR GAL\'ÃO e EDMILSON SOBREIRA CAMI
NHA JUNIOR para o cargo de Analista Legislativo, Nível 
III, Área de ComunicaÇão Social, Eventos e Contratos, Espe
cialidade de Comunicação Social, Padrão 31, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, constante_ do Ato do Presidente 
n" 533, de 1993. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. -cSenador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

A TO DO PRESIDENTE N• 537, DE 1993 
O Presidente do ·senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi oUtorgada pelo Ato da Comissão Diretora n'' 2. de 
1973, considerando a decisão da Comis.são Diretora em suá 
17~ Reunião Ordinária, de 28~11~91, rendo eni v·ista o que
consta dos Processos~ n~ 022.646/93-0 e 022,647/9307, e de 
acordo com as Resoluções no 42 __ e_9-:>~.ç:le 1993, e com o Ato 
da Comissão Dií·erora n'' 53; de 1993, resolve: 

Nomear MIGUEL SODRE MENDES e ROGERIO 
BERNARDES DE FARIA TAVARES paraocargoc:leAna
lista Legislativo. Nível III, Área de Comunicaç_ão_-social, 
Eventos e COntatoS. EspeCialidade de Comunicação _Social, 
Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em 
virtude de aprovação em concurso público,_ homologa-dp pelo 
Ato da Comissão Diretora n' 33, de 1989, publicado no Diário 
do Congresso Nacional, Seção II, de 11 denovembro de 1989. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Sejlador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado -Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 538, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 

ções, em conformidade com a delegação de_ competência que 
lhe foi outorgada pelo Aio da Comissão Diietora n~ 2. ~e 
1973, resolve: - ~ - . ~ 

Tornar sem efeitõ a nomeação de ROGE RIO BERNAR
DES DE FARIA TA V ARES, para o cargo de Analista Legis
lativo, Nível III, Área de Comunicação Social, Eventos-~
Cantatas, Especialidade de Comunicação Sóc!a1, Padrão 31, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato 
do Presidente n" 533,- de 1993, em virtude de manifestação 
expressa do referido candidato desistindo da referida nomea-
ção. ·~ 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 539, DE !993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em· conformidac;f~ com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada J>eio Ato da Comissão Diretora n• 2, de 
1973, tendo em vista o qlie c01ista do Processo n" 022.699/93-7, 
resolve: _ _ . _ .. 

Tornar sem efeito a ~nomea-çãO de MARCIA ROCHA 
para o cargo de Analista Legislativo. Nível III, Á_r~a de Comu
nicação Social, Eventos e CCm!?_tos,~Especialidade de Comuni
cação Social, Padrão 31. do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, constante do Ato do Presidente n• 533, de 1993. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993, - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 540, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal. no us-o- de suas atribui~ 

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi ortorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, Considerando a decisão da Comissão Diretorá. em sua 
17• Reunião Ordinária-. de--28.:11-91, teÕdÕ-em vistão que 
consta do Processo n• 022.699/93-7, e de acordo com as Resolu
ções n?- 42 e 93, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora 
n'' 53, de 1993, resolve: 

Nomear MARIO LUIZ SIMÕES DA COSTA para o 
cargo de Analista L~gislativa! N{veliii, Área de Comunicação 
Social, Evéntos e Contatos, Especialidade-de Comunicação 
Social, Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
_em virtude de aprovação em-concurso público;- homologado 
pelo Ato da Comissão Diretora n" 33, de 1989, publicado 
no Diário do Congresso Nacional, Seção II. de 11 de novembro 
de 1989. 

Senado Federal, 10 de novembro cje !993. - Senador 
Humberto Lucena, Pres~dente do Senado .Federal. . 

ATO DO PRESIDENTE N• 541, DE 1993 ~ 
O Presi~ente do Senado Federal, no uso de suas atribui

çôes, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiretOia nç 2, -de 
1973, considerando a decisão da Comiss~o D1retora em sua 
l?a Reunião Ordínária, de 28-11-9L. e de acordo.com as Reso
luções n~' 42 e.93, de 1993, e com o Ato da Comi·ssão Diretora 
n' 53, de 1993, resolve:_ 

Nomear RICARDO fCASSAITI HERMANO para o 
cargo de Analista LegiSlativo, ~íve_l III, Área d~_çomunicação 
Social, Eventos e Confãtos, ESpecialidade de Comunicação 
Social, Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
em Vii"tude de aprovação em concurso pú_~lico, homologado 
pelo Ato da Comissão Diretora n' 33, de 1989, publicado 
no Diário do Congresso Nacional, Seção II. de 11 de novembro 
de 1989. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, _Pr_eside_nte do Sen.ado E'eder~l. 

ATO DO PRESIDENTE N• 542, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgad~ pelo Ato da Comissão Diretora- iJ.'' 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n• 019.496/93-1, 
e de acordo com a Resoluçãon•42 , de 1993, e com Ato 
da Comissão DiretOra n9 53, de 1993, resolve: 

Nomear ALBERTO DE AZAMBUJA VILLANOVA 
e ALEXANDRE CASTRO CERQÜEÍRA; para o cargo de 
Técnico Legislativo, Nível II, Área de Polícia; Segurança e 
Transporte, Especialidade de Transporte, Padrão 16, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação 
em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente 
o• 262;-iFl992, publicado no Diário do Congresso Nacional, 
Seção II, de 25 de junho de 1992, e Diário Oficial da União, 
Seção I, de 3D de jllnho de 1992. 
- Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede~al. 

ATO DO PRESIDENTE N• 543, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da _Comissão Diretora n~ 2. de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n" 021.470/93-6. 



·10392 Quaftã-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

e de acordo qom a Resolução n~ 42, de 1993, e com o Ato 
da Comissão Diretora n"' 53, âe 1993, resolve 

Tornar sem efeito a nomeação de PAULO JORGE BAC
CHINI DE ARfi.UJO LIMA para o cargo de Técniéó Legisla
tivo, Nível II, Area de Apoio Técnico..:Administrativo, Espe
cialidade de Datilografia, Padrão 16, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, constante do Ato do Presidente n"' 431, 
de 1993 .. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. ~ Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 544, DE 1993 
O Presiderite do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegaç-ão de competência que 
lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n• 021.470/93·6, 
e de acordo com a Resolução do Senado Federal n• 42, de 
1993, e com o Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993, 
resolve: 

Nomear ZIZELMA RIBEIRO BOSCO para o cargo de 
Técnico Legislativo, Nível II, Área de Apoio Técnico:.Admi
nistrativd, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtu
de de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato 
do Presidente n• 357, de 1992, publicado no Diário do Con
gresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro d~_1992,-e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, io de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N• 545, DE 1993 
O Presidente do Seriado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~.-s 2, de 
1973, e de acordo com as Resoluções n• 42 e 93, de 1993, 
e com o Ato da Comissão Diretoia n"' 53, de 1993, resolve: 

Nomear MARIA CONSUELO FREIRE Biit.ERRA, 
MÁRCIA ANUNCIAÇÃO bA COSTA VASCONCELOS, 
HELOISA SOLINO EVELIN, ERCILIO AQUINO SOA
RES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA e SILVANA SAM
PAIO, para o cargo de Técnico Legislativo, Nível II, Área 
de Apoio Técnico-Administrativo, Espêcialidade de Datilo

trrrrçafia, Padrão 16, em virtude de aprovação em concurso públi
co, homologado pelo Ato do Presidente n• 35~7, de 1992, publi· 
cada no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de 
setembro de 1992, e no Diádõ Oficial da União, Seção I, 
de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente dO Senado Federal. 

ATO~ DO PRESIDENTE N• 546, DE 1993 
O Presidente do S_enado Federal, no uso de suas atribui

ções, em cOnformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outõfgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 
1973, tendo em vista o que constado Processo n• 021.831/93-9, 
e de acordo _com a Resolução n"' 42, de 1993, resolve: 

Nomear ROBERTO BARBOSA DE~ CASTRO, para 
o cargo de Assessor Legislativo, Nível.III, área de Assessora
menta Legislativo, Padrão 42, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal. em virtude de aprovação em concurso púbhco, 
homologado pelo Ato do Presidente n•214, de 1993, publicado 

• ,.DO Diário do Congresso Nacional, Seção II. de 19 de março 

de 1993, e no Diário Oficial da União, Seção I, de 2~ de 
março de 1993, observada a ordem de classificação da Area 
Dez. . . 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993,. _: Senador 
Humberto Luceri.a, Presidente do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE N• 547, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções·, em Conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Proc. n• 021.831/93-9, 
e de acordo com a Resolução n~ 42, de 1993~ resolve nomear 
DIRCEU VENTURA TEIXEIRA, para o cargo de Assessor 
Legislativo, Nível II}, Área de Assessoramento Legislativo. 
Padrão 42, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em 
virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo 
Ato do Presidente n• 57, de 1993, publicado no Diário do 
Congresso Nacional Ofici~l da União, Seção I, de 05 de f~ve· 
reiro de 1993, _observada a ordem de classificação da Area 
Cinco. 

Senado Federal, 10 de nove-mbro .de 19~)3. - Senadox: 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 548, DE 1993 
O Presidente· do Senado Federal, no uso da sua compe

tência regimental e regUlamentar, de_ conformidade com a 
delegação de competência que lhC foi outorgada pelo- Aio. 
da Comissão Diretora ri"' 2; de 4 de abli.l de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo- n"' 022.645/93-4, resolve 
aposentar, voluntariame~_te, a servi9ora -~LZ~ ~LUMBY 
TOURINHO VIANA, Analista Legislativo, Area de Sailde 
e Assistência Social, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos _termos 4-o artigo 40,- inciso -III, 
alín"ea a, da Collstituição da RepúbliCa Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 34, § z.~., 37, e 41, da Resolução 
(SF) n"' 42, de 1993, com proventos integrais, 'observado o 
dispostc.Tno ·artigo 37, inciso XI, da ConstituiçãO Federal. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador 
·Humberto Lucena, Presidente do Senado _ _federa!. __ 

ATo rio PREsiDENTE N• 549,oEI993 
. . O Presidente do Senado Federal, no uso de sua~ atribui

ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretofa n"' 2, de 
1973, considerando a decisão da Comissão Diretora em sua 
1"' Reunião Ordinária, de 16-01-92, tendo em vista o que constã 
do Proc. n• 022.645/93-4, e de acordo com a Resolução n• 
42, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretóra n~ 53, -de 
1993, resolve nomear MARIA LOURDES.R!BEIRO DE 
MELO para o cargo de Analista Legislat_ivo, Niv~l III, Área 
de Saúde e Assistência Socia.I, ESpeciaiídade de Enfermagem, 
Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em 
virtUde de aprovação em concursõ público_, homologado pelo 
Ato da Comissão Diretora n' 33, de 1989, publicado no Diário 
do Congresso Nacional, seção II, de 11 de novempro de 1989_ 

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - SeJ1~dor 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATOS DO DffiETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 72,DE 1993 
O Diretor~Geral Do Senado Federal, no uso da atribuição, 

que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n• 42 
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de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n' 022.. ATO DO DIRETOR-GERAL N• 73, DE 1993 
287/93-0 resolve nomear MARIA FÁTIMA CASTELO MA- .. O Diretor-Geral Do Senado Federal, no uso da atribuição 
GALHÃES para exercer o cargo, em comissão, de Secretário que lhe fm contenda pelo art. 79., § 29 da Resolução no. 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal do SenadO.federaJ, com 42, de 1993, e de acordo com o que consta do Processo no. 
lotação e exercício no Gabínete do Senador Beni V eras. 022. 349/93-6, resolve exonerar DANIEL REIS DE SOUZA 

do cargo, em comissão, de Secertário Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Luiz 

·Senado Federak, 10 de novembro de 1993. Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

Alberto Oliveira, a partir de 10 de novembro de 1993. 
· Senado Federal, 9 de novembro de 1993. Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENADO FEDERAL 
· Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presi(lente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Inlerno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ni 94, DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de lgnaraçu (I•R) a contratar operação de crédito. 

junto ao Banco do Estado do Paraná s;A. - BANESTADO, no valor equivalente .a 
Cr$3.200.000,00, a preços de maio de 1993, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU. 
O Senado Federal, resolve: 

. Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Iguaraçu (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 
do Senado Federal' autorizada a-conúatar .operação de crédito junto ao Banco do E"stado do Paraná I 
S.A. - BANESTADO, na. valor equivalente a Cr$3.200.000,00 (Úês milhões e duzentos mil cruzeiros 
reais) a preços de maio de 1993. . . . . • . .. , ·. · · · 

Parágrafo único. Destinaril~se -Q-s recursos referidos nO caput deste artigo à execução de obras 
de infra-estrutura no Município, no âmbito do Programa E_stadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU, 
financiado pelo Tesouro Estadual e pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD. - - -- -

Art. 2' dA operação decréditoa que se refereo artigo anterior será realizada de conformidade 
com as seguintes Condíçóes e característiCas-: . - __ 

a) valor da operação: valor correspondente a CR$3.200:000,00, a preços de maio de 1993; 
b) juros: 12% a.a.; - · - ·· -
c) atualização monetária: reajustável pela TaxaReferencial; 
d) garantia: ICMS; .. _ 
e) destinaçãó dos reeursos: realização ·cte obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU; 
f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em quare~t_a'e õito parcelas mensais, com carência de doze meses; 
- dos juros: não existe período de carência_: · · - - . 
Art. 3' A presente autorização deverá ser utilizada 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, ~O de novembro de.1993,- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Façct saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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EXPEDtENn! 
c::llln'JO OaAPICO DO lllfADO ~!DIIIW. 

MANOEL VILEI..A DE MAOALIIÁES 
Oir;acor.Oetal 4o S.u4e Peâtat 
.._GA<.:IEC OA SILVA MALA 
Dir•tor Eac•av. 
<:ARLUS -HOMERO VIEIRA NINA 
Dir•tor .YaW.cnON 

DIAaJo DO CXlNOUIKI NACIONAL 

la-... -~-·-- .. - .. ,-

ASSiliATIJRAS 

I. L l.l CAALOS BAS!OS 
D•••WI•Inll 

. ,5aul!ral '·····----------------OS 'IQOQII.OD 

~LOIUAH AUOUSI'O OOUT!NHO MADIIIJOA 
OJr•w~u• 

RESOLUÇÃO N• 95, DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Altlinia (PR) a contratar operação de crédito 

junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor equivalente a 
CR$15.600.000,00, a preços de abril de 1993, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano - PEDU. . . 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Altônia (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$15.600Jl00,00 (quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), 
a preços de abril de 1993. ~ ·• _ _ . . -

Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos no caput deste artigo à execução de obras 
de infra-estrutura urbana no Município de Altônia (PR), no âmbito do Programa Estadual de Desenvol

. vimento Urbano- PEDU, financiado pelo Tesouro Estadual e pelo Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento. · 

Art. 2' A operação de cr~di!o autorizada deverá rea1izar-s~.~ob as condições seguintes: 
a) valor pretendido: Tr$15.6tXI:OOO,OO, a preços de abril de 1993; · ,_ ·· · 
b) juros: 12% a. a.; · · ·· · · 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 
d) garantia: ICMS: 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU: 
O condições de pagamento: 
- do principal: amortização em -quarenta e oitO parcelas mensais, com carência-de doze meses; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3' A presente autorização deverá ser utilizada no prazo de duzentos e setenta dias, contados 

? pàrtir da sua publicação; 
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de novembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

·sUMÁRio 
1- ATA DA 235• SESSÃO,EM 10 DE NOVEMBRO 

DE 1993 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
N' 400, de 1993 (n' 839/93, na origem), de 9 do corren-

te, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome 

do Senhor Bernardo Pericás Neto~· Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Rei,no da Bélgica. 

l.2:z-- A viso do Ministro de Estado da Fazenda 
- N~ 938, de 1993 de 4 do corrente. encaminhando 

inforinações sobre os quesitoS constantes do Requeriiriento 
n~ 844, de 1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin. 
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1.2.3- Oficio do 1• Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo 
do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 220, de 1993- (n' 
3.711/93, na Casa de origem)~ que cria, com natureza civil, 
a Agência Especial Brasileira --AEB, e dá outras provi
dências. 

1.2.4- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

I -Projeto de Decreto-Legislativo n• 10, de 1993 (n• 
, 147-B, de 1991- na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo sobre Transportes AéreOs celebrado 
entre o Governo da __ República Federativa do Brasil e o 

·Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, eni 21 de 
março de 1.991. _ 
139, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre o.Funcionametito· dO Escritório da 
Secretaria-Geral da Orginização dos -Éstados Americanos, 
suas Obrigações, Privilégios e Imunidades, celebrado entre 
o Governo da :República Federativa do Brasil e a Secreta
ria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em 
Brasília, em 23 de fevereiro de 1988. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~> 40,. de 1993 (n~> 
321-A, de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a Doação 
de Equipamento à UNICAMP, no valor de 21 (vinte e 
um) milhões de ienes, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tó
quio, em 14 de maio de 1993. 

1.2.5 - Requerimentos 
-N'' 1.!19 a 1.138, de 1993, de autoria do Senador 

Gilberto Miranda, solicitando aos Ministros do Exército, 
Comunicações, Ciência e Tecnologia, Bem Estar Social, 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Ae
ronáutica, Transportes, Trabalho, Saúc!e_, Relações Exte
riores, Previdência, Social, Minas e Energia, Meio Am
biente e da Amazónia Legal, Marinha, Justiça, Integração 
Regional, Cultura,_ Educação e 4o _pesporto, Indústria, 
do Comércio e do Tllrisiiló -e da Fazenda, informações 
que menciona. 

N" 1.139, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicftando 3ut6lizaçáo Para ausentar-se do País,, 
no período de 9 a 11 de novembro do corrente ano. Apro
vado 

1.2.6- ComunicaçãO 
-Do Senador Gilberto Miranda, de ausência do País, 

no período de 12 a 15 de novembro do corrente ano. 
1.2. 7 - Comunicações da Presidência 
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n9 220. de 1993, lido anterior
mente. 

-Convocação de sessão unicameral a reali~~r-:-s~ h o· 
je, às 15 horas, no Plenário da Câmara oâos Deputados, 
com Ordem do Dia que designa. __ 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se logo 
após a sessão unicameral, com-Ordem do Dia que de~igna. 

1.2.8- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n' 147, de 1993, de autoria 

do Senador Jutahy Magalhães, que determina que os Insti· 

tutos Médico-Legais comuniquem à Fundação Centro Bra
sile_iro para _a ~nfância ~ Adolescência as mortes violentas 
ocorridas çom çriançás e "adolescentes. ~ 

1.2.9- Discurso do_ Expediente 

-SENADOR RUY BACELAR- Defesa da mora
lização dos processos de licitação e a necessidade da reava
liação das obras públicas. 

1.2.10- Requerimentos 
- N• 1.140, de 1993, de autoria do Senador Nelson Car

neiro, ·solicitando que seja ihcluido em Ordem do Di;! o 
Proje.to de Lei da Câmara n• 26, de 1992 (n' 815/91, na 
Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional de Segu
ridade Social - INSS a doar à Cooperativa Habitacional 
dos_ Servidores do Ministério da Previdência e Assistência 
SOcial, nO Estado da Bahia, terreno que :menciona. 

-N• 1.141, de 1993, de autoria da Senhora Eva Blay, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de i. os. para. o. Projeto de Decreto Legislativo n{l 40, de 
1 n' 321-A, de 1993, na Cãmarà dos Deputados), que 
a a o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a 

' · o de Equipamento à UNICAMP-. no valor de 21 
(Vinte e um) milhões de ienes, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão_, 
em Tóquio, em 14 de maio de 1993. Aprovado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Requerimento n~' 421, de 1993, do Senador Humberto 

Lucena, solicitando, voto de louVor a-Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, Bispo Diocesano de Guarabira - Paraíba, 
pelo recebimento do título Personality of the Year,_ conce
dido pelo júri da instituição Distinction Internationale, com 
sede em Paris. AProvado. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 78, de 1993, 
que autoriza a União a celebrar contratos de financiamento 
com devedores origiriais -.de- obrigações financeiras juntO 
a credores externos nevadas mediante a emissão dos "Bra
zil Investment Bonds". Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 101, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de IVorá- (RS) a contratar operação 
de crédito no valor total de dois milhões, setecentos e 
setenta e seis mil, quinhentos e noventa e tx:ês cruzeiros 
reais e noventa e seis centavos, a preços de abril de 1993, 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 
- BANRISUL. Aprovad_o. À Comissão DiretOra-Paiá r e
dação fula!. 
. Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993;Coniple

mentar, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n{l 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício do~
sigilo bancário as pessoas que menciona. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.3,1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -Re
cuperação da imagem do Congresso Nacional e o aprimora
m~nto do processo eleitoral. Objetivo dos trabalhos da 
Comissão Mista de Orçam,ento. Notícia veiculada no jornal 
O Globo, intitulada César quer pedir intervenção federal. 

SENADOR GERSON CAMA TA -Considerações 
sobre parecer adotado pela Comissão de CoÍ:JstitU.íção; Jus
tiça e Cidadania, em projeto de autoria de s._~Ex'- que 
trata do sigilo baOcário, com relação a projeto de autoria 
do Senador Pedro Simon, versando matéria correlata. 
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SENADOR JUT AHY MAGALHÃES -Apelo em 
favor de funcionárioS da ECT, demitidos na gestão do 
Sr. Rocha Lima e possíveHf irregUlaridades que estariam 
ocorrendo naquele órgão;-

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Protesto contra a 
política restritíva nO crédito agrícola do Governo Federal. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÕES 
-:-Ata da 208• Sessão, realizada em 5-10-93, 
-Ata da 212• Sessão, realízada em 8-10-93. 
-Ata da 213• Sessão, realizaaa em 8-10-93. 
3- ATAS DE COMISSÃO 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS . 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES. . 

Ata da 235a Sessão, em 10 de noveinofo de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco·- A!mir Gabljel_ Al~ízio 
Bezerra ~ Álvaro _Pacheco _ · Amir Lando _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ 
Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia 
de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ 
Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ 
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Carnatà 
_ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ HenriqUe Airiieída _ 
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan 
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _João Frapça _ 
João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José Fogaça_ 
José Paulo Biso! _ José Richa _ José Sarney _ J.úliooCarnpos _ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia_ Levy Dias 
_ Lourival Baptista_ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira_ 
Magno Bacelar __ Mansu~to de Lavor_ MárciQ- _Lacerda_ Marco 
Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ MaUtõ -BenevideS _ 
Meira Filho_ Moisés Abr!!o _ Nabor Júnior_ Nelson Carneiro_ 
elson Wedekin _ Ney Maranhão _ Odacir Soares_ Pedro Simon 
_ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ TeotôQio Vilela 
Filho _ V almir Carnpelo _ Wilson Martins. . · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. semi.dores. 

Havendo número regimental, declaro. aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iriiéíahlOS_ nosSos trabalhos. 
O Sr. I"s-ecretárib procederá à leitUra do Expediente. 
/ É lido O' seguinte 

I 
. 

i 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
d.e._qome_ inQ.icado para ça_rgo_ cujo provimento depende da 
pr~~i~ _aÇl!liescência: 

MENSAGEM N• 400, DE 1993 
(N' 839/!13, na origem) 

· S_enhores Meffibros do Senado FederaL._ 
:__l2e.-_ço-nfoniúd.ade com- o art. 84, inciso VII, da Consti~ 

tuição Federal~ e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 5_8, do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 
93..325, de 1' de outubro de 1986, no art. 39, inciso· I, alínea 
a, e no ãrt.-_40 do AnexO I ao Decreto n~_ 99.578, de 10 de_ 
Oufubi'o cte-1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências 
a e"sColllã, que deSefo fazer, âO S-enhor Bernardo Pericás Neto, 
Miriistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto -ao Reino 
da Bélgica-.----

Os méritos do Embaixador Bernardo Pericás Neto, que 
me induziram a escolhê~lo para o desempenho dessa elevada
furição, con'stam da anexa informação do Ministério das Rela
ções Exteriores. 

Brasília, 9 de novembro de 1993. - ltaml!-r Franc_o lN-. 
FORMAÇÃO 

Curriculum-Vitae:-
Embaixador BERNARDO PERICÁS NETO 

Curitiba/PR, 14 de junho de 1941. 
Filho de Bernardo Pericás Duran e 
Rachel Silveira da Mota Peiii:ás. 
Bacharelem Direito; Facu14~de Naciõnal de Direito/UB. 

Aspi'rante a Oficiãl da Reserva- pelo Curso de Ccivalaria da 
CPOR de Curitiba, 1961. 
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Terceiro SecretáriO,-concurso~ 2tf cte·]àriêiiO--de 19M.:. 
Segundo Secretário, merecim~nto, 31 de~arço de 19(i7~ 
Primeiro Secretário, mereCimento', 19 de_janeiro _de 1973. 
Conselheiro·; rrieret-:imeiltó, 2>'_ de_ fevereiro de.1978 ... ~ 
Ministro de Segunda Classe, me~~~imento, 26 de junho 

de 1980. . · _ . - _ _ . 
Ministro de Primeira Classe, meredifiénfo, 29 de junho 

de 1984. 
· Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964/65. 

Assessor-Chefe do Gabinete do Secretário-Geral de Polí
tica Exterior, 1972174. 

Chefe do Gabinete do_Chefe do Departamento de Admi-
nistração, 1974. · 

Assistente do Chefe da Divisão da África II, 1977n8. 
Chefe da Divisão África II, 1978n9. 
Secretário de Informações do Gabinete do Ministro de 

Estado, 1979/84. . _ 
Chefe do Departamento de Organis~O_s_ ~:q_t~i:nf!c\onais, 

1984187. . . - -- - . - .. - ---~ . 
SubsecretáriowGeral de AsSuntos PolíticOs Multilaterais 

e Especiais;1987789. . . _ _ . __ 
Nova Yorque, ONU, TerceirO -secr~~t3rio, 1967. 
Nova Yorque, ONU, Segundo Secretário;· 1967nO. 
México, Segundo _Secretário, 1971. 
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1974/76. 
Maputo, Encarregado de Negócios, 1976. 
Washington, OEA,-Represenúmie Permanente, 1989/92. 
XL Sessão do Comitê de Produtos de Base, 1966 (mem-

bro). 
Reuniões do GruPo sobre -praeiériC13s-e~(f~- cOiríiíé-·de 

Manufaturas da Conferência da UNÇT AD, Délhi Nova Gene-
bra, 1967 (membros). _ . _.. . . 

II UNCTAD, 1968 (memhro).' . . · 
Assembléia Geta:l das Nações Unid_as, 

196711%811969/1970/197211973/1978/1979119801198111982/Í 983. 
19841198511986/198711988/1989 (niêiD.i>rà). ·· o ·· · · 

Conselho de Segurança da ONU, 1967168_ (ri.embr_q),_ ... 
Conferência Mundial de Combate ao Apartheid, Lagos, 

1977 (delegado). . .. . . _ ... ____ • ___ ,_ . 
Assembléia Geifiil-dã.s Nações Unidas _sobre a Namíbia, 

Nova'!orque, 1978 (delegado). . . 
Conferência Mundial de COmbate ao Racismo e à Discri-

minação, Genebra, 1978 (delegado), _ _ - _ . 
Reunião Internacional sobre Cooperaçao e Desenvolvi

mento, Cancún, México, 1981 (memoro). 
XX Reunião de COnsulta cte Mi~fstrõ~disRc~ÚçÓ~-s Exi-e~ 

riores da OrganiZaÇãO do~ EstãdoS Americanos, Washington, 
1982 (delegado). _ . 

XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do Acor
do Geral de Tarifas Aduaneiras e ComérciO, Geriebi-3., 1982 -
(delegado). . , . 

Assembléia Geral da Organização_ do& Estados Ameri
canos (OEA), f983'119861I9871198811989/1990/19911199Z._ 

Reunião Ministerial do Movimento Não-Ali-nhado, Luan-
da, 1985 (observador). . 

Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Movi
mento Não-Alinhados, Harare, 1986 (observador). 

I Reunião dos Estados da Zona de Paz e de Coop_eração 
do Atlântico Sul, Rio de Janeiro, 1988 (chefe d_a delegação). 

Reunião Miriisterial dos Não-Alinhados, Niçósi~. 19$8. 
Conferência de Paris sobre a Proibição de Arm3s~Quími-

cas, 1989. · 
Reunião_ de Haia sobre Meio Ambiente, 1989. 

ReuniãO de Ministros"'sobre o C6D.Slinlo, --a l>rodução e 
o Tráfico ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 
Ixtapa, 1990. 

_.Presidente do Conselho Permanente da OEA, 1992. 
Presidente da Comissão _Especial Encarregad;t da Refor-

ma da Carta da OEA, 1992. · · 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992-. 
!n_tegrante· da comitiva nas visitaS :presid€mciais a: _Vene

zuela (1979), Paraguai (1980), Argentina (1980}, Chile (1980), 
França (1981), Portugal (1981), Colômbia (1981), República 
Federal da Alemanha (1981), Peru (1981), Estados Unidos 
da América (1982), México (1983), Nigéria (1983), Guiné 
Biss~u (1983), Senegal (1983), Argélia (1983), Cabo Verde 
(1983), Espanha (1984), Marrocos (1984),Japão (1984), China 
(1984), Argentina (1986). 

Representante do MRE na Comissão Interministerial de 
Recursos do Mar ( CIRM), 1985/86. 
_~ o Representante do MRE na Comissão Brasileira de Ativi
dades Espaciais (COBAE), 1985186. 

- Representante do MRE no Cons~Iho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), 1985/87. . 

Representante do MRE no Conselho Federal de Entorpe
centes (CONFEN), 1985187. 

Representante do MRE no Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana (CDDPH), 1985/87. · 

----Ordem -do Rio Branco, Comerid-ador, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do _Mérito Militar, Comendador, Bfasil. . 
Oidem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 

- Ordem do Mérito das Forças Armadas, Comendador, 
Brasil. _ 

O Ministro de Primeirã Classe Bernardo Pericás Neto 
se encontra nesta data no exercício de suas furiÇões de Embai
xadoi- junto â belegação do Brasil na OrganiZãção dos Estados 
Arrierici.nos. 

=-secretaria- de Estado das Relações Exteriores, de -
-de 1993~ :...._Gilda Maria Ramos Guimarã~s, Chefe do Depar
tamento do Serviço exterior. 

(.À COMISS.ÀO DE l?,ELAÇÕES EXTERIÓRES 
E DEFESA NACIONAL). 

AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

_ N~> 938/93, de 4 do corrent~, encaminhando informações 
sobre os quesitos COnstantes do Requerimento n~ 844, de 1993, 
_de_ autoria do Senador Nelson Wedekin. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
~ao Requerente. 

O Requerimento vãi ao Arquivo.-

OFÍCIO 

- . -· . . . . ··_ 

DO SR. 1' SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-- Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ni 220, DE 1993 
(N• 3. 711193, na Casa de origem) . . . 

(De iniciativa do Presidente _da República) . , , . , . ' 

Cria, com natureza civil, a Agência Espacl8t Jlta51· 
leira - AEB, e dá outras providências. ' ' · ' ' · ' ' 

O Congresso Nã.éional decre-tã:-
Art. }9 Fica criada, com nãtUi-eza- civil~ a A&êilcia Espã~ 

cial Brasileira - AEB, autarquia fedé:ral vinculada à Pre.si· 
dência da República, com a finalidade de promover o.d~sen· 
volvimento das atividades espaciais de interesse nacional. 

Parágrafo único. A AEB responde, de modo direto: 
ao Presidente da República. 

Art. 2~ - A AEB, _dotada d~_ a~tonomia a~~!~ist.rã.th;a, 
e financeira,- com patrimônio e quadro cte pessoal próprios. 
tem sede e foro no Distrito Federal. 

Art. 3• A AEB compete: 
I -executar e fazer executar a Política Nacional de De~ 

senvolvimento das Atividades Espaciais- PNDAE, bem CO· 

mo propor as diretrizes e a implementação das' açóes. dela 
decorrentes~ 

II -propor a atualização da Política Nacional de Des.en· 
volvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para a 
sua consecução; 

III - elaborar e atualizar os Programas Nacionais de 
Atividades Espaciais- PNAE e as respectivas propostas OrÇa· 
mentárias; 

IV-promover o relacionamento com instituições congê· 
neres no País e no exterior; -

V - analisar propostas e firmar acordos e __ convênios 
internacionais, em articulação com o Ministério das _Relações· 
Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia, objetivando 
a cooperação no campo das atividades espaciais, e acompanhar 
a sua execução; 

VI - emitir pareceres relativos a que_stóes ligadas às 
atividades espaciais que sejam objeto de análise e discussão 
nos foros internacionais e neles fazer~se representar. em articu· 
lação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério 
da Ciência e Tecnologia; -

VII- incentivar a participação de universidades e outras 
instituiç-ões de ensino, pesquisa e desenvolvimento nas ativida
des de interesse da área espacial; 

VIII - estimular a participação da iniciativa privada nas 
atividades espaciais; 

IX -estimular a pesquisa científica e o desenvolvimento _ 
tecnológico nas atividades de interesse da área espacial; 

X-estimular o acesso das entidades nacionais aos conhe
cimentos obtidos no desenvolvimento das atividades espaciais, 
visando an seu aprimoramento tecnológico; 

XI -articular a utilização conjuntã de instalações técni~ 
cas espaciais~ visãndo à integração dos -mdos disponíveis e 
à racionalização de recursos; 

XII - identificar as possibilidades comerciais de utiliza
ção das tecnologias e aplicações espaciais, visando a estimular 
iniciativas empresarí3iS- na prestação de serviços e produção 
de bens; 

XIII - estabelecer normas e expedir licenças e autori
zações relativas às atividades espaciais; 

XIV - aplicar as normas de qualidade e produtividade 
nas atividades espaciais. -

Parágrafo único. Na execução de suas atividades~ pode 
a AEB atuar direta ou indiretamente mediante contratos, 
convênios e ajustes no País e no exterior. observado o disp-Osto 

no 1 inc1s~ V deste artigo e a competência da Procuradoria-
Gei"ai·da Fazenda Nacional. ._ , . 

Art. 49 As atividades_espaciais' brasileiras serão organi
zadasSobidr:ma sistêmica,estabelec1da pelo Poder Executivo. 

P~rágl'áfo único. A AEB terá, no sistema de que. trata 
este artigo, a condição de órgão central. 1 , 

Art. s~ . A AEB te.m a seguin~e estrutu~a básica: , 
I - Presidência: 
II-Conselho Superior; 
III - Diretoria-Geral; 
IV - Departamento_ de ~dministraç~o; _ _ . 
V- Departamento de Planejamento e CoordenaÇão; 
v r ~ Departarilenio ~~ Pfograma~ ~spaciáís; . . : 
VII- Departamen~o de Desenvolvimento Técnico:-Cien

tífico; 
VIII - Departamento de Cooperaçã"o Espacial. 

Art._6• O Conselho Superior, órgão de caráter delibe
rativo. tem a seguinte composição: 

I-o Presidente da AEB e o Diretor~Geral, como mem
bros permanentes; 

II - representantes dos Ministérios e das Secretarias da 
Presidência da Repúbliça, com atividades ligadas à área espa
cial; 

III- um representante da comunidade científica e um 
do setor industrial, envolvidos com a área esR~_cial, cujos man
dãtos terão a duração de dois anos. 

§ 19 Os membros do C_onselho Superior referidos no 
inciso II, no mínimo de dez e no máximo de dezoito, e no 
inciso III, são designados pelo Presidente da República. 

§ 29 O Conselho Superior será presididO pelo Presiden
te da AEB, e, nos seus impedimentos, pelo Diretor-Ge:rãl. 

§ 39 O Presidente da AJ3B_, ouvidos_os Ministérios e 
Secretarias aos quais alude o inCiso ii, submeterá ao Presidente 
da República os nomes dos representantes indicados, para 
sua aprovação e designação._ 

§ 4~> O Conselho Superior aprovará o regulamento que 
disporá sobre sua competência e funCionamento. 

Art. 79 A AEB será administrada por um Presiçlentc;, 
um Diretor·Geral e cinco Chefes de Departamento, nomeadOs 
pelo Presidente da República e escolhidos dentre brasileirOs 
de ilibada reputação moral e reconhecida capacidade técnica 
e administrativa. 

Art. 8~ Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar 
ou transferir para a Agência Espacial Brasileira os saldos orça
mentários do Estado-Maior das Forças A_rmaqas destinados 
à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais - COBAE, 
observados os mesmos subprojetos, subatiVidades e grupos 
de despesa previstos na Lei n' 8.652, de 29 de abril de 1993. 

Art. ~---COnStituem, ainda, receitaS da-AEB-: 
I -as dotações orçamentáli.as consign3.das na lei orça~ 

mentária da União~ 
II-as rendas de qualquer espécie, produzidas por seus 

bens ou atividades; 
III-os créditos especiais abertos por lei; 
IV -outros recursos captados ou qu_e lhe venham a ser 

destinados. 
Art. 10. O patrimônio da AEB será constituído pelos 

bens móveis e imóVeis que venha a adqtiirii", inClusive doações 
e legados de pessoas naturais ou jurídicas. 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 
ceder para uso, à AEB, 05: imóveis da União que sejam neces~
sários ao exercício e desenvolvimento de suas atividades. 
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Art. 11. A AEB sucederá a COBAE nos seus direitos 
e nas suas obrigações de_correntes· de acordos e. ins'trUótentos 
nacionais e internacionais de cooperaç'ão. '. , . ,_ 

Parágrafo único. A- Procuradoria-Géral da _FaZenda,Na
cional adotará· as providências 'necessárias ,a c'eleb'ração de 
aditivos, visando à formalização do disposto neste a~go. 

Art. 12. Ficam' criadOs, no Quadro da AEB, o cargo 
de natureza especial de Presidente da Agência, os cargos em 
comissão e funções de confiança, previstos no Anexo I desta 
lei, respeitadas as dotações orçam,entárias para este fiiiJ.. 

Parágrafo_ único. Os ocupantes dos cargos ·cte natureza 
especial e em comisSão,· objeto do Anexo I, se·ra:o de' livre 
escolha da administraç3o, observ3.da a te gislação em vigor. 

, Art. 13. Ficam criado~ na AEB ~~ ~arg~s de pr~vÍmen-
to efetivo, cohStantes do Anexo 11 desta lei. · 

§ 1~' _O provim~ntq. dOs cargos de que trata este artigo 
exigirá prévia -ªprovação em cóncutSo público, nos termos 
da legislação em vigor. " 

§ 29 O Poder Executivo regulamentará as atribuições 
dos cargos criados por este artigo. 

Art. 14. Os valores de vencimento dos cargos efetivos 
da AEB são os indicados no Anexo II da Lei n~ 8.622, de 
19 de janeiro de 1993, observadas suas posteriores alteraçdes, 
inclusive reajustes legais. 

Art. 15. Aos servidores da Administração Federai dire
ta ou indireta colocados à disposição da AEB são assegurados 
a remuneração e _os direitos do cargo efetivo ou empregO 
permanente, inclusive promoções. 

. § 1' O" servidor nas condições definidas no captlt'conti
nuar~ a contribuir para a instituição de ·previdência a que 
fór filiado,.se'm interrupção na contagem do tempb de serviço 
ng. ~r$~'?' .o.u_. entidade ~e origem. p~ra tod~~ os efe~t<~s da 
legislação trabalhista ,e, p~e_vi4enc~á.n_a,. qe. I.e1s ~spec1a1s ou 
de normas internas. 

§ 29_ O período em que o servidor permanecer prestando 
serviços à AEB será. conSiderado', para todos os efeitos da 
vida funcioliat, como de efetiVo eXercíciO no cargo ou eniprego 
qUe Ocupe no órgão oU: e:rltidade de origem. 

· ,Art-._ 16. Até que :sejam regularmente Providos os car
gos e(etivos·da AEB, em ·um mínimo -de sessenta por cento 
do seu total, a designação para as fu~ç6es gratificadas (FG) 
pôderá recair em qualquer servidor federal ocupante de cargo 
efetivo bU emprego permanente. 
· · ~Ali. 17. Os serVIdores da AEB perceberão a gratifi

caçãd- de atividade a que se refere a_ J.ei -Delegada n~ 13, 
de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%. 

Art. 18. O Poder Executivo. no prazo de 180 dias con
tados da publicação desta lei. disporá sobre a estrutura regi
mental da AEB. 

Art. 19. O Presidente da República decretará a extin
ç-ão· da' COBAE, logo que implantada e em funcionamento 
aAEB. 

Parágrafo único. Até o advento da extinção prevista no 
caput, os dirigentes e servidores em exercício na COBAE 
devem continuar em suas atuais funções. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi~ 
cação. 

~EXO I 

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB) 

a) Cargo de Natureza Especial 

Denominação Vencimento Representa cão Retribui 

Presidente da Agência 7.306.328,40 100 7.306.328,40 14.612.65 

Espacial Brasileira 



10402 Quin!Hçirà 11 DIÁRIQ DO CONGRESSO NACIONAL \Seção Il) Novembro ele 1993 

ANEXO. I . ' 

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB) 

b) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comis.são e Funções 

de Confiança. 

Cargos DAS 

UNIDADE Funções Denominação . FG 
No 

PRESID~NCIA 

Assessor .. 
3 Assessor 102~3 

1 FG.l 

1 FG.2· 

GABINETE 

1 Chefe 101.5 

Coordena cão o Coordenador 101.3 ~ 

Serviço 4 Che-fe de Setvico 101.1 

Apoio 1 FG.l 

Técnico-Adrninisttati 2 FG.2 

VO 4 FG.3 

DIRETORIA-GERAL 1 Oiretor-Geral. 101.6 -

Coordenação ' 2 Coordenador-Gera~ 101.4 
Divisão 4 - Chef• de Divisão 101.2 
Se.rvico 6 Chefe de Serviço 101.1 
!Apoio 

1 FG.1 
Técnico-Adrninistrati 

5 FG.2 
v o 

5 FG.3 
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Cargos 

UNIDADE funcões Denomina cão DAS 
No FG 

PROCURADORIA JURÍDICA 

1 P rocur·acto:r::-Chefe · 101.5 

coordenação 3 Coordenador ------ 101.3 

3 Assessor 102.2 

Divisão 2 Chefe 101.2 

Serviço 2 Chefe 101.1 

~poio Técnico-Administrativo 1 FG.1 

4 FG.2 

1 FG.T. -' -

--

DEPARTAMENTO DE 

[A.DMINISTRAÇÀO 

1 Di reter 101.4 

Coordenação 3 Coordenador 101.3 

1 Assessor 102.2 

Divisão 6 Chefe 101.2 

Serviço 12 Chefe 101.1 

~poio Técnic~-Adrninistrativo 1 FG.l 

q FG.2 

12 FG. 3 

'DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO ·-
l Diretor 101.4 

Coordenação " Coordenador 101.3 ~ 

2 Assessor 102.2 

Divisão 4 Chefe 101.2 

•li 
. f"'PO,io Técnico-Administrativo 1 FG.1 

4 FG.2 

1 FG.3 

' I 
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Cargos 

UNIDADE Funcões - Oenominacão DAS 

No FG 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVI-

MENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO 1 Direto.r 101.4 .. 
i:· . Cooi:denador 101.3 

Coordenação ' Assessor 102.2 4 

4 Chefe lO 1. 2 

Divisão 1 FG.1 

4 FG.2 

Apoio Técnico-Administrativo 1 fG. 3 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 1 Diretor 101.4 -

ESPACIAIS -- 3 Coordenador 101.3 

3 Assessor 102.2 

Coordenação 6 Gerente de 

Projeto 101.2 

' Chefe 101-.-2-4 

Divisão 1 FG.l 

6 FG.-2 

Apoio Técnico-Administrativo ' FG.3 4 

DEPARTAMENTO DE COOPERACÂO 1 Diretor 101.4 

ESPACIAL ' Coordenador 11)1. 3 4 

1 Assessor 102.2 
----

Coordenação ' Chefe 101.2 4 

' Chefe 101.1 4 

Divisão 1 FG.l 

Serviço ' FG.2 4 

Apoio Técnico-Administrativo ' FG.3 4 

169 
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-lI I '-

ANEXO I 

AGÊNCIA ESPACLAL BRASILEIRA 

c) Quadro Resumo de custos de cargos em Comissão e 

Funções de Confiança a serem criadas 

código Quantidade de Valor Unitar..~.o Valor Total 

Cargo/Função Cargo/Funcão Cr$ - Ahr/9.3 <Em Cr$1 

DAS.101.6 01 48.940.269,87 48.940.269,87 

DAS.101.5 02 44.375.839,88 as. 751.67?, 76 

DAS .101. 4 07 37.7~.3.663,83 264.555.646,81 

DAS.101.3 17 ::1.460.081,.39 364.821.383,63 

DAS.102.3 03 21.460.081;39 64.380.244,17 

DAS .101.2 30 19.240.561,90 577.216.857,00 
• 

DAS.102.2 12 19.240.561,90 230.886.742.,80 

DAS .101.1 26 17.561. 2.83, 82 456.593.379,32 

SUBTOTAL 98 - 2.096.146.2.03,36 

FG.l 09 ::.!7~.573,59 19.553 • .L62,31 

FG.2 34 l. 67>:. 735,49 56.873.01)6,66 

FG.3 28 1.2864 719,08 36.028.134,24 

SUBTOTAL 71 - 112.454.303,21 
-

TOTAL 169 - 2.208.600.506,57 
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ANEXO II 

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB) 

NÍVEL AUXILIAR 

Categoria Funcional Padrão Classe No de Cargos 

serem criados 

!Auxiliar de Serviços Gerais I • Inicial 14 

Motorista I Inicial 4 

Operador de Telecomunica.cões L - - Inicial 2 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

1 Categoria Funcional Padrão Classe No de Ca.rgos 

serem criados 

Desenhista Técnico I Inicial 2 

Assistente Administrativo 
-

I Inichl 42 

Digitador I Inicial 6 

Datilógrafo I Inicial· 1!; 

NÍVEL SUPERIOR 

-
Categoria Funcional Fadrã,o Classe-- No de Cargos 

serem criados 

Administrador I Inicial- 10 

Bibliotecário 
- - - - --

= L Inicial 1 

Contador I Inicial- 3 

Técnico Especializado I Inicial 12 

Procurador Autárquico r Inicial 4 

TOTAL . .. 115 
' 1!."': . 

a 

a 

a 
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MENSAGEM N• 209~ 

Senhores Membros do CongressO NaCional, 
Nos termos do artigo 64, § 1<;>, da ConstituiÇão-Federal .• 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelêócias ·acompa
nhado de Exposições de Motivos dos Senhores Ministros de 
Estado da Relações Exteriores, da Aeronáutica, da Ciência 
e Tecnologia e Chefe do Estado-Marior das Forças Arma~a_s, 
o texto do projeto de lei que "Cria, CO-m nãtUfeza civil, a 
Agência Espacial Brasileira - AEB, e dá outras prividências'', 

Bras!lia, 24 de abril de 1993. -Itamar Franco 
EM N' 00959/COBAE 

Brasilia, 15 de abril de 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Temos a honra de dirigif-llo:S-a Vossa Excelência a propó

sito -do anexo PrOjetá- de Lei, que cria a Agência Espacial 
Brasileira (AEB). ~ 

2. Cumprindo manifestaçãO expressa de ·vossa-Exce
lência. contida na Mensagem lida por ocasi~o do recente la~ça
mento do foguete VS40, em Alcântara (MA,), referido Pro
jeto de Lei propõe a criaç-ão da AEB cOmo· autarquia federal, 
vinculada dire-tamente- à Presidência da República e respon
dendo, de modo direto, a"o Presidente. 

3. A proposiÇão cio prCSente fifojetõ de Ii~l.- jtistifiCa~se 
em razão do avanço do estágio Já ãitngido pela~ atividades 
espaciais brasileiras, bem como pela crescente presença de 
nosso País no cenário internacional da exploração do espaço, 
fazendo-se necessário portanto a criação de um órgào do mais 
alto nível, com a atribuição de encarregar-se dessas impor
tantes atividades. 

4. Do texto do ProjetQ des.tacanro_s_ _os seguiiif.es artigos, 
cujo conteúdo reveste-se de especial irilpoitâncía, ~er~~n~o 
os-comentários .a segUir: · · · ---

a) Artigo 6', §i' . . ~ 
Dá ao executiVo a competência- para lixar a composição 

do Conselho Superior da AEB, através da designação dos 
Membros por Decreto do Presidente da República. 

Tal medida visa recompor· com rapidez o Conselho, por 
meio de ato ágil do Executivo, sempre que ocorr~r alteração 
na estrutura do Gov_erno Federal, cOmo por exemplo a extin
ção .ou criação de MinistéridS_e-secretarias_-repr6Sentados no 
referido Conselho. 

b). Art. 12. A criação de 98 cargos em comissão possi
bilitará à AEB a livre escolha e a contratação de profissionais 
criteriosamente selecionados, aptos ao exercício de funções 
de Direção, Chefia, etc. especialistas de elevada qualificação 
dificilmente disponíveis nos quadros de servidores públicos 
efetivos. Não obstante, caso alguns venham a ser identificados 
preenchendo as condições_ previstas, estará aberta a possibi
lidade da requisiçãO, de-Cdnfoririidade com o disposto no arti-
~~ ~ . ~ ·~ 

A criação do Cargo de NaturezaEs_p_eci_al, ~~stinado ao_ 
Presidente da AEB, justifiCa-Se Pela elevada posição que o 
mesmo deverá ocupar·rra estrutura do Governo Federal, em 
razão da relevância das suas atribuições e cuja e_s~ol~a será 
da competência exclusiva do Presidente da República. 

c) Art. 17. O artígo 17 garante aos sei=vidores da AEB 
o direito à p·ercepçãó da Gratificação de Aifvidade instituída 
pela lei Delegada n' 13, de 1992, no percentual de 160%, 
que é patamar mais elevad_o_da vantagem. Objetiva-se possi
bilitar remuneração mais atrativa aos servidores da AEB, para 
alcançarem compeitividade com os salários de mercado, espe- · 

cialmente eni relação a profissionais especialízados- que irão 
atuar nas áreas de atiVidades de competência da Agência. 

5. Além das justificatiVas referentes ao texto dos aludi~ 
dos artigos do Projeto de Lei, é importante que se registre 
a necessidade que terá a AEB, uma vez criada, de dispor 
de local adequado e área compatível para sua instalação e 
funcionamento, bem como de uma cota de Própríos Nacionais 
ResidenciaiS (PNR), a serem destinados à moradia de seus 
servidores. 

-Segundo nosso entendimento, a _sede da AEB _deverá 
ser localizada, preferencialmente, na Esplanada dos Ministé
rios, em razão de sua vinculação direta à Presidência da Repú
blica e das necessidades de contatos perman~ntes c9_m órgãos 
do Governo Federal ali insúilados, em razão das atividades 
que pela AEB serão dese-nvolvidas. 

6. Em face do exposto, Senh9r Pre_sidente, submetemos 
à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto 
de Lei, para posterior encaminhamento ao COngresso Nacio
nal. 

Atenciosamente, Fernando Henrique Cardoso, Ministro 
de Estado das Relações ExterioreS--: LéliO Viana Lobo, Minis
tro de Estado da Aeronáutica - José Israel Vargas, Miqistro 
de _Estado da Ciência e Tecnoiogia- -Gi:nerâl-de-:Exército, 
Mtonio LQiz Rocha_Veneu, MiniStro de Estado Chefe do Esta
dO~ Maior das Forças ArmadaS, -Presidente da ComissãO Brasi-
leira de Atividades Espaciais-. - •· · 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS bO CHíO:FE 
DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS ~ 

N• 0959/COBAE, DE 15 DE ABRIL DE 1993 

1. Síntese do problemam ou da situação_ que reclama 
providências: _ _ - -- -_ 

a. A estrutura da atual COBAE, órgão cjue se propõe 
seja substituído pela AEB, não dispõe de autonomia adminis
trativa e fiila-iiCefra nem de quadro de pessoal próprio, o que 
a torna incompatível para coordenar e administrar o Programa 
Espacial Brasileiro~ -

b. Dificuldades encontradas na transferência de tecno
logia para o programa espaciaf, especialmente_ no desenvol
vimento do Veículo Lançador de Satélites (VLS), em decor
rência da localização da COBAE em 6rgão militar (EMFA). 

Tais difículdades_são decorrentes~ ÇI)tJe outras, da exis
tênc.ia da política de limitação de transferêilcia de tecnologia, 
imposta pelo MTCR tMissile Technology Control Regime). 

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

Propõe-se a criação de uma Agência E$pacial, de natureza 
civil, subordinada diretamente ao Presidente da República, 
dotada de autonomia administrativa e financeira, quadro de 
pessoal próprio e estrutura mínima compatível com as suas 
atribuições. _ _ _ 

3. Alternativas existentes àS medidas ou atos propostos: 
Não há (fi. 2 do Anexo à EM n' 00959 ICOBAE, de 

15 abril de 1993) 
4. Custos: 
Os custos já levantados referem-se tão-somente aos. rela

cionados às despesas com os Cargos em Comissão e- Funções 
de Confiança.~ conforme- Anexo I à Exposição de Moti,_.-os. 
· 5. Razões que justificam· a urgência: - -

A estrutura da COBAE, responsável pela coordenação 
do programa espacial brasileiro, vem impondo gra-ndes limita
ções ao pleno andamento do programa espacial. A urgência 
justifica-se enfface âa conjuntura internacional. 
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6. Impacto sobre o meio ambiente: 
A criação da AEB possibílitará a concentração de esfor· 

ços e o gerenciamento, com menores-CUStOs, aas atividades 
espaciais em apóiO ao controle e proteção do meio ambiente 
(controle de queüpadas, espessura da camada de ozônio etc.). 

7. Síntese do parecer do órgão-jurídico: · 
Por se tratar de Exposição de Motivos conjunta, e-sta 

exigência está sendo suprida por Parecer (anexo) da Advoca
cia-Geral da União, onde o Projeto de Lei em tela foi_ampla
mente analisado até a sua redação final. 

(ÀS COM!SS6ES DE EDUCAÇÃO, iJERELA
Ç6ES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, DE 
ASSUNTOS ECON6M!COS E DE CONSTLT0L-. 
ÇÃO, JUSTIÇA E C[J)ADANIA.) 

PARECERES 

PARECER N• 408, DE 1993 

Da Comiss3o de Reraçóes EX"teriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 
1993 (n9 147-B, de 1991 - na CD), que "Aprova o 
texto do Acordo sobre Transportes Aéreos celebrado 
entre o Goverrio da RepUblica -Feder3tiva do Brasil e 
o Governo do Reino da Tailândia", em Brasília, em 
21 de março de 1991. ' 1 

' • 

Relator: Senador João Calmon 

I - Relatório 

Através da Mensagem n• 333, de 2 de julho de 1991, 
e com base no mandamento contido no art. 49, inciso I, da 
Constituição Federal, o então Presidente_-da República, Se
nhor Fernando Collor de Mello, submeteu à resolução defini-

. tiva dos membros do Congres-so Nacional o texto do "Acordo 
sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o Oo_verrto daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo do Reiri6 da Tailân
dia", em 21 de março de 1991. Acompanha o referido texto 
a Exposição de Motivos DTC/DAI/D A OC-II/316/P A lN LOO 
n•19, de 25-6-91, da lavra do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. -

2. _ Ao tramitar regularmente pela Câ1na:rã dos Depu
tados, a matéria obteve aprovação unânime das suas Comis
sões de Relações Exteriores, de Viação e TranaJ>ortes, Desen
volvimento Urbano e Interior e de ConstituiÇão e JUstiça e 
de Redação. Ainda naquela Câmara Baixa, o PDC eln- feia
foi discutido em turno único e ali apro~~~o. assim _como agr_9_
vada foi a sua Redação Final. Chega, então, o PDL a este 
Senado Federal (fl. 38), já com o n• 10, de 1993, para o 
devido exame c emissão do competente parecer técnico. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

3 De confOrmidade com o acima expoSto, o PtojetO de 
Decreto Legislativo em tela dispõe sobre o Acordo sobre 
Transportes Aéreos assinado pelos GovernOs do Brasil e da 
Tailândia. Trata-se de instrumento operacional para a viabili
zação dos serviços coroerciaís entre o-S dois partfcipeS, éom 
o fito de torná-los regulares c diretos. _ 

4. O ato iDterDacional em tela, aedar:i.damente jurigido 
(art. 1) à CóO.Venção sObre Aviação CiVil Internaciori:al, da 
qual o Brasil faz parte, procurou cercar-se de gãrantias recípro
cas para o bom êxito de sua aplicação. Seja na parte de conces-

são de direitos, seja suspendendo ou autorizando quaisquer 
operações, acordando tarifas, iSentando direitos alfandegários 
ou dis_ciplinando o importante ite_n:t_ da segurança em aviação, 
dentre outroS, o Acordo propíCia adequado disciplinamento 
de dir~itos e obrigações para ambas as Partes Contra-üuites. 
Ressalte-se, ademais, a inStíiuíção de um Quadro de Rotas, 
via Anexo, a funciOnar comO tim-balizador jurídico da explo
ração de s_erviços aéreos regulares internacionais entre os dois 
países. _c ~ " __ 

5., Situado geogra_ficamente no sudeste da Ásia, com 
área geográfica de 500.000km2 e cerca de 60 milhões de habi
tantes, a Tailândia tem uma expansão económica prevista 
para 8% até o final de 1993. Grande produtor de arroz com 
alta de preços no mercado írüernacional, o país, com apoio 
governamental, vei:n tambéril multiplicando os Seus negócios 
e inveStimentos externos, prióCijJãlrllente com o JOpão, Ale

, manha e Inglaterra. Por isso, o país é, hoje, considerado_ 
uma espécie de "bebé tigre", se comparado aos chamados 
"tigres asiáticos". Dai o nOsSO" acordo com_ a exposição de 
motivos ministerial, quando ela vislumbra no presente ato 
internacional ··vm impOitante -papel no estreitamento das rela
ções diplomátiCas e na intensificação dos vínculos econômicos, 
comerciais e culturais com a Tailândia. 

5. Em face do acíma expOsto, somos pela aprovac;iio 
integral do Projeto de Decreto Legislativo em· evidência, que_ 
"Apiova o texto do ACordo sobre TranSpOrteS Aéreos, cele
brados entre o _ _.Govemo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Tailândia", em Brasília, em 21 
de março de 1991, dada a sua conveniência e Oportunidade 
para o nosso País. _ 

É o Parecer, sub censura. 
Sala das ComísSõe's, 28 de outubro de 1993. -::--Aifredo 

Campos, Presidente- João Calmon, Relator- Valmir Cam
pelo - Jonas Pinheiro - Eva Blay - Ronan Tito - Magno 
Bacelar - Dirceu Carneiro - Lucídio POrieUa. --

PARECER N• 409, DE 1993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
-nal;- sobre o Projeto de DeCreto Legislativo n• 17, -de 

· 1993 (n• 139, de 19~1, na Câmara dos Deputados) que 
·"aprova· o texto do Acordo sobre o Funcionamento do
Escritório da Secreária-Geral da Organização dos Esta
dos Americanos, suas Obrigações, Privilégios e Imuni
dades, celebrado entre o Governo da República Federa-

. · tiva do Brasil e a Secretaria da Organização dos Estados 
Americanos, em Brasí1ia, em 23 de fevereiro de 1988". 

' Reía:tor: SenadOr -Roy Bac~iar __ _ 
Em confoi:midade com o disposto no art. 49, I, da Consti

tuição Federal, o Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Congresso Nacional, mediante a Mensagem n~ 526, de 
_1991,_ devidamente acompanhada de ExposiÇão" de Motivos 
do Senhor Ministro das Relações Exteriores, o teXto do Acor
do sobre o Funcíomiinento do Es_critório da Secretaria-Geral 
da Organização dos Es_tados- Americanos~ suas Obrigações, 
Privilégios e Im-unidades, cell'!brado entre o GoVerno d3 Repú
blica Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização 
dós EStados Americanos, em Brasília, em 23 de fevereiro 
de i988, quáfido dª" visita do Secretário-Geral da entida-de, 
o Embaixador João Clemente Baena Soares. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o referido 
acordo "faz-se necessário para a execuçao das atividades nele 
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previstas, bem como para regulamentar as reJações de trabalho 
dos funcionários contratados pela sede ou localmente." 

A leitura do texto ora sob nosso -e-xame-,-revela que se 
trata de um típico "acordo de sede", no_qual, costumeira" 
mente, os_organismos intemã.cionaiS eStãbete~em com os Esta:. 
dos anfitriões as características de _suas relações bilaterais. 

No caso presente, o instrumento detalha as normas que 
regem o referido escritório sob o ponto de vista da persona
lidade e da capacidade jurídicas, bem assim sobre o reconhe_ci
mento, funções, representação, objetivos,_financ13meilto, pri
vilégios e irrillnidades. 

Os privilégios e imunidades de que se cogita são aciuele.s 
consignados no Acordo sobre Privilégios e Imunidades da 
Organizaç~o dos_ Estados Americados ao qual aderiu a Repú

. blica Federativa do Brasil, desde 22 de outubro de 1955.-
Incluem imunidades e priVilégios ·institUcionais (referen

tes ao Escritório, dotado de personalidade jurídica própria) 
e pessoais, que se endereçam mais especificamente às autori
dades e funcionários da OEA. 

No que diz respeito ao próprio E.s,crit6rio é de se e·nfatizar: 
a imunídadé ·de- j_uíisdição, ~ ~nvíolabilidi].çle.., ~ possibilidade_ 
de tr.ansferêncía .de fundos, a iseQção relativamente a toçios 
os impostos federais, as facilidades de .suas comunicaçõ.es ofi~ 
ciais etc. . 

Quanto aos funcionários, que terão status de funcio-nárioS 
internaciomiis,:trata~se ·cre iinunidade penal e ·actliiiiüsfrãtiVa, 
isenção de tributos e possibilidade de entrãta e saída do País 
com documentos de identidade específicos. 

,Q referido Escritório funcional ein Brasília, .seg"Undo as 
atribuições que lhe forem confiadas pelo Secretário-Geral da 
OEA, terá dotação oriunda do seu orçamento-programa e 
será dirigido por um Díretor Com ·poderes de represe-ntação 
da entidade. · · · 

1 A enumeração dos objetivos visados pelb Acordo de
monstra por si só sua importância para· o B'râsil · 

Estabelece o art. 4"' cto Acordo,.verbis: 

"Os objetivos principaiS dO Escritórío Serão os se
guintes: 

4.1. Representai- a·seCéét3.iiá-Ge.rál j'unto às au
toridades cOmpeterites é ein, todos os a tos i:-elacio·nados 
com -as· funções do- Escritório e da Secretaria-Geral 
no Brasil. 

4.2 .. -servír-oorn:o Centro parà promover, Supervi
sionar e co-ordenar todas as atividade_s e operações da 
Secretaria-Geral nO -Brasil. 

4.3. Promover o intercãmbio de informaçãO e 
experiências c propiciar COordenação_ com outros orga
nismos internacionais, bem como c_om_os demais ór
gãos, organismos e, entidades do_Sist~m_a _ _Interameri
cano. 

4.4. Divulgar os programas e atividades da Orga
nização e supervisioriar -as-=-atividades de -infoimação 
pública da Secretaria-Geral no Brasil. 

4.5. Informar a opinião fiública nacional sobre 
os princípios, finalidades e objetivos da organização. 

4.6. PropiCiar o conhecimento da arte e da cultu
ra dos-povos da América, mediante a promoção, no 
Brasil, e o intercâmbio com os países Ua América, de 
exposições, conferências e outras n1.an1feStações de in
teresse mútuo. 

4.7. Representar a Secfetaria-Geral ou atuar co;.· -
mo seu observador em seminários e ·co-nferencias a· que 
for convidada. e que sejam levadas a cabo no País. 

4.8. Dar atenção, prioritária ás atividades refe
rentes à prestaçãO de serviços diretos e de cooperação 
técnica da organização no Brasil, em prol do desenvol
vimento econômiéo, social, educacional, científico, tec-
nolPgíco e cultural do País". - -

ReSSalte-se, finalmente, que o Governo brasileiro propôs 
à OEA ampliação da colaboração recíproca de maneira a 
facilitar a ação do Escritório, que existe no Brasil desde 1954,. 
na conse_cução de objetivos de interesse comum. 

- Pelo exposto, e diante das vantagens _que o presente Acor
do propiciar às nossas relações com a organização interame
ricana, à qual o Brasil se filiou desde a primeira hora, somos 
pela sua aprovação nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 17, de 1993. 

Sala das Comissoes, 28 de outubro de 1993. Alfredo 
Campos,.PreSidente- Ruy Bacelar, Relator Magno Bacelar 
- Jonas Pinheiro- Ronan Tito - Eva :{J.~ay ---João CBimon 
- Dirceu Carneiro ..;... Lucídio Portella - Yalmir Carupelo. 

PARECER N• 410, DE !993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal sobre o Projeto de Decreto- Legislativo n9 40, de 

.!993 (n• 321-A, de 1993, na Câmara dos Deputados 
que "Aprova o texto do Acordo, Por troca de Notas, 
sobre a Doação de Equipamento à Unicamp, no valor 
de 21 (vinte e um) milhões de ienes, celebrado entre 
o Governo da República Federativ_a do Brasil e o _Gover
no do Japão, em Tóquio, em 14 de maio de 1993". 

Relatora: Seliadõra Eva Blay 
Nos _Fermos da Cqpstituição Federal, art. 49, I, e das 

disposições regimentais pertinentes à tramitação do Projeto' 
do Decreto Legislativo em apreço, encaminha-se a esta ComiS
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o presente Pro
jeto de de Decreto Legislativo, qu~" "~Aprova o texto do Acor
do, por troca de Notas, sobre a Doáçãb de Equiparrtérito 
á UNJCAMP, no valor de 21 (vinte e um) milhões de ienes, 
celebrado. entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o governo do Japão, em Tóquio, em 14 de maio de 1993". 

Acompanha o texto origftlal do Acordo ora examinado 
Exposição de Motivos do Exm9 Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, da qual consta que o Acordo sub exame foi cele
brado por troca de notas, forma simplificada de negociação 
e adesão pactíci3, effi 14 de maio de 1993, pelo qual o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão 
formalizam a doação de 21 (vinte e um) milhões de ienes 
para a aquisição, pela Universidade Esta-dliiil do Campinas 
(UNICAMP), de laboratório _<le ensino de idiomas, com a 
finalidade de promover o aprelldizado da língua japones no 
Brasil. 

Aduz ainda a referida exposição de motivos a ingente 
urgência de apreciação de matéria que o Acordo requer, nos 
segui~tes termos: "Em vista de rigoroso-cronograma estabe
lecido pelas autoridades japonesas para a efetiVãção do pre
sente Acordo ainda no corrente ano fiscal nipónico, seriá 
de toda conveniência suac aprovação, pelo Legislativo, em 
caráter de urgência". 

Verifica-se ser o ato internacional aqp.i considerado 
de grande interesse_ e oportunidade aos interesses nacionais, 
haja vista as grandes vantagens bilaterais que encerra, particu
larmente em relação às possibilidades de aproximação com 
o Japão. 
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O acordo ora analisado é ainda constitucional e jurídi
co, sendo versado e~ boa técnica le_gislativa pelo que somos 
pela sua aprovação nos termos da proposta o-riginal, salvaguar
dando a possibilidade de nova apredação legislativa_, em caso 
de futuras alterações que possã vir a r_ec~ber. _ 

Sala das Comjss6es, 28 de outubro de 1993. --Alfredo 
Campos PresidenteEva Blay, Relator.;._ Ronan Tito- Jonas 
Pinheiro - João Calmon -. Lucídio Portella - Dirceu Car
neiro- Magno Bacelar- Ruy Baceiar- Valmir Campelo. 

O SR. PRESil:lENTE (Chaga-s -Rodrigues) ~O Expe· 
diente lido vai à publicação. " · -· 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•1.U9, DE 199J-

Requeiro, no-s termos dos arts. 50, § 2o:> da Constituição, 
215 e 216 do Regimento Jnterno do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Exército o encar0irih-3menio de d3.dos (V3Iores), relativos às 
transferências, mês a mês, promovidas por entidades da admi· 
nistração indireta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundaç6es) vinculadas a esse Ministério, destinadas 
a Entidades Fechadas de Previdência Privada, administrado
ras de Fundos de Pensões, durante os últimps 5 (cinco) anos 
(anexo, forro ulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitã:dos, uma Vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento .dos. Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo-" 
cados na administração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, afnda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo em vista as raz6es ora alinhada~. e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da ConstituiçãO, ilenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N' 1.121, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50;-S2~ da Constituição, 
· 215 e 216 do Regimento Interno do S~enado Federal, seja 

solicitado ao Excelentíssinio Senhor Ministro de Estado da 
Ciência e TecnolÕ~a o enC3nilnharriento de dados (valores), 
relativos âs transferências, mês a mês, ptóriJ.ôVidas por entida
des da administração indireta (empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações) vinculadas a esse. Ministério, 
destinadas a Entidades Fe:chadas de Preyidência Privada, ad
ministradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 
(cinco) anos (anexo formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez coleta
dos. haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
urna visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Bra~il e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
p.!:Qmovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam nõ _campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. · 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice· pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

REQÜERIMENTO N• 1.122, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2o:> da Constituição, 
215 ~ 216 do Regimen~ojntern.o do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Mínistro de Estado do 
Bem-Estar Social,- o encaminhamento.de.dados (valores), 
relativos ãs transferências, mês a mês, promovidas por entida
des da administração indireta (empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundaç6es) vinculadas a esse· Ministério, 
destinadas a Entidades Fechadas de Previdência "Privada, ad~ 
ministradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 
(cinco) anos (anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

· --Gs elementos informativos solicitados, uma· vez cole ta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão· global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
Promovidas pelas estatais. · 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reform.ulação da previdência social 
oficial em n-osso País. 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que -dispõe 
o inciso X do art. 49 da ConstituiçãO, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das SessOes, 10 de noVembro ·cte 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.123, DE 1993 

J3.equeiro, nos termod dos arts._50, § 2~ da.Constituição, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de· Estado da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, o enca
minhamento de dados (valores), relativos às transferências, 
mês a mês, promovidas por entidades da administração indi
reta (empresas públicas, sociedades de economia mista e fun
dações) vinculadas a esse Ministério, destinadas a Entidades 
Fechadas de Previdência Privada, administradoras de Fundos 
de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) ano"s "(anexo, formuTá
rio/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez.coleta
~os, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeíros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficiai em nosso· País. 

Tendo em vista as raz6es ora alinhadas e o_ que dispõe 
·o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice pode 
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ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidêÜcia, 
reveste-se de grande importância pãrã esta t:as~.--

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993~- Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.124, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2'~ da COnstituição·, 
215 e 216 do Regimento Interno do _Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Aeronáutica o encaminhamento de dados (valores), relativos 
às transferências, mês a mês, promovidas por entidades da 
administração indireta (empresas públicas, sociedades de eco
nomia mista e fundações) vinculadas a esse Ministério, desti
nadas a Entidades Fechadas de Previdência Privada, admiilis= 
tradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco J 
anos (anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos iriformatíVóS -sofi.C:Tta"àós, "uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos J;:undos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administrãção pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância pãrã eista Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro .de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N•~Ü25, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos ~rts. 50, __ f"2'~ dã -ço_nstituiÇão, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes o encaminh3mento de dados (valofes), relativos 
às transferências, mês a mês, _promovidas por entidades da 
administração indireta (empresas públicas, sociedades de eco
nomia mista e fundações) vinculadas a esse __ Ministério, desti~ 
nadas a Entidades Fechadas_de Previdência Privada, adminis
tradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) 
anos (anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

,Q_s elementos informativos solicitados~ uma vez coleta-
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo em vista as razões_ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da ConstitUição, -nenhum 6bice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste~se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
!!ilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.126, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2'~ da Constituição, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,_ seja 
solicitação ao- Exceleritíssimo Senhor MiniStro de Estã.do do 
Trabalho o encaminhamento de dados (valores), relativos às 
transferências, mês a mês1 promovidas por entidades da admi~ 
nistração-iridireta (empreSas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações) vinCUladas a esse Ministério, destinadas 
a Entidades f:echadas de Previdência-_P_dvada, administrado~ 
ras de F~ndos de Pe_p.sões, durante os últimos 5 (cinco) anos 
(anexo', formulário/niódelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitãdos, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexOs financeiros provo
cados na administração pública federal pelas trãnsferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País, 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta casa. -

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• l.U7, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, §.2'~ da Constituiçâo, 
215 e 216- do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde o encaminhamento de dados (valores), relativos ás 
transferências, mês a mês, promovidas por entidades da admi~ 
nistração indireta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações) vinculadas a esse_Ministério, destinadas 
a Entidades Fechadas de Previdência Privada, administrado~ 
ras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) abos 
(a,_nexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

-Os Elementos informativos soliCitados, uma -vez coleta
dos, haverão de_ possibilit~r estudos capazes de proporcionar 
uma visão g1obal sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos firianceiros provo
cados na administração-- pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. A relevância dos dados alcan
ça1 ainda, os estudos que se realizam no campo da reformu-
lação da previdência social oficial em nosso País~ -

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice pode 
ser opostO ao pedido ora formulado que, à t~9a evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.128 DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50,§ 2~ da_Constituiçã?, 
215 e 216 do Regimento Interno d()_ s_enado Federal, seJa 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores o enCainihhamento de dados (valores), 
relativos às transferências, mês a mês, promovidas por entida
des da administração indireta (empresas públicas, socie_dades 
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de economia mista e fundações) vinculadas a- esSe MiniStério, 
destinadas a Entidades Fechadas de Previdência Privada, ad
ministradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 
(cidC:o) anos (anexo, formulárioÍrnOde!O ã: ser pfeellcliiCIÜ). 

Justificação 

Os elementos informatiVOs solicitados, uma vez- cOle ta: 
dos, haverão de possibilitar estuçio_s_capazes de proporcionar 
uma· visão global -sObre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil c bem assim dos reflexos finapceiros provo
cados na adriünistração pública fcâerãt pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

1 
A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 

se realizam Oo campo da reformulação da previdência SoCial 
oficial em nosso País. , 

i Tendo em vista ·as razões ora -alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constítuição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que,_ à toda evidência, 
reveste·se de grande importância pãia_ esta Casa. 

Sala das SesS_ões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Gilberto Mir3nda. --

REQUERIMENTO N• LJ29 DE 1993 

1 
Requeiro,no~ termos ~os (lrts. sq; _§ 2ó da -constituição, 

215 -c 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
·solicitado ao Excelentíssimo Senhor MinisfrO de Estado da 
Previdência Sociaro encaminham-entO de dados (valores), re
lativos às transferências, mês a mês. prmnovida~ por entidades 
da administração indireta (enlpresas públicas, sociedades de 
e_conomia mista e fundações) vinculadas a esse Ministério, 
destinadas a Entidades Fechadas de Previdência Privada, ad
ministradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 
(cinco) anos (anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos s·olicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global- sQbre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na admiriistfação pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, _os _estudos que 
se realizam ·nó camPo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. _ _ _ _ o 

Tendo em viSta as razões ora alirihadas e o que dispõe 
o inciSo X do art.- 49 da Collsütuiçãb~ nenhU.ni óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. _- ~~- --

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Gilbei-to Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.130, DE 1993 

Requeiro, nos- termos dos arts. 50, § 2'~ da Constituição, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
solicit3.do ao ExcelentíSsimo Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia o encaminhamentO -de dados (valores), relati
vos âs transferências, mês a mês, promç>vidas por entidades 
da administração indireta (empresas públicas, sodedades de 
economia mista e fundações) vinculadas a esse Ministério des
tinadas a Entidades Fechadas de Previdência Privada, admi
nistradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) 
anos (anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez -coleta
dos, haverão de possibilitar ~studos capazes de proporcionar 
uma visão ·global sobre o desenvolvimento· dOs Fundos de 
Pensões no Brasil e bem assim Qos reflexos financeiros pro~o
cados ria 3dii11niStração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. A relevância dos dados alcan
ça, ainda, os estudos que se realizam no _campo da reformu
lação da previdência social ofiCial em nosso país. 

Tendo em vista as -razOes ora alinhadas e o que dispõe 
. o iritisó X do art. '49 da Constituição, nenhum óbice pode 
s~r t)posto ao pedido ora formulado qu_e_1 à_ toda evidên~ia, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.131, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2° da ConstituiÇão, 
-215 e 216 dO-Regimento Inter!lO do_ Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Meio Ambiente e __ da Amazônia Legal o enCaminh_arri.ento de 
d~dos (valores), relativos às transferências, mês a mês, prof.oM 
vidas por entidades d~ administração in!iire.ta (empresas publi
cas, sociedades de economia mista e fundações) vincuhidas 
a esse Ministério, destinildas ã Entidades Fechadas de Previ
dência Privada, administradoras de Fundos de P~nsões, duM 
rante os últimos 5 (cinco) anos (anexo~ formulário/modelo· 
a ser preenchido). 

~ustificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global s.Ôbre o _desenvolvimento_ dos Fundos 9e 
fensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiroS'-Pro~o
cados na admnistração p_~blica federal pelas transferências 
promovidas- pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realízam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em noS"so País~ 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da Constituição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao· pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de. grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senãdor 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.132, DE 1993, 

RequeirO, nos .termos dos arts. 50~§ 2'~ da Constituição 
21~ ~ 216 do Regimento Interno do Senado_ Federal, sej~ 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Marinha o encaminhamento de dados (valores), relativos ãs 
transferências, mês a mês, promovidas por entidades da admi- · 
nistração indireta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações) vinculadas a esse Ministério, destinadas 
a Entidades Fechadas de Previdência Privada, administrado
ras de Fundos de Pensões, durante os últimos S__(cinco) anos 
(anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
urna visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos (inanceiros provo-
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cados na administração pública rederal pelas transferências 
promovidas pelas es_tatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo em vista as razões- ora alinhadaS e--o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da- Constituição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, â toda evidência, 
reveste-se de grande_importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.133, l>E 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 29 da Constituição, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado·Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor- MillíStro de Estãdo da 
Justiça o encaminhamento de dados- (Valores), relativos ~s __ _ 
transferências, mês a mês, promovidãs por entidades da admi--
nistração indireta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações) Yinculadas a esse Ministério, destinadas 
a Entidade Fechadas de Previdência Privada, admiitistradoras 
de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) anos 
(anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
r=:ados na administraçãO pública federal pelas transferências 
Promovidas pelas estatais. 

A relevância- dos dados alcança, ainda, os estudos que 
Se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo em vista ·as razões ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art. 49 da ConstitUiçãO, neithU.m óbiCe pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância paraesta" casa. - ~ -- -

Sala das Sessões, 10 de noveJ.llbro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N•1.134,DE 19!13 

Requeiro, nos termos dos arts. 50,-§ 29 dil-CoflstituiÇão, 
215 e 216 do Regimento lnter11o do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de_ Estado _da 
Inte~ração Regioilal o -encaminh~men~~ di dados (valoreS), 
rela h vos às transferências, mês a mês, promqvidas por entida
des da administração indireta (empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundaçõ_es) vinculadas a. esse Ministério, 
destinadas a Entidades Fechadas de Previdência Privada ad
ministradOras de FlmCfoS de Pensões, durante os úÚim~s _5 
(cinco) anos (anexo, formulário/modêlO a ser preenchido). 

Justificação-

Os elementos informativos solicitcidOs, uma vez col"eta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração pUblica federal pelas transferêncías 
promovidas pelas estatais. 

A. relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no campo-da reformula_ção da previdência social 
oficial em nosso País. 

Tendo _e_m vista as razões ora alinha<tas ~,o que dispõe 
o inciso X dO 3rt. 49 da -ConStitlliÇ3.0, nenhum óbice pode 
ser oposto -ao ·pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Seilador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.135, DE 1993 

Requeiro, nos termos dOs arts. 50, § 29 da Constituição, 
215 e 216 do Regimento lnterno do Senado Federal, seja 
solicitado_ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Cultura o encaminhamento de dados (valores), relativos às 
transferências, mês a mês, promovidas por entidades da admi
nistração indireta (empresas públicas, sociedade de economia 
mista e fundação) vinculadas a esse Ministério, destinadas 
a Entidades Fechadas de Previdência Privada, administrado
ras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) anos 
(anexo, formulário/modelo a ser preenchidos). 

Justificação 

Os elementos inforrrúttívos solicitadoS, uma vez coletã~ 
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvirnentp dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração_ pú6líca federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se r~ali~am no campo da reformulação da previdência ·social 
em nosso país. 

Tendo em vista as razões ora alinhadas e o ·que dispõe 
o inciso X do art. 49 _da Constituição, nenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa.- - -

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N• 1.136, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 29 da ConstitUição, 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senlior Ministro -de Estado da 
Educação e do Desporto e encaminhamento de dados (valo
res), relativos às transferências, mês a mês, promoVidas por 
entidades da administração indireta (empresas públicaS, socie
dades de economia mista e fundações) vinculadas a esse Minis
tério, destinadas a Entidades Fechadas de Previdência Priva
da, administradoras de Fundos de Pensões, durante os últimos 
5 (cinco) -anos (anexo, formulário a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, urna vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma ·visão global sóbre ó desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos fin~ce~~Os provo
cados na adminiStração pública- federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, afnda, os estudos que 
se- realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficial em nosso país. Tendo en1. vista as razões ora aliflhadas 
e o que dispõe o inciso X do art. 49 da ConstituiÇão, nenhum 
óbice pode ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda 
evidência, reveste-se-de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 
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REQUERIMENTO N• 1.137, DE 1993 

Requeiro, nos termos do ans. 50, § 29 da Constituição, 
215 e 216 do Regimento Interno do_Senado Federal, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor_ Ministro de Estado da 
Indústria, do Comércio e do Turisrii.o o encaminhamento Qç 
dados (valores), relativos às transferências, més a mês, promo
vidas por entidades da administraçãoindire!a (empresas públi
cas, sociedades de economia mista -_e. fundações) vinculadas 
a esse Ministéiio, ctestinadas a Entidades Fechadas de Previ
dência Privada, Adininistradoras de Fundos· de Pensões, du
rante os últimos 5 (cinco) anos (anexó, fornluláriO/ri10delo 
a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos -mrorrrlativos solicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de propm·cionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos reflexos financeiros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas ·estatais. 

A relevância dos dados alcança; ainda, os estudos que 
se realizam no campo da reformulação da previdência social 
oficiãf em nosso país. · 

Tendo em vista as razõeS. ora ·alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do ari. 49 da ConstituiÇá(),- Õenhum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado._que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das SeSsões, 10 de novembro de 1993. --Senador 
Gilberto Miranda 

REQUERIMENTO N• 1.138, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. sO, § -2~ da CoflStÜ~içãÕ, 
215. e 216 do Regimento Interno do Senado FederaJ, seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Mini~tro de Estado da 
Fazenda o encaniihhamento de dados (vaiares), relativos às 
transferências, mês a mês, promovidas por entidades da admi
nistração indireta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações) vinculadas a esse Ministério, destinadas 
a Entidades Fechadas de Previdência Privada, administrado
ras de Fundos de Pensões, durante os últimos 5 (cinco) anos 
(anexo, formulário/modelo a ser preenchido). 

Justificação 

Os elementos informativos solicitados, uma vez coleta
dos, haverão de possibilitar estudos capazes de proporcionar 
uma visão global sobre o desenvolvimento dos Fundos de 
Pensão no Brasil e bem assim dos_refl.exos fiiianceiros provo
cados na administração pública federal pelas transferências 
promovidas pelas estatais. 

A relevância dos dados alcança, ainda, os estudos que 
se realizam no cap-zpo da reformulação da Previdência social 
oficiai em riosso país. -

Tendo em vista as razões·ora alinhadas e o que dispõe 
o inciso X do art .. 49 da ConstituiÇão, nerihum óbice pode 
ser oposto ao pedido ora formulado que, à toda evidência, 
reveste-se de grande importância para esta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de novembro ·de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa pata decisão, nos 
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

S.obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•l.139, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 19 do Regimento Inter
no desta Casa, autorizaçâO para me ausentar do País no perío
do compreendido entre os dias9 e 11 d~ novembro do corrente 
aiio, ocasião em que· estaf"ei ·nos Estados Unidos da América, 
tratando de assunto do interesse da ComisSãO Parlamentar 
Mista de Inquérito que apura denúncias sobre· manipul~ções 
na elaboração e na execução do orçamento 'da União. As 
despesas decorrentes de tal viagem ocorrerão a conta deste 
Senador. _ 

·Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Eduardo Matarazo SupJicy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'--Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, rros termos 
do art. 13 do Regimento Interno. - . ' -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre-
tário. - · 

É lida a seguinte 

BrasíJia, 9 de novembro de 1993 

Senhor Presidente: ··- -·· .-
Comunico a Vossa Excelência que estarei. ·ausente do 

País no período de 12~11 a 15-ll_~o~<;:9rrente ano, para trata
mento de saúde "Senã.dor Gilberto Miranda Batista, Více-Líder 
doPMDB. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 220, de 1993, terá trami
tação com prazo determinado de .45 dias, nos termos do art. 
64, § 1~, da Coristituição, combinado com o art. 375 do Regi-
mento Interno. . 

De acordo com o art. 122, li, b, do Regimento Interno, 
a matéria podçrá receber emend;1s, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Educação. 

·-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão uniCainérãl·a reaHzar~se hoje, às, 15h, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
do Parecer n<? 2, de. _1993, RCF, e à votação do Substitutivo 
apresentado ao Projeto de Resolução n• 1, de 1993- RCF. 

A Presidência convoca, ainda, sessão conjunta a reali
zar-se logo após a sessão unicameral, destinada à apreciação 
de Medidas Provisórias e de Projetas de Lei- CN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a 
mesa, Projeto que será lido pelo Sr. V Secretário. 

É lido o seguinte. 

PROJ"ETO DE LEilJO SENADO N• 147, DE 1993 

Determina que os Institutos Médico-Legais comu
nique à Fundação CenkO Brasileiro para a Infância 
e Adolescência as mortes violentas ocorridas com crian
ças e adolescentes. 
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O CongreSSo Nacional decreta: 
Art. 19 Os Institutos Médico~Legais dos Estados eDis

trito Federal devem comunicar todas as ocorrênCias envol
vendo morte violenta de crianças e- adolescentes, à Fundação 
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, viilculada 
ao MinistériO ·cto Bem-Estar Social. 

Art. 29 Para efeitos desta lei, consideram-se mortes vio
lentas as que se atribuem a homicídio, acidente ou suicídio. 

Art. 39 Esta lei entra em. ~igor nà data de sua publi
cação. 

Art. 4!' Revogam-se as disposições em contrário. 

. Justificação 

o.art.- 227 da nossa ConstituiÇão críOu o ilov_o_direito 
brasileiro da criança e do adolescente, fundamentado na dou
trina sócio-jurídica_ da proteção integral, da ONU, Culminando 
na promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990), e da Convenção Interna
cional sobre os Direitos da Criança (Decreto n' 99.710, de 
21 de novembro de 1990). -

Assim, é- preciso éentrar nossa busca de sOlu,ÇãO do proble~ 
ma da violência contia as crianÇas e' jovens, proC.úrandOWntri~ 
buir para a prevenção e a- redução desse tipo de violência 
em nosso País, oferecendo subSídios_ Para õ aprimoraffieritO 
da ação institucional, de modo que proporcionem resUltados 
concretos, que permitam uma nova Consciênciã e açãÓ sobre 
a questão dos direitos e garantias individuais da cri3.nça e 
do adolescente. 

É consabido que, para analisar a criminalidade e tentar 
contê-la, faz-se necessário considerar o- momento histórico 
que se investiga e as condições em que C) --fenômeno se dá, 
tendo como referênciã., pelo menos, o rriõmen-io imediata
mente precedente, a fim de que não se incorra sistema-ti
camente no erro de tentar soluções cadt!-cas para situações 
novas e, mais que novas, radicalmente dessemelhantes. 

Entretanto, para quem -deseja estudar, neste País, os con":' 
frontes estatísticos, Principalmente referenteS às causas morte
de uma maneira geral e a mortalidade, encontra a grande. 
barreira na coleta de dados que ofereçam credibilidade. Quan
do se conseguem tais dados, depois de longas buscas, já vêm 
fora do tempo, ·completamente defasados, não- mais refletindo 
o momento em que são estudados e divulgados. _ 

Assim recomendamos que-os-dados dos InstitUtos Médi
co-Legais sejam rotineiramente trabalhad_os, a qualidade da 
informação seja aprimorada no sentido de fOrnecerem elemen
tos preciso sobre a identificação dá faleCido, --ou acidente, 
ou violência que levou-à morfe e ao óbito_ propriamente dito. 

Incumbe á União assumir, através da F~:~ndação Centro 
Brasileiro para Infância e Adolescência,- vincUlada ao Minis
tério do Bem-Estar Soci3.l, a liderança do-esfOrÇO-de-se- estabe
lecer um amplo programa de controle da violência envolvendo 
crianças e adolescentes, buscando o ·ap-oio de informações 
fidedignas, que retratem a real situação do menor diante das 
mazelas que o atingem. :-

0 presente projeto visa ·contiibuif cOm-a-Fundação Cen
tro Brasileiro para Infância e Adolescência; permitindo o estu
do dos óbitos, por violência, de crianças e adolescentes repre
sentando um ponto de partida para novas investigações, volta
das para a prevenção da mortalidade e para um completo 
aproveitamento do trabalho pericial dos Institutos Médico-
Legais deste País. · -

Isto-posto, conclamamos _ _os nossos ilustres pares para 
a aprovação deste projeto, que acertadamente proporcionará-

I 

uma ampla discussão sobre a violência contra o menor, com 
base em const3taçõ_es objetivas. • . . 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Jutahy Magalhães. 

(À COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS- DE
CISA O TERMINATIVA). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - b projeto 
será publicado e remetido à G_orriissão_-corirj)e~ente. __ __ _ 

Concedo ã pa]avra-ao nobre Sefiador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurs~. Sem r"evisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Interpretando o sentimento de indignação da 
Nação brasileira, a C~mara dos Deputados, em decisão memo
rá~el, a que todos .~ssistimos, autorizou o julgamento, por 
cnme de responsabilidade, do Presidente da República, hoje 
ex-Presidente, Sr. Fernando Collor de Mello, por suas notórias 
ligações com o chamado "Esquema PC-Paulo César Farias", 
uma vasta rede de tráfico de influência e corrupção que infe.li
citou este País, tanto do ponto de vista moral como pelas 
Vultosas quantias que, de várias maneiras e por diversos pre
textos, foram surrupiadas do povo brasileiro, num clima de 
tamanha exacerbação, q~:~e superou em larga medida os acun
tecirilentOS dos últimos tempos. 

Aliás, mesmo antes da denúncia do Sr. Pedro Collor, 
irmão_ do Presidente, é bom lembrar, Sr. Presidente, que já 
se sabta que o Governo Collor prodigalizara-se em manipular 
recursos públicos com fins escusas. - -
.. Foram muitas ~s denúncias de falcatruas, de licitações 

VICiadas, de vendas de informações priVilegiadas, de emprés
timos bancários irregulares, de financiamento de obras a juros 
subsidiados, __ tendo como estuário de tais _denúncias o Con
gresso Nacional, onde a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal viram-se assoberbados de Comissões Parlamentares 
de Inquérito para averiguação dos tãtos inquinados de irregu-
lares. . 

Eu mesmo, Sr. Presidente, Srs. SemÍdores, presidi urna 
de_Ias - CPI da Corrupção em -obras~-Públicas- que me 
detxou estarrecido com tantos artifíciosutiJizados para fraudar 
as co-ncorrências públicas com as -Chariiada-s notas técniCas, 
preços médios, preço-base oculto e tantas outras engenho
sidades que a inteligência malsã dos dirigentes de então foi 

_capaz de produzir à sombra e sob a proteção de autoridades 
da República. 

Nãõ é sem razãõ~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
têm surgido neste País várias empresas. especialmente no ra
mo da construção civil, que produziram o milagre de se agigan
tarem em poucos an~s. tor!lando-se_ verdadeiros potentados, 
justamente numa quadra da vida nacional em que uma brutal 
recessão levou à falência muitos empreendimentos, ao mesmo 
tempo em que paralisou o crescimento daquelas outras que, 
à__~u~ta de ingentes esforÇO$, conseguiam suportar as vicissi
tudes de uma política económica diversa. 

Pois bem, Sr. Presidente, afora os cartéis, os oligopólios. 
que possuem seus mercados cativos, só as empresas que fazem 
obras para o Governo conseguiram bons resultados finan
ceiros, sendo que muitas delas tiveram performances espetacu
lares, mesmo quando os indicadores econômicos-refletiam 
uma situação de estagnação, com o crescimento do Produto 
Interno Bruto próximo de zero ou abaixo desse patamar. 

E_' orno se explica tal fenômeno. Sr. Presidente e Srs. 
Senado _es?_ Repito, Sr. Presidente. como se expliCa tal fenõ-
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meno, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Somente com o favore
cimento indevido concedic;lo por uma máqUina governamental 
viCiada. 

No Ministério da Saúde, por exemplo, capitaneado, na
quela época, pelo Sr. Alceni Guerra e coadjuvado pelo Secre
tário ExecUtivo, o Sr. Luiz Romero- de F~ias, irmão do Sr. 
PC Farias, havia mesmo uih esquema de licitações para a 
construção de hospitais nos rUais diversos_ Municípios brasi
leiros, com a irtVeriCióiiice do Chamado ''preço-base oculto'', 
capaz de permitir a escolha ãnteCipada do concorrente vence
dor, com absoluta precisão, acertando até nos centavos. 

Srs. Senadores, peço a atenção de V. Exl"õ para este discur
so, que considero muito importante. Ouçam, porque o Brasil 
está passando por uma fase difícil. Senador Josaphat Marinho, 
ouça, por favorl O discurso é muito sério. o· Brasil passa 
por uma fàse muito difícil, insisto em dizer. O roubo campeia 
por todos os lados. Vemos Colegas, até aqui no Senado, de 
uma hora para outra, agigantarem suas fortunas.._O_Ccingresso 
está desmoralizado. Este é um discurso que predS:áâa ãtenção 
dos Srs. Senadores._ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tambér:n n.ão é segredo 
para ninguém que o Banco do Brasil, a Caixa Económica 
Federal e o Ministério da Ação Social e outras agências gover~ 
namentais atuara~ de maneira, no m_ínimo,_suspeita, na tenta
tiva de reverter o processo de impeacbment do Presidente 
Collor. Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que 
o novo Governo do_ Senhor Itamar Franco, que ascendeu 
ao poder em face do clamor_ popular. tem que determinar 
agora, já, imediatamente, uma criteriOsa reavaliação das obras 
públicas, contratadas no período Collor, e até no período 
do Governo do Senhor José Sarney, para rever_ prioridades 
e para uma análise de preços sabidamente superfaturados, 
com o salutar objetivo de rediscutir os respectivos valores, 
trazendo-os à realidade do mercado. 

O Sr. Josaphat Marinho- Já fez V. Ex• algum parágrafo 
depois que me chamou à colação? 

O SR. RUY BACELAR- Ainda não. 
Dizia-me, há poucos dias, o nobre Senador Divaldo Su

ruagy: 

"Tive o privilégio de integ!ar ~ Comissão Parla
mentar de Inquérito, presidida por V. Ex\ sobre a 
corrupção na construção de obras_ públicas, onde fatos 
estarrecedoreS foram levados ao conhecimento daquele 
colegiado, inclusive conduzindo os trabalhos daquela 
CPI a um resultado altamente válido, altamente posi~ 
tive, que se traduziu na alteração dos critérios para 
as licitaçõeS públicas. Isso foi fruto do trabalho daquela 
CPI em boa hora presidida por V. Ex• Posso até ousar 
afirmar que a CPI que V. EX' presidiu foi como que 
o trabalho inicial que conduziria a CPI_sobre as denún
cias em tornO da presen~ de PC Farias nas decisões 
do GoVúiio, que conduziram ao proceS"so- de impeach~ 
ment de Sua Excelência o senhor Presidente da Repú
blica. V. Ex•, mais uma vez, adverte esta Casa e, através 
dela, a Nação, quanto à importância: da lisura na condu
ção do emprego do dinheiro_ público. b Governo que 
ora se instalou no País, em caráter de interinidade -
o Presidente Collor a!t:~da será julgado por esta Corte 
- dizia há pouco, o·nobre Senad?!. DívãJdo Suruagy 
-tem um comprõmtssoprimeiro e, na minha opinião, 
um compromiSso rllaioi'. Se o Presidente Itamar Franco 
e sua equipe ministerial atiniirein esse objetivo, o da 

moralização da ativ~çlade pública, estará justificado, 
na História do Brasil, o Governo de Sua Excelência. 
O País chegou a um estágio tal de corrupção e de 
apodrecimento moral :__disse-me o Senador Divaldo 
Suruagy- que, se _o Go_veriio reinaugurar um sistema 
de moralidade na condução da coisa pública, repito, 
ele -congratular-me com os pontos de vista esposados 
por V. Ex~ que, mais uma vez aborda tema do maior 
interesse nacional e dignifica o nome da Sabia neste 
Congresso"- etc., etc. 

O Sr. Josaphat Marinho- Agora permite V. Ex• o apar
te? Caso contrário, perderei a oportunidade! 

O SR. RUY BACE_LAR - Vou coru:eder o aparte a V. 
Exragora-, inas, ante~_, permita-me V .Ex~ que eu diga: nobre 
Senador Josaphat Marinho, V. Ex• sabe a admiração que 
tenho e que esta Casa tem por V. Ex' Quando falei no nome 
de V. Ex', foi porque tinha certeza absq!uta de que, citando 
o nome impoluto, digno, e inteligente do Senador Josaphat 
Marinho, que representa· com tanta grandeza o Estado da 
Bahia nesta Casa, os demais ~_ompanheiros, dignos também, 
iriam ouvir essãs humi~des palavras ditas por mim. Foi isso 
que me fez lembrar o nome, iriaín ouvir essas humildes pala
Vras ditas por mim. Foi isso que me fez lembrar o--nome, 
porque tinha certeza que-v. Ex• daria exemplo, seguido pelos 
demaiS colegas. Prova ~_viçlente é que todos, agora, estão me 
ouvindo. --

O Sr. Josapbat Marinho - Já agora, com os esclareci
mentos que V. E~ faz, não tenho o que apartear. 

O SR. RUY BACE'LAR - Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Jutahy Magalhães.:.. Nobre Senador Ruy Bacelar, 
já que o Senador Josaphat Marinho não tem mais o q-Ue a par
tear, eu tenho. 

O SR. RUI BACELAR- Concederei o aparte a V. Ex' 
-daqui a pouco, nobre_Senador Jutahy Magalhães. 

Continuando, eu -dizia ao Senador Divaldo Suruagy que 
agradecia as suas palavras, e quis explicitar que também S. 
Ex' fez parte daquela CPI - por mim presidida, tendo na 
Vice-Presidência o nobre Senador Jutahy Magalhães -. e 
que culminou com a apresentação" de um projeto de lei, que 
está para ser sancionado pelo Senhor Presidente da República, 
modificando sensivelmente a lei das licitações no País, o que, 
por certo, está fazendo diminuir o supúfaturamento das obras 
públicas. 

E dizia eu, ainda: 

"A indústria do superfaturamento propiciou o sur
gimento de empresas e_specializadas em subempreitar 
as obras ganhas, em várias licitações, feitas em diferen
tes pontos do Território Naciohnal, transferindo a em
presas menores o encargo total da execução dos em
preendimeritõs, mediante o pagamento de percentuais 
que chegam a casa dos 40%. 

Isso significa que determinadas empresas, sobre
tudo as maiores, ganham determinadas concorrências 
públicas e_ subempreitam às menores pelo valor que 
chega a ~té menos de 40%_ do valor total. Os 60% 
restantes ficam para dar_ percentap~~-" 

Ouçam 6f:m, Sr. Presidente e Srs. Senadores: uma deter
minada empresa ganha a concorrência, subempreita a uma 
menor pelo valor de 40%. Restam 60%; essa que subem~ 
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preitou pelo valor de 40% dos 100% ainda ganha dinheiro, 
obram, então, 60% para as grandes empresas. OS 60% ficam 
para dar percentagem a: dirigentes públicos, a dePutados, a 
senadores, a ministros·, a governadores e ex-governadores; 
de uma maneira geral~ a dirigente$ públicos, para enriquecer 
meia dúzia de brasileiros, cm detrimento da' grande maioria 
do povo brasileiro que vive numa situação-- infeliZ-, -para não 
dizer em plena e total miserabilidade. 

O ilustre Senador Affonso Carnargo dizia-me o seguinte: 

"Foi-me d~da a oportunidade (referindo--Se S. E~ 
à épõca em quC foi Ministro dos Transportes) - que 
poderia ser dada a V. Ex~ ou a outro Senador, e está 
sendo dada a outros parlarn_entares, agora- dç praticar 
no Executivo as conclusões ã. que ch.egal'l!9_S. Dizia, 
ontem à noite e hoje pela m~nhã 1 quandg transmitia 
o antigo Ministéfio dos Transportes_ e Comunicaçõe-s 
ao Ministro Hugo Napoleão e ao Miníst:r:.o Alberto 
Goldman, quanto ao dinheiro público, que é a relação 
mais concreta entre a sociedade e o Estado, entre o 
contribuinte e aquele que deve cuidar do dinheiro pú
blico. E nisso, nós, Parlamentares, sorrias cuid~_çlores, 
como fiscais; quando vamos pal-a o Executivo como 
guardiães do dinheiro público, do outro lado.há Sempre 
os assaltantes que pe-nsam rto jffópiio bolso, querendo 
não pensar no bolso do povo. Esse é um problema 
de todos os países, de todas as épocas; portsso, devem
se fixar normas que ·coíbam a tentação de dinheiro 
fácil, de um ganho fácil, pois não se conseguirá, ·em 
24 horas, mudar o caráter e mesmo a cultura de deter
minados segmentos." 

E s: Ex~ me dava um exemplo: 

"No DNER, desde que assumimos~- praticamente 
com absoluto rigor, o sistema do rnerior preço, inver
tendo-se o sistema de preço base, com o preço mínimo, 
todos empatavam. Quantos casos desses examinamos 
na Comissão e depois tivemos que -dar uma decisão, 
subjetiva, em termos de qualificação técnica. Pnltít::-a
mos exatamente o contrário, qualificando técnica e fi
nanceiramente as empresas e depois entregando a obra 
àquela que der menor preço. Na prática, o resultado 
foi o seguinte- disse-me o Senador Affonso Camaigo 
-:nas cinco concorrências realizadas já dentro_desse 
novo sistema, Com relação àquele preço de referência 
do DNER, a média dos preços das empresas que ganha
ram as concorrêncías foi 25% menor dó que o preço 
de refer<!ncia do DNER._" 

Ele me dizia: 

"Se V. Ex~ quiser verificar os registras do departa
mento, constam algumas concorrências feitas por go
vernos estaduais que não foram_ homologadas _pelo_ 
DNER e que tinham preços 131% -ã.cima"ct_o DNER. 
Citei esse fato cáncrcto para que não paire dúvida sobre 
a situação." 

O Sr- Jutahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar, quando 
V. Ex~ achar oportuno, gostaria de aparteá~lo. 

O SR- RUY BACELAR -Concedo o aparte a V. Ex", 
nobre Senador Jutahy Magalhães, com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar, vejo 
que V. ExA está repetindo aquele pronunciamento que fez 

aqui no Senado, hâ algum tempo, sobre essa questão de obras 
públicas. Deve _ter sido Jogo posterior àquela Comissão de 
Inquérito que v: Ex• presidiu, a chamada CP! de Obras. 
Hoje, Senador, vejo que a Procuradoria-Geral da República 
está preocupada em fazer apuração de determinados fatos 
com rapíde.Z. Tenho, aqui no Senado, sempre me preocupado 
em defender a Procuradoria-Geral da República, através· da 
votação de projetas, a_través daquilp que representa a ação 
do __ Dr. Aristides. Porém, o que vejo nessa preOcupação ê 
um pouco a quebra da realidade. Não sei se por sorte ou 
por azar, participei dessas CPI, como a çhamada CPI da Cor
rupção, no tempo do Governo Sarney, da, qual também fazia 
parte o Presidente Chagas Rodrigues. Chegamos a apresentar 
uma série de questões, -que encaminhamos para a Procurado
ria-Geral da República, e até hoje não tivemos resposta das 
ações que a ela foram solicitadas em razão daquilo que foi 
apurado pela CPI, naquela época. Posteriormente, tivemos, 
por exemplo, também essa CPI de Obras. Tive a preocupação, 
ontem, de ler o relatório da CPI e verificar que várias foram 
as questões encaminhadas à Procuradoria-Geral da República 
para apuração. V. Ex4 se lembra das denúncias feitas aqui 
pelo engenheiro Paixão, da Bahia, que foram todas levadas 
tanto ao Tribunal de Contas da União quanto à Procurãdo
ria~Geral, para fazer o levantarriento e as apurações devidas. 
Porque nós, aqui, não somos policiais nem juízes, não determi
namos- punições. Fazemos um levantamento, investigamos, 
e quando o caso _é o de parlamentares, temos um caminho, 
que é o de se punir ou não, interna corporis. Mas, quando 
é um problema de empreiteiras, quando é um problema de 
natureza pública, temos que enviá-lo para a Procurador~a
Getal da Rej)ública ou para o Tribunal de Contas da União. 
Assim como essa CPI, há outras - pot exemplo, a CPI da 
NEC_-, em que estão lá as questões, os fatos, junto_ à Procura
doria-Geral da--República, para que se façam as apurações __ -
devidas. E até hoje também não tivemos resposta dessas apu
rações. Então,_ quando hoje se fala em apurar fatos atuais, 
correto, vamos apurar os fatos atuais! Mas onde estão as 
respostas de fatos passados? E me refiro a fatos que já deve
riam ter sido de_çididos e cncaminh1;1dos, até para serem julga
dos procedentes ou não. No entanto, até hoje estamos sem 
as devidas respostas dos setores competentes. Na Bahia, tam
bém na CPJ de OI?ras, mandamos investigar aquela questão 
das verbas que a Prefeitura está perdendo, em que a Justiça 
tem dado ganho de causa às empreiteiras. Mandamos inves
tigar e enviamos o caso à Justiça, para que tomasse as delibe
rações dev~das e o Tribunal. de Contas do _Município da Bahia 
fizesse as apurações. Nada disso teve solução. Então, não 
se pode julgar o Congresso ineficiente. jogando a responsa
bilidade sobre esta Casa, _afirmando que as _CP I não chegam 
a conclusões. Chegam sim! Mas nós as encaminhamos para 
o setor próprio e não temos as respostas desses órgãos. Portan
to, é hora de cobrar - tanto da CPI do tempo do Governo 
Sarney, quando da CP! de Obras, quanto da CP! da NEC 
e de tantas outras CPI- os resultados das apurações realiza
das! O que fizeram? O que o Tribunal de COnta_s ~a União 
fez para verificar a procedência ou não das questões_ que foram 
levantadas? O que a Procuradoria-Geral da República fez 
para apurar as responsabilidades que foram apontadas? Mes~ 
mo que seja para inocentar, mas que se dê uma decisão, 
uma resposta. Infelizmente isto não tem ocorrido. 

O .SR, RUY BACELAR - V. Ex' tem uma memória 
fantástica, nobre Senado I-. V. Ex' deu ciência à Casa que 
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o meu pronunciamento de hoje é de fato a r~produção dç. 
um outro. feíto por mim aqui antcriormerite-.-Mas façoRo nova
mente para despertar a consciênciã cfViCa de nossos compa
nheiros, como também a do Poder Executivo. E vou chegar 
lá, ao Presidente Itamar Franco, dentro d~ pouco tempo. 

Concordo plenamente com V. Ex\ quando diz que esta
mos cumprindo nosso ·ctever quando endereçamos as questões 
ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e até ao próprio 
Judiciário.- Por isso, é preciso cobrarmos mais, é preciso que 
a sociedade organizada -pressione o Ministério Público, pres
sione o Tiibunal, pressiOne a Justiça brasileira para que ela 
deixe de ser tão morosa, para qtie não fi9:ue tantos ladrOes 
impunes neste País, sobretudo os ladrões do dinheiro público; 
porque o ladrão de galinha furta para dar comida aos seus 
próprios filhci_s, e esse é preso. porém, os ladrões do dinqeiro 
público- e V. Ex~ vê deputado, senador, ministro, exRgoverR 
nado r, estão todos soltos! E ainda sendo considerados inteli
gentes, sabidos, porque de uma hora para outra adquiriram 
muita coisa, como se o dinheiro estivesse -caindo do céu por 
descuido. 

O Sr. Jutahy ~-~galhães - V. EX'' me permite apenas 
mais urna intervenção? -

O SR- RUY BACELAR - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sei que V. Ex~ tem esse espírito 
público, tem es~e desejo de ver a puniç-ão desses elementos. 
Estou certo de que V, Ex- _v<ii -se juniãr-a nós, que iremos 
exigir a apuração da conta-fantasma da Bahia, o que não 
está sendo feito. -

O SR- RUY BACELAR - Na questão da moralidade 
pública, nobre Senador, V. Ex~ conhece-me tanto quanto eu 
o conheço, e sabe que não mudarei uma vírgula no sentido 
de apurar tudo o que for indecente, imoral. E faço-o por 
uma questão de dever, sobretudo para com os miseráveis, 
que vivem uma situação de extrema dificuldade_~---

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, dizia eu que se 
essas construtoras, cont a conivê"ndã do Governo Collor e 
de outros governos, repassavam as obraS com a cobrança_de 
tão elevada comissão, e a empresa executora ainda auferia 
lucros, a conclusão lógica, irrefutável, é de que os custos 
dessas construções eram propositadamente superdimensiona
dos. 

Por isso; insis-to veementemente e, agora, ratificõ, com 
muito mais veemência, que é chegada a hor.a de o Presidente 
Itamar Franco - dizia isso no dia 21 de outubro de 1992, 
há mais de um ano, veja como eu vislumbrei longo prazo, 
aliás, a obrigação- do homem público é ver a longo prazo.
sustar o andamento dessas contratações espúrias e determinar 
a reavaliação de seus valores com o propósito de trazê~los 
a níveis adequados e justos, quer arnigàVelmerge ou atra_vé$ 
do Poder Judiciário, mediante a intervenção do Ministério 
Público Federal ou da Advocacia Gcrarda União, confornie 
determinarem as leis processuais. · ' --~ 

É precisei deixar bem claro, dizia e digo hoje,_ e de maneira 
exemplar, que o apoio do Congresso NaciOnal ao estanca· 
mento da sangria do Estado pela ação _Siclet~~ia_ da corrupçãç: 
desenfreada não configura induto às práticas escusas_do pas
sado. 

A ação de todos os governantes não ppde parar, não 
pode transigir com a falta de ética política, aõ contrário, têm 
de prosseguir na luta para a identificação de culpados e, através 
dos cânones legais, puni~los exemplarmente, a fim de que 

não se crie condições de desesperança do povo que não tem 
escola, trabalho, saúde, saneamento e moradia. E diga-se, 
a bein da verdade, desesperanças que serviram de caldo de 
cultura ao surgimento da era Collor,d_es_esperanças que podem 
produzir outro Fernando Collor, para a desgraça de todos 
os brasileiros._ 

A luta pela restauração dos valores morais, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, não deve circunscrever-se aos Poderes Exe~ 
cutivo, Legislatívo e Judiciário. Ê preciso ter em conta, tam~ 
bém, os corruptores_ do setor privado. É necessário o bom 
combate à corrupção afiVa. EllqUanto o povo passa fome, 
éértos emP:téSái:-iOs e algtms (.lir_igentes públicos ostentam nas 
páginas da imprensa- ouçam, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
- os sinais da riqueza rápida e fáCil. ComO exemplo, eles 
s~ v_angloriaJ'Q_ de possuir dezenas ':le: carros e fazendas, cente_
nas de camisas de seda. Outros diversificai'anlã.s suas· ativida
des para o ramo das comunicações. Isso ê muito grave, Sena
dor Jutahy Magalhães. V. Ex~_ tem conheci_mento disso. Outros 
mais que, -afronl:ãndo o poder da autoridade estatal, enchem 
o peito e proclamam: "Somos todos corruptos" ou, então, 
''Quem não sonegar quebra". Há também aqueles que nos 
microfones das comissões parlamentares e nos inquéritos da 
Polícia Federal confessam terem dado milhares de dólares 
ao Sr. Paulo César Cavalca-nte Farias, sem qualquer docu
mento escrito como pagamento de serviços- de consultaria 
que nunca foiam prestados. _ 

Sr. -Presidente, o Senador Ronan Tito aparteou-Íne na
quele pronunciamento, bem como o Senador Mansueto de 
Lavor e tantos outros. Agradecendo o aparte do Deputado 
Jona~ Pinheiro, continuei: 

''Quanto ao ponto de minha proposta efetiva ao 
Presidente Itamar Fi-anco foi para que sustasse, tempo
rariamente, .todas as obras em execução." 

Isso em 21 de outubro de 1992, apelando, clamando, 
chorando, pedindo ao Senador Pedro Simon que levasse este 
pronunciamento ao Presidente da República. 

O Sr. J utahy Magalhães- Permite~ me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Concedo um aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar, recor
do_~me perfeitamente dessa proposta que V. Ex• fez. Embora 
a sua intenção tenha sido, na época, como é agora, a melhor 
possível, para evitar problemas de superfaturamento, corrigir 
errôs, inclusive prioridades_, V. Ex___:há de convir que se hou
vesse uma determinação do Governo para sustar todas em 
obras em execução, o desemprego neste País se'ria fabuloso. 
Haveria um problema social da maior gravidade. Entretanto, 
a determinação que houve foi a de fazer um levantamento 
dess_as qUestõ~s e provocar a discussãO da nova Lei de Licita
çõe_~·· V.""E~ sab~ perfeitamente que na nova Lei de Licitações 
-cujo-Relator, o Senador Pedro Simon, fez um trabalho 
muito importante, muito bom- para o País- vimos a conju~ 
gação de esforços da proposta que a n-ossa Comissão fez
a qual V. Ex~ presidiu -e outras de Senadores e Deputados 
que trouxeram suas proposições naquela questão das licita~ 
ções. Hoje, temos a segurança de termos_ o preço mínimo, 
quer -dizer l aquele preço mais baixo que fosse ofertado em 
qua_lquer licitação. Alguma coisa de útil foi feita, alguma pro~ 
postção, uma nova legislação que, infelizmente, alguns estão 
querendo modificar, fazendo aquilo àquilo que o Governo 
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vetou exatamente para proporcionar uma" lei melhor. E, hoje, 
o que estão querendo fazer? Estão _querendo retornar-àquelas 
proposições vetadas que não -coáe'spondem aos interesses na
cionais. Então, essa· modificação não atenâeu propriamente 
àquelé!- sugestão que V. Ex• apresentou, mas levantou uma 
questsão que o Governo conseguiu através de seu Líder, Sena
que a anterior, muito mais segura para o ínteresse nacionãl. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço o-aparte de V. Ex•, 
mas essa modificaçãO, ·no meU entender, não satisfaz, como 
não fatísiez aO BraSil. Este mar de lama que vivenciamos 
hoje não é por culpa do Presidente Itamar Franco. Entretanto 
se Sua Excelência tiVesse tomado as pfOVTderiCiaS reclamadas, 
solicitadas, a situação do País seria bem diferente. 

V. Ex~ sabe, muito mais do que eu, que existe corrupção 
porque há sobra de dinheiro. V. Ex~ tem conhecimento que 
todas as sobras, no País, eram e continüam sendo superfa~ 
turadas porque são contratos que vêm de governos anteriores 
ao Governo Collor. V. Ex• não deScOllhece Que o mesmo 
dinheiro que se_ gastava para construir dez hospít3is- daria 
para construir Vinte e cinco. O meSmo diri.heiro que se gasta 
para construir dez casas popnlares. hoje, como até bem pouco 
tempo, 1'0 Governo Collor se construía_, __ se constroem vinte 
e cinco. Então, há um superfaturamento d~ ordem de 100% 
ou 150%. 

Nobre Senador Jutahy , V. Ex• concorda coniigO que 
é a sobra desse_ dinheiro que está corrompendo Deputados, 
Senadores, dirígen.tcS- püô1fCOS, Vereadores e Prefe_itos. Se 
uma empresa contrata uma obra por 10 mil cruzeiros e _gasta 
9 mil ou 9.500 não sobra dinheiro à empresa para dar a Depu
tados, Vereadores, Senadores, dirigeilteS -públicos. Mas, se 
ela recebe 25 mil cruzeiros, sobra 15 mil. Se recebe 20 mil 
cruzeiros, sobra 10 mil. Ê um dinheii-o fáCil! -Corfem dólares 
nas mãos de Deputados, de Senadores e de dirigentes públicos 
inescrupulosos. São esses homens .. --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)---:- Nobre Sena
dor Ruy Bacelar, peço permissão a V. Ex~ para interromper 
o brilhante discurso que-profere, a fim de registrar a visita, 
muito honrosa·, ao nosso Senado, de S. Ex'·' o Chanceler Sérgio 
Abreu, da República irmã do Uruguai. -

É uma honra para nós tê~lo aqui no Senado. 
V. E~ pode contin.uar sua oração-. · 

O SR. RUY BACELAR -Associo~ me a V. Ex• no regis- , 
tro que faz à honrosa ·presença, neSte plenário, do ilustre 
representante do país irmão. - ---

Dizia eU que a sobra desse dinheiro fácil é· itue permite· 
esse mar de lama que existe no País, ·que exisiüi naquela 
época e que existia ahtes de 21 de outubro de 1992. 

O Governo fala q-ue não tem dinheirO. -o Ministro Fernan
do Henrique vem ao Sehad6 dizer que não tem como governar 
este País, porque tem problemas de caixa. Não existe dinheirot 

E não poderia existir mesmo, se para -CollSt!Uir Unla usina 
hidrelétrica, que é uma obra que consome muito dinheiro, 
se paga o dobro do valor real. Então, teria_qúe faltar-dinheiro.-

O dinheiro está nas mãos de poucos. ·Está no exterior. 
Não volta à produção. Como se pode combater a sonegação, 
se o p·róprio contribuinte sabe que o dinheiro está na mão 
de meia dúzia de malandros, de gatunos; que-deveriam estar 
na cadeia e, infelizmente, estão em nosso meio~ Sr :Presidenie, 
Srs. Senadores? 

Esta é a situaçâo: riós não- temos problema de caixa. 
A reforma principal que nós precisamos é a morãl, é meter 

os gatunos do dinheiro público na cadeia. Isso é que é preciso. 
E esta Casa tem obiigação de dar todo o apoio à ComiSSão -
Parlamentar de Inquérito para que possamos fazer uma limpe~ 
za no Congresso Nacional, para daí podermos caminhar a 
passos largos para fazer uma limpeza no Executivo e canela
mar a população brasileira para fazer também no Juçliciá_rio. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- V. Ex• tem o aparte. 

o Sr. JutabY M:igãlhães - conCordo com a idéia do 
pronurtciamerito de V. Ex•, mas discordo da forma como a 
coloca. Não há, da parte do Çongresso Nacional, nenhuma 

·preocupação corporativista, no momento, para impedir a apu
ração na- CPI. Acredito q ue a CPI vai chegar ao final dos 
seus trabalhos apresentando um resultado positivo. Eu faço 
parte desta CPI e por isso tenho eyitado fazer comentários 
a respeito de nomes citados nos jornais. V. Ex" está fazendo 
algumas ponderações que me preocupam pela generalização. 

-v. Ex~ se referiu ao fato de que parlamentares estão enrique
cendo. Eu estou muito preocupado com a disputa que vejo 
hoje nos meios de comunicação: quem denuncia mais e quem 
apresenta mais denúncias contra os homens públicos, s_em 
que haja. antes, a preocupação de verificar a realidade dos 

-fatos.. __ Quando uma pessoa é citada nessa fase, sabe V. Ex" 
que é m-uito difícil apagar a imagem de corrupção. Basta urna 
citação para qUe- toc!Qs considerem a pessoa corrupta. Por 
isso compreendo certas reaç6es de pessoas que estão sendo 
dtadas, principalmente daquelas que têm consciência de que 
não são culpados e que vêem no jornal, todo dia, o seu nome 
apresentado como uma pessoa culpada. Por isso eu entendo 
a reação do Ministro Alexandre Costa, por exemplo - e 
sei distinguir Lim fato real de uma denúncia iitfundadil -, 
e de outros que estamos vendo reclamarem justiça para eles. 
Isso não impede que sejam feitas as apurações. V. Ex~ fala 
no Executivo, afirma que existe corrupção no Executivo. Eu 
não posso fazer afirmação desse tipo, porque no momento 
em que a faço, tenho a responsabilidade de apontar os fatos. 
V. Ex~ falou no prohl~ma das hidrelétricas_. V, Ex~ se lembra 
-V. Ex~ foi Presidente da CPI de Obras Públicas -quando 
nós tivemos uma denúncia do Governador do Paraná em rela
çãO à diferença de preços entre as obras das hidrelétricas 
de Xingó e de Segredo, no Paraná. Mandamos fazer certas 
apurações, mas o Congresso Nacional_não está cap~çitado, 
profissionalmente, para fazer um trabalho perfeito. Entre~ 
tanto, o estudo _desenvolvido mostrou que não era possível 
fazer aquele tipo de compar-ação que eSlava senâo-proposta. 
Nós temos lutado, nobre Senador, -como é de seu conheci
mento, há quanto tempo estamos lutando para modifica{ aque
le sistema de força que existe na Comissão de Orçamento~ 
Conseguimos mudar, retirando o Depuúido João Alves, quan
do obtivemos aqui a maioria absoluta do PMDB na eleição 
de 1986. Na última hora, ainda foi preciso fazer um esforço 
para conseguir a maioria pãrà eleger o Deputado Cid Carv-a~ 
lho ... 

O Sr. Cid Sabói1l de CarValho- Do Maranhão!-

0 Sr. Jutahy Magalhães - O Deputado Cid Carvalho 
é do _Maranhão. V. Ex\ graças a Deus, é o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. Há uma diferença muito grande. 

Isso eu disse quando o Deputado Cid Carvalho esteve 
na Comissão. Fizemos Um esforçO brutal para mudar a menta
lidade da Comissão de Orçamento, mas não conseguimos. 



10420 Quinta-feira 11 . DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

porque foi implantado um novo núcleo de poder na Comissão, 
e eu, pessoalmente, me sentia totalmente frustrado depois 
daquela luta para tirar o Deputado João ALves_ do comando 
da Comissão. Eu não tinha a noção do que realmente se 
passava lá, nunca iinãginei que fosse o que é~-lmagi_nava çoisas 
muito menores. mas nunCã nesse vOiufne que aí está. E o 
que conseguimos çomo resultado daquele esforço? Em vez 
de um anão, passamos a ter sete. Esta é a frustração. Tivemos 
a formação de um pequeno núcle<?_de pode:r,naquela Comis
são. E esse é o perigo de as decisões serem tornadas por 
pequenos grüpús~-sejál'ià- Comissão de OrÇ3mento, seja no 
plenário da Câmara. A omissão da maioria, infelizmente, faz 
com que esse pequeno grUpo tome COnta do Congresso._ V. 
Ex• sabe, como eu., que é muito mais fácil dominar um pequeno 
número de pessoas do_ que urna coletividade. Daí eu estar 
me batendo, como outros colegas. para acabar com o voto_ 
de liderança, q~e para: mim é a coisa mais nefasta que existe 
no Congresso Nacional. Nós não podemos fazer uma acusação 
genérica aos nossos_ companheiros. Temos que ter cuidado 
para não cometer injustiças que, infelizmente, estão aconte
cendo neste momento. Isso para mim é muito perigoso. Na 
área do Executivo, eu vejo uma preocupação muito grande 
de parte do Presidente da República no sentido de fazer com 
que haja transparência e de fazer com que se apure todas 
as denúncias. Pode acontecer até de não se querer fazer apura
ção em outras áreas, mas hb Executivo, na área administrativa. 
ele _tenta apurar tudo e está pronto a ouvir qualquer um que 
leve fatos determinado-s para serem apurados. É por isso que 
faço este aparte --que se alongou -:-porque tenho muita 
frustração com relação a tudo isso. Sou hoje uma pessoa muito 
descrente e muito magoada com a política como um todo. 
mas ainda penso em lutar para acabar ou melhorar essa situa
ção. Penso que V, Ex' deu uma grande ajuda com suas propos
tas. com seu trabalho na CPI. Creio que o trabalho está sendo 
bem feito~ ·oeve-se apurar tudo aquilo que for possível; e 
a Procuradoria tem que apurar. Ocorre, fnfelízrTiente, que 
hoje estamos vendo muitas injustiças sendo cometidas, 

O SR. RUY BACELAR- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, espero que os injustiçados, que não devem ser muitos, 
possam resgatar sua imagem de homens sérios. Estes toáos 
conhecem~ há exceçõcs, concordo com V .. EX", mas devemos 
resgatar a imagem desses poucos- injustiÇados. 

V. Ex~ há de convir" que cabe 3o parlamentar inserir emen
das no Orçamento: mas quem tem o dever de pagar é o Execu
tivo, e se o Executivo paga é porque' está sendo conivente. 

O Sr. J utahy Magalhães -Essa afirmação é_ inteiramente 
equivocada. 

O SR. RUY BACELAR- Há erros do Legislativo como 
há do Executivo. 

O sr. Jutahy Magalhães -Então o Ministério libe~a 
a verba e é o responsável por tudo aquilo?~. E~ me-descUlpe, 
mas isso é inteíramente irreaL O MinistéríO conhece _o fato, 
sabe que aquela verba foi feita dentro ae um- entendimento 
entre deputado e empreiteira; até aí est~ bem. Has_ se V. 
Ex\' tem uma obra que é necessária pann1tna comunídade, 
há a liberação, e se diz que aí há conivência, discordo total
mente dessa afirmação. Dessa forma V. Ex• estaria acusando 
todos os ministros que liberaram recursos· para qualquer lugar 
deste País. Nem vou citar o Ministério do ·Bem-Estar Social 
para n-ão- dizerem que é questão pessoal. Mas o Ministério 
da Saúde, por exemplo, libera uma verba para determinada 

execução de política nacional de saúde. dentro da verba orça
menJária, para urna fundação - por exemplo, a Fundação 
de-Obras Irmã Dulce- e o Minístro é responsabilizado se 
ess.e- dinheiro for desviado? Se há uma denúncia de que o 
dinheiro está sendo desviado, que seja -feita a apura-ção e 
que sejam prestadas contas perante o Tribunal de Contas 
da União. Tem que haver a prestação de contas perante o 
Tribunal. V. Ex~ deve considerar que o fato de se consignar 
verba não determina que todos sejam criminosos, Senador. 
Se todas as verbas apresentadas são criminosas, realmente, 
aí não há exceção. -- -- -

O SR. RUY BACELAR -V. EX" está generalizando; 
eu não. Estou dizendo que são determinadas obras. 

Senador, por que e_stá sobrando dinheiro? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Então, quais são essas deter-
minadas Obras? -- -

O SR. RUY BACELAR- Senador, por que está sobran
do dinheiro? Por que esse dinheiro apareceu está na mão 
de: poucos? Porque é sobra. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Se V. EX" conhece, V. Ex• 
afirme. 

O SR. RUY BACELAR -V. Ex• concorda que está 
havend'? SJJperfaturamento de obras? 

Q Sr. Jutahy Magalhães- Acredito que sim; mas, logica
mente, não temos certeza disso. E nem em todas as obras. 

' O SR. RUY BACELAR- Não são todas. V. Ex• concorda 
que está sobrando dinheiro Iia mão de alguns? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sim, mas não concoi-do que 
esteja sobrando dinheiro na mão do País. 

O SR. RUY BACELAR- O dinheiro que está, por exem
plo, nas mãos do Sr. José Carlos. ou _do Sr. João Alves, 
ou de quem quer que seja apareceu de onde? Do céu, por 
descuido? 

O Sr. Jutaby Magalhães- Não, S. E• garante que ganhou 
na loteria. 

O SR. RUY BACELAR -Não foi do superfaturamento 
de obras públicas? Foi ou não foi por suPcrfaturameto de 
obras públias.? 

O Sr. Jutahy Magalhães -Há falhas, há falsos parlamen
tareS, há corrupção de parlamentar sendo apurada, mas não 
se pode generalizar. Devemos ter cuidado com a general!zação 
das acusações, porque se V. Ex~ olhar para este plenário e 
para o plcriário da Câmara, verá que a grande maioria é 
de pessoas corretasA Não podemos generalizar essas acusações; 
devemos ter muito cuidado para não permitir isso, porque 
serão poucos os que responderão pelos seus atas errados, 
mas serão todos aqueles que forem responsabilizados. E sabe
mos que são poucos perante uma totalidade. Isto que estamos 
discutindo aqui refere-se ao cuidado para evit~r essas ge_ne!ali
zações. E digo a V. Ex• que não aceito qUe generalize libera
Ções de recursos do Executivo co111o sendo cúmplice de _qual
quer medida que se- elabore aqui. V. Ex~ me pefmi,ta, mas 
nunca aceitarei'isso. · -

O SR. RUY BACELAR - Quem está generalizando é 
V. Ex\ não eu. Inclusive, sei tanto quanto V. Ex~ que a 
grande maioria é composta por homens sérios. sobretudo nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados _e na própria socie~ade 
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bras!l.,.ira. Basta dizer que o roubo é feito por poucos; niss-o · 
CC' mos em gênero, número e grau. - . 

ninguém vai entender o raciocínio, Senador, segundo 
o qt :ulpa da inserçãc;> de verbas é só do Poder Legislativo 
e que não haja conivência de membros do Poder Executivo. 
Não quero generalizar, mas há alguns. Se não houver coni
vência não ocorrerá-iSso·, nobre Senador. Além disso, quando 
falo em Executivo, não falo só no federal; falo em Executivos 
estaduais e municipais. Não pense que não há convivência 
quando se constrói um hospital ou uma casa popular por um 
preço duas vezes maior do que o real;_ há a_ conivência de 
muitos. Não quero generalizar e ninguém_ pode esconder isso! 
Somente a alocação de verbas no Ç>rçamento· não daria ao 
empreiteiro ou à empresa um ·ganpo dobrado, triplicado na 
construção. Penso que isso representa uma cadeia que precisa 
ser moralizada, e devemos expurgar de nosso meio essa mino
ria. Hoje mesmo, viajando num ã.vião, perguntaram-me: "Se
nador, o senhor não está com essa mala cheia de dólares, 
está?" Então, a maioria-Vã.i págar-por· ln"'eía dúzia de inescrupu
losos, de ladrões, de safados? Não podemos; a não ser que 
o queiramos! Que cassem todos nós, meu caro e:·nobre Presi
dente do Senado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Coni ·muitó prazer .. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Acredito, Se~ador Ruy 
Bacelar, que tudo é um modo de dizer. Houve um momento 
do discurso de V. Ex• que quase o aparteei para lembrar 
que são 503. deputados e 81 senadores; no_ modo de falar, 
no modo de dizer, quando se fala em corrupção de deputados 
e _senadores, os que nã9 se_ envo_lvem nisso_ de modo __ algum 
terminam se ofendendo. Mas a tal força da expressãO, talvez 
o momento emocional. .. 

O SR. RUY BACELAR.- O parlamentar sério não veste 
a carapuça, meu caro Senador! Não a leva V._ EX", que é 
sério, digno, honrado. Garanto que essas palavras não o ofen
dem como rtão ofendem os honrados e os sérios que têm 
assento nesta Casa. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Exatamente; estou ape
nas querendo dizer que muitas vezes as expressões '"dceputados 
e senadores", genericam_ente,_!erininam pOr ofender-pessoas, 
na verdade, inocentes. Não que esteja rrie Ofendendo pelas 
palavras de V. Ex~; ·evidentemente, isso n-a-o _está acontecendo. 
O que há tambéni -e is·so é precisO ésdarecer bem direitinho 
-é que o Oi-çamento- feít6 pelO C~~gre_S_s<?_~ªcíona1 é -_uma 
peça ideal, é uma peça subjetiva, substantiva talvez, e se 
materializa no Podei Executivo. Por.ceito V. Ex~ quer dizer 
--e creio que é issó~éJ.Ue V. Ex~ quer dizer-_ que não é 
sempre que o Executivo libera verbas que é conivente, mas 
poderá ter acontecido que o Sr. José_Carlos Alves dos Santos, 
tendo passado pelo Orçamento, na parte de estrutura da lei, 
e tendo depois servido ao MinistériO~ como Dlretor do Depar
tamento de Orçamento da Uníão, ele pó_de ~er atuado tanto 
aqui, para obter a inclusão de emendas, como lá para obter 
a liberação das veras correspondentes. Talvez seja isso que 
tenha acontecido. Mas a verba pode até entrar aqui de modo 
ilícito, e o Ministério li6Ci:á-la de boa-fé, assim como pode 
a verba entrar aqui de boa-fé e haver no. Executivo uma libera
ção privilegiada por outras razões. Então, no moment~ da 
suspeição, tudo pode acontecer. Só uma coisa não podemos 
fazer: nenhuma afirmativa genérica, nem quanto ao Legis-

Iativo nem quanto ao Executivo, nçm quanto aos Ministérios, 
aos órgãos diversos etc., pelo perigo ·de criarmos uma atmos
fera cada vez mais perigosa. Mas vale, e muito. a advertência 
de V. Ex•, com os reparos do Senador Jutahy Magalhães, 
que não contrariam o seu discurso, mas procuram aclarar 
o sentido do que está pronunciando V. EX", porque tenho 
certeza de que o Senador Ruy Bacelar jamais afirmaria que 

_um Mipistério, ao liberar umá verba, tornou-se conivente se 
a emenda no Orçamento fosse viciosa, muitõ embora posSa 
aco·ntecer isso. Não seria uma conclusão lógica, porque, mes
mo na corrupção, a lógica não é tão patente. Parece que 
a corrupção se faz com a falta de lógica. Daí por que estão 
sendo apanhados os culpados, os dolosos que atuaram nesse 
momento. Mas o discurso de V. Ex:• é cruel porque é verda
deiro e toca em feridas, toca em pontOs gravíssimos num 
momento difícil pelo qual passa a ~ação. Estamos vendo hoje 
os jornais e verificamos, nobre Senador Ruy Bacelar, como 
tudo caminha para lances absolutamente imprevisíveis, inclu
sive com um reparo. Não queremos proteger ninguém, não 
queremos espfritb corporativista para liVrarmos ninguém, mas, 
também por um espírito de justiça, não quereremos nunca 
que nenhum inocente entre no rol dos culpados ou que algum 
culpado fique entre os inocentes. Essa tarefa que estamos 
vivendo neste momento é dificilima. -Já Irianiff:stei minhas 
preocupações gravíssimas a repeito- de tUdo o que está aconte
cendo, até mesmo pelos trabalhos da Comissão, ou seja, o 
modo de interrogar quem vai depor; FicO· muito preocupado 
quando vejo um Parlamentar pedir opinião a uma pessoa 
que depõe voluntariamente ou como testemunha. Fico horro
rizado quando a pessoa vai interrogar e já expressa uma opF
nião, um prejulgamento ou ofende a pessoa que está sendo 
interrogada, quase que produzindo uma coação irresistível 
e á margem da lei. Entretanto, o discurso de V. Ex~ tem 
um grande mérito: é uma peça de revolta, de indignação, 
proferido por um Parlamentar que quer ver, como eu, como 
o Senador Jutahy Magalhães e como todos que estamos aqui, 
todos da Comissão, queremos ver tudo apurado, para livrar
mos o Congresso Nacional de tudo ou de qualquer pessoa 
que, de algum modo, direta ou indiretamente, venha enodoar 
prejudicando_ à instituição. Nós estamos lutando pela institui
ção~ Esse é o sentido do discurso de V. Ex~ E assim que 
o recebo nesta manhã no Senado Federal. Muito obrigado. 

O SR. RUY BACELAR ~Agradeço o aparte de V. Ex', 
nobre Senador Cid Carvalho, mas longe de mim querer gene
ralizar. Agora, querer dizer que o Sr. José Carlos é_ ~so 
único~neste País é ç_oisa s6 para algum inocente acreditar. 
Mas, também_ não poderíamos ·general~. Se todos fossem 
iguais ao Sr. José Carlos, seria melhor tocar fogo neste País 
logo. Mas não: a grande maioria é de pesso sérias, honradas, 
porque a sociedade brasileira, na sua grande maioria, assim 
o é. 

Sr~ PresideQ.te, disse aqui o Ministro da Fazenda, Sr. 
Paulo Haddad, que o Brasil possui 39 milhões de habitantes _ 
na mais absoluta miséria: sem teto, sem Comida, sem saúde, 
sem educação e em completo desencanto. Quando ouço S. 
Ex~ dizer que está analisando a proposta orçamentária para 
o ano vindouro, para só alocar recursos para projetas àbsOluta
mente prioritários; quando leio na imprensa que o Ministro 
Gustavo Krause está tentando obter o beneplácito do Con
gresso para uma reforma fiscal de emergência, a fim_de-refor-: 
mar os combalidos cofres do Erário; quando vejo tudo isso, 
mais e mais me convenço de que é preciso reexaminar os 



10422 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) Novembro de 1993 

contratos das obras pública~. os fmanciamentos com os recur..; 
sos do FGTS, FAS, FAT, além das benesses concedidas pela 
agência de fomento como a Fundação do Banco do Brasil, 
a Caixa Económica Federal, o Finor, o BNDES_etc. _ . _ 

Quero dizer, Sr. Presidente, que não sou côntra a ativi
dade da construção civil; muito pelo contráiro, sou consciente 
do papel que desempenha na tarefa de alavancar o processo 
de desenvolvimento do País, especialmente como grande ab
sorvedora de mão-de-obra do estrato socialmenos qualificado. 
Não posso concordar com as demasias perpetradas com os 
recursos de um povo faminto, que caminha para uma situação 
que os doutrinadores já estão chamando de pobr_eza asiática, 
ou seja, contingentes andrajosos perambulando pelas grandes 
cidades, expondo a consideração pública ao calvário de seu 
infortúnio, originado pela insensibilidade de governantes de
sastrados e pela cobiça de empresários que têm no sentimento 
da rapina o lema do sucesso. -

Dizia eu, Sr. Presidente, para finalizar, que os recursos 
públicos são sempre escassos, mesmo ás dos. países de grande 
riqueza nacional como os Estados Unidos da A_rnérica e os 
países da Europa. Ouvimos aqui certos setores governamen
tais a reclamar por verbas para os seus--empreendimentos. 
Nos países pobres como o_ nosso, então, é que a escas~ez 
se agiganta. Daí as diversas porções de pobreza regionais 
e já agora desgraçadamente os cinturões de miséria -das. gran
des cidades como as favelas, os mocambos, os alagado~, as 
palafitas, as "rorízlândias'", os guetos~- cpisas do gênero. 

Quando o dinheiro pUblico é bem gasto, quando existe 
moralidade, quando a ética e a moral passam a ser o apanágio 
de um governo, por certo sobrarão recursos para as escolas, 
para os transportes, para as mo~adias, para a alimentação, 
para os hospitais, enfim para-tornar a vida digna de ~~r vivida. 

Quero terminar esse pronuncimerito da mesma maneira 
que fiz em 21 de outubro de 1992, citando o nosso exemplo, 
se'mpre lembrado e inesquecível Ulysses Guimarães. 

Ao homem público, meu caro Presidente, a obrigação 
de não roubar é óbvia, é ululante, é natural, mas muito mais 
importante é não deixar roubar. 

Quando clamava em21 de outubro para que o Presidente 
Itamar Franco, que é um homem honrado, um homem sério, 
tivesse a coragem de sustar temporariamente as obras públi
cas, em execução no País por 60 a 90 dias, é porque previa 
que esse mar de lama que aí está iria continuar. Prova evidente 
é que as empresas-continuam superfaturando as obras e, em 
conseqüência, falta dinheiro ao Governo F~deral, e o Ministro 
da Fazenda diz que o o Governo tem caixa,ou nãO se governa; 
ou se desenvolve o País, para que possamos sair dessa reces
são, ou não teremoS-Saída! Mas, se ao invés de se construir 
dez casas com os recursos de hoje, Sr. Presidente, fossem 
construídas 25, haveria muito mais êmpt'êgo. O País sairia 
da recessão, o contribuinte iria ter vergonha de sonegar porque 
teria a certeza de que esse dinheiro não estaria na mão de 
poucos, -e teríamos a satisfação de viver numa Naçao onde 
todos os seus filhos pudessem ser tratados dignamente. 

É preciso ainda a coragem do Presidente da República 
- um apoio que nã<:Y lhe falta do Congresso Nacional -
para que mande fazer um levantamento: traga <?~_preços à 
realidade de mercado, porque, se assim o fizer~ tenhO certeza 
de que não faltará -dinheiro neste País pa:ra ser aplicado na 
educação, na saúde e na moradia; deve-se investir para que 
não falte emprego e comida para o povo brasileiro. 

É muito mais importante dar trabalho _do que esmola, 
como se vem fazendo neste País: cestas de comida, mingau, 

leite. Não é muito mais dignificante, muito- ·m3is hon-r"ado 
dar trabalho ao povo para que este não- se huniilhe e Sinta-se 
engrandecido recebendo dinhéiro, fruto do seu trabalho, para 
comprar 9 leite, a carne, o feijão e a farinha pãrã sustentar 
a sua farriíli<i, Sr:-PreSidente? 

. É is~?"_q-ue falta-ao País; faita a coragem par~ que·possa
mos punir aqueles que üsam o mandato eletivo, sobretudo 
indevidamente, desonrando mrvâtios segmentos da sociedade 
brasileira. 

_Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade que V. Ex• 
me oferece e a paciência com que aturou este modesto orador. 

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

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -$obre a 
mesa, requerimento que Ser3Iido pelo Sr. 1~ Secretá~io. -

--E" lido o. seguinte 

REQUERIMENTO N• LI40, DE 1993 

Nos termos do art. 172, inciSo I, do Regimento Interno, 
requeiro a inc1usão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 26, 1992 (n? 815/91, na Casa-de origem), que 
autoriza o Instituto Nacional de Seguridade Social_- INSS 
a doar à Cooperativa Habit~cjonal dos Servidores do Minis
tério da Previdência e AssiStência SOcial, no Estado da Bahia, 
terreno que -menciona, Cujo píazo na ComiSsão de ASsuntos 
Soci3.is Já se acha esgotado~ 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. -Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 255, inciso II, letra OC do Regi-
mento Interno~ -

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.141, DE 1993 

Nos termos do art. 281 so Regimento Interno, requeiro 
dispensado de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Projeto de Decreto Legislativo n~ 40, de 1993 a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das sessões, 10 de novembro de 1993. -Senadora 
Eva Blay. 

-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).,...- Aprovado 
o re_querimento, o projeto a que se refere figurará na ordem 
do Dia da proxima sessão~ 

ESgotado operíodo destinado ao Expediente. 
· ORDEM DO DIA . 

Passa-se à 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\' 
Secretário. 

É lido e -a-provado o seguiitte 

REQUERIMENTO N• L142, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno 

requeiro inversão da_()rdem do Dia-, a- fim de qúe a matéria 
constarlte do item no 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993. - Senador 
(Rachid Saldanha Derzi). 
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O SR. PRESIDENÍ'E(Chagas Rodrigues) - Se;á feita 
a inVersão solicitada. 

Item 2: 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 421, 
de 1993, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos 
termos do art. 222 do Regimento Interno, voto de louvor 
a Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Bispo Diocesano de 
Guarabira- Paraíba, pelo recebimento do título Perso
oality Of The Year, concedido pelo Júri da instituição 
DistiilCtion Internacionale, com sede em Paris, tendo 

Parecer favorável, sob n~' 399, de 1993, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram perma

neçer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado _o requerimento, a Presidência fará cum

.Prir a deliberação do Plenário. 

· O SR. PRESIDENTE (é:hagas Rodrigues) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação finaL(ofe;r~
cida pela Comissão-nir·etofa em seu Parecer··n" 344, de 
1993) do Projeto de Resolução n' 78, de 1993, que auto
riza a -União _a celebrar contratos de fiOãnciamento com 
devedores originais de obrigaçõeS fiiláitceifas junto a cfe
dores externos nevadas mediante a emissão dos "Brasil 
Investiment Bonds". 

Em discussão a redação final, em turno único-:: (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de einendas, 

a redação final é considerada definitivamenteo aâotada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O prOjeto Vai à promulgação. 

É a seguinte a Redação aprovada: 
Redação final do Projeto de Resolução n9 78, de 

1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, iteril LS, do -Regimento Interno, 
promulgo a seguinte---- - - - -

RESOLUÇÃO N' . -,DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contratos de financia
mento com devedores orginais de obrigações financeiras 
junto a credores externos novadas mediante a emjssão 
dos "Brazil lnvestiment Bonds" 

Art. 19 É a União autorizada, nos termos do art. 52, 
VII, da ConstituiçãO Federal, a celebrar contratos de financia
mentos com os devedores originais daS Obrigações financeiras 
com credores externos novadas mediante a emissãd-dos "Bra
zil Investment Bonds". 

Art. 2» Os contratos de finaOciinleiiio mencionados no 
art. 1 ~estenderão aos devedores originais as mesmas condições 
acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativos aos 
"Brazil Investiment Bonds", quais sejam: 

I- prazo de resgate de vinte e cinco anos, a contàr dii 
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 segundo a variação cambial 
do dólar norte-americano. 

Art. 3~ Visando a resguardar o Erário, os Contratos, 
mencionados no art. 1 ~ devem contemplar garantias abran~ 
gentes para cada classe de devedores, conforme indicado abai-
x~ -

I-entidades estatais e federais: valores correspondentes 
às suas receitas próprias; - - -- __ _ 

II- Estados e MunicípiOs: créditos referidos nos arts. 
!58, III e IV, e 159, I, a e b, II, ambos da Constituição 
Federal; 

-ni- entidades da administração- indireta dos Estados 
e Municípios: importâncias rel3tivas às suas receitas próprias, 
bem como créditos objeto do item anterior, pelq 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. 

· Art. 4" O Minisüfrio da Fazenda. por intermédio d~ 
Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com os devedores 
originais as condições de ressarcimento da parcela de juros 
já pagos pela União em nome dos referidos devedores. 

Art. 5" Esta resoluçãõ entra em --víg-ôr n-a da:ta de sua 
publicação. 

O SR. PJl.ESIDENTE(Chagas Rodrigues) -Item, 'I; 
Discussão, em turno único, do Projeto--<:re RéSOiução 

n' 101. de !993 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econôniicos como conclusão de seu Parecer n9 366, .de 
1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) 

. -- a contratar operação de crédito no valor total de dois 
milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e 
noventa e três--cruzeiros reais e_ noventa e seiS _centavos, 
a preços de _abril de 1993, junto ~o Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A- BANRISUL 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emenda~, nos termos do_ disposto 
no art. 235, inciSo !r; letra f do Regimento Interno. 

Ã proposição não foram oferecidas emendas. -
Passa-se à discussão do projeto, em turno únícO. (P-ausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ _. _ . . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

É o seguinte o Projeto aprovadõ' :· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 101, DE 1993 

"Autoriza a Prefeitura Municipal de lvorá- RS 
a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$2.776.593,96 (dois milhães, setecentos e setenta e 
seii mil, quinhentos e noventa e três cruzeiros reais 
e noVenta e seis centavos), a preços de abril de 1993, 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S,A. 
- BANRISUL". 

O Senado Federal resolVe: 
Art. I' E a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) autori< 

zada a contratar operação de crédito no valor de até 
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CR$2.776.593,96 (dÕis milhões,setecentos e setenta e s~is 
mil, quinhentos e noventa e três_ cruzeiros reais e- noventa 
e seis centavos). a preços de a!Jril_ de: 1993, junto ao Banco· 
do Estado do Rio Grande do Sul S .A - BANRISUL. ... .. 

Parágrafo úniCo. OS. recursOs advindos_da-operação d~ 
crédito referida no caput desse artigo dest!n~-se à execução 
do Programa de Melhoria Social. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação_ 
de crédito são as seguintes: - ---

a) Valor: CR$2.776.593,96, a preços de abril de 1993; 
b) Prazo para desembolso dos recursos:60 dias; 
c) Juros: 11% a.a; 
d) Atualização Monetária: Reajustável pelo IGP-FGV; 
e) Garantia: Caução das parcelas que se fizerem neces

sárias do produto da arrecadação tributária municipal, inclu
sive quotas-partes do ICMS e.do FPM; 

f) Destinação dos Rec_ursos: Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) CondJções de Pagamento: 
- Do Principal: em 48 parcelas sema_naisiguais e suceS- -

sivas, vencfceis no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira 
12 meses após a primeira liberação; 

-Dos Juros: exigíveis trimestralmente na carência e 
mensalmente na amortização. 

Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida num prazo máximo de 270 (duzentos e seten
ta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigot na data de sua 
publicação · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1: 

PROJETO-I)ELEI DO SENADO 
N' 135, DE 1993 - COMPLE.MENi' AR 
(Em regime de uq~ênCía; n:qs~tefrnoS_do 

art. 336, c, dó Regimento Interno) 

Votação, em turno -único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 135, de 1993- Compliúneniar, de autoria 
do Senador Pedro Siilú5n;- que aCn!Sceilta parágrafo. 
ao art. 38, da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, para excluir do benefício do sigilO l>ancári_Q- as 
pessoas que menciona, tef.ido 

Parecer, proierido em Plenário, Relator: Senador 
José Richa, em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos, favoráVel a6 PfojeiO e peta ~t:amitação 
autónoma, como projeto de lei, das emendas apresen-
tadas. -

A matéria, por sua natureza, exige quorum qualifiCado.
Sendo evidente a falta de número, nesta_ altura; a -votação 
flca adiada. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-

valho. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB c_ CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. SeJ;D. rcyisão do .orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco ouvíamos a oração 
inflamada do nobre Parlamentar Senador Ruy Bacelar, repre
sentante do Estado da Bahia, meu companheiro de Partido. 

Eu o aparteei exatamente pcira levar certos cuidados às 
manifestações que neste momento acontecem no Brasil inteiro 
a respeito do Congresso Nacional. 

___ Sempregosto.de salient~:r~ Sr:. Pre~;içlente, Srs, S~adores, 
qiie ~mos 81 Senadores e 503 Depútados. Se verificarem, 
as acusações atingem uma minoria de Parlamentares, um gru
po numericamente sem expressão. Mas são pessoas ·que com
põem esse grupo que têm expressão partidária, que têm autori
dade parlamentar pelas funções exercidas, causando. sem dú
vida, grande repercussão. -

Vejo, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
se-esboça no País inteiro aquilo que poderia ser tomado como 
verdadeira agressão às próprias instituições. Tenho dito desta 
tribuna que o Congresso Nacional é maior que qualquer um 
de seus partiCipantes e que a Instituição, para a sua grandeza. 
para asua respeitabilidade, não depende do dolo ou da culpa 
de qualquer Deputado e Senador, muito menos da inocência, 
ou pureza de qualquer parlamentar. 

A Instituição é, acima de tudo, a representação do eleito
rado na Câmara, a representação dos Estados no Senadq Fede
ral. A Instituição é, perfeita. Lamentavelmente, não temos 
as eleições adequadas; a corrupção eleitoral existe, e como 
existe. -

Aindà. ontem, em aparte que fazia no plenário do -Senado 
a unf companheiro que ocupav(l a tribuna, eu expressava todo 
o cuidado; inclusive CQ-m- relãção ao meu Estado, o Ceará, 
onde, por ser um EstadO pobre, sem dúvida alguma, ainda 
grassa __ a: fnJluência do poder económico capaz de alterar a 
vontade popular, projetando nas urnas votos indevidos. São 
esses- vbtos indevidos, advindes da influência- áO--POdú f::cOnó
n:tico, que trazem às duas Casas do Congresso Nacional não 
quem o Congresso escolhe, mas quem o eleitorado escolhe 
e impõe ao Congresso NacionaL 

Há d~ se pedir nesta hora, Sr. Presidente, Srs~Senadores, 
maiores cuidados com a _execução das leis eleitorais, para 
que certas _candidatu~as não sejam admitidas, para que certas 
vitórias sejam impugnadas, para que determinados diplomas 
não sejam conce<.Hdos. É es~c; o 'caplinhgda_recuperação da 
imagem do Congresso Nacional. Mas enquanto atacarmos o 
Congresso Nacional e não purificirmos -o sistema eleitoral, 
continuaremos a receber aqui pessoas incapazes do comporta
mento ade_quado, do comportamento devido, pessoas impossi
bilitadas ao decoro parlamentar. 

Preocupo-me - e muito -, inclusive como membrO- sU
plente, com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inqué
rito que investiga as denúncias do economista José Carlos 
Alves dos Santos. Aqui, já tive a oportunidade de expressar 

... a meu juízo sobre isso. E, hoje, sou obrigado a conclamar 
o Congresso Nacional, Câmara e Senado, à necessidade de 
nos atermos, na CPI, ao objeto da convocação, para evitarmos 
qUe a CPI vá se espraiando de tal modo, vá sobrando nos 
limites da convocação a ponto de prejUdicar a suá conclusão. 
Não vejO como possamos, nesta_ hora, alargar o prazo da 
CPI- O ideal, Sr. Presidente, é que era COnclua os seus traba
lhos exa~a~ente dentro do prazo e que convoquemos outras 
Comissões Parlamentares de Inquérito para os assuntos corre
latos, que não cabem no objeto dessa convocação, mas que 
são fatos que não podem deixar de merecer a competente 
apuração. E_ básico que haja a apuração de todas as denúncias 
traZidas, ma,s é certo que muitas das denúncias trazidas não 
cabem no objeto da' convocação desta CP!. Isso a mim -preo
cupa sobremaneira, inclusive porqúe não vamos pensar nunca 
que os açusados deixem de ter as suas respectivas defesas. 
Por certo, defesas prolatadas por homens hábeis, advogados 
astutos e estudiosos, que saberão encontrar todo e qualquer 
excesso, todo e qualquer comportamento desmedido nos ~imi-



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira Ü 10425 

tes da ComisSão- Parlamentar de Inquérito qualquer excesso 
comportamt:ntal de qualquer membro, qualquer excesso não 
apurado quanto ao objeto convocatório, tudo isso favorecerá 
as defesas a serem prolatadas perante a CPI ou no chama
mento que o Poder Judiciário fará dessas questões. se for 
provocado quanto a isso através das re~pectiyas ações que 
visem a reparos dos quais se julguem merec-edores os acusados. 
Sd (fue estou rarando coisa técnica, da mã.ior gravidade, mas 
a mim preocupa, Sr. Presidente, até o modo pelo qual se 
interrOgue querri va1 depor. - -

Aqui _inesmo, ncs_te __ plenário, no dia ein que a CPI âqU:i 
fuilCionoü, ·asSistr á urit · colnpariheiro Deputado, munido de 
magníficas intenções na __ defesa do Collgress~ Nacional, _na 
defesa da dignidade instltucionãl, reVoltado com o que estava 
sendo apurado. Ao interrogar· o Deputado RicardC? Fiúza, 
o interrogante se excedia, dava opiniões, dialOgava, discutia, 
concordava, discordava, prejulgava, coagia. Isso é magnífico 
para a defesa. 

Fiquei iinpreSsioriã:dõ com a argúção do Deputado Cid 
Carvalho, cm determinados momentos. O Deputado Cid Car~ 
valho, do PMDB do Maranhão, teve momentos dificnirnos 
perante <.1 CPI não apenas pela culpa que porventura tenha, 
não ap-en-.:ts pelo dolo com que tem agiçlo - não posso dizer 
se agiu ou rtãó 'Cõni dolo ou COm cllloa, se é culpado ou 
inocente, até Que cheguémos ao trabãlho final desta CPI; 
mas me preocupou o tom agressivo com que S. EX' Sofreu 
o interrogatório por parte ·cte alguns Parlamentares. Alguns 
queriam saber de suas condições psicológicas, c;mtrçjs lhe pe
diam opiniões, outros o ãgrédiarn. Até o tom de voz era 
incompatível com o processo. Até o tom de voz, o diálogo 
rápido, o corte da re~post~. a interferên~!~·. D_aí por que, 
sempre que funcionei como Relator de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, tive o cuidado de dirigir os trabalhos, para evitar 
que a pergunta fosse excessiva ou q!J~ a pergUnta viesse dÕ~a9a 
de opíniãó~ de um pfCjUtgatnen-iO, ou q~:~~ se tentasse obter 
de quem depõe aquilo que não tem a menorvalidade jurídica. 

Sabemos o peso dos depoimentos pessOais -e o peso das 
peças testemunhais, sabemos o--que-isso significa; sabemos 
que, no processo, o que um réu diz a seu favor nada pesa, 
mas pesam as confissões. Mas o réu_ ~ã_o é ~br)g~do a _!~S.Qon~ 
der, muito embora Sã:iba-se que o Seu silêncio poderá sofrer 
até uma interpretação Confirmatóría. 

Sr. Presidente, verificj_Ue"i, com muíto Cuidado, na Comis
são Parlamentar de Inquérito a presença daquela senhora que 
hoje se tornou uma figura nacional. ã perito de ter até preten
sões de caráter político-eleitoral - aquela senhora que foi 
depor sobre o marido. É possível que a ComisSão ten~a rece
bido, no seu bojo, no íntimo de Sua investigação, os problemas 
de alcova, as diferenças conjugais e outras tantas que podem 
ter marcado a palavra -de uma c;enhora inteligente. 

Afora os interesses patrimoniais que há em cada matriM 
mônio; porque cada matrimónio -terrr Uni i'égíiiú! de bens -
seja o da comunhão universal, seja o da comunhão parcial, 
seja, até, o da separação com a comunfcação dos aqüestos 
-, a verdade é que há um lado económico na instituição 
do casamento, e quando a mulher vai depor sobre o marido 
ela pode ter interesses desde os caracterizados no campo emo
cional, desde o interesse caracterizado no afeto _ou no desafeto, 
no ódio- desamor -ou no amor-paixão, mas pode haver, 
basicamente, já com o casarricnto desfeito, dissolvida a socie
dade conjugal, um interesse patrimonial a presidir uma pre
sença em um órgão- -onde se aquilata a ética política e não 
propriamente o comportamento patrimonial, o comportamen-

to diante do Direito Civil, o compOi-tamento mesmo diante 
do Direito- Penal, porque uma CPI não é delegacia de polí_cia 
e também não se confunde com o Ministério Público. E a 
ética política. 

Ainda não descobri corilo essa questão da ética política 
pudesse se locar com o lar de um cidadão acusado; então 
tive os meus cuidados naquela hora. mas também a precaução 
de não manifestá-los, para que não fosse interpretado como 
se quisesse b!oquear __ os trabal~os investigatórios. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O sr. ,-ÁureO M-ello - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nohre,_Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex', 
Senador Josaphat Marinho, e, depois, Ouvirei o Senador Au~ 
reo Mello. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Cid Sabóia, 
é irrecusável não só a oportuniU.ade como a propriedade do 
seu pronunciamento. Parece. que o fundamental para nós, 
neste instante, é que a_ Comissão Parlamentar de Inquérito 
possa proceder com a presteza que lhe for possível e formular 
as conclusões cabíveis. Se há culpados, sejam submetidos a 
julgamento do Congresso, e o Congresso, por sua vez, _decida, 
com a rapidez conveniente para -dar a devida satisfação à 
Nação. Mas é evidente a inconveniência do prolongamento 
desses trabalhos para alcançar terceiros, estranhos ao Con
gresso, e sobre os quais não temos poder punitivo algum. 
Precisamos ter o cuidado de deixar muito claro à Nação que 
o Congresso não é um _antro de corrupção. Se houve erros, 
se há culpados, a verificação dos fatos está seildo f_eita correta~ 
mente. Não há por que o Congresso fique também exposto 
como está sendo. parecendo que aqui não se faz outra coisa 
senão um procedimento irregular. Temos que atenta muito 
nisto: não termos problemas políticos, regionais, e atentarmos 
sobretudo na Instituição e no dever de preservá-la. Se o con
junto é de gente idónea, vamos cumprir a: -nossa parte, Punir 
os culpados, e transferir do Co-ngresso para os poderes compe
tentes a apreciação do resto, de sorte que o Congresso possa 
retomar o seu trabalho regular, para que fomos todos eleitos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado 
a V. Ex~ o- seu aparte complementa -bem a línhã do meu 
raciocínio. - .. " 

Queremos, Sr. Presidente, que os corruptores seja-m puniR 
dos - os que estão lá fora, os empreiteiros, as empresas 
-, mas o Congresso Nacíonal não tem esta competência, 
isso é um as·sunto que cabe por inteiro -na- atividade da Polícia 
Federal, para apurar lesões _cometidas contr_?_ a União; isso 
cabe ao Ministério PúbliCÕ denuil.ciar. dueremos_cuidar da
qullo que foi- o objeto da Convocação_ da CPI: as denúncias 
sobre corrupção na ComisSão de Orçamento, denúncias feitas 
p~lo ex~fui!cionário do Senado, aliás funcionário aposentado, 
José Carlos Alves dos Santos. Porque sobre esses compa
nheiros, porventura faltosos, temos a aptidão punitiva pela 
falta de decoro parlamentar, não pela malversação. não pelo 
estelionato. não pelo peculato, não pela falsidade ideológica, 
porque isso é assunto do Poder Judiciário, mas é que esses 
indícios, a possibilidade do cometimento desses crimes, a aber
tura da possibilidade de que sejam realmente autores desses 
delitos já é uma falta ao decorro parlamentar; e queremos 
livrar o Congresso Nacional desses que lhe negaram o compor-
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tamento digno, para dignificai"-lhe a_ COnfiança diante Qa opi
nião pública. É isso que queremos. Não queremos confundir 
a CPI com o Poder Judiciário. ou imàginar"q_Ue ela tem todas 
as aptidões passiveis e imaginárias pal-a alcançar a nos_sa indig
nação- e instrumentalizar _essa indignação, capai: de fazer da 
CPI o órgão ef1caz para o reparo de tudo que aconteceu. 

Também, Sr: Presidente, tenho certeza que a maioria 
do Congresso Nacional quer duas coisas básicas: queremos 
cassar os mandatos dos culpados, mas queremos também d_e- _ 
clarar a inocência dos que foram infamados indevidamente. 

É possível que nessa listagem que aparece diariamente 
na imprensa, é possível que nas impUtaçOes prév1as, nas con- -
clusõcs precipitadas, nas revelações que são dadas como per
feitas e acabadas haja o cometimento de injustiça; -e qU.áéffios 
o reparo. É o mesmo ímpeto: o mesmo ímpeto de apontar 
culpados é o de declarar inocentes, e essa declaração de ino
centes não precisa ser formal, basta que essas pessoas não 
estejam no Relatório fínal da CPI. 

Por isso, Sr. Senador Aureo Mello, é urgen-te qu;·a CPI 
conclua os trabalhos dentro do objeto, e o_ que restar, que 
toque a competência do Congresso Nacional como bem acen
tua o--nobre Senador Josaphat Marínho -; outra CPI, com 
outro objeto, tle tal forma que a Constituíção Federal não 
seja ofendida, porque náo por se falar numa Revisão Constitu
cional que ninguém está autorizada a rasgar ou a esquecer 
ou a aviltar esse ou aquele dispositivo da C3rta- FederaL_ 

Também é urgente que retomemos a ti'Otmalidade de.~ta 
Casa:Há projetas iinPôitàDtlsSlmoS. Corlcllio, hoje, o Projeto 
de Lei, no seu Relatório final com Substitutivo, que trata 
das diretrizes c bases da educação. Temos problemas com 
o Código Civil novo, no que trabalha, como Relator, o nobre 
Senador Josapht Marinho, cuja Comissão Especial é presidida 
por mim. Temos alterações no Código de Processo Penal Mili
tar, no Código Penal Militar. Temos m_atérias. .urgentlssiniiis, 
inclusive a própria Revisão Constitucional; contra matérias 
uregentíssimas, inclusive a própria Revisão Constitucional, 
contra a qual me posicionei, mas fui vencido":_ vou participar 
do colegiado para negar o acolhimento de toda e qualquer 
emenda que me pareça injusta e inadequada ao texto constitu-· 
cional. 

É preciso retomar a normalidade; mas há um o Perigo, 
Sr. Presidente, e disso vou advertir após ouvir o aparte do 
nobre companheiro Aureo Mello. 

Ouço V. Ex-, nobre companheiro Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - Nobre Senador, casualmente, eu 
estava ouvindo V. Ex• falar a respeito dessa mulher que 
fez declarações contra o marido. 

O SR. CID SAliólA DE CARVALHO :_Sr'. Marinalva. 

O Sr. Aureo Mello - e ... me ocorreu que, em certos 
países do mundo, a-mulher nem pode depor contra o marido. 
E expressamente proíbido, justamente devido a esses vínculos 
de toda sorte que fazem das duas personalidades, juridica
mente, uma só. ~!a somente essa observação. InQ.ependente 
disto já qüe o assunto foi abordado com tanta pwpriedade 
na sua generalidade, pessoalmente, sou de opinião que os 
Parlamentares culpados - julgados culpados, depois de um 
exame acurado e detido da Comissãó técriica -=-deyem, ter, 
como punição máxima, a cassação das ·suas imnunidades. 
Porque no momento em que é cassada a imunidade, o culpado 
é, por assim dizer, entregue aos lobos, às feras -do Ministério 
Público e ao julgamento do Judiciário. Essa é a grande missão 
e a grande finalidade de uma Comissão Pariamentar de Inqué--

rito. Acredito - inclusive, é um ponto de vista pessoaf
que não compete a nós, Parlamentares que aqui estamos, 
viver cassando mandatos a trouxe-mouxe e a todo momento. 
Cassar mandatos é uma coisa muito séria, e, no meu modo 
de entender, quem cassa mandatos mesmo, e quem tem capa
cidade de cassar mandatos é o povo, na hora das eleições, 
julgando o procedimento de determinados representantes 
,seus, que_ não souberam corresponder á expectativa. Real
mente, a cassação _é um instituto altamente controvertido. 
Penso que no momento em que o Parlamento isenta ou despe 
o ;parlamentar daquela proteção, daquela capa protetora da 
sua imunidade, e o entrega Parlamentar daquela proteção 
capa protetora qa_ s~a -imunidade, e o entrega inerme a um 
proCesso do Judiciário, ele_ já cumpriu grandemente o seu 
dever, mostrando inerme a um processo do Judiciário, ele
já cumpriu grandemente o seu dever, mostrando inerme a 
um processo do Judiciário, ele, já cumpriu grandemente o 
seu dever, mostrando que não concordacom determinado pro
cedimento daquele culpado. Então, que o Juduciário use 
as prerrogativas que lhe são inerentes e que culminan sempre 
com punições, como prisão, multas. pagamento de indeniza
ções, desapropriação de bens, e toda ordem de castigos desse 
tipo. Realmente, o ato cassatório é de grande_ responsabi
lidade. São 600 cidadãos a neutralizar a manifestação às 
vezes, de 1 milhão de eleitores que_ se manifest~iam. ESsa 
questão de cassar é uma coisa -realmerite muito delicada. E, 
além disso, parece que a roda da vida é wna roda de moinho 
que tivesse uma saca presa a um dos seus degraus. Ela roda 
e aquela saca bate na cabeça daquele que estiver perto e, 
depois de rodar outra vez, ela vem e torna a bater. Tenho 
visto mui_tos que cassaram e depois foram cassados, e aqueles 
que os Cassanim depois foram também cassados, e isso seu 
torna u verdadeiro círculo visioso, que não acaba nunca 
mais. Era este o êlParte_ fazer ao,-_Qrilahante disc1,1rsO de V. 
Ex71. · 

O SR. cm SÀBÕIA DE CARVALHO - Sem precisar 
lembrar Danto-n; Robi!spierre, essas personagens mais Virtuo
sas dos dramas da humanidade. 

O Sr. Aureo Mello - Exatamente. 

- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ma; eu queria 
dizer, Senador Aureo Mello, que o _casamento e o 

_ ato jurídico mais complexo que existe no Direito dos povos, 
em todos os Direitos, eln todos os povos. É um fato sodal 
o casamento, sob um aspecto sociológico. Mas, como fato 
jurídico, começa o casamento por eleger o comércio sexual 
como a sua razão -- á atividade sexual lícita, a ligãção dos 
corpos. Para que haja ess;a vida' em comum lícita, para haja 
a cópula protegida pela própria lei, antes mesmo de se pensar 
na procriação, defininem-se as--responsabilidades dos que co
pulam licitamente, e vêm OS -direitos e--deveres mútuos, vêm 
os direitos e deveres do marido, os direitos e deveres da mu
lher. 

A figura hírica do direito dever de um para com o outro, 
-quando o direito de um é o dever de outro se reproduz direito 
na pessoa. Isto liga de tal forma os seres humanos que, mesmo 
depois da dissolução da sociedade_ conjugal, há resquícios e 
proteções que tornam aquelas duas pessoas, mesmo depois 
do divórcio --do nosso grande Senador Nelson Carneiro 
-ligadas por muito tempo. 

A muitua assistência deve ter gerado uma pensão. O 
direito/dever de sustento e guarda da prole também produz, 
na sentença que dissolve a sociedade, uma projeção da maior 
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responsabilidade, acompanhada com muita atenção pelo Mi
niStério Público. A mP,tua assitência que Pode fe"i faltado pode 
ser a razão da dissolução. E, na pessoa doso filhos, nenhum 
casamento de desfaz. A verdade é que, por mais qUe se desfaça 
o casamento como ato civil, se desfaça pela separação judicial, 
ou se desfaça pela separação judicial, ou se desfaça, mais 
ainda, com a destruição do vínculo através do divórcio, os 
filhos serão a ligação para Se]npre, a ligação de consagúi
nidade, a ligação da responsabilidade e da definição de vida 
de cada cônjugue. 

Por isso, os cônjuges sempre eStáfáo comprO-metidos en
tre si; primeiro, pe1a questão sexuã.l; depois, pela questão 
psicológica; depois, pelas projeções daquilo que é a família, 
na acepção de Clóvis Bevilaqua. 

E os bens, Sr. Presidente, e a questão patrimonial, e 
apartilha dos bens que há no desquite e que é revisada do 
divórciO? Essa é uma outra questão de- grande pendência, 
que torna uma cónjuge sempre suspeito para falar do outro, 
sempre suspeito para elogiar ou para criticar, para indicar 
crimes ou indicar rriilagres e comportamento dívino. 

Daí por que. como Professor de Direito de Familia, vi 
com muito cuidado a presença daquela senhora~ Quem era 
aquele ser humano naquela hora? Temi pelos destinos da 
própria ·cpJ. E, hoje os meus cU.idadQ$ todos sã_o para _que 
a CPI não seja turvada em sua missão, mesmo por acrésciiiJ.os 
que queiram jogar dentro de um caldeirão; mesmo pelo com~ 
portamento muito entusiasmado de Parlamentares menos avi~ 
sados; mesmo quando determinados Parlamentares se esque
cem de que são representantes do povo e mais parecenffigüras 
da InquiSiÇão portuguesa ou pessoas da negra noite de São 
Bartolomeu. Isso é que não é possiVel! 

Daí por que ternos pressa para· que-estã CPI, _dentro 
do prazo, -devolva ao Congresso o direito à normalidade insti
tucional. o dever de examinar as matérias éfúe áqLii tramitam; 
o dever em relação aos profissionaiS que e-sp-eram nossas deli~ 
berações da ComissãO de AssuntoS._Sociais; tãõ óeiD dirigida 
pelo Senador Beni Vcras;--em relação aos que querem saber 
da constitucionalidadC, da legalidade, da cidaç)ania, através 
dos exames da ComfsSãü específicã: as ·questões üúenlã.cio~ 
nais, que estão nã ComiSsão de Relações E·xtúiores e Defesâ 
Nacional; as questões económicas, que repousam, -que dor
mem, na Comissão de Assuntos Económicos. 

Enquanto isso, vamos reSolvendo questões mais emocio~ 
nais, à custa de urgências convocadas, aqui, sem o maiOr 
exame. sem o exame mais profundo para que este Congresso 
não pare. 

Mas há todo um contexto nacional, há todo um contexto 
de Estado, há tnda uma respo·nsabilidade federacionista. espe
rando pela ação das duas Casas. _Mesmo_ os que defendem 
a Revisão Constitucional esperam que da ConstitUição s_aiam 
dispositivos que condenam; ou outrOs querem aplicar à Con-sti~ 
tuição, incluir f!Cla, dispositivos que elegeram comobons e 
indispensáveis. E um direitO que tenho de votar contra acrésci~
mos indevidos ou de negar exclusões indevidas na Constituição. 
Federal, porque já foi convocado o Congresso para a devida 
revisão. 

O Sr. Aureo Mello --Permite-me V. Ex~ outra inter~ 
venção. _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ouço V, Ex com 
prazer. 

O Sr. Aureo Mello- V. Ex esta~a abordando justamente 
a questão do processamento na ComissãO da colheita de depoi~-

mentos quando me ocorreu que o Senador Pedro Teixê:ira 
teve oportunidade de censurar publicamente três .colegas seus 
que no afã de denegrir, de toldar a imagem de determinados 
colegas, Chegaram ao ponto de se tornarem indiscretos, divul
gando para órgãos da imprensa fatos que eram absolutamente 
sigilosos dentro da Subcomissão_a que pertencem. Quer dizer, 
há um instinto de Torquemada, um certo sadismo no desen
rolar dessas inquirições. É preciso ter muito cuidado para 
não transformar em vítimas de calúnias e difamações pessoas 
inocentes, sobre as quais ainda não haja um veredecto ou, 
pelo menõs, um fulgamento final da parte da Comissão. Essas 
indiscrições constituem, inegavelmente, tremendas levianda
des, e o Senador Pedro Teixeira, realmente, merece o nosso 
apoio e o nosso aplauso no momento em que se ins1,1rgiu 
publicamente contra esse modo de proceder de alguns colegas 
seus. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Vejam, Srs. 
Senadõi"es, quebram-os sigilos. A partir do momento em que 
quebramos sigilos de natureza tão ampla, nossa responsa~ 
bilidade se acresce. Porque o sigilo quebrado não é_ para efeito 
público oti divulgatório, mas para a investigação interna do 
órgão. E no momento em que os sigilos quebrados propiciam 
indiscrições da própria CPI, é a própria CPI que começa a 
delinqüir- e também de modo grave-, com conseqüências 
sobre a honra de alguém, principalmente quando o dado forne
cido não corresponder a uma confirmação posterior. 

Se há quebra de sigilo, há uma responsabilidade enorme 
-a qual eu tive. 

Na CP! que apurou ilicitudes da Petrobrás e dos funç!os 
de pensão, eu jamais revelei, a qUem- quer que fosse, um 
dado, pelo menos, sobre qualquer declaração de renda, sobre 
qualquer contaqbiHdade, mesmo sob r~ as perícias que mandei 
fazer em-vinte e cinco fundos de pensão. Nunca forneci um 
dado! Daí por que essa CPI foi cOndenada, de certo modo, 
a um belicoso· siiêiiéio protetor daqUeles que delinqüiram, 
porque dela não fiz publicidade. Te_nho horror à pubJicidade 
sob.r_:e processos criminais; questões de _f~_111í1ía, C!illles,_delitos,_ 
p~~que, muitas !'~S~ o julgamento oc9rre pela massa, pelo 
povo, pela humanidade em si, antes da conclusão final. De 
tal sorte que, quando um juiz tem que inocentar quem sofreu 
grande carga, é o. próprio juiz que se violenta por ter que 
ir contra a onda que se formou na opinião pública sem o 
conhecimento dos dados que fundamentam a sua decisão. 
Tenho esse cuidado com a responsabilidade da CPI. E tenho 
mais cuidado ainda, Si-. Presidente- e este é o ponto final 
da minha oração: não posso conceber disputa política numa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não posso entender que 
um partido queira tirar proveito e atacar o seu conco"rrE:nte. 
N~019e leve posso crer que tenha significaÇãO que uni-acusado 
seja desta ou daquela sigla. No momento em que a pessoa 
pf~tica o ilfcito, no mom~nto em que vai á delinqüência não 
pode ser atribuída ao partido do cidadão que saiu da leí", 
que descumpriu a lei; o partido também e maior do_ que o 
seu integrante. - _ _ _ -

Quando um Deputado, um SenadOr ou qualquer inte
gr_ante de um grêmio político age contra o seu estatuto, age 
contra sua ética interna, como que se desli_ga dos destinos 
dessa instituição~ Daí porque não vale, Sr. Presidente, de 
modo algum, querer projetar~se o partido na pessoa de quem, 
por acaso, agiu mal ou está sendo acusado de ter agido assim. 

Temo que os refletores acesos ante tanta juventude que 
compõe a Comissão, que o noticiário intenso, as êntrevistas 
repetidas, temo que isso leve o comportamento do Parla~ 
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mentar menos avisado_ a um aspecto exibitório pelo qual se 
lamente: Ah! se eu fosse Marinalva! Quantos gostariam de 
ser a Marinalva. 

Esse é que é o problema, Sr. Presidente, e isso não pode 
acontecer, porque, lamentavelmente, ninguém será dona Ma
rinalva. Dona Marinalva está aí dando entrevistas nas ~mi~
soras_de rádio, preparando a sua camin~ada política, tentando 
aproveitar os fracassos que sejam impostos ao seu ex-marido 
para, nisso, fundamentar o seu triunfo. M~s_!lós, pessoas cons
cientes, nem de leve quereremos usufru-ii da desgraça de qual
quer companheiro. Eu estaria disposto até a encerrar a minha 
carreira política se, para prossegui-la, eu devesse _aproveitar 
as mágoas impostas a ·qualquer companheiro. Não faria do 
fracasso de ninguém o meu sucesso. 

Este deve ser o lema da CPI: que não se tente pelo 
acontecido fundamentar uma disputa polftica, qual se isso 
refletisse a doutrina de um grêmio político, a doutrina de 
uma agremiação, porque não_ é verdade._ Quando se delinüe, 
quando se prática o ato ilícito, quem assim procede se desliga, 
evidentemente, de t<?dos os. comprorníSso~ que, na_ yerdade, 
traiu. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. NELSON~CARNEIR<f- Si. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo~ 
a palavra a V. Ex\ na forma regimental. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB.--:- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vivemos um mo·rn:ento excepcional, uma fase de surpresas 
no País. Mas surpreendeu-me a notícia de _que teria havido 
uma conversa ·muito cordial entre o Presidente da Câmara 
e o-ilustre Ministro da Fazenda. E uffia das sugestões prove
niente desse diálogo foi a da mo-dificação da Com_i~_ão de 
Orçamento. Todos estamos de acordo que, na revisão que 
se vai fazer, a Comissão de Orçamento merecerá um I-eexame 
e, certamente, o COngresso tomará providêilciaS, nãÕ-s6 redu
zindo o número astronómico de 120 para um número razoável 
como·ctiscriplinando a rotatívídadc dos membros da Comissão 
e adotando outras medidas que sejam neceSsárias --a -fim--de 
que se apague qualquer comentário sobre a atividade daquele 
órgão. 

Sr. Presidente, ·primeiro vi com surpre'Sa que Vamos aca
bar com_ as remessas de dinhei~o para os Municípios. Tudo 
será feito poriitferffiéâfo dos EStados. O nobre e ilustre Minis
tro não tem, certame_nte, uma atividade constante na vida 
municipal. É uma grande ngura, -coni projeção internacional 
e merece os maiores elogios e encômios- de todos nós que 
temos a honra de tê-lo por companheiro. Mas é surpreendente 
que se queira transferir as dotações que~ pelo texto constitu
cional, pertecem aos Municípios, para que_ as meSmas sejàm 
entregues através dos Estados. Eu já fiz, desta tribuna, uma 
crítíca- a isso. No Rio de Janeiro, por·cxemplo, o que é mais 
difícil é chegarem aos municípios--aquelas dotações que- vãO 
através do Estado. -

O jornal O Globo de anteontenl- pUbliCou notícia que 
quero divulgar, porque resume á Situação: 

"César quer pedir interveilção fédeial. 
Durante debate com vereadores na Câmara, on

tem à tarde, o Prefeito César Maia disse que a Procura
doria-Geral do Município está estudando a possibili
dade de a Prefeitura pedir a intervenção federal no 

~stado do Rio para garantir a transferência de recursos. 
Segundo o Prefeito, o Estado não está efetuando repas
se~ de tributos previstos pela Constituição Federal. Cé
sar Maia citou o art. 34 da Constituição, que diz que 
a União não pode intervír em EStados e Municípios, 
exceto,em casos como o de retenção dos recursos tribu
tários. 

"_Preocupa-me profundamente a espoliação do go-. 
verno estadual sobre a Capital"- afirmou o Prefeito 
no plenário da Câmara. 

Segundo o Prefeito, há três anos o Estado não 
repassa ao Município o percentual do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - JPI. Além do pedido de 

-intervenção, o Prefeito pretende cobrar o débito, hoje 
em torno de 60 __ milhões de dólares_, _através de uma 
ação judicial. De acordo com o art. 119 da Cons-tituição, 
a União deve entregar aos Estados 10% do IPI inci
dente sobre produtos exportados. E os Estados devem 
destinar 25% dessa quota aos Municípios." 

O Prefeito citou ainda que o Governo EstadUal não tem 
repassado metade_ do que deveria da verba que recebe do 
Sistema Único de Saúde. Segundo César Maia, o salário edu
cação não é transferido há pelo menos 7 anos, o que será
niotivo de outra ação na Justiça. 

Ora, Sr. Presidente, o Prefeito do Rio de Janeiro, antigo 
Deputado Federal, é um homem que todos conhecem pela 
sua respeitabilidade. 

Se Estados -não me refiro apenas ao Rio de Janeiro 
- receberem as verbas que deveriam ir para os municípios, 
acontecerá o que é hotrfial: o dinheiro que o Governo ~ederal 
remete vai para o caixa único do Estado. Já há aí uma defasa
gem, porque a União retarda em mandar esses iecursos e 
o Estado se esquece de mandá-los para os municípioS; qmln-do 
chega - se chega -no fi_nal do _ano, isso já não vale mais 
nada. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Nelson Car
neiro, há um outro pormenor de estarrecer, no encaminha
mento da matéria a que V. Ex~ se refere. O ilustre Ministro 
da Fazenda, que é parlamentar, ao invés de se dirigir aos 
Líderes dos partidos políticos, que têm caráter permanente 
na Casa, diríge-se ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
cuja função é transitória. Uma decisão dessa natureza, sobre 
a modificação de ciitérios, há que ser orientada por partidos 
políticos, que são as forças que decideinn ilo Congresso. Os 
partidos, entretanto, são ignorados. E o MiniStro da Fazenda 
conversa apenas com o P_residente da Câmara dos Deputados. 
Nem ao menos conversou também com o Presidente do Se
nado. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra. mas. 
se me permite, gostaria, antes, aduzir outra curiosidade. 

Sr. Presidente, tenho viajado por muitos países e sempre 
me pre"õcupo em visitar- õs Congressos, ver a atividade parla
mentar não só nos países da América, como também em outros 
continentes. - - --

Mas, pela primeira vez, vi essa sugestão: Deputado e 
Senador não podem apresentar emendas ao Orçamento. As 
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emendas são apresentadas pelos partidos. Isso é uma novida
de. Em nenhum país que conheço Deputado e Senador são 
proibidos de apresentar emendas ao Orç_ament9. O Orça
mento- é a pe~a ·principal, razão de ser do Congresso, que 
nasceu pela nece~sidade da fiscalização orçamentária. 

O que se deve fazer é criar órgãos de controle para essas 
atividades, mas não- pteiibir Deputado e Senador, no exercício 
dos seus mandatos, de sugerir emenda, seja para Estado, 
seja para muniCípio. Então, vamos todos, os bons e os: mau:s, 
os de hoje e os do futuro, ser proibidos de apresentar emen
das? Por quê? Porque houve esse lamentável episódio de cujas 
conseqüências todos estamos padecendo. 

Sr. Presidente, são considerações que me surpreendem, 
de duas ilustres figuras da vida parlamentar brasileira buscan
do retirar o sofá e deixar tudo como antes. 

Com prazer, ouço V. Ex•, Senador Gerson Carnata. 

O Sr. Gerson Camata- Eu me alio ao discurso de V. 
E}C' e ao aparte do Senador Josaphat Marinho. Quando ouvi 
a notícía, "ftquei sUrpreso e pare-ceu-me que o Ministro Fernan
do Henrique -de quem sou admirador; como também V. 
E~ e o Senador Josaphat Marinho -deve ter andado num 
terreiro de macumba e incorporado o eSpírito de Idi Amin 
Dada, porque S. Ex• chegou ao Congresso como ufn ditador, 
determinando ao Presidente da Câmara o seguinte: -

Primeiro: todos as_emendas apresentadas pelos Parlamen
tares_ não valem mais nada. Ora, consta __ do Regilll:ex;t~o que 
as emendas valem. Não sei como vão aD.ular esse dispositivo, 
a menos que seja mudado o Regimento.-~ __ . _ - __ 

Segundo: daqui em diante, só as Bancadas vão apresentar 
emendas; Deputados e Senadores não podem mais apresentar 
emenda. 

O Regimento, no ent~nto, d_iz qué- Podem. 
Terceiro: não vai mais haver nenhuma emenda para sub-

venção social. _ _ __ 
Quer dizer, se no BraSil há dez mil instituições soci3.is 

e dez erraram, todos serão punidos pelo Ministro, que já 
estabeleceu_ a regra, m_udou o Regimento da Comissão de 
OrÇamento, mudou a Constituição, mudou tudo de uma vez 
só. Já virou lei. _ 

Seria mefhor, eritão, que sllp-rimrsSem.os os regimentos 
e nomeássemos s·:c:x inspetor-geral do CongresSo Nacional, 
porque, a cada vez que aqui Chega, coloca as rédeas e não 
precisamos fazer nada. E até promoveríamos um·a delegaÇão 
legislativa: S. Ex' sentar-se-ia aqui e faria as leis, tudo muito 
rápido. Seriam res-ofVidoS todos os problemas. Foi muito inte
ressante a·ação do Ministro Fernando Henrique; e como_ estão 
dizendo que o Congresso está u:m peniCo partido, S.Ex~ poderia 
vir aqui, convers_a~ia com o Deputado inocénciO Oliveira .. e. 
f3.iia logo a revisão da ConstituiÇão, em trêS'ou q'üãtro horas. 
Enquanto procuramos resolver os proble_mas do Brasil, basta
ria baixar outro espírito de I~i Amin _Dada na cabeça do 
Ministro e S. EX oS i-esolveria; o que seda ótinl.o, eXcelente. 

O. SR. NELSON CARNEIRO - Mui tu ubrigado a V. 
Ex~ pelo aparte. 

Sr. Presidente, são assuntos que-deveiri~riJ.erecer a atenÇ3.o 
desta Casa. Eu já havia feito, hâ dois meses, uma crítica 
a essa intermediação, prejudicial aos Municípios, da pass-ageni 
obrigatória pelos cofres do Estado. E até afirmei, num discurso 
que foi publicado, que uma das minhas preocupações, durante 
o curso da revisão constitucional, seria' api-êSéntar uma emen
da em sentido contrário, ou seja, proibindo que a União, 

ao repassar os recursos destinados aos municípios, o fizesse 
através do Estado. 

Na minha opinião, Sr. Presidente, os municípios, com 
a responsabilidade que têm e que a Constituição lhes confere, 
devem receber diretarnente essas dotações. O que cabe à 
União, através_ de seus órgãos, é fiscali_zar essa aplicação, 
sob pena de continuarmos como hoje. Se fizermos um balanço 
em todo o País, verificaiemos a mesma situação: o Estado 
recebe o dinheiro com atraso, deixa-o esq-uentar em seuS cofres 
e só na última hora o transfere aos municípios, quando esse 
dinheiro já não vale nada. 

Sr. Presidente, acredito que foi um momento de má inspi
ração-do ilustre Ministro da Fazenda. Todos nós o conhecemos 
e sabemos da preocupação que tem com relação aos problemas 
nacionais. Sabemos que S. Ex~ é sensível às críticas, porque 
também costuma fazê-las. Mas não podemos, em face desse 
quadro, criar uma situação muito pior e de desprestígio indivi
dual para cada um de nós e para a Instituição. 

Não vamos retirar o sofá. Vamos corrigir os erros. 
Era o que e.u tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga

do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gerson Camata. 

~ O SR. GERSON CAMATA (PPR- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, durante esta sessão, dever-se-ia votar o pro
jeto de lei de autoria do ilustre Senador Pedro Simon· que 
dispensa ou desobriga ou retira o privilégio do sigilo bancário 
de autoridades, membros do Poder Legislativo, do Poder Exe
cutivo e presidentes de agremiações partidárias. Ontem, foi 
votado _o_ relatório da Comissão de Constituição e Justiça, 
que foi favorável.ao projeto e o considerou constitucionaL 

Entretanto, quero advertir ã Casa que, há cerca de 18 
meses, apresentei um projeto do mesmo teor e que consídero 
melhor, modéstia à parte, porque sugere também a quebra 
do sigilo bancário de todos- Os membros do Poder Judiciário. ' 
Diz o seguínte: - -

"A proteção do sigilo bancário, conforme disposto 
neste artigo, é uma emenda ao sigilo bancário. Não 
se aplica a membro de qualquer dos Poderes da Repú
blica ou a servidor das administrações diretas, autar
quias, fundações e entidades estatais e paraestatais." 

Na época dã. apresentação desse meu projeto, não havia 
esse burburinho, _essa pressão da imprensa; não se sabia desses 
fatoifaritentáveis que hoje são objeto de apuração na CPI 
do Orçamento. -·- _ 

Pois bem!'_O __ J_)fojeto foi para a Comissão de Justiça, 
onde recebeu de um dos grandes juristas desta Casa, o Senador 
Amir Lando, parecer muito bem redigido tecnicamente que 
termina por dizer que O projetó é inconstitucionaL Lei6 parte 
do mesmo: -

"Assiín sendo, tendo em vista que a prop,""'~sição 
fere o inciso_X do art. s~ e o art. 192, da Carta Magna, 
pelas razões alinhadas e tendo em vista que o nosso 
ordenamento jurídico nunca proibiu o afastamento do 
sigilo, desde que haja processo judicial, e considerando 
ainda as implicações negativas na nossa economia que 
a aprovação do projeto poderia acarretar, já que isso 
poderia espantar investimentos valíosos, opinamos pela 
rejeição da medida." 
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Quero dizer primeiramente que SOu faVór~vei ao projueto 
do Senador Pedro Simon, porque, do contrário, não teria 
apresentado proposta semelhante há um ano e meio. 

Eu concordo com a primeira parte do pare_cer do Senador 
Amir Lando; quanto à segunda parte, n_o que se refere a 
espantar investimentos, discordo porque, no-rmalmente, fun
cionário público, deputado e senador não fazem i'nvestime_nto 
algum com o salário que recebem. E quando o fazem, deve 
ser quebrado o seu sigilo bancário, porque se_ torna meio 
perigoso. Neste ponto, temo pela aprovação do projeto do 
Senador Pedro Simon, para o qual, graças a Deus, não obtive
mos quorum. Por quê? Porque votaram_ a favor 99 meu 
projeto. considerando-o constitucional, ãpCnas os Senadores 
Luiz Alberto Oliveira e Jutahy Magalhães; os demais Votaram 
contra: Amir Lando, o Relator; Eva Blay, Elcio Alvares, 
Cid Sabóia de Carvalho, Esperidião Am"ili,"Josaphat Marinho 
e António Mariz, porque o consideraram inconstitudOn~l. 
Ontem, passou a ser consfitucional. _ -

Ora, pleiteio que o meu projeto seja tido como conStitu
cional, já que é semelhante ao do Senador Pedro Simon, 
haja vista não ter ocorrido qualquer modificação na Consti
tuição daquela data até hoje. Não é_ possíVel que a abertura 
da CPI do Orçame~to te_nha m':l~ado ª ~~f!_l1f! __ ç!e inl~J_pre_ti?-r 
a Constituição. - · · 

Dessa forma, no meu entendimento, o projeto que apre
sentei anteriormente deveria ser anexado ao âo Senador Pedrq 
Simon para tramitarem juntos, por ser mãis completo devido 
à propo-sta de quebra de sigilo bancário indistintamente e 
por ter sido apresentado há um ano e meio, fora desse burbu
rinho, imbuído daquela calma, daquela reflexão necessária 
aos atos do Legislativo. O Senado vem_ refletirido sobre ele 
durante todo esse tempo, e diante desses fatos o projeto pode 
ser aprovado. 

O Sr. Teotónio Vilela Filho -Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA -Pois não. buço com muito ' 
prazer o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Teotônio Vilela Filho - NObre Senador Gerson 
Camata, eu desconhecia o projeto_de sua autoria, que deso
briga do sigilo bancário detentores d~_mãrldã.tos eletivos, dire
tores de autarquias, de _empr~sas mistas ~_9utros. Realmente, 
é um projeto bem mais abrangente do que o apresentado 
pelo Senador pedro Simon e do que a emenda que apresentei 
ao referido projeto e da qual à.bri mão, tran~formando-a tam
bém num projeto de lei que alcança governadores, vice-gover
nadores, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e _ve
readores. Foi-me sugerido abranger o Poder Judidái"iO-;-_maS 
ficamos de avaliar esse apecto poste_riormente__. Mas por qu~ 
eu e o Senador Júlio Campos, que tínhamos emendas iguais, 
não lhes demos prosseguimento? Porque o relator do projeto, 
o Senador José Richa, alegou o seguinte~ "O Brasil inteiro, 
a opinião pública, a sociedade espera do Çongresso, neste 
momento, em função da repercussão da CPI do Orçamento, 
uma resposta urgente de desprendimento, no ~entido de que 
todos os despojem de suas imunidades, a fim de que a socie
dade, com maior rapidez, identifique as culpas e separe o 
joro do trigo". É evidente que se estendêssemos essa provi
dência aos governadores e prefeitos, havia uma pressão muito 
grande por parte rdesses setores ao Congresso, o gue poderiam 
retardar o projeto. Então, foi sugerido que a emenda alcan
çasse somente senadores e deputados federais, que fa"zem par-

te de duas instituições objetos de curiosidade e da cobrança 
da sociedade como um todo. Em seguida, que se apresentasse 
um. projeto estendendo a propo·sta dos demais setores, p·ara 
governador~s, prefeitos e vereadores, com o que concordei. 
E procedente a observação de V. Ex• e quero parabenizá-los 
por ter tido a_ iniciativa de tomar_ essa providência há um 
ano" e meiO: ConcOrdo plenamente com V. Ex~; evidente
mente, se ~ projeto é agora constitucional, o de V. EX" 
também o é e deve ser reapresentado. Gostaria apenas de 
subscrevê-lo, uma vez que sou autor de projeto semelhante. 
Parabéns a V .. Ex~ pela iniciativa. -

O SR. GERSON CÃMATA- Agradeço a V. Ex• o apar
te. Esclareço-qu-e considero efetivamente que o meu estudo 
é mais completo. A proteção do sigilo bancário, conforme 
disposto nesse arti_go, é urria em~nda ao artigo da Lei do 
Sigilo Bancário. Não se aplica a membro de qualquer dos 
poderes da República ou a servidor da administração direta, 
das autarquias, fundações e entidades. 

Acredito que estou legalizando algumas ocorrências que 
se processam atualmente no Brasil. V. Ex~ sabe que não há 
sigilo bancário -no -País. Com essa ordem que o PT deu â 
CUT,.a conta de V. Ex~ e a de todos nós serãO reVistas 
no banco e mandadas para a CUT, que as rem~te_rá_ a_o PT, 
para o ·senador ·Eduardo Suplicy e para o Deputado AÍoízio 
Mercadante. S. Ex~ recebem tudo antes que o Banco Ce:p.tral 
faça a sua remessa·._ DesSa maneirà, estou legalizando a situa
ção. Aliás, temos de legalizar porque a lei é sempre caudatária 
do fato; e se já existe- o fãtO, Vanios-legalizá-lo. Até para 
não acontecer de algum deles ser apanhado em alguma ilegali
dade. Creio que o PT vai dar apoio integral '!O PrOjetO, porque 
legalizo essa atuação que o partido, através da-cUT, "fá ·vem 
fazendo; eles já haviam aca.bado com o sigilo bancáriO há 
muito tempo. Pretendo com isso, Senador, legalizar essa atua
ção- muito Patriótica•dos nossos camaradas da- CUT. coritpa
nheiros da CUT em ~avor da moralid~de pública. Quero ape
nas que se legalize o que vem acontecendo, tomando a lei 
caudatária do fato. 

Se Presidente', foi Clarividente a posição_ d_o Relator, Se
nador José Richa, porque S. Ex~ entendeu que não é inconsti
tuciqnal o projeto. Como não houve mudança na Constituição 
de um .ano para cá, .~credito que o meu projeto também é 
constitUcion-al porque é igualzinho, ~ó é _J;UaiS_ ~mplo. Por con
seguinte, poder-se-ia, na hora da votação, retirar esse parecei·
dado _contra o meu projeto, transformá-lo também em consti
tucional e cotejarmos os dois projetas aqui, na Ordem do 
Dia, um -complementando o outro, como se faz ou se fazia 
na co-J!liSsão d_e Orçamento quando ocorria uma briga quanto 
a alguma emenda, entrando a emenda do Relator. O Relator
poderia acolhê-lo como uma emenda e proceder-se de maneira 
a que tivesse tramitação. 

Acredito que, além de ser mais completo o projeto, tem 
esse fato importante ligado a ele, ou seja. não foi apresentado 
no fogo da emoção, não fumaça do tiro. Ele vem de um 
ano e meio atrás, quando essas coisas não estavam aconte
cendo, e representa a reflexão do Senado sobre esses episódios 
nesse príodo. Essa instituição tomava precauções_., procurahdo 
colocar as cercas, as amarras, para eVitar que esses falos acon
tecessem. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. E~ um apé_lrte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Quero agradecer a V. 
Ex•, que foi um cfos raros votos favoráveis ao meU pro~tó 
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na Comissão de ConstituiçãO, Justiça -e Cidadania, Senador 
J utahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy MagathãéS - Con~id~rávamos a idéia de 
V. Ex• a mais adequada, -não para o· momento a·h.ial.' tÜas, 
como V. Ex~ disse, apresentou a propoSta-, que vinha sendo 
discutida, muito antes que esses fatos viessem a público. E 
a sua proposta é mais d6 que lógica. Assim sendo, não vi 
o sentido da inconstitucionalidad~ le~~I!J<!da, mas admitO que 
na comissão técnica foi cri3.da e-ssa hipótese-. Mesmo dentro 
dessa hipótese, porém, votei a favo i--do projeto, porque consi
derei o objetivo a ser alcançado. V. Ex~ diz bem: se há uma 
proposta nossa nesse sentido, não vejó por que não ser levada 
em consideração e torná-la uma inicíãtiva louvada: aplicada 
com a aprovação daquilo que é justo e que hoje está sendo 
reconhecido por todos como uma medida necessária- e pre
mente para tomarmos as decisões o mais rapidamente possível 
a esse respeito. Os assuntos são esquecid9s facilmente quando 
não há envolvimento emocionaL Recordo que, quando houve 
o impeachment do Presidente_ Ferna~do Ço11or, por coinci
dência, aprovaram-se aQui no senado os princípios, as normas 
a sçrem seg!l~dos num processo de impeachment. No momento 
do proce~so, entretanto, constatamos que não tínham_os vota
do nada a ~~sseiespeito. Dois anos antes 4e se falarem Fernan
do Collor, foi elaborado um projeto atendendo ás determi
nações da Constituição para regulamentar aquele artigo consti
tucional. _Essa _proposta_ doi'I!_liu ern_ uma gaveta qualquer da 
Câmara e, na itecessídade, durante a discussão política, não 
havia sido aperfeiçoda. Não interessava mudar isso 01.1: aquilo, 
de acordo com a proposta que ali estava. TeMOs -que execu-tar 
o princfpío adequado para a moralidade çleste Pais e dar pros
seg~i~entos_~ proposta-de V._~. _ 

O SR. GERSON CÃ.MATÀ - Sénador Jutahy Maga
lhães, agradeço o apoio dado há JJm ano e meio ao meu 
projeto. 

Não tenho números a respeito', mãs: crefõ Que e fádl 
deduzir que essa lei do sigilo bancário é_ altamente elitista, 
privilegiadora e perigosa, porqUe~ Const1tUíç_ãO dii que todos 
somos iguaiS-pefaDté a let veja V. EX!: se no Brasil há 150 
milhões de habitantres, devem ter conta bancária uns 30 mi- · 
lhões. A maioria dos trabalhadores têm conta. Desses 30 mi
lhões, suponho que uns 29 milhões são pessoas que· recebem 
o salário por frtterlllédio de contas normais e obiigatórias, 
porque, se não deixarmos o dinheiro no banco, ele se desvalo
rizará~ A maioria dos trabalhadores têm co-nta; 

Esse privilégio deve beneficiar uris _5(J(f-lpj)_ brasÍie"iros 
com algo a esconder no sigilo bancário~ -Então, num Pais 
que têm 150 milhÇ>~s de habitantes, fizemos uma lêi para 
uns 500 mil, que são os que pYecisain de sigilo bancário. E 
isso, a meu ver, não é justo. Mas quem exerce função pública 
deveria abrir mão desse direito na -hora que assumisse:· A 
maioria daqueles que exercem a função Pública, e que são 
direitos e honestos, apreciarão essa lei ao invés de obstaculizar 
sua tramitação. Vereadores, prefeitos, juízes, desembarga
dores e ministros das cortes sU.periofes mandarão UJll~ avalan
che de telegramas, pedindo urgência na aprovaçãO do projeto 
para que a imensa-·inaioría de pessoas c6rretás--seja benefi
ciada. Assim;·ao C:OhttâriO do que pensa o Senador TeotóniO 
Vilela Filho, não haverá obstáculo, não haverá tentativa de 
retardamento pelo fato de estarem incluídos o Judiciário, 
os vereadores e prefeitos. Juízes, desembargadores do Brasil 
inteiro e tribunais de justiça exigirão urgência na aprovação 
dessa medida, para que possam ficar, comoUesejaTII, expostos 

ao olho do povo e à luz solar da diáfana transparência das 
suas honestidades. Das cortes superiores haverá pressões. até 
a tentativa de colocar a lei em vigor através de medida judicial, 
se o Senado demorar muito a coloCá-la em vigor. Tenho certe
za disso porque conheço a seriedade dos membros dos tribu
nais, das câmaras de vereadores e das prefeituras. Teremos 
que criar um departamento especial para responder correspon
dências, em conse·qiiência da pressão para que seja rápida 
e urgentemente aprovada essa emenda. quanto mais se alargar 
o espec~ro de ação da lei. 

O Sr. Jutahy Magãlhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Jutahy ~agalhães-Ainda me empata essa questão 
da iniciativa e do exame das propostas do Legislativo. Não 
tenho informação do se~or c9mpe~ente, _ _mas tenho ~compa
nhado os noticiárfo_s dos jornais a respeito" dessa proposta 
que surgiu na últirt]a reunião da comissão dos representantes 
dos diversos Poderes- uma comissão articulada pelo Senador 
Pedro Simon. Surgia a proposta de uma medida proyisória 
para determinar que aqueles funcionário-s que participam da 
administração púhlicit apresentem declaração _anual de bens. 
Tenho lido isso nos jornais, mas não sei bem se é essa a 
proposta. ~e for, temos que levar em conta- que o Deputado 
Victor ·FaCcioni apresentou um projeto nesse sentido. Foi 
aprovadq na Câmara e no Senado, com o substitutivo da 
minha autoria; fuí o Relator da matéria, que acredíto tenha 
sido aprovada na Çâmara quando retornou àquela Casa. É 
uma proposição, é: Um projeto que ou está aprovado ou está 
para ser aprovado, também por iniciativa de um parlamentar. 

.-Se·o assunto é exatamente este, deveria ser levada em conside
ração a proposta feita por um parlamentar do Rio Grande 
do Sul. 

O SR. GERSON CAMA TA- E que foi estudada, refie
tida -e pensada por meses. 

Quanto ao sigilo bancário, Sr. Presidente, reitero junto 
à Mesa que não tenho qualquer responsabilidade por isso 
nem culpa por unr fato interes3ante que e~tª ªcontecendo 
no Brasi: há três <InOs, apresel)tei"um pedido, aprovado por 
esta Casa, para qué fossem remetidas ao Senado Federal todas 
as contas_ do Banco Brasil/Iraque. A então Ministra da Fazen
da, Dr' Zélia, informou que, segundo o_ Banco Central, as 
contas não poderiam ser enviadas para cá potque não havia 
sido aprovado em plenário o pedido de informação. Nós o 
aprovamos. Houve mudanças de Ministros da Fazenda e todos 
ele~ informaram que não se poderia verificar as contas. Sei 
o que há naquelas contas! Mas o Banco Central informa sem-
pre ao Ministro que não se pode verificá:.fas. -

Pois bem, estava aqui um dia o Sr. Marcílio Marques 
Moreira, então Ministro da Fazenda, e o Senador Fernando 
Henríque Cardoso ainda estava nesta· Casa e disse: "Tem 
que mandar verificar essas contas". S. Ex• foi para o Execu
tiVo, mudou de opinfão e tarribém mandou informar que não 
podemos examiná-Ias. O Banco central não concedeu a infor
mação. Há algum mistério nessas contas do Banco Brasil/I
raque. Já não existe o banco, já se passaram três anos e 
já queimaram tudo! Se o Senado resolvesse solicitar essas 
contas novamente, jamais nos seriam enviadas porque não 
há mais nada. Ali havia algo terrível que espantaria o País, 
mas perdemos a oportunidade de obter essa informação. 

Não vou reiterar o pedido, porque tenho a informação 
·de que "emborracharam" a questão. 
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Então, veja V. Ex• corno é o sigilo bancário. Não há 
nenhum operário brasileiro, nenhum político brasileiro, ne
nhuma associação de caridade brasileira, nenhum Senador 
brasileiro que tivesse conta no Banoi Brasil!Iraque. Eu queria 
saber quem tinha contas nesse estabelecimento bancário e 
quem estava protegido pelo sigilo bancário que sequer o Poder 
Legislativo pôde quebrar. 

E veja V. Ex~ que eles foram escondendo esses fatos. 
Desde a época da Ministra Zélia, todos os Ministros da Fazen
da disseram que não se poderia averiguar essas-contas. Todosl 
E o Ministro Fernando Henrique Cardos_o, que era Sc::nador 
na época, dizia: "Não, tem-se que cumprir; o Legislativo tem 
direito". Agora, mandou dizer também que não pode. É um 
mistério estranho! 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• mC permite um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Pois nãQ. 

O Sr. Jutahy Magalhães- EstoU estranhando essa infor
mação porque; .. 

O SR. GERSON CAMATA -Chegou agora, há uns 
15 minutos. - - - - -

O Sr. Jutahy Magalghães- ... na realidade, pode. Temos 
o direito de solicitar contas e inforrnaç6es,oc6nforme foi feito 
pelo Senador Jamil Haddad, quando pediu a movimentação, 
na época do Plano Collor. Houve uma vasta discussão em 
torno desse assunto, e o Banco Centrar tinha uma interpre
tação a respeito. Nós, da Comissão de Justiça, derrubamos 
aquela interpretação; o Plenário aceitou a decisão da Comis
são e fez com que prevalecesse a idéia" de _que podemos, com 
a aprovação do Senado, fazer essas requisiÇões. Porém, temos 
o dever de guardar o sigilo, que alguns chamam hoje de ''"trans
ferênCia de sigilo''; não é uma quebra, mas uma transferência 
de sigilo. _ 

Baseados naquelas informações, podemos fazer as averi
guações que forem necessárias, mas se·m-a-qu_ebra do sigilo 
que nos foi confiada. V. EX" fala em Brasil e Iraque. Meu 
problema na época não era o Banco do Brasil/Iraque. Fiz 
uma série de req•terimentos sobre as transações entre os dois 
países, que mais tarde se tornaram públicas. Recebi inúrileras 
respostas da área militar, do Ministério das Relações Exterio
res, do MinistériO da Fazenda e de vários sétores; e algumas 
respostas confidenciais, que até hoje estãO guardadas no cofre 
do Senado e que nunca vieram a público, porque eram sigilo
sas. Mas temos o direito à informação. Não- conheço bem 
esse epis6dio, V. Ex' é quem o relata, mas é preciso examinar 
ou reexaminar a ·nlatêria par-a saber se temos ou não esse 
direito, 

O SR. GERSON CAMA TA -A Comissão de Justiça 
e a Mesa reiteraram-no. Mas estou comunicando que desisti 
do pedido, porque já recebi infOrmação de que "emborra
charam" a questão e não adianta mais reque_rer! 

Há um outro episódio relativo a essa matéria e que mostra 
como é difícil para o Poder Legislativo apurar certos fatos. 

·Na CP! do PP - o Senador Chagas Rodrigues lembra-se 
disso-~ houve um outro caso interessantísSimO: fiz uma série
de pedidos de informação_ à _Petrobrás com relação às plata
formas flutuantes. A empresa enviou uma cat:ta surpreendente 
para a CPI, dizendo que não poderia prestar as informaçõ_es, 
pois eram tão secretas e sigilosas que sequer o Po_der Legis
lativo delas poderiam tomar conhecimento. Nesse caso, pode
ríamos ter fechado o Congresso e colocado a Petrobrás para 

governar o País, porque ela está acima do bem e do mal, 
acima de tudo! 
. Há ilhas de poder no Brasil, determinados núcleos, deter
ririnados "cristais" sobre os quais nem o Poder Legislativo 
governa. Só há uma maneira de se fazer isso: quebrar o mono
pólio e colocar a Petrobrás para competir. Essa é a resposta 
que o Poder Legislativo deveria ter dado. Mas a Petrobrás 
é muito ousada. Em relação ao projeto dos poluentes, o Brasil 
é o ú_nico País do _tp._u~d_o _q~_e pode reduzir 70% da poluição 
de gás carbónico na emjssão dos autom6veiS se adicionar 22% 
de gasolina. Portaria do Presidente da República obrigã. nesse 
sentido, e a Petrobrás não a cumpre. Agora há uma lei sancic:m
da pelo Presidente da República, que ela também não vai 
cumprir. -

Esteve aqui, em uma audiência pública, um representante 
da Petrobrás,_ que fez a seguinte "Observação: corno _v-ai haver 
o Mercosul, O Brasil não pode diminuir 'a poluição· dos seuS 
cátros porque é preciso faZei uma gasolina-igual à do Paraguai, 
do Uruguai e da Argentina. Ou seja, ac}uele que tem 90% 
da frota - o Brasil -, tem que padronizar a sua frota -pela 
dos três países qUe têm 10% da mesma. Eu acreditava que 
deveria ser o COrihári.ó: áquele que tem 10% padroniza pelo 
que tem 90%, até para que o Brasil possa fornecer álcool 
e menos poluição aos países integrãrites do Mercosul. 

No dia da reunião, eu disse que informaria -ao repfeseri~ 
tan,te da Petrobrás que esta empresa é brasileira, porque ele 
estava achando que ela era Arg~ntina! Ele estava aqui defen
dendo o mercado de carros da Argentiria. E s'Olicitou a dimí
nuição da poluição através dª adíção do álcool. M;as não vão 
cumprir a lei. 

Depois que a Sr~ Erundina saiu da Prefeitura, São Paulo 
colocou em vigor uma lei municipal. Nenhum veículo pode 
transitar no Município sem que no __tanque do s_eu carro haja 
22% de álcool adicionado à gasolina, o que diminui a poluição 
em São Paulo. Na época, -pensava-se em proibir o- trânsito 
de veículos no centro _de São Paulo no período de_ inverno. 
A lei da Erundina resolveu. Mas a ex-Prefeita teve que cOlocar 
guarda municipal para fechar os postos de gasolina. porque 
~a Pe_trobrás mandou dizer que não cumpriria a lei municipal. 

E agora, vamos às_ pr"ov3.s: está sancionà.da a -lei pelo 
Presidente da República, e tenho certeza que a Petrobrás 
não vai cumpri-la, porque já disseram que o problema de 
combustível é diferente e que o Congresso rião entende desse 
assunto. _ 

É necessário, nesse episódio, que a Petrobrás entenda 
- foi o que eu disse a um representante da empresa _- que 
não é a Petrobrás que vai impor ao Congresso o combustível 
que ela quer. É o Congresso que, em nome da sociedade 
brasileira, vai dizer á referida empresa qual o combustível 
menos poluente que a sociedade brasileira quer. Mas ela pensa 
o contrário; é ela que impõe o combustível, o óleo diesel 
e o querosene que deseja. 

O Poder_Legislativo está levando tanta pancada que tam
bém precisa começar a dar algumas, poiS, como representante 
da s_ociedade brasileira, tem o direito de_ exigir. 

A informação que eu queria do Banco do Brasil/Iraque 
era saneadora, porque-sei o que ela continha; mas apagaram 
tudo. Conseqüentemente, desisto da informação. 

Foi lamentável o fa_to de o Congresso ter perdido a disputa 
com os tecnocratas do Banco Central. Não se_ trata dos Minis
tros da Fazenda~ O último expediente que chegou ne~e sen
tido dizia que a informação nãO pOderia ser concedida porque 
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se tratava de um acordo bilateral muito secreto. E o Banco 
não é s6 brasileiro. Quer dizer, eles não querem, etes não 
dão informação. E nós aceitamos. 

Sr. Presidente, creio que o Congresso tem que ter força. 
Se o atual Presidente do Banco Central não _está correspon
dendo às expectativas, vamos tirá-lo e-substitui-lo por outro 
que possa fornecerá informação que o congresso deseja. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB _:. BA. Pron~~cia 
o seguinte discurso.)- Sr. Preside.nte, s•~ e Srs. Senado.r~. 
a Empresa Brasileira de Correios e TelégrafOs .....:..__ ECT foi 
apontada, no ano passado, pela revista Exame, edição Maiores 
e Melhores 92, como a melhor empresa de serviços públicos 
do País. A ECT foi apontada, tambt!m, como a instituição 
brasileira de maior confiança e credibilidade junto à popula
ção, sendo sua eficiência reconhecida até no exterior. 

Os serviços postais brasileiros ocupam o oitavo lugar do 
mundo em volume de tráfego, e _são postados, em todo o 
País_, 15 mi1hões de objetos por dia. Desempenhando_ suas 
funções como uma empresa do Primeiro Mundo, a ECT fatu
rou, em 1992, I bilhão e 400 milhões de de) lares, possui 71.600 
funcionários, 12.000 lojas próprias e 1.700 franqueadas, e tem 
um papel social muito grande em todos o.s r.incões do nosso 
território. Funcionando como um verdadeiro banco de servi
ços. a ECT é caJ?ãz de realizar, hoje, uma surpreendente 
gama de operações, indo muito ~lém da simples entrega da 
correspondência convencional, oferece-ndo sua rede e. sua in
fra-estrutura para operações como pagamento de-cOnJas_, .de 
impostos, ou entrega de talonários do INSS .. 

Embora possa se vanglOriar dessa externa gama de servi
ços prestados eficientement~ em. todo o território nacional. 
a ECT tem sido- alvo, desde o final da década de 80, de 
graves denúncias de incoerências no âmbito administrativo 
e de ações judiciais· devidas a desmandos comet:jdos por sua 
direção. 

Nos últimos três anos, inúmeros- proriunciame_ntos têm 
sido_ feitos, nas duas Casas do.-ConE;resSo __ Nacional, para de
nunciar as arbitrariedades, as irregularídades e os abusos ~o
metidos pela direção da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Des_de 1990 existem graves açusaçõcs envolvendo 
a administraÇão -da ECT; as quais vêm sendo apuradas por 
auditorias do Tribunal de Contas da União. 

Em 1989, a Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares : FENTECT, 
notificou a direção da ECT sobre a contratação de pessoal 
sem concurso público, contrariamente ao qUe dispõe o ãrt. 
37 da Constituição Federal, devido ao fato de a empresa ter 
publicado anúncios para a "admissão imediata" de pessoal, 
tendo a Justiça determinado a suspensão das referidas contra
tações. 

Simultaneamente a essas corifrãtaçóés ao arrepio da Lei 
Fundamental, cerca de 2.000 (dois mil) tra-balhadores da ECT 
foram demitidos, na sua grande maioriã Sem jUsta cãusa ;tendô 
a direção da empresa alegado, na época, que as referidas 
demissões tinham ''motivação técnicã.'', fato posteriormente 
contrariado pela re~lidade._ 

Tais demissões, embora realizadas no limiar da vigência 
do art. 15 da Lei n• 7. 773, de 9-6·89, foram consideradas 
ilegais pela Delegacia Regional do Trabalho, tanto no Distrito 

Federal quanto em outros Estados da Federação. Mesmo após 
a vigência: da Lei Eleitoral, acima mencionada, a ECT manteve 
a realiza_ção de demissões arbitrárias. 

A despeito das notificações feitas pela FENTECT, a dire
ção da empresa admitiu, sem concurso público e no limiar 
do prazo de proibição das admissões estabelecido pela Lei 
Eleitorãl, quatro mil trezentos e noventa e oito empregados, 
dentre os quais se incluem cinco que tiveram suas contratações 
anteriormente anuladas por determinação da Justiça. 

Sr. Piesidente, Srs. Senadores, se o art. 37, II, da Carta 
Magna exige prévio concurso público para a admissão de servi
dores. a ECT e seus dirigentes não podiam afrontar tal ordena
mento, sobretudo quando paira sobre tais contratações forte 
suspeita de tratar-se de um "trem da alegria eleitoral". 

A partir de 1990.". incompreensivel.~ente, os ve!ltos do 
reg"íme anterior se toniaram mais fortes dentro da empresa, 
tentando fazer calar as lideranças sindicais existentes na ECf. 
Diante das denúnci.as de escândalos envolvendo a V ASP e 
os dirigentes da emp-reSa, que responsabilizavam o Presidt:nte 
da ECT, José Carlos Rocha Lima, e o SecretáriO Nacional 
de Comunicações, Joel Marciano Rauber, pelo rombo de Cr$ 
168 milhões -denúncias essas confirmadas pelo TCU -, 
~ dtn~ção da ECT suspendeu o Contrato de 36 dirigentes_sindi
cais, -em todo o País. 

Apesar de as leis garantirem estabilidade para os dirigen
tes sindicais, a dir'eÇão da ECT ~ suspêndeu o contrato de 
trabalho daqueles q.ue haviam feito- a denúncia incial. Incapaz 
de compreender qu,e as entidades sindicais não estão infrin
gindo nenhuma lei _ao_ fiscalizar a gerência da coisa pública, 
os dirigentes da enipresa puniram as lideranças dos trabalha
dores, como nos tenipos do regime anteior .. e até hoje a~nda 
existem -dirigentes "slrldicais com çontralos suspensos· desde 
aquela época. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não bastassem os fatos 
acima mencionados, em junho de 1991, trezentos modestos 
funcionários, inclusive uma senhora grávida de cinco meses, 
foram sumariamente demitidos, durante uma greve que_con~a
Va com o apoio da esmagadora maioria dos funcionários. Esses 
servidores recorrerc,tQ1_â greve como forma de luta, para que 
fossem recebídos em adudiéncia e ouvidos nas suas reivindi
cações de reposição salarial. Como a ·atitude intransigente 
e autoritária da direção da empresa, evidenciou-se uma nítida 
desobediência ás nórmas trabalhistasem vigor, que asseguram 
a impossibilidade de dispensa de funcionários durante a fase 
da greve, salvo por justa causa. A admi!lis~raçã() da Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos _desrespeitou o art. 9"' 
d.a Constituição Federal, que assegura~~os trabalhadores o 
livre direito ao exercício da greve. . 

Os trabalhadores dos Correios e Telégrafos que fizeram 
greve de 7 a 15 de junho de 1991 foram arbitrária e irregular
mente demitidos pela direção da empresa, pois esta, a dotando 
atitude e mecanismos absolutamente pr_epotentes e ilegais com 
vistas a intimicfaf os funcíõnários, começou a demitir desde 
o início da greve,e não a posteriori. 

Ao adotar medidas hoje descabidas _contra seus funçio
nários, a direção da ECT tratou injustament~ os .empregados 
que reivindicam direito mais do que natural, mais do que 
justo, tendo em vista os baixíssimos salários, e demonstrou 
claramente não reconhecer a ação sindical como uma expres
são _do poder social permitida pela Carta Magna de 1988. 

Sr. Presidente, Srs. S~nadores, é negável que a direção 
da empresa ·,iiriha mantendo práticas administrativas inacel-
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táveis nos tempos atuais. No corrente ano, às vésperas das 
negociações trabalhista, a presidência-da ECT suspendeu o 
contrato do Secretário Nacional de Negociações Coletivas, 
demonstrando toda a prepotência e iii transigência Que vinham 
sendo as marcas- registradas de sua administra-ção. - -

Felizmente, no dia 28 de setemb!O pas-sado, o Presidente 
Itamar Franco demitiu- o Presidente JoSé Carlos da Rocha 
e determinou a abertura de sindicâriciá -para apUrar todas 
as denúncias de irregularidades em sua gestão, com base no 
dossiê preparado pelo Síndicato doS Empregados da Empresa 
de Correios e TelégrafoS, que o acusa de ter dado continuidade 
a irregularidades cometidas por seu antecessor, Joel Rauber. 
que fora chamado a exercer as funções de ~ecretário Nacional 
de Comunicações no Governo Collor. 

O ex~ Presidente da ECT, que anteriormente havia sido 
Vice-Presidente da empresa, vinha resistindo no ca-rgo desde 
o governo passado, devido a seu forte apadrinhamento políti~ 
co. A permanência do baiano Rocha Lima tornara-se, entre
tanto, insustentável face a infinidade de denúncias feitas contra 
ele- denúncias que, como mencionei, foram apuradas pelo 
Tribunal de Contas da União e incluem, por exemplo~ a com
pra sem licitação de quinhentas Kombis e 253 caminhões na 
concessionária Brasal; a aquisição irregul.ar de equipamentos 
para triagem automárica de correspondências;a ausência de 
licitações para a concessão ded franquias; a autorização de 
pagamentos antecipados às empresa de aviação - principal~ 
mente a Vasp- por serviços prestados no transporte de cor
respondências,-obrigando, neste último Caso, a ECT a contrair 
empréstimos junto ao Banco do Brasil. Diante de_ tantas irre~ 
gularidades, não cabia ao Presidente da República nenhuma 
outra decisão que não fosse a de demiti-lo. Inexplicável foi 
a substituição do ex~Presidente da ECT p_or pessoa do mesmo 
esquema-político, esquema: este responsável por muitas irregu
laridades denunciadas por servidores da empresa e que neces~ 
sitarn uma apuração rigorosa, que se_ torna mais difícil :com 
a substituição efetuaâa. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, no ·momento em que o 
Governo estuda a rcadmfssão de funcionários públicos demi
tidos no Goycrno Collor, e em que os jqrnais vêm noticiando 
que os servidores demitidos irregularmente -seja pelo fato 
de as demissões terem sido dcfinídas em período que antecedia 
eleições, por terem atingido gestantes em licença~maternidade 
ou servidores no exercício de mandato sindical - poderão 
ser reintegrados_. Tendo em vista a decisão do Gover~o de 
deixar a cargo de cada órgão o estabelecimento dos critérios 
para a reintegração dos demitidos, gostaria de fazer um apelo 
à nova administraç·ão da Empresa Brawsileira de Correios 
e Telégrafos para qUe eStude, com seriedade e espírito de 
justiça, a situação de seus funcionários com contrato suspenso 
ou demitidos durante a draconiana gestão do Sr. Rocha Lima. 

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\Pf'L- MT. Pronuncia o se
g_uyinte discurso.) ---:-_Sr_. Presidente, _Srs e Srs. Senadores, 
ã mer:atufi ·rererentc·· ao· aes·envOIVíineiltõ agrícolã riõ .BraSil 
tem realçado a contribuição do setor como fonte de transfe~ 
rência de recursos para outros segmentos da economia. Dife
rentes canais sempre foraqm eleitos, explícita ou implicita
mente, direta ou indiretamcnte, para concretizar essas transfe
rências. 

Essa verdade explica-se facilmente se considerarmos as 
conjunturas especificas da agricultura nacional, no seu amplo 
espectro, ao longo dos anos, a partir do crescimento do pro~ 
cesso de urbanização e de industrialização do País. Em primei~ 
ro lugar, a imensa maioria dos produtores rurais não possui 
capital disponível para melhorar a tecnologia ou para efetuar 
o plantio desejável com recursos próprios. Em segundo, por~ 
que agricultura e sistema financeiro são duas realidades anta~ 
gónicas, de modo particular em países de capitalismo indisci
plinado e de inflação- perversa como é o CasO do Brasil. Nesse 
contexto, o agricultor, especialmente o pequeno e o médio, 
que recorrer a empréstimos bancários expõe-se ao risco de 
tudo perder, sobretudo seus bens imóveis. 

Prova desse fato são as recentes declarações da Presi
dência da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
perante a Comissão Parlamentar que investiga as causas do 
endividamnento da agricultura, no sentido de que o sanea~ 
mento financeiro do s.etor é .fundamental para assegurar a 
"retomada do desenvolvimento econõmico." Tratar-se-ia, ba~ 
sicamente, de corrigir as distorções criadas em março de 1990, 
por causa do reajuste dos preços mínimos, atualízados com 
utilização de _um índice muito .menor do que o índice que 
corrigiu as dívidas dos produtores, com diferenças de até qua
renta por cento. 

Recentemente o Ministério da Agricultura entusiasmou 
os produtores rurais com a possibilidade de viabilizar o crédito 
mediante a introdução da política da equivalência em produto. 
No entanto, o ânimo arrefeceu~se diante do veto do Senhor 
Presidente da República aO dispositivo da Lei de 
Diretrize's Orçamentárias que pi'e-vla 3 emissãO·de títulos públi~ 
cos federais destinados ao fiáanciamento da POiítiCâ: de Garan-
tia de Preços Mínimos (PGPM). . 

O veto do Presidente preocupa sobremaneira o setor agrí~ 
cola, pois o sistema de equivalência, com isso. corre ·o risco, 
já ao nascer, de repetir o fracasso do Programa de Seguro 
do Crédito Rural (Proagro). Pelo fato de o Governo não 
estar ressarcindo as indenizações pagas pelos bancos, aos quais 
deve cerca de 200 milhões de dólares. as instituições fínan-:.. 
ceiras não mãis estão liberando recurSos· para O se guio agríco..: 
la, com a conseqüência de que o agricultor, para ter acesso· 
ao crédito, é Obrigado a assumir o riwsco de perda da safra, 
com total prejUízo seu. · 

Além de todos esses problemas, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. o Ministério da Agricultura regionalizou preços 
mínimos para os produtos agrícolas e elevou de 12,5 para 
18% os juros do crédito agrícola para financiamento dO plantio 
de soja. 

Essas medidas poderão tornar inviável o plantio de soja 
nas regiões mais carentes como é o caso do Estado de Mato 
Grosso. · - ~ . 

Se tal Ocorrer, haverá graves prejuízos para o Estado, 
e para o País, pois o Mato Grosso produz hoje ·3,6 milhões 
de toneladas de grãos por ano, com urra área plantada da 
cirdem de 1 ,5 milhão de hectares _e um rendimento médio 
por hectare de 2,5 mil quilos, rendimento considerado muito 
bom no contexto do Brasil. 

Perde o País, também, inclusive em face da perspectiva 
de diminuição da produção mundial de grãos na safra de 
1992/93, segundo dados divulgados pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos. A diminuição é resultado 
dos problemas causados pelas enchentes ocorridos no meio
oeste e pela seca que assolou o sudeste desse país. 
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Expresso, portanto, Sr. Presidente e Srs. Seandores, des
ta tribuna, meu protesto contra uma -política restritiva ao crédi
to agrftola que vem demonstrar, mais uma vez, a visão inade
quada do Governo em referência à problemática e á potencia-
lidade da agricultura brasileria. --

Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando p3.ra a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min 
a seguinte--

ORDEM DO DIA 

- l--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 175, DE 1993 

(Em regime de urg,.ência, _nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 175, de 1993 (n•4.153/93, na Casa de origem), déiniciativa 
do Presidente da República, que inclui a categoria funcional 
de Agente de Portaria no Anexo X da Lei n' 7 .995, de 9 
de janeiro de 1990. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 135, DE 1993 -COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos terriios do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úiiico, do Projeto de Lei do Senado 
no:> 135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador PJ,:dro 
Simon, que acrescenta parágrafo aoart. 38 da Lei no:> 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício do 
sigilo bancário as· pessoas que menciOna, tendo _ _ __ __ 

Parecer, proferido em Plenário-. Relator: Senador José 
Richa, em substituição à ComiSsão de Assuntos Económicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N• 59, DE I993 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento fntemo) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da- Cârrlara 
n' 59, de 1993 n' 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o _salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-4-
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 do dis
posto no § 29 do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n'' 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. · 

-5-
. REDAÇÂO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1993 

DiscuSsão, em turno único, da Re"d3Ção Final (oferecida 
pela Comissão DireiOr3-_em seu Piiecú no:> 393, de 1993) do 
Projeto de Resolução:n: 86, de 1993, que autoriza· a Prefeitura 
Municipal âe Apucarana (PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, 
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- PEDU~ no valor de até sessenta e cinco milhões e .quatro-, 
centos mil cruzeiros re~iS. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 115, DE 1992 
Discussão, em ttirno úilico, do.Projeto de Lei da Câmara 

n' 115, de 1992 (n• 4.620/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a adoção do imóvel 
que menciona, tendo 

Parecer favôrável, sob n9 346, de 1993, da Comissão 
:- d~ Constituição, Justiça e Cidadania. 

-7-
PROJETO'DI!: DECRETO LEGISLATIVO 

N• 40, DE I993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos terni.Os do 
art. 281 do Regimento Interno) 

~ Discussão, em tuiJIO_ único, do Projetá de Decreto Legis
lativo n• 40·, de 1993 .(n• 321/93, na Câmara dos Deputados), 
que- aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre 
a Doação de Equipamento à Unicamp, no valor de vinte 
e um milhões de ienes, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, 
em 14 de maio de 1993, tendo 

Pa_recer favorável, sob n9 410, de 1993, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

· N• 57, DE I991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 
De autoria do Senador Marco Mac!el, que dispõe -sobre 

o exercício âaprofissão de Técnico em Turismo. (Dependendo 
de parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ Est:lÍ enÓÚ-
rada a sessão. · -- - - -

(L_f!_Vanta-s~ a se§_~ãOàs 13h40min.) 

ATA DA 208• SESSÃO, REALIZADA 
EM 5 DE OUTUBRO DE 1993 

(Publicada no DCN Seçáo II, de 
6 .de outubro de 1993) 

Retificação 

Na página 9490, 2~ co1Unã, na numeração do Ane
xo ao Parecer _n9 342, de 1993, 

Oiíd"lN~~o A~ PARÉCER N• 2.342, DE 1993 
Leia-se: 

ANEXO AO PARECER N• 342, DE 1993 
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ATA DA 212•SESSÃO, REALIZADA 
EM 8 DE OUTUBRO DE 1993 

(Publicada no DCN-'- Seção II, de 
9 de outubro de 1993) 

Retificações 

Na página 9563, 1~ coluna, nas assinaturas cons
tantes do Parecer no 349, de 1993, 

Onde se lê: 
Chas Rodrigues Presidente, 

Leia-se: 
Chagas Rodrigues Presidente, 
Na página 9565, 1• coluna, na fala do SR, PRESI

DENTE (Chagas Rodrigues), 
Onde-se lê: 

A Presidência convoca sessão_ extraordinária a 
realizar-se hoje, às llhlOmin, com a seguinte 
Leia-se: 

A Presidência convoca sessão-extraordinária a 
realizar-se hoje, às llhlmi~, -com a seguinte -

ATA DA 213• SESSAO, REALIZADA 
EM 8 DE OUTUBRO DE 1993 

(Publicada no DCN- Seção II, de 
9 de outubro de 1993) 

Retificação 

Na página 9566, 1~ coluna, ila ab_útura da sessão, 
Onde se lê: -

AS IS HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 
Leia-se: 
As 11 HORAS E !MINUTO; "ACJ{A!VI-SrPR'E-

s"ENr"Esos-sRs:sÉtMtiÕRES: .... 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
30~ Reunião, realizada em 20--de outUbro de 1993 

Às onze horas -e vinte e cinco:"iniin.i:t6S a_-cdO dlà vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa e três, na Sala de 
reuniões da Comissão-, :Ala Senador Alexandre Costa, sob 
a Presidência do Senador João Rocha, com a presença dos 
Senhores Senadores Raimundo Lira, Pedro Teixeirã, Jonas 
Pinheiro, Ronan Tito, Esperidião A.min, Moisés Abrão, Dir~ 
ceu Carneiro, Gilberto Miranda, Albano Franco, José Richa, 
Bello Parga e Beni V eras reúne-se a Comissão i:le ASsuntos 
Económicos. O Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da Reunião anterior, que 
é dada por aprovada. A Presidência esclarece que a presente 
reunião destina-se à exposição dos Senhores P~_9ro Malan, 
Presidente do Banco Central do Brasil, e André Lara Resen
de, Negociador da Dívida Externa sobre "a distribuição das 
opções dos bancos credores externos estrangeiros pelos instru
mentos previstos no acordo sobre a dívida externa de médio 
e longo prazo do setor público". Inicia-ndo os trabalhos o 
Senhor Presidente franqueia a palavra aos expositores, após 
as exposições iniciam-se os debates onde usam a palavra os 
Senhores Senadores Ronan Tito, ESperidião Amin, Gilberto 
Miranda e José Richa. Encerrados os debates o Senhor Presi
dente agradece a presença ~os expositores e declara cl!mprida 
a finalidade da presente reu-nião. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente declara encerrada a reunião às doze horas 
e quarenta e cinco minutos, lavrando· eu, Dirceu Vieira Macha~ 

1do Filho,. a presente ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. -Senador João Rocha, Presidente. 

-ANEXO A ATA DA 31i' REUNIÃO DA COMIS-
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZA

. DA EM 20 DE OUTUBRO DE /993, ÃS I iH25M!N, 
ÍNTEGRA DO ACOMPANHAMENTO TA QUI· 
GRAFICO, COM PUBLICAÇAO DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO, SENADOR JOÃO ROCHA. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Está aberta a 
30~ reunião da Comissão _de_ Assuntos EconômfcoS. Temos, 
como pauta única, as exposições do SÍ'. ~edro M?lan! Presi
dente do Banco Central do Brasil. e do P_r. André L~ra.Resen
de atual negociador da dívida externa, sobre, a Mepsagem 
n" 364/93, que submete à apreciaÇão do Senado Federal a 
distribuição das opções dos bancos credores estrangeiros pelos 
instrumentos previstos no_ acordo sobre a dívida externa de 
médio e longo prazos do setor público. 

Antes de passarmos ao período de argüições e esclareci~ 
me-htos, CohCedo a palav~a ao Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN....:.... MU.it? 9brigãq~, nobfe Sena
dor João Rocha, Presidente da Comissâo de Assuntos Econó
micos, muito obrigado pela presença, ilustres. SrS. senadOres. 

Procederei a uma introdução e depois passarei a palavra 
ao Negociador-Chefe da dívida externa, Dr~ André Lara Re~ 
sende. 

É um prazer voltar a esta Comissão. Tivemos aqui a 
presença do então Ministro GUstavO Krause e do então Chan:
celer Fernando Henriqu-e eardoso, no dia 26 de nOvembro 
do ano passa-do, para apresentar a minuta _do sum~rjo dos 
principais ternios do acordo que havíamos alcançado com os 
bancos comerciàis em Nova Iorque.-

A comissão reuniu-se nos dias 2, 3 e 10 de novembro 
de .1992, quando votou o relatório do nobre Senador José 
Fogaça, aprovando os termos do acordo. 

.. No dia 21 de dezembro de 1992, o Plenário do Senado 
aprovou o relatório e o pareCer do Relator, Senador José 
Foga-ça, e no dia 29 de dezembro ele foi publicado no Diário 
Oficial. É essa também a datã da documentação que distribuí
mos a partir do inJcio deja!l_,eiro para_ o universo de_ credores. 
~mpreendemos~ entre o final de janeiro e o i~cio <Je fev~reiro, 
t.i:m périplo que nos levou a seis das principais capitais finan~ 
ceiras do mundo, onde falamos para cerca de mil çredores. 
E a Partir do-início de fevereiro começaram a chegar os telegra
mas de comprometimento. 

No dia 15 de março, como é_ sabido, alcançamos a massa 
crítica. Nesse ponto, quero chamar a atenção dos senhores 
para o fato de que, na nossa interpretação legal, todos aqueles 
credores que no dia 15 de março de 1993 encaminharam os 
seüs telegramas ao :1;\anco Central estavam fazendO duas cai~ 
sas:ptimeiro, endosSarido os termoS- do acordo tãl como nego~ 
ciado e aprovado pelo Senado Federal; segundo, indicando 
a sua primeira esColha entre as seis opções, os seis instrumentos 
financeiros do cardápio qUe foi negociado. 

Quanto à distribuição, anunciamos no final de março 
e comunicamõs fÕrnú.lmente ao comitê de _bancos credores 
que nós a considerávamos desequilibrada. 

Esse ponto é importante, Srs: Senadores, porquanto nós, 
no contexto do processo da negociação, negociamos o direito 
contratual do Brasil de afirmar que os termos dos instru
mentoS, ria -veràaàe, foram concebidos contando com urna 
certa distribuição equilibrada entre os instrumentos do cardá~ 
pio. 
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Permito-me ler a sessão reJevante do acordo que diz o 
seguinte, págüla 19 do texto aprovado pelo_ Senac:Jo Federal: ,. 

"Os termoS das opções de permuta de principal 
se fundamentam numa projeção de uma distribuiÇãO 
equilibrada entre essas opções de pe_rmuta de principal. 
Se a referida distribuição não for alcançada, o Brasil, 
tendo informado todos.os credor~s da distribuição ini
cial, poderá soliCitar qúe tOdos os credores realoquem, 
em bases volutárfas, todas ou unla parcela de suas esco-
lhas orígina"is. -- - _ __ _ ___ . 

Se a distribuição -~eCorfente_ de qualquer realo
cação contínuat desequilibrada, o Br:_flsil reserva para 
si o direito de retirar a oferta de permuta descrita neste 
plano de financiamento de 1992." 

A primeira seleção dos bancos foi. a nosso juízo, extrema
mente desequilibrada na medida em que, arrendondando os 
números, a escolha recaiu em cerca. de 64% no bónus ao 
par, que é um bónus em que a conversao_ se faz ao par. _Na 
verdade, ele tem vantag~ns para o País, na medida em que 
as taxas ficam fiXas entre 4% e 0% sem spread até o ano 
2000 e fixa em 6% até o ano 2023,: IÍlas. tem; paTa o País 
o custo ·de garantia de princuipal em 12 mese_s de juros . .é 
um custo alto na medida que a conversão se faz ao par. 

O Bônus com deságio (aquele que impõe um deságio 
de 35.% na dívida sendo convertida no momento da conversão, 
isto é, o que era 100 passa a valer 6.5 e a partir daí incíde 
uma taxa de juros de mercado, libor mais 3.16%) contou 
apenas com 18% das opções dos _credores. E nós indicamos 
claramente o restante; os outros20% toram distribuídos entre 
as quatro opções. Comunicalnds ao- cOnlitê qUe .essa distri
buição era inaceitável para o País e demos início a um processo 
de negociação para a busca de uma distribuiçá<imais equili
brada. 

Em uma série- de conservas informciis, Com vários dos 
senhores aqui presenteS~ inchiSiVe nuin aimoço ou café da 
manhã organizado pelo então Ministro das Relações Exte
riores no Itamaraty. _propusemos que deveríamos estabelecer 
uma- clara regra de que deveríamos ter, ng_ míniino. 35% 
do total da dívida, dirigida ao bónus de deságio - aquele 
que leva um desconto .de 35% nq riioinento de conversão 
-e no máximo 40% nO bóD.us ao par. Queríamos fazer com 
que o bónus ao par baixasse do patamar de 64%, onde ele 
estava em março de 1993, para menos de 40%, e que o bónus 
com desconto subisse dos 18%, onde estaV(f em_-marÇó, para 
pelo menos 35%. · 

Essa negociação foi complexa, houve muita resistência, 
em particular quanto ao mínimo de bónus Cõin- deságio. Tive
mos que não s6 definir o agregado, mas também acordar 
certas regras que ·iriam'~Caractetizã"r· as eSêólhas individuais 
de cada um dos credores para que lá chegássemos. 

Isso foi negociado com o Con:iitê, a.COrd3Iri6s alguns meca
nismos pa:ra essa -reàlocação, ela foi expressa em telegrama 
assinado pelo já Ministro da Fazenda, Fernando-Henrique 
Cardoso, em maio. Demos Uril prazo até julhO pã.ra" que essa 
realocação tivesse lugar e nesse iiiésniõ- período, em julho, 
demos início à discussão da documentação definitiva desse 
acordo. 

O trabalho foi demorado, tomou-nos õtnn.eses de julho, 
agosto e boa pa:rte- de setembro; porque· se tratam de cerca 
de 50 documentos, aproximadament_~ de 42 .çontratos.-- alguns 
milhares de páginas. O trabalho demandou o tempo necessário 
eestã hoje concluído, mas precisamos;para que éle seja.distri· 
buído para o universo de credores, que a distribuição final 

a' que nós chegamos, ~-que será apresentada em breve pelo 
Dr. André L ara Resende, tenha o endosso e o respaldo do 
Senado Federal. 

O Senador José Fogaça- quero registrar aqui, Sr. Presi
dente- fez um trabalho admirável como Relator, como havia 
sido admirável o trabalho empreendido pelo Senador Ronan 
Tito por ocasião do acordo negociado pelo embaixador Jório 
nausfer. -o parecer do Senador e a Resolução aprovada pela 
Comissão e pelo Plenário do Senado Federal dispunham que 
a distribuição final teria que ser submetida a esta Comissão 
e ao Plenário, e o Senado teria que emitir ·uma resolução 
autorizando a emissão dos bónus. .-

É istO qUe nos ti:-a.Z-ãqui hoje: precisamos que a Coinissão 
_ de Assuntos Econômicos, se lhe parecer adequado, endosse 
a distribUição ffria.J a que nós cheguemos e qu_e demos início 
ao trabalho, após a designação do Relator. de um parecer 
que deverá ser encaminhado ao Plenário do Senado. 

Q"Ual é a razão de estarmos aqli.i agora? No bojo da nego
ciação, efetuamos duas mudanças do acordo. orginal, tal como 
aprovado pelo senado. 

A primeira delas é a seguinte: ó volume de recursos de 
garantia com· ó qual o Brasil deve comparecer na data da 
troca, nós, no bojo do processo de negociação, reduzinios 
os _3 ,2 bilhões de dólares originais para 2,8 bilhões, depois 
de" longa e extensa di~c_ussão ·com o Comitê. · 

O acordo, tal como aprovado, menciona 3,2; a doCumen
tação que estará sendo djstribufda para o universo de credores 
já menciOna 2,8, qUe fOi o nú_máo que acordamos com o 
Colnitê.· - -

.A _outra razão é a seguinte: esse documento também, 
tal como "!Provado pelo Senado, çljzia que a data final para 
troca deveria ser 30 de novembro __ des_~eano_,_e nós, em nego
ciação com o Comitê - a: razão priitCipal sendo que a nossa 
variação não Seria factível com um acordo com o Fundo Mone
tário Internacional antes dessa data - entendemos a data 
de término, v_ale dizer, de conclusão do acordo e emissão 
dos bõnus para até 28 de fe_yereiro de 1994. 

É essa a outra mudança dos termos de acordo que precisa 
ser endossada não só. pelo Senado - e .espero que o seja 
-mas também pelo universo de credores .. E para tal precisa
mos distribuir a documentação, que já se encontra pronta, 
e procurar ter a chamada massa crítica- 95%-dos credores 
-expressando sua adesão ao acordo com essas duas grandes 
modificações: a redução de 3,2 para 2,8 e a extensão da data 
da troca de 30 de novembro para 28 de_ fevereiro. 

O ideal seria qu-e tivéssemoS íSso i-Csolvido até 30-de 
novembro deste ano. Para tal, é desejável que tenhamos o 
endosso do Senado Federal tão breve quanto· possível, porque 
estamos retendo a distribuição da documentação - e não 
poderia ser de outra- forma --:-_até que o Senado Federal se 
prOilunCie sobre a questão. Mas o prazo é curto, já estamos 
em quase· final·de outubro e gostaríamos que o processo de 
distribUição se realizasse tão breve quanto possível, para que 
a data do começo da assinatura pudesse se dar ainda em 
novembro-- em data a ser fixada, a depender da agenda 
do Senado _,e para que as adesões ao_ acordo, tal como 
modificado, conl a nova distribuição que o Dr. André vai 
aumentar· agora·;- fossem acordadas até 30 de novembro. 

Há vários passos intermediários a Serem eriipreendidÔs. 
Isso dependerá um pouco de encaminhamentos de nossas con
versações com o Fundo, na verdade do nosso programa inter~ 
no. Mas continuamos conf_i_'!flt_e_s de que seremos capazes de 
emiti.i Os-bónuS· e implementar esse acordo até 28 de fevereiro 

• 
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de 1994. Há passos, Porém, que precisamos dar agora, e conto 
com a compreensão dos senhores. A guisa de introdução, 
era o que gostaria de dizer. Se V. Ex~ me permite, passarei 
a palavra ao Dr. André Lara Resende, para que exponha 
a distribuição final a que chegamos e para a qual estamos 
buscando o endosso e o- respaldo do Senado, a fim de que 
possamos prosseguir. 

Após a exposição do Dr. André, estaremos à disposição 
de V .. Ex~$ para qualquer pergunta sobre o acordo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Pre>id.ôncia 
da Mesa passa a palavra ao Dr. André Lara Resende Filho. 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE FILHO- Obrigado 
a V. Ex• pela presença. 

Nesta últimà ~i~tribuição -lembrando ã. introdução que 
o Dr. Pedro _Malan fez- chegou-se, finalmente, ao número 
que, de acordo com o que tínhamos combinado com o banco 
e caril o comitê negociador dos bancos, deveria ter o mínimo 
de_35% de bônus de desconto e o máximo de 40% de bónus 
ao par, livre entre as demais escolhas, alternativas e opções 
para os bancos. 

A _opção que chegou ag9ra indde -e essa é uma· opção 
não sobre a totalidade da dívida, até por que ainda existe 
uma parte que não está consolidada, ou seja, ainda está em 
processo finai de consolidação a parte referente a quem são 
os proprietários-'-: em 95.11% do total da dívida objeto desse 
acordo. Dessa perCentagem da dívida objeto de acordo, a 
distribuição ficou a seguinte: _o bónus ao par ficou com 33,16%. 
Portanto, baixou de 64%, que era a opção, para 33,16%. 
O bolo de desconto ficou em 35% exatainente, que--era o 
limite rrifn"irrio quC:(tínhamos exigido. O óônus chamildo float, 
de jurOs variáveis, ficou Cm 5.51 %. O h6D.us de capitalização, 
o chamado c-bom~, ficou- em 20.56%. E o bônus de conversão 
de dívida, que é a base para o dinheiro novo, ficou em 5.77%. 
Os valores enVOlVidos somam, do ponto de vista de principal, 
aproximadamente US$35 bilhões. De novo, depende da con
solidação;-·poUe ser que seja ligeírãmentfdnferior a isso.- São 
sempre aproximações. Sobre o principal, a -ConSolidação está 
muito mais avançada; sobre os juros é um pouco mais difícil.' 
Somam-se a esse valor o chamado dinheiro novo de 88, em 
torno de US$4 bilhões- os banos·brasileiros dão mais algo 
em torno de US$7 bilhões - e os juros atrasados de 91_ e 
94, em torno de US$5 bilhões e meio. Tudo isso somaria 
US$51 bilhões e meio, como uma aproXirrtaçáO"do valor da 
dívida objeto dessa negociação - val_or nominal, valor d~ 
face. 

Para terminar essa primeira eJq:iCHiíÇ-ão-.:...... o Dr. Pedro 
Malan já expós a idéül da questão do cronograma -gostaria 
de lembrar em que fase estamos em outros aspectos. Já cqnse
guimos do Banco_ da lnglaterra que aja como agente cüsto
diante para ã conta em que ficará retido _tudo aquifo que 
não tiver sido consolidado e que será resolvido após a data 
de troca do título de 28 de fevereiro em_p"rinCfpio. Está acerta
do. Temos negociações avançadas com o Federal Reserve 
Bank, de Nova York, e temos como alternativa_o BAS, da 
Basiléia, para sei o agente custodiante das garanti&.s dos títu
los. Os títulos de garantia da díyida_- lembrando sempre 
que as opções que têm garantia são o PAR e o bónus de 
desconto - têm garantias integiais- para principal e juros. 
O FLERB tem gararitia Só para juros: e aS duas outras opções 
não têm garantias. Com relação à emissão dessas garantias, 
que .em princípio será nos bónus de 30 anos --:__Q chamado 
Cupom Zer_o_~_de emissão do Tesouro AmericanO, já estamos 
em um estágio bastante avançado das conversações com o 

Tesouro Americano, que nos informou que estará pronto para 
fazer uma emissão especial desses títulos de 3.0 anos_ e zero 
de cupom tão logo estabeleçamos um acordo _com o Fundo 
Monetário Internacional. Quanto a esse acordo, como V. Ex•s 
sabem, estamos em negociação com o Fundo. Já houve, aqui, 
uma missão técnica do Fundo, no íri.ído do mês de setembro. 
E estabelecemos conversações com representantes do Fundo 
nos dias que antecederam o encontro anual d_o Fundo Mone
tário ·em Washington. Esperamos, portanto, para breve, levar 
adiante as negociações com unia- missão do Fundo. Acredi
tamos que teremos um acordo avançado e bem-encaminhado 
até o início do ano que vem. Neste caso, teremos a emissão 
dos títulos de garantia pelo Tesouro Americano e estaremos 
pfE:parà.dos, portaD.to, para o fechamento do Acordo no final 
de fevereiro. 

Encerro minha exposição inicial. Estamos à disposição 
de V. Ex•s para perguntas e demais esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A palavra está 
franqueada aos Srs. Senadores. 

Co~ ~ p_alavra o Sr. Semidor Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, terei que me 
ausentar, pois irei, em viagem de trabalho, à J:!arreira do 
Inferno para fazer uma visita de reconhecimento. As 12 horas, 
terei que me ausentar. Por isso, peçO a palavra, inidàlmente. 
Desejo fazer uma pergunta para rememorarmos a questão 
do Acordo e vermos totalizado o número maior da nossa 
dívida. 

Portanto, eu gostaria que tanto o Professor André Lara 
Resende como o Dr. Pedro Malan, Presidente do Banco Cen
tral, nos ajudassem a recordar os números. Na questão da 
inadimplência - que foi a primeira negociação, a que V. 
Ex~ se referiu ainda há pouco -, em número cheio, quanto 
totalizaria? Em torno de 9 bilhões de dólares? 

O SR. PEDRO MALAN - A negociação, conduzida 
pelo Embaixador Jório Dauster - da qual o Sr. Senador 
Ronan Tito fOi o Relator - envolveu o pagamento de juros 
apenas atrasados até 31 de janeiro de 1990. O valor era de 
9 bilhões de dólares, dos quais o Brasil pagou 2 _bilhões de 
dólares em cash, e cerca de 7 bilh_ões de dólares - estou 
arrendondando, na verdade era de 7,1- foram bónus emiti.:. 
dos. São eSses bónus que circulam hoje no mercado. Mas 
a discussão foi sobre juros atrasados, apenas, de 1989 e 1990. 

O SR. RONAN TITO - Depois, houve a negociação 
do Clube de Paris. Quais são os números? --

0 SR. PEDRO MALAN - Exatamente. A negociação 
no Clube de Paris~ Sr. Senador, tive~o~_aoportunidade de 
apresentar aqui em reunião particular. Aliás~ contamos com 
um admirável parecer do Relator, Sr. Senador Esperidião 
Am.in. A negociaçãO foi difícil, porque, dos cerca de 13,8 
bilhões de dólares, 8,6 eram atrasados já; e 5,2- venciam nos 
anos de 1992 e 1993, do total de 20 bilhões de dólares para 
o Clube de Paris. Então, foi objeto de negociação cerca de 
13,8 bilhões de dólares. 

O SR. RONAN TITO - Treze bilhões de dólares a 
renegociação, mas há um remanescente dessa dívida com o 
Oube de Paris da ordem. de 7 bilhões de dóJa_r~s? 

O SR. PEDRO MALAN - O montante total é 21. 

O SR. IWNAN TITO - Ok. Muito bom. Nós tivemos, 
depois, o Rel~tório Fogaça, que tratou de quai~ dívidas? · -
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O SR. PEDRO MALAN- Das dívidas a que fez refe
réncia-o Dr; André- Lara-Resende~-Ali, é importante ·notar 
que é dívida de médio e longo-prazos, para com bancos comer
ci3is do setor público brasileiro--; e:Xchiído, portanto_, o setor 
privado, inclusive a PETROBRAS, a Vale do Rio Doce e 
este sistema financeiro púbico -e é paSsível de negociação. 

A soma total a que se referiu o-Dr. André Lara Resende, 
em termos de Principal, são os 35, que são objeto"de conversão 
voluntária: mais 4 bilhões de dólares, arredondando do chama
do dinheiro novo de_88, o que nOs leVa 3 39: mas 7 de_ nossa 
dívida para com bancos brasileirOs no exterior. O que nos 
leva a 46: e mais 5,5 de juros atrasados de 91, os 70% não 
pago~ casb: 92, os_ 50% I_l_ão_ pagos: 93~ -_Os _50%_ nã(? pagos. 
E se JormoS -até, diiãínOs, _2? de fe._vereira "de 1994, os iuros 
de janeiro e feven~iro_de 94, do qual estamos pagando a meta
de, a outra metade deles será convertida em bónus. Em outras 
palavras, dos juros atrasados de 91, 92, 93, e talvez de 94, 
a parte não paga será Convei"tida em bónus, e o valor ~stirnado 
é cerca de 55, no máXimo 6, milhões de dólares. Se adicio
narmos a esse valor aqueles 46 já menciO:Oados, chegamos 
ao total de 52 milhões -arredo nados- que é a díVIda coberta 
por esse acordo tal como -negociado. __ 

O SR. RONAN TITO.- Agora eostiúnos negócia!ldo 
o que remanesce do estoque da dívida c..,m os bancos privados. 
É o saldo da nossa dívida a ser negociada? 

o. SR. PEDRO- MAtAN __;Não, Senador. À d{vida 
que negociamos é essa: cerca de 52 milhÕes d~ dólares. Espera
mos que essa·negociação, uma vez concluída, estabeleça as 
bases para uma solução duradoura para _os próximos 30 anos 
da dívida externa brasileira para com bancõs comerciais. El~ 
será transformada em bónus. E espel-áinos que tenhamos vira
do essa página que nos tornou os últimos 10 anos com renego
ciações_ a cada dois anos, moratórias fatais ou parciais, acúrnu
los de atrasados, enfim, as dificuldades que todos nós conhe
cemos no período de 92 até o presente. Mas não está aqui 
contemplada uma nova negociação além daquela que apresen
tamos aqui no final do ano passado e que foi aprovada pela 
Comissão e pelo Plenário, em 29 de dezembro. Estamos impl~
mentando-a, ainda, buscando levá-la ao término. 

O SR. RONAN TITO - Os 46 mais 6 .. 

O SR. PEDRO MALAN- Quarenta e seis de prinêipàl 
mais seis de juros atrasados. 

O SR. RONAN TITO ~ Aqui chegamos a um total 
em torno de 80 bilhões~ Seria isso? 

O SR. PEDRO MALAN -V. Ex•- somou quanto do 
ClUbe de Paris? -

O SR. RONAN TITO - Clube de Paris, 13 mais 8; 
inadirnplênciã, 7.1; setor público,_qu~ foi ·o do_Relató~io Foga::. 
ça, da ordem de 46 bilhões de pnnetpal e mais 6 de Juros. 

O SR. PEDROMALAN -Juros atrasados. 
O SR. RONAN TITO- Certo. Este é o total: xO bilhões 

de dólares. 

O SR. PEDRO MALAN- Não. A isso, Senador, temos 
que adicionar, nas- nossas dívidas para com as instituiÇ?e·s 
finãnceiras internacionais, vale dizer, FMI, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desenvoblime_nto, as nossas dívidas 
~para com suppliers - créditos de for~necedor:s; ~s nossas 
dívidas de bónus lançados no passado, bonus de dmhe1ro novo, 
o_exitbond, o added bond. E temos de considerar que parte 

da nossa dívida de médio e longo prazo do seto.f público·-
para com bancos comerciais não é toda ela passíVel de renego
ciação. Uma parte pequena não é passível de negociação. 

Além disso, quero chamar a atenção -dos senhores para 
o fato de que a nossa dívida de curto prazo - vale dizer, 
aproximadamente 14 bilhões de dólares, dos quais cerca de · 
8 são privados e 5% ... ~não é objeto de negociação, seja 
ela pública ou privada. E temos que adicionar todas as institui
ções internacionais, todos os suppllers credit, todos os bónus, 
empréstimos, programas que não são, por definição, objeto 
desse tipo de negociação com bancos comerciais privados. 

O SR. RONAN TITO.:..._ V. Ex• teria os números, grosso 
modo, sempre números cheios~ dos nossos débitos, com as 
agênciãs- de desenvolvimento internacional: Fi·.ü, Banco de 
Desenvolvimento? •. 

O SR. PEDRO MALAN -Nao ten.,o o número preciso 
aqui, mas é de cerca de ~2 a 13 bilhões de dólares. 

O SR. RONAN TITO .:..._Total? 

O SR. PEDRO MALAN- Sim. O Brasil se mantém, 
por tradj.çã-o, rigorosamente em dia com_ os seus pagamentos 
para com n Banco Mundial, exceto em alguns casos de defi
ciência de _contrapartida, falta de presteza do Tesouro Nacio
nal em honrar um aval. Estamos, no geral, rigorosamentee 
em dia com o Banco Jnteramericano de Desenvolvimento, 
Banco Muil-diaf e Fundo Monetário Internacional. Aliás, são 

. díVidas, diga~se de passagem, não-passíveis de negociação, 
de acordo com os e_~tatut~s dã.s respectiv_as_ ihstittiiç-ões. 

O SR-.RONAN TITO - Então, poderfamos falar em 
uma dívida total em torno de 107 bilhões de dólares, se somar
mos três das agências de desenvolvimento: FMI, BID e BIRD? 

O SR. PEDRO MALAN -V. Ex• tem que adicionar 
o curto prazo. 

O SR, RONAN TITO- Já adicionei: .14 bilhões: 

O SR. PEDRO MALAN- E a dívida nossa para com 
os bancos comerciais, que nã-o é pãSsfvel de negociação. Não 
tenho aqui o número exato, mas o total a que chegamos é 
em torno de 120~ _ 

O SR. RONAN TITO-Então, estamos com curto prazo 
de 14, agência de desenvolvimento, ·de 13. O senhor falou 
em bônus, e ... ? 

O SR- PEDRO MALAN -Empréstimos-programa, an
tigos emp~é~t!tno~ tip~ AID~ c(>~S~:d"escsa natureza. 

O SR. RONAN TITO -O senhor estimaria em torno 
de 13-bilhões e arredondaria para algo em torno de 120 bilhões 
a dívida total? 

O SR. PEDRO MALAN- Um pouquinho mais. Veja, 
Senador, há uma questão de conversão em diferentes moedas. 
Esses valores são todos em dólares. Parte da nossa dívida 
são- denominados em marcos alemães ou em francos suíços. 
No momento da conversão, para ter um total em dólar, ela 
é, obviamente, afetada pelas taxas de câmbio que estão vigen
do naquele momento. Então, a dívida, às vezes, flutua por 
razões simplesmente de taxas de câmbio entre as diferentes 
moedas. 

O SR. RONAN TITO -Inclusive, nessa estimativa de 
V. S', está também o Fundo Nakasone? 

O SR. PEDRO MALAN- Nossas obrigações para qual
quer tipo de credor estão incluídas aquL 
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O SR. RONAN TITO -Multo obrigado. 
O SR. PEDRO MALAN _::__De nada. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A palavra conti
nua franqueada aos S~. Senadores. (Pausa.) 

Com a palavra o Dr. Pedro Malan. 
O SR. PEDRO MALAN _::__Só queria fazer um comen

táriO para situar aqui um. aspecto da negociação brasileira 
em perspectiva, em relação a uma outra, recentemente con
cluída, que é o caso ~da Argentina. Só para lembrar o que 
surgiu em alguma conversa anterior. 

A dívida argentina -metade da nossa, que foi opjeto 
de negociação - na verdade, só teve dois instrumentos: o 
bónus ao par c o bónus com desconto, ambos exigindo ga,rantia 
de principal e de juros. E lá,_ a distribuiçãu ficou 65% no 
bónus ao par e .35% no bónus com desconto. Quer dizer, 
o custo de garantia por unidade/dívida sendo convertida foi 
maior no caso do nosso Vizinho do que nosso caso. -

Além do mais, a diferença dos casos venezuelano, mexi
cano e argentino, em que a totalidade da garantia teve de 
ser entregue na data da troca - no caso--âo Méxíco, 7,04 
bilhões_ de dólares, no caso da Argentina, cerca de 3,6 -
negociamos em grande medida por conta da nossa preocu
pação com o cumprirriento de uma resolução do Senado sobre 
capacidade de pagam~nto: fizem_os algo inédito na negociação 
que é ter a entrega das garantias escalonada ao longo de 
um período de dois anos. Na verdade, vamos el!_tregaJ;" cerca 
de 2,8 na data da troca, e a difereõça para o total, que deve 
ser em torno de 4 - o André pode_ dizer - ao longo de 
dois anos. Quer dizer, temos roerias· Cond:htra-ção do custo 
da garantia no- momento d3. troca, que é uma característica 
única desse acordo. 

O SR. RONAN TITO -Se o Sr. Presidente me permite, 
gostaria de adicionar mais uma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com !' palavra 
o Senador Ronan Tito. 

o SR. RONAN TITO - Gostaria~ de saber também 
o débito consolidadoy débito interno, e af entrar LFT, flívída 
do Tesouro etc. Porque essas perguntas minhas, Sr. Presidente 
do Banco Central, são na direção de que divulgamos muitos 
anos aqui que tínhamos a maior dívida do _ _mundo, o que 
é uma imbecilidade completa. Porque a nossa dívida em rela
ção ao nosso PIB --::_só assim que se . .rrzensura, UIJia dívida 
- ela é muito menor 7 mas muitíssimas vezes menor, por 
exemplo, do que a dívida dos Estados Unidos da América 
do Norte. Não estou querendo falar em Argentina, México 
etc. Eu precisaria, inclusive, desses números aqurpara fazer 
um confronto e esclarecer à imprensa, porque, muitas- vezes, 
os números podem assustar; mas uma dívida consolidada desse 
tamanho, em relação ao nosso PIB, dc.:sde que ela esteja bem 
escalonada, não se arranje como desculpa que õ Brasil está 
parado, que o Brasil não se desenvolve, que o Brasil não 
vai â frente por causa de sua dívida, ou, principalmente, agora, 
neste momento por causa da sua dívida externa e seu serviço. 

Gostaria de saber duas coisas: a dívida consolidada inter-
na e o custo do serviço da dívida interna, -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Senador, eu não poderia 
concõtdar mais, inclusive, foi uma dificuldade C)ue tivemos 
no próprio processo de negociação. A dívida externa brasileira 

- V. Ex~ considera a dívida que foi objeto deste acordo 
- 50 e poucos_ bilhões de dólares, como proporção do PIB 
em particular, representa pouco mais de 10% 

-Uma das dificuldades que enfrentamos na negociação~ 
no Comitê, foi porque vários membros do Comitê, no inicio, 
eJ;"arn de opiniao de que o Brasil, na verdade, não precisava 
de um acordo de negociação de dívida; que o Brasil tinha 
todas as condições de honrar os compromissos do acordo de 
1988 tal como acordado. 

O SR. RONAN TITO - Mas a questão do Brasil foi 
questão de fluxo, não foi questão de volume da dívida. Por 
isso é importante discutirmos esse-s detalhes, porque evidente
mente, se essa dívida fosse vencida imediatamente, nos desfal
car:i~· Mas, depois de escalonada trinta ano's, em diversaS 
mOdalidades, ela é francamente administrável. 

Agora, apenas para o nosso ·e·ntendimento maior da Co
missão, gostaria de ter.._se possível, a consolidação dessa cha
mada dívida interna. 

O SR. PEDRO MALAN - Pois não. O Dr. André 
tef!l algo a dizer sobre isso? -

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE - Não. Des
culpe, Senador. Como não pensávamos em fala:t.: sobre dívida 
interna, tlão trouxemos o número, mas creio que posso dar 
uma idéia quanto ao significado disso. É muito confuso o 
ponto de vista sobre dívida interna e a principal razão é a 
seguinte: existe a dívida interna total, to~a a dívida mobiliária ' 
interna emitida. Há, no entanto, distinção entre dívida mobí
liária e_ não mobiliária. Est3.n_tos falando sempre em dívida 
interna móbiliária. A idéia é -a- dívida toda que está emitida 
e uma grande parte dela está hoje na Carteira do Banco Cen
tral: é a famosa abertura da caixa preta que termina no fundo, 
com esse processo de final de negociação da díviqa externa. 

Por que isto? Porque, como toda esta díVida do setor, 
essa dívida externa está no fundo -foi depositada no Banco 
Central e aparece como- um passivo do Banco Ce'ntraJ -
puseram: no ativo dele a dívida interna. Então_ ela está com 
dívida interna para cobrir contabilmente, dentro do Banc-o 
Central; o fato é que ele tem um passivo Que é dívida externa 
do Fundo do Tesouro Nacional. 

A idéia da caixa pieia é no sentido de acabar com essa 
confusão. Quando forem emitidos esses títulos da dívida ·exter
na da negociação, tudo isso é assumido peta Tesouro Nacional 
diretamente e cancela-se a dívida que está no ativo do Banco 
Central de dívida interna. Muitas vezes, então, dá-se margem 
a uma espécie de dupla contagem. Quando se conta a dívida 
total, que é interna, mesmo a que está no ativo do Banco 
Ce'ntral e depois soma-se à dívida externa, faz-se uma dupla 
contagem. 

. Do ponto de vista de dívida interna fora da, Carteira 
do Banco Central, esse número é hoje da ordem de 38 bilhões 
de dólares. Varia de 36,2 bilhões de dólares entre janefto 
e fevereiro deste ano - é o dado que tenho. Está em torno 
de 38 bilhões de dólares neste último mês. E a dívida interna 
total é 71,6 bilhões de dólares, sempre em número de janeiro 
e fevereiro. 

Trinta estão em Governos estaduais, municípios e ein.-pre
sas estatais- 39A; mas o que importã é que a dívida interna, 
fora da Carteira do Banco Central - aquela, portanto, que 
não dá margem a uma dupla contagem -, está em torno 
de 38 a 39 bilhões de dólares. 

O SR. RONAN TITO - Nossas reservas estão hoje 
em torno de ... 
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O SR. ANDRÉ. LARA RESENDE::_~ muito impor
tante o senhor ter mencionado.- Lembrando da dívida.externa, 
tem~se que deduzir 6 que ;se tem dé -reserva iiiter'n~tíómil, 
de certa forma, para se somar; ti qUe "Sé-chania dívida lÍquida. 

O ~R- RO~AN TITi) -É. claro. . . 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE - Tein-se hÕje -
o número -anunciado pelo Banco Central - aCima de 25 bi
lhões de dólares de reserva internacional. 

O SR. RONAN TITO --Vamos dizer mais-ou menos 
25 bilhões de dólares? Segunda-feira negra. 

O SR. ANDRÉ U\.RA RESENDE -Issó_voltaiaplda
mente. 

O SR. RONAN TITO - 25 bilhões de dólares. 
Sr. Presidente, desculpa a falta de conhecimento técnico 

deste parlamentar, mas tenho o cacoete de empresário, que 
gosta muito de fazer balanço, porque é através dele que se 
consegue um retrato fiel. Não estamos aqui fazendo um balan
ço de débito e crédito, mas. um balancete. E um pequeno 
empresário necessita deSse balancete -todo mês; um País como 
o nosso talvez necessitasse diariamente desse balancete. 

Também estou querendo mostrar a esta Comlssão a real 
situação de dívida do :Brasil, para que não se amarre este 
País, que já se disse ser um elefante, em um pé de ce-noura. 
Para que os membros desta Comissão tenham uma idéia, os 
últimos números que li da dívida norte-americana giram em 
torno de 4 trilhões de dólares. É isso mesmo, Dr. Pedro Ma
lan? Mais ou menos em tomo disso, para um PIB de cerca 
de 5.5_ para 6 trilhões de dólares. E aqui temos uma dívida 
em torno de 133 bilhões de dólares. 

O SR. PEDRO MAl:AN _:Duzentos: 

o SR. RONAN TITO .-:-somando a dívida interna. 
Mas esto-u· tirando a reserva. Para um PIB de 450, que- é-
mentiroso, porque não é somado às atividades informais que 
são muitas, enormes; o italiano as chama de subterrâneas. 

Eis a situação no Brasil: 160 bilhÜes_ de âólaieS, com 
uma reserva em torno de 25 bilhões de dólares, para um 
PIB de 450 que o próprio FMI, naquela correção de poder 
de compra e de gastos da moeda, estimou em 700 bilhões 
de dólares e que eu estimo ser maipr. 

Essas observações para que tenhamos uma idéia panorâ
mica e, diante desse quadro, comecemos nego~iar a dívida 
sem complexo de inferioridade neni de superioridade_:-__ o 
que disse V._ S• muito bem. Se nós tâinbéin exagerarmos a 
nossa situação - "a h! vocês não precisam de acordo ", por
que, na verdade, o que aconteceu com o Brasil, no-meu enten
der, foi fluxo de pagamento e não o tamanho da dívida. 

Agradeço a V. s• e a V. EX" pela paciência. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra conti-
nua franqueada aos Srs. Senadores. ---

Com a palavra o Senador Gilberto Miranda-. 

O SR. GILBERTO MJRANDA - Dr. Pedro Malan, 
temos lido muito no jórilal SOOre-esses créditos da fãmi1ia 
Dart, ou algo assim. Ela vai optar ou não? Que-iij>ode negocia
ções o Brasil pretende fa-ZerTO Brasil vai fazer concessões? 

O SR. PEDRO MALAN- Senador, a imprensa nacio
nal como a estrangeira tem mencionado esse problema poten
cial, que é essa família, um grande credor brasileiro, que 
ao longo dos anos, através de vária-S instituiçõe::dinanceiras, 

age~tes fiduciários, vem comprando dívida bi3.sileira no mer
cado secundário. 

. . El~s ~xpressaram a sua adesão ao acordo, Senador. Isso 
é importante. Antes de 15 de março d~ 1993, recebemos· um 
telex da famüia expressando a sua adesão ao acordo, indicando 
a sua opção preliminar, que--fOi 100% no chamado bónus 
de capitalização. 

Conio-Ihe disse, essa distribuição inicial foi co·nsiderada· 
pelo Brasil como- desequilibrada, dada a sua concentração 
no par e a margem reduzida de desconto. Nós negociamos 
com· o --comitê ..:...... negocianlos, não; dissemoS que não teri~ 
acordo com menos de 35% _de desconto e mais de 40% no 
bónus ao par. ao nível do agregado. Mas tivemos uma longa 
e cóhiplex'a discussão sobre quais eram os mecanismos que 
permitiriam que nós lá chegássemos, -em termos de restriçOes 
às escolhas individuais de cada credor. 

·Devo dizer que o consenso do Comitê foi que a única 
maneira de chegar aos 35%, como mínimo de deságio, exigir 
uma colaboração de todos os credores, para que nós lá chegás
semos. A impliéação é clara: caso alguns tipos de credores 
pudessem estar totalmente fora do bónus com deságio, os 
credores remanescentes teriam que ter mais que 35%, para 
que a média no agregado fosse pelo menos 35%. Essa é a 
questão que estamos conversando com a família que- 3lega 
que, de fato, eles fizeram a opção por 100% no bónus de 
capitalização e que lá gostariam de permanecer, enquanto 
que o universo de credores diz que, para que eles lá perma
neçam, os outros têm que tomar um volume maior de bónus 
'de deságio, para que a média fique em 35%. 

Estamos no momento em conversaçQes com õ Cófilitê 
e com a família. Estou confiante de que chegaremos· a algum 
tipo de acordo ou entendimento, que eles perceberão que 
é de interesse deles, a médio e longo prazo, participar do 
programa de reestruturação de dívida. 

Não sei Se o Dr. André quer adicionar algo ao que acabei 
de dizer. 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE - Não. Acho que 
é basicamente essa a situação. Só para lembrar: nesses 95,11% 
que eu anunciei não está a famfiia ·nart, embora eles tenham, 
como o Dr. Pedro Malan disse, pelo telex do início do ano, 
se revelado como tendo parte no acordo. Eles agora estão 
renitentes em relação à redistribuição das suas opções, Eles 
insistem.-:-. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mantendo opção de 
massa. ' '· 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE_: Mantendo opção 
de massa, que não está considerada nessa nossa- -_distribuição. 
Quer dizer, eles estão nesses-4,9% que estão fora. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -De modo geral, como 
ficam esses 4,89% que não optaram? Porque deve ser muito 
pulverizado, não? 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE..::_ Aí é que eu conto, 
não é. Eles hoje são uma parte muito gra'nde desses 4,9% 
Eles são um credor muito grande. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Praticamente 25%. 

O SR. ANDRÉ tARA RESENDE- Fora eles, o resto 
é pulvérizado. 

O SR. GILBERTO MfRANDA -Mais. 

O SR. ANDRÉ LARA RESENDE- Muito mais. Eles 
devem ser em torno de 90% desses 4,9 reffianescentes. É . 
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isso que impõe uma certa dificuldade_ no caso~ Normalmente, 
a massa crítica para se chegar a levar o acordo adiante,Jazer 
a mudança, é 95%. Mãs, então~ em princípio~ que é que _ 
estaria fora? Estaria fora um grande número de_credores muito 
pulverizados. Se se tem um credor muito grande_ fora, isso 
tem implicações que são.mais co~_plica:cJ.as. ---=-- _ C-- _______ --

Por isso é que nõS estamos trabalhando - como o Dr. 
Pedro Malan disse --esperando que eles percebam que é 
do interesse deles e, então, possam rever" as suas opções na 
distribuição entre os vários instrumentos. -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Uma segunda per
gunta, Dr. Pedro Malan: V. S• nos informou em reunião passa
da que esses 25 bilhões de reservas estão depositados em 
Basiléia, no BIS? 

O SR. PEDRO MALÁN- Uma pàrte-pondeÚvel. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Uma parte ponde
ráveL A partir do momento em que se gaste qUatro ou _quatro 
e alguma coisa, nessa fase de acordo das renegociações, ficaría
mos hoje com 20, 21 bilhões de dólares. 

Sendo o acordo aprovado pelo Congresso, pelo Senado 
e. conseqüentemente, assinado com os credores, automati
camente o Banco Central passaria a getir-êssáS reServas ei:n 
termos de aplicações no mercado, tendo um rendimento maior 
do que tinha? V. s~ nos informou ·que--o :rendimento era um 
pouco menor, inclusive, do que a inflação americana, que 
era de 13.14, ou algo assim. Quer dizer, o Brasil está perdendo 
muito dinheiro nesses 25 bilhões por falta de acordo. Qual 
é a estratégia? O Bailco Central passa a operar, tendo em 
vi~ta que a dívida será consolidada em uma só moeda, o dólar 
americano? 

O SR. PEDRO MALAN -Não. Essa é uma boa pergun
ta, Senador. A razão pela qual desde 1987, quando o Brasil 
decretou a sua moratória, por receios de parte dos gestores 
da política económica da época, de ações dos credores _no 
sentido de se apropriarem de parte das reservas que est":vam 
distribuídas em várias instituições financeiias, Clas foram coo-· 
centradas no BIS, onde estão" protegidas, através da imunidade 
concedida por esse órgão, pois é um Banco Central dos bancos 
centraiS, de ações por parte de credores. 

Desde então, a decisão fOi retê-las lá_até se equacionar 
de forma definitiva ou duradoura a questão da dívida externa. 
Não tenho a menor dúvida em dizer aqui que, pronta e equa
cionada_ essa questão, não- haverá mais nenhuma razão para 
que o Brasil mantenha suas reservas, recebendo uma remune
ração que é inferior àquela que poderia receber, caso a esti
vesse administrando e procurando aplica_ções mais seguras; . 
obviamente, em condições mais fa._vOráveis, em várias ó~~~as_ 
possibilidades que existem de administraçãO de ativos_ãe reser
vas internacionais, no- mercado internacional. 

De modo que a razão pela qual elas estão no BIS tem 
muito a ver com essas instabilidades e incertezas sobre a ques
tão da dívida e o receio de ações legais que pudessem levar 
à captura de parte delas, via ação legal de alguns credores. 
Penso que, pronta e equacionada essa questão, poderemos 
ter uma política muito mais ati v a de administração d_e resery_as, 
com resultados mais favoráveis, em termos de remuneração 
das mesmas para o País. 

. O SR. GILBERTO MIRANDA - Como "o Banco Ce~-, 
trai, no passado, antes dessa 'moratória, administrava suas 
reservas? Que tipo de mix, o ·que se faz com o dinheiro das 
reservas de um país? Essa é à pergunta que todo mundo 

faz. Todo mundo lê que o País tem reservas, onde ele as 
coi.oca? Nu colchão da cadeia? 

O SR. PEDRO MALAN -0 Banco Cen!fartem obriga
ções e os recursos náo- pOdem ser aplicados, Senador, em 
qualquer tipo de instrumento que não assegure segunrnça e' · 
garanta-liquidez imediata. De modo que exist~m opções, c'n!- · 
ditos a países como a Polônía, em que existem dúvidas quanto 
ao risco da soberania e, portanto, estão fora de questão. 

Eu não saberia dizer em detalhes como era -o ptoêessO 
de administração de reservas no período anterior a 1987, mes
mo porque nossas reservas eram extremamente escassas, após 
a crise da dívida de 1982. Existem possibilidades melhores 
do que deixá-las onde estão, no momento, em termo~ d~ 
remuneração e _garantindo a mesma segurança, a mesma liqm
dez e a mesma falta de risco. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Tem V. S• planos 
para a aplicação desses 21 bilhões de dólares restantes? 

O SR. PEDRO MALAN- Temos apenas algumas dis: · 
cuSsões internas a respeito. -

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas não podem ser 
divulgadas? 

O SR. PEDRO MALAN -Não. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA -Eu só queria, dentro da linha 
de raciocínio do Senador Ronan Tito, -sãber, pela Soma que 
aqui está- divida externa, divisa in_terna, imobiliária, Estados 
e Municípios, estatais, menos as reservas, chegamos a determi
nado número sobre os nossos créditos? Não temos créditos 
externos? A qua"ntas-somani? -

O SR. PEDRO MALAN- Sena_dor, V. Ex' tem razão. 
Temos créditos externos para com uma miríade de países. 
Aqui a questão é se nós_ o computamos pelo seu valor de 
face ou se nós o computamos pel9 _v:alor de mercado, pelo 
que eles significam hoje. Eu diria- cjue dificilmente teremos 
condições de recuperar boa parte deles pelo valor de face.· 
Mas, ao longo dos últimos anos, o Brasil vem negociando 
acordos bilaterais com vários desses credores. Enquanto o 
MYbFA estava ativo, várias operações de swap foram feitas 
com vários desses países, através de trocas de dívidas respec
tiVas no mercado SecUndário. Eu não tenho o número aqui 
de cabeça, mas ele não é tão expressivo obviamente quanto 
a nossa obrigação para com credores extemos.,Ele geralmente 
tem que ser objeto de negociações bilaterais nas quais o Banco 
Central está envolvido. 

Recentemente, há duas semanas, concluímos uma nego
ciação como credor com o Governo de Guiné-Bissau, quando. 
resolvemos um problema de dívida para com esse paíS. Mas 
tratam-se de volumes menores, exceto alguns legados de pas
sado, como mencionou o Senador Esperidião Amin, o caso 
da l_'olónia, que assumiu uma dimensão mais ampla, ao ponto 
de o Brasil ser um dos três ou quatro maiores credores externos 
da Polónia, entre todos os países do mundo, inclusive os países 
desenvolvidos. Mas são legados do passado . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Senador José 
Richa, mais perguntas? 

Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero saudá-los, Dr. 
Pedro Malan e Dr. André Lara Resende. 

, Houve, pelo que foi aqui relatado,no cardápio que inicial
mente havia sido oferecído- eu tenho aqui o texto de 1992 
-·u~a Prdúência pelo bónus de des~onto? 

O SR: PEDRO MALAN --Ah, de>culpe, mas isso foi 
uma imposição, foi uma restrição impo~~~ _a_uma preferênci~. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN -Não, mas os credores. 
Qual foi a opção que, se não h ou v esse uma restrição, teria 
sido.:. · -

O SR. PEDRO MALAN- Bônus ao par. 
Senador, só para lembrar: na opção que os bancos credo

res fizeram, irrestrita, embora o -Brasil tenha sempre anun-
ciado que seria uma distribuição. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Eu quero saber se a 
lei de mercado fosse aplicada aí, teria dado quanto? 

O SR. PEDRO MALAN -Deu 64% ao par. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Bônus ao par? 

O SR. PEDRO MÀLAN....:.. BÓnus ao par. 
Como esse é um bônus que exige garantia de principal 

e. juros e não tem -porque um dos princípios efll:. q~~ _o 
Brasil se pautou nessa negociação é que teria uma redução, 
tanto de principal de dívida, quanto de encargos da dívida 
e o instrumento que dá redução de principal da dívida, embora 
do ponto de vista económico as duas coisas se equivalharit, 
do ponto de vista do prinçipal é o bónus de desconto, porque 
os juros ficam a mercado, mas o sujeito -reduz O v3Iõr do 
principal da dívida. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A minha reflexão é a
seguinte: isso significa --é uma leitur~ que eu quero fazei 
- que essas entidades financeiras apostam na não-elevação 
da taxa de juros nos pr,óximos anos? -

O SR. PEDRO MALAN- Por quê? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Porque se apostassem 
numa elevação da taxa de juros, teriam preferido o bónus 
de desconto, que é juro flutuante, a partir do primeiro ano 
ao fim dessa carência de doze meses. 

O SR. PEDRO-MALAN- Com razão. Está correto. 
Aliás, a taxa, de fãto, tem caído de lá, desde ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não, mas é uma leitura, 
que acho muíto importante q11:e se faça, do ponto de vista 
econômico, quer dizer, não vai faltar dinheiro no mercado 
internacional. -

Quer dizer, se a previsão fosse de elevação da taxa de 
juros, o banco prefeririã o bónus de desconto, porque ele 
poderia ganhar numa elevação real e superior a essa que está 
lançada como ptevisãó para o bónus ao- pat, .que chega até 
6% a partir do ano sete. 

O SR. PEDRO MALAN - Creio que está correta a 
sua análise, mas tem mais um dado na opção pelo par. É 
que a opção pelo par é uma opção qu-e leva os bancos a 
manterem, nos seus valores dos livros, a dívida integralmente. 
A outra exige que eles ]oguem diretamente nos .livros a redu
ção. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN :_Também interessa conta
bilmente para eles. 

O SR. PEDRO MALAN -Sim, muitos bancos têm 
uma dificuldade de f.Úer. 

Agora, os bancos já estão mais provisionados, então essa 
reduÇão... - ---

0 SR. ESPERIDIÃO AMJN -Já tiv~ram tempo. 

O SR. PEDRO MALAN- Exatamente. 
Por isso mesmo é que, hoje, até a demanda por par 

está m_enor. Eu diria que é urna combinação desses dois efei
tos: da queda da taxa de juros, numa perspectiva de não-ele· 
vaçã_o da taxa juros para o futuro, e o fato de os bancos 
estarem mais proVisionados, portanto menos preocupados 
com a questão de como escriturar valores reduzidos no_s seus 
balanços. - -

O SR. ESPERIDIÃO AMJN --Vou, agora, dar mais 
um passO ria minha especulação: _quais serão os principais 
vetores para que a taxa de jUros não suba? A Comunidade 
Económica Européia vai ter um grande esforço, principal
-~ente da Al~rnanh_a, para sustentar UI?_a taxa de juros menor. 

O SR. PEDRO MALAN -Não tem mostrado isso ou 
é quem tem menos mostrado ... 

O SR. ESPERIDIÃU AMIN __:, Mas vai ter que ter 
para poder bancar a aprovação do acordo de Masstricht, que 
a-gota foi aprovado, inclusive com o votó do TribUnal de Karl
shue. 

Então, creio que esse é um vetor que deve ser conside
rado. Eles vão forçar, vão entrar de maneira diferente, eles 
que tinham a posição, digamos, mais recalcitrante. Esse é 
um grande subsídio para a unUicação da moeda, não é? Essa 
é que é a verdade. _ 

Creio que isso abre também, para nós, algumas portas 
e fecha outras, do ponto cfe vista económico. 

E. SegUndo~-é que, certamente, os Estados Unidos vão 
jogar na manutenção dessa política de juro baixo, para com
bater a recessão deles, que é a forma que eles adotarn, menos 
traumática do que a nossa. Nós fazemos ao contrário. 

Mas es.saleitura que eu queria fazer tem até outro sentido, 
da dívida, é em termos de perspectiva de investimento para 
o País. Por quê? Por_que penso que só vale a pena faz~r um 
acertO e eritr-ãr na Comunidade Económica, reinserir o País 
na comunidade internacional. não é uma finalidade, é um 
meio pelo qual vale a pena pagar a dívida, pelo menos vale 
a pena, em parte-, o sacrificio -de pagar a dívida, do ponto 
, de vista económico, para um país qUe t~m eSSes números 
espantosos que nós temos tido, principalmente na década de 
80. Chegamos_a pagar, se não me engano, no _ano de 1985, 
quase o dobro-do que a Alemanha pagou no pico das repara
ções _impostas pela Primeira Guerra MundiaJ. Çhegarnos a 
maís- de 5% do pico, e-nquanto que a Alemanha gemeu e, 
depois, nos fez gemer ou_ fez o mundo gemer quando passou 
a2,5%. - . __ _ 

Essa é a avaliação. Quãllto aos dados, acho que eles 
são bastantes. De minha parte são satisfatórios. 

Se tiver algum COfllentário mais a fazer, do ponto de 
vista econôinico ... 

O SR. PEDRO MALAN -Senador, V. Ex• levantou 
uma questão importante, mas queria ch~ar a atenção dos 
Senadores: nós terngs, aqui, instrumentos que têm taxa fixa 
e instrulnentos de taxa flexível. 

Se nós somarmos a distribuição, tal como anunciada pelo 
Dr. André Lara Resende, entre os instrumentos de taxa fixa 
e flexível, nós vamos ver que os de taxa 'fixa, que são bónu~ 
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ao par - fixa, vale dizer, fixa nos- piinie-ir0-5, apesar de de-. 
graus, fixa a partir do ano 2000, 3té o ano 2023- e'os bónuS 
de capitalização, também entre quatro e cinco; até o ano 
2000,-e oito, a partir de 2000, eles representam cerca de 54% 
do total, enquanto que os bónus de taxa flexível, o discount, 
o bónus de redução temporária de juros e o FLAB, 46% 
de bónus de taxa flexível. 

Isso, na verdade, era um dos objetivos na negociação, 
porque nós e_stávamos cont~mplando um horizonte de temp·o 
de trinta anos e achávamos que ~embora V Ex• tenha razão 
na tendência de ir mais imediato -, ao longo de uinta anos, 
era de nosso interesse ter a dívida dividida mais ou menos 
numa parte fixa e oufnf numa parte fle"xíVei, em termos de 

·administração de passivo externo nas próximas três décadas. 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A pal!ivrà emiti-
nua franqueada... -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:_ É, só para renovar. 
As três são: bónus ao par, FLAB e o bônus de capitalização. 

O SR. PEDRO MALAN- É, o FLAB é fixo no início 
e, depois, ele é variável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- É até o ano seis. Depois 
é variável mais treze a dezesseis anos, não é? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra conti
nua franqueada ao Srs. Senadores: 

Não havendo mais argúição ao Dr. Pedro Malan e ao 
Dr. André Lara Resende, a Presidência da Comissão agradece 
a presença dos convidados e também dos Srs. Membros da 
Comissão, e declara encerrada a presente reunião. 

(Levanta-se a rew~ião às 12h23min.) 

31~ Reunião, realizada em 21 de outubro de 1993 

Às onze horas do dia vinte e uin de outubro de mil nove
centos e noventa e três, na Sala de reuniões da ComiSsão~ 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador 
João Rocha, com a presença dos Senhores, Senadores Valmir 
Campelo, João Calriion, -Bello Parga, Álvaro Pacheco, JOsé 
Fogaça, Magno Bacelar, César Dias, Beni V eras, José Richa, 
Albano Franco, Carlos PatrocíniO, Mansueto de Lavor, Gil
berto Miranda, Marlucc Pinto e Moisés Abrão, reúne-se a 
Comissão _de Assuntos Econômicos. ·Havendo núniero regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião anteriOr. que é dada 
por .aprovada e, a seguir coloca em discussão em bloco as 
seguintes matériG's: "Mensagem n~ 159, de 1992,"(Mepsagem 
n' 82, de 16-3-92, na origem) Do Sr: Presidente da República, 
submetendo ao Senado Federal, proposta para que se~ a autori
zada a República Federativa do Brasil, a celebrar contrato 
de assunçáo de dívida contraída pela Empresas Nucleares Bra

. sileira S/ A- Nuclebrás, mediante abertura de créditos, junfo 
à Société Générale e Crédit Chimique,--Ca:da um no valor 
de FrF 100.000.000,00 (cem milhões-de francos franceses)", 
relator Senador Elcio Alvares, ausente da reunião, que emite 
parecer pelo, arquivamento; "OfícíO "S" n9 71, de 1993 (Of. 
n' Presi-93/01503, de 9-7-93, na origem) Do Sr. Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fede
ral,. solicitação da Prefeitura Municipal de Condor (RS), para 
realizar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S/A, no valor de Cr$6.264.600.437,00 I (seis bilhões, duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos 

e quatrocentos e trinta e sete cruzdfos), a preços de 

rriaio/93", relator S_enador José- Fogaça que emite parecer fa;._ 
vorável, nos termos- do PRS que· apresenta; "Ofício "S" n"' 
91, de 1993 (OC: Presi-93/1987, de 26-8-93, nàoiigem)"Do 
SL ·Presidente do Banco Central do· Bi-asir, ehcaminhando 
ao S~nado Federal, solicitação da· Prefeitura Municipal de 
Faxinai do Soturno (RS), relativa à operação de Crédito 'a 
ser contratada junto ao Banco do Estado" do Rio' Grâ.nde 
do Sul S.A. - Banrisul, no valor de CR$2.384.376,00 (dois 
milhões, trezentos e oitenta_ e quatro mil e trezentos e setenta 
e seis cruzeiros reais), a preço de maio/93, utilizando recursos 
do Fundopimes", relator' Senador José Fogaça qu·e emite pa:re..
cer 'fãvoráVel, nos termOs do PRS que apresenta: '"'Ofício "S" 
n' 73, de 1993 (Of. Presi n• 1580, de 14-7-93, na origem)" 
Do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando 
ao Senado Federal. solicitaÇão da Prefeifurã. Municipal de 
Ivorá- RS, para contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrísul, no valor 
de Cr$2.776.593.968,10, a preço de abril/93, utilizando recur
sos do Fundopimes". relator Senador José Fogaça que emite 
parecer favorável, nos termos do PRS que apiesenta-, ."Ofício 
"S': N• 55, de 1993 (Of."""PRESI-93, de 31-5-93, na origem) 
Do ·senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encami
nhando ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura Muni
cipal de Três de Maio- RS, no sentido de ser autorizada 
operação de crédito no valor de Cr$5.509.221.000,00 (cinco 
bilhões, quinhentos e nove milhões, duzentos e vinte e um 
mil cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do S.ul S/A-Banrisul", relator Senador José Fogaça que 
emite parecer favorável, nos termos do PR~ que apresenta; 
"Ofício "S." n' 52, de 1993 (Of. PRESI n' 01!00, de 25-4-93, 
na origem) Do Senhor Presidente do Banco Central dQBtasil, 
encaminhando ao Presidente do Senado Federal, solicitação 
da Prefeitura Municipal de Tucunduva- RS, para contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A.- Banrisul, no valor de Cr$3.211.595.000,00" 
relator Senador José Fogaça que emite parecer favorável, 
nos termos do PRS que apresenta; Ofício "S" n~ 47, _de 1993 
(Of. PRESI-93/01075, dé 21-5-93, na origem) Do Sr. Presi
dente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado 
Federal, o Parecer DEDIP/DIARE-93/168, de 12-5-93, refe
rente à manifestação daquele Banco Central relativo à opera
ção de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal Hori
zontina (RS), junto ao Bãflco do Estado -do Rio Grande do 
Sul S.A.- Banrísul, no valor de Cr$3.245.610.000;00, utili
zando recursos do Fundopimes'\ relator Senador José Fogaça 
que emite parecer favorável, nos termos do PRS que- apre
senta; "Ofício "S" n• 43, .de 199~ (Of. PRESI-93/00985, de 
11-5-93, na origem) Do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal, o Parecer DEDIP/ 
DIARE-93/123, de 3-5-'13, acerca da manifestação daquele 
Bailco Central relativa à operação de crédito a ser contratada 
pela Prefeitura de Campina das Missões- RS, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. =- Banrisul, no valor 
de Cr$!.325A27.000,00, utilizando recursos do Fundopimes", 
relator Senador José Fogaça que emite parecer favorável, 
nos termos -do PRS que apreSenta; "Oficio "S" n~ 35, de 
1993 (Of. GP n• 94-93, de 2-4-93, na origem) Da Prefeitura 
Municipal de Santo Augusto- RS, Sólicitando empenho no 
acompanhamento ao pedido de contratação da operação de 
fíilanciamento com recursoS do Programa Fundopimes para 
aquele município, no valor de Cr$1.744.745.000,00 (um bi
lhão, setecentos e_ quarenta e quatro milhões, setecentos e 
quarenta e cinco mil cruzeiros), base outubro/92, reajustáveis 
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pelo IGP .. , relator Sen~dor José Fogaça que enlite parecer 
favorável, nos termos do .PRS .que apresenta; "Mensagem 
n• 325, de 1993 (MeQ.sagem n' 600, de 14-Sc93, na origem) 
. Presidente da República, para que seja autorizada a contra~ 
tação de operação financeira de doação,_ no .valor de 
Y63.0d0.000 (sessentà e três milhões de ienes), entre a Repúbl
cia Federativa do Brasil, o Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social, destinado à assistência. técnica 
do Programa de Controle de Poluição Industrial'", relator Se
nador José Fogaça_ que emite parecer favorável, nos termos 
do PRS que apresenta; "Mensagem n' 324, de 1993 (599/93, 
na origem) Do Sr. Presidente da República, encaminhando 
ao.Senado Federal, proposta para que sejam autorizadas ope
rações financeiras que visam à- implementação das Atas de 
Entendimentos firmãdas pelo Governo Brasileiro para rees
truturação da dívida externa mauritana", relator Senador R o_: 
nan Tito, ausente âa reunião, que emite par~.cer favorável 
nos termos do PRS. que apresenta; "Ofício '~S" n9 108, de 
1993 (n' 2.231193, na origem) Do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação 
da Prefeitura Municipal de Maringá - PR, para contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$269.839.9o0,00, junto ao Ba
nestado", relator Senador Affonso Camargo, ausente da reu
nião, que apresenta parecer favrorável nos termos do PRS 
que apresenta; "Ofício "S" n~ 101 de 1993 (2.225/93, na ori
gem) Do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, enca
minhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Muni
cipal de Sarandi - PR, para cOntratar operaçã.õ-de crédito 

no valor de Cr$32.17QOÕO,OO, junto ·ao Banestàdo", ~~lator 
Senador Luiz Alberto Oliveira, ausente da reunião, que emite 
parecer favorável nos termos do PRS que apresenta; "Ofício . 
"S" n• 103 de 1993 (2.226/93, na origem) Do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal 
solicitação da Prefeitura M-tiriiCipcil de SãoJorgedo Ivaí- PR, 
para contratar operação de cr.édüo no valor de 
Cr$8.000.000,00, junto ao Banestado", relator Senador Luiz 
Alberto Oliveira, ausente da reunião, que emite parecer favo
rável nos termos do PRS que apresenta; "Ofício "-'S': n9 81, 
de 1993 (n' 2.032/93, na origem) Do Prefeito de Guarulbos
SP,.solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito jurito ao Banc.o Económico S.A., no valor 
de Cr$450.000.000,00", relator Senador Magno Bacelar que 
e.Jflite parecer favorável nos termos do PRS que apresenta; 
"Ofício "S" n•96, de 1993 (n•2.044/93, na origem) Do Prefeito 
de Guarulhos- SP, solicitando autorizaçãO do Sen3do Fede
ral para contratar operação de crédito jullto ao BanCo Real 
de Investimentos", relator Senadot: Ronaldo Aragão, ausente 
da reunião, que emite parecer favorável nos termos do PRS 
que apresenta. Não havendo quem queira discutir o Senhor 
Presidente coloca todos os processos em votação global, sendo 
os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião às onze horas · 
e vinte minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, 
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

Senador João Rocha, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁIÍIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

12 DE NOVEMBRO Dt 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL· 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do . 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 96, DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contratos de financiamento com devedores originais de 
· obrigações financeiras junto a credores externos novadas mediante a emissão dos "Brazil Invest-

ment Bonds". · · -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a União autorizada, nos termos do art. 52, VII, da Constituição Federal, a eelebrar 

contratos de financi~mentos com os devedores originais das obrigações financeita's com credores exterD.os 
I nevadas mediante a emissão· dos "Brazil Investment Bonds". , 

Art. 211 Os COntratos de -finã"nciamenfo mencionados ~~ art. 1"' estenderão aos-devedores originais 
as mesmas condições acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativas aos _Brazil Investment 
Bonds, quais sejam:· · · · ·· · · ·· · · 

I- prazo de resgate de vinte e cinco anos, a contar de 15 de setembro de 1988, com dez anos 
de carência; 

II- pagamento semestral do pri_ncipal, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; 
III- juros calculados sobre os saldos devedores atualizados à taxa de seis por cento ao ano; 
IV- pagamento semestral de juros, em 15 de março e 15 de setembro de ca:da ano; 
V- atualização monetária segundo a variação cambial do dólar norte-americano. 
Art. 3~ Visa.ndo a resgüardar o Erário, -os-eontratos--mencioÍladtls-no--ã-rt~--19-deve-m.--contemprar 

garantias abrangentes par:,t cada classe de devedores, conforme indicado abaixo: 
· I- entidades estatais e federais: valores correspondentes às suas receitas próprias; 

II- Estados e Municípios: créditos referidos nos arts. 158, III e IV, e 159, I, a e b, e II, ambos 
da Constituição Federal; 

III -entidades da administráÇão!iidireta dos Estados e Municípios: importânciãs 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. · · · _ _ · -: _ ., · - -

Art. 4' O Ministério da F&Zêntla, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, acordará 
com os devedores originais- as condições de ressarcimento lia parcela de juros já pagos pela União em 
nome dos referidos devedores. 

· Art. 5• Esta Resolução entra em vigor na data _de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de novembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 236• SESSÃO, EM 11 DE NOVEMI!RO 
DE 1993 -

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

-W 401 e 402, de 1993 (n~ 841 e 842, de 1993, 
na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancio
nados. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda 

- N~' 955/93, de 8 do corrente, encaminhando informa
ções complementares sobre os quesitos constantes do Re
querimento n" 843, de 1993, de aUtOria do Senador Nelson 
Wedekin. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

- Projeto de Resolução n" 123, :cte -1993, de autOría
do Senador Pedro Simán, que disciplina a apresentação 
de declaração de bens e valores e dá outras pro~idências. 

- Projeto de Resolução n' 124, de 1993, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dispóe sobre a apresentação 
e atualização da declaração de bens e valores dos servidores 
do Senado Federal. 

1.2.4 ~ Comunicação da Presidência 

- Abertura de prazo, de cinco dias úteis, para recebi
mento de emendas aos Projetas de R~s_olução nlfi 123 e, 
124, de 1993. 

1.2.5- Requerimentos 

- N' l.I43, de 1993, de autoria do Senador Raimundo 
Lira, de licença nos dias 5, 8 e 9 de novembro em curso.-~ 
Aprovado. 

- N9 1.144. de 1993, do Senador Bello Parga e outros 
Srs. Senadores, solicitando a prorrogação põr mais 90 (no
venta) dias do prazo da ComissãO Parlamentar de Inqué
rito, destinada a "apurar irregularidades operacionais de 
armazenagem, transporte e comerCialização da Coinpanhia 
Nacio-nal de Abastecime-nto- CONAB, e suas antecessoras 
Comissão de Financiamento da Produção-CFP, COBAL 
e CIBRAZEN, nos últimos 10 anos". 

- N»_l.145, de 1993, de urgência, de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho e outros Srs. Senadores, para o 
Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993 (n' 2.287/91, 

_na Cªsa d~ origem). q~e cria, no Servi_ço Exterior Brasi-. 
leiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancela_ria e dá outras providências. 

- N~' 1.146, de 1993, de urgência, de autoria do Senador 
Affonso Camargo e outros Srs. Senadores, para o Projeto 
de Lei da Câmara n' 218, de 1993 (n' 4.100/93, na Casa 

-de origem), que "dispõe sobre a organização da assistência 
social e dá outras providências". 

1.2.6~ Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Aviso n' 451/93, de 5 do corrente, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, encami
nhando cópia da Decisão n~ 474/93,_ bem como do Relatório 
e y~~q que a fu'Q.damenLaJll. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Nota do Go
vernador de Sergipe, Sr. João Alves Filho, contestando 
matéria publicada em O Globo do último domingo, insi
nuando o seu envolvim_ento no e~quema de corrupção no 
Orçamento. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, como Líder- Ini
ciativa da criação de uma CPI para averiguar a origem 
e a transfusão de recursos da CUT para ó PT: 

1.2.~ ~ Requerimentos_ 

- N' 1.147, de 1993, deautoria do Senador João Rocha, 
solicitando sejam fornecidas inform"açõeS mensais -referen
tes à sadmini"stração da Casa, conforme discrimina. Defe
rido. 

- N' 1.148, de 1993, de autoria do Senador Amir Lan
do. solicitando que seja considerado, como licença autori
zada, o período de 16 a 18 do corrente. Aprovado. 

- N' 1.149, de 1993, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães. solicitando informações an Ministério da Fa
zenda, por intermédio da Secretaria da Receita Federal. 

· - N' 1.150, de 1993, de autoria do Senador Marco 
Maciel. solicitando a transcrição, noS-Anais do Senado, 
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do editorial intitulado Regulamentar o lobby, do "Jornal 
de Brasília, " de 9 de novembro do ano em curso. 

1.2-9 - Ofícios 
- N• 775, 776 e 778, de 1993, da Liderança do PMDB' 

na Câmara dos Deputados, de substituiçóeª de_ n;tembrgs 
em Comissões Mistas destinadas a examinar as Medidas_ 
Provisórias-n• 368·e-367,de-29' de outubro de 1993, e 
366, de 28 de outubro de 1993, respectivamente. 

- N• 353, de 1993, da Liderança do PT na Câiilarà· 
dos Deputados, de substituição de membro em Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir pareCei sobre a Medida 
Provisória n• 366, de 28 de outubro de 1993. 

- N' 098, de 1993, da Liderança do PTB no Senado 
Federal, de substituíção de meffibrÕ effi Comissão Mista 
destinada a apurar irregularidades operacionais de 3f11?.3Ze

nagem, transporte e comercialização da Co~panhia Nacio
nal de Abastecimento - CO~A_B ~ _§_uas arlt_eceSsorj:l~ Co
missão de Financiamento da Produção-CFP, COBAL e 
CIBRAZEM. 

1.2.10- comunicação 

- Do Senador Raimundo Lira, de ausência do País, 
no período de 5-11 (à noite) a 9-11-93_ . 

1.2.11- Comunicações da Presidência 

- Recebimento de expediente do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte- ao 
julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n• 957-5/600, 
deferiu, por votação unânime, medida cautelar suspen
dendo os efeitos da Lei n' 32, de 7-7-89, do Distrito Federal. 

- Estabelecimento de novos pra:zo·s pa:r~t-a tramitaÇão 
da Medida Provisória n' 367, de 29 de outubro de 1993, 
que "altera a legislação reguladora do processo _admini_s
trativo de determinação e exigênCia de créditos tributários 
da União e dá outras providências~• ,_tendo em yista a sua 
republicação no Diário Oficial dÕ díã lÕ do corrente. 

1.2.12- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR PEDRO SIMON -Conjuntura política 
atual. Consideração sobre denúncias de corrUpção precipi
tadas feitas pela Imprensa. 

1.3 - ORDEM DO OlA 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1993 (n• 
321/93, mi Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo, por troca de Notas, sob!e a Doação d~ Equipa
mento à Unicit.mp, no valor de vinte e um milhões de 
ienes, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 14 de 
maio de 1993. Aprovado. À Comissão Diretora para a 
redação final. 

-Projeto de Resolução n" 107/93, que autoriza a União 
a celebrar os contratos bilaterais de rees_calonamento de 
seus créditos _junto a República Islâmica da Mauritânia 
ou suas agências governamentais, renegociados no âmbito 
do Club_e de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 
16 de maio de 1985, de 15 de junho de 1987 e de 26 de 
janeiro de 1993. Aprovado. À Comissão Diretora para -a 
re_dação final. 

-Projeto de Resolução n• 108193, que autoriza a União 
a contratar operação financeira-de doação no valor de ses
senta e três milhões de ienes entre a República Federativa 
do Brasil, o Banco Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento-BIRD e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social - BNDES destinado à assistência 
técnica do Programa de Controle de Poluição Industrial. 
Aprovado. À Comissão Diretora para a redação final. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 40/93,cons
tante do item n~ 1 da Ordem do Dia da presente sessãq. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n' 1.150/93. A 
promulgação. 

- Requerimento n' 1.145/93 ,lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 218/93, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n~ 1.146/93 lido no 
Expediente da Presente sessão. Aprovado, após parecer 
de plenário da comissão competente, favorável ao projeto 
e contrário às em:endas a ele oferecidas, tendo usado da 
palavra o Sr. Eduardo Suplicy. À sanção. 

L3.2 - Discursos após a Ordem d.!> Dia 

SENADOR EDUARDO SUPLlCY - Relato de via
gem de S. Exa. aos Estados Unidos da América, à procura 
de indícios sobre o paradeiro da Sra. Ana Elizabeth Lofra-
no Alves dos Santos. . . _ 

SENADOO ODACTlf SOARES - Relatório resul- . 
tarife do Censo Espec_ífico da PesSoa Portadora de Deficiên
cia, realizada pelas APAESde São Paulo. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Sanção 
da Lei n• 8.772193, resultante de projeto de lei de sua 
autoria;·que torna obrigatória a óaixit de Veículos vendidos 
ou leiloados como sucata. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Vocação da 
- economia do_ Amapá para o intercâmbiQ comercial com 

_os países do hemisfério norte. -
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Crédito agrí

cola .Situação desesperadora dos cafeicultores da Bahia. 
SENADOR NELSON WEDEKIN - A democracia 

na América Latina e o quadro de miséria em que vive 
mergulhada a sua população. 

SENADOR WILSON MARTINS .Orçamento da 
União e o salário do funcionalismo. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Congratulando
se com a Comunidade Batista do Estado de Santa Catarina 
pelo transcurso do centenário de fundação de sua primeira 
colónia eVangélica. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Medidas de com-
bate à seca no N ardeste. 

1.33 - Designação da Ordeni dO Dia da próxbna sessão 

1.4- ENCERRAMENTO. 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•' 550 a 556 de 1993 
3 - MESA DIRETORA 
4 - LÍDERES E yiCE LÍDERES D_!i: PARTIDOS . . 
5 - COMPOSlÇAO DAS COMISSOES PERMANEN-

11ES . 
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Ata da 2368 Sessão, em 11 de novembro de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA 
DORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Almir Gabriel _ Aluízio 
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ 
Carlos Patroclnio _ César Dias _ Cbagas Rodrigues _ Cid Saboia 
de Carvalho_ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro _Dario Pereira_ 
Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay __ Flaviaoo Melo- _ 
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata 
_ Gilberto Miraoda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Hydekel FreitaS _ Iram Saraiva _ lrapuao 
Costa JlÍnior _ Jar!Jas Passarinho _ João Calmon _ João Fraoça _ 
João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José Fogaça_ 
José Paulo Biso! _ José Richa _ José Sarney _ Júllo Campos _ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhile_s _ Lavoisier Maia_ Levy Dias 
_ Lonrival Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz_Aiberto Oliv<'ira _ 
Magoo Bacelar _ Maasueto de Lavor_ Márcio Lacerda _Marco 
Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ 
Meira Filho _Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ 
elson Wedekin _ Ney Maranhão_ Odacir Soares_ Pedro Simon 
_ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Dei:Zi _ Raimundo Lira _ 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ _Teotónio Vilela 
Filho _ V almir Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:_A lista de 
presença acusa o comparecimento_ de 77 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossõs ttabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N• 401, de 1993 (n' 841193, na origem), de !O do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmaran9 51, de 1993 (n~ 
206/91, na Casa cte origem), de inicfãtlVa do Tribunal Superior 
do Trabalho, .,que dispõe sobre a transforMação de cargos 
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1 ~Região, e dá otitrãs providências, 

·SanciOnado e transformado na Lei n9 8.728, de 10 de novembro 
de 1993. 

N• 402, de !993 (n• 842/93, na origem), de lO do corrente, 
referente ao Pr~jeto ~te Lei da Câmara n9 64, de i993 (n"' 
~~~5/~L na_ Casa de-origem), de iniciativa do Presidente da 
B,epública, que autoriza o Banco central do Brasil a doar 
à União, para uso da Justiça Federal de Primeira Instância! 
.s~~ão Judiciá!ia de São _Paulo, o imó_vel que menciona. sancio
rtã.dó e transformado na Lei n9 8.729, de 10 de novembro 
de 1993. · 

AVISO 

DO: MINISTRO DA FAZENDA 

N9 955193, de 8 do corrente, encaminhando informações 
complementares sobre os quesitos conStantes do Requerimen
to n• 843, de 1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin. 

As infoimaçóes foram l!ncami~had_as, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

o SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. _ 

Scibi-e a mesa,. prOjetOS Ciue Serão lidos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N• 123, DE 1993 

Disciplina a apresentação de declaração de bens 
e valores e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" Os-artigos 4", caput, lO e 11 cio Regimento Inter

no do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

~·Art. 49 A posse, ato público através do qual o 
Senador se investe no mandato, realizar-se á perante 
o Senado, durante reunião preparatóiia~ ein ~essão or
dinária ou extraordinária, e será necessariamente pre
cedida da apresentação à Mesa do diploma expedido 
pela Justiça Eleitoral e da cJecla!ação dos bens e valores 
que- fntegrãm o Seu pãtrilnórlio, na forma do art. 11, 
que será publicado no Diário do Congresso Nacional. 

...... -~···· ......................... ;-................. ~,;. ~-- .-... . 
Art. 10. O Senador ou Suplente, por ocasião da 

posse, inscreverá, em livro específico, de próprio pu
nho, seu nome e nome parlamentar, a respectiva rubri-

·---~"~~=-________ ___.; ___ ...;._ ___________ ~ 
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ca, filiação partidária, idade, estado civil e outras decla
rações que julgue conveniente fazer. 

Parágrafo único. COm bilse nOS-didOSreferldOS
no artigo anterior, o Primeiro Secretário expedirá as 
respectivas carteiras de identidade. 

Art. 11. A declaração de bens e valores a que 
se refere o art. 411 relacionará todos os imóveis, mõveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, participações so
cietárias e outros haveres, existentes no País e no exte
rior, que üitegiãm o património -do Senador, seu cônju
ge, filhos e outras pe~so~s que viv~f!l so~ ~ua ~epen
dência económica e será transcrita e-m" rêgístro pUbliCo 
mantido pela Mesa. 

§ 1~> Adeclaração será, anualmente, atualizada, 
entre os dias 1~" e 31 de dezembro, copm a indicação 
da variação patrimonial ocorrida no período, e, em 
qualquer hipótese, quando cessar o exercício do man
dato. 

§ 2" Reputa-se procedimento incofhpãtíVel com 
o decoro parlamentar a recusa em atender ao disposto 
neste artigo, assim como prestar declaração Útlsa ou 
incompleta de bens e valores." 

Art. 2• 
publicação. 

Art. 3• 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

São revogadas as disposições ein contrário. 

Justificação 

A Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992, ao reformular 
a disciplina jurídica relativa à repressão à fnfprobidad"e admi
nistrativa, instituiu a obrigatoriedade de apresentação de de
claração de bens e valores, na ocasião da posse, por parte 

·de todo e qualquer agente público, entendido com tal ''aquele 
que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição~ nomeação, designação, ·contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, em
prego ou função" nas entidades integranteS da administração 
pública. Ademais, exige-se, também. do agente a discrimi
nação dos ·haveres pertencentes ao cônjuge, companheiro, 
filhos e outras pessoas que vivem sob a sua dependência econó-
mica. · · 

Inovação importante trazida pelo diploma citado é a exi
gência de ser a declaração atualizada, anualmente, mecanismo 
este que permite às autoridades competentes identificar casos 
de aumento patrimonial injustificado ou mesmo sinais exterio-
res de riqueza incompatíveis com os gallhos ostensivos. -

Considerando a amplitude e abrangência da Lei n'-' 
8.429/92, faz-se necessário modificaco Regimento Interno 
do Senado Federal, de sorte a atua!izá-lo ~ a~aptá-lo às novas 
imposições, eis que alcançam também os titulares de mandato 
eletivo. 

o projeto que ora apresentamos à casa, 'fllndameritàl-
~~nte, intro-duz a_s seguintes inovações: 

-obrigatoriedade de apresentação-da declaração de bens 
e valores, no momento da posse (art. 4~'); 

- inclusão dos bens pertencentes ao cônjuge, compa
nheiro, filhos e outras pessoas que vivam sob a dependência 
económica do declarante; 

-especificação de todos os bens imóveis, móveis, semo- ' 
ventes, dinheiro, títulos, ações, participaÇões societárias e ou- · 
tros haveres existentes no País ou no exterior; ·- - -

-publicação da declaração noDiáriodo Congresso Nacio
nal respectiva transcrição em registro público ··mantido pela 

·Mesa; · 
-atualização anual, entre 1 ~e 31 de dezembro, da decla

ração apresenta"da por Ocasião da posse e, em qualquer hipó
tese, no momento em que cessar o exercício do mandato. 

Merece especial regiStro o fato de caracterizar-se como 
procedimento incompatível com o decoro parlamentar a recu
sa em atender às exigências regínientais ora instituídas, bem 
como o fato de prestar declaração falsa ou incompleta de 
bens e valores. 

AcreditamOs que o presente projeto de reSolução contli.
bui para a preservação da dignidade e do decoro no exercício 
do mandato popular. 

Sala das Sessões~ 11 de novembro_de 1993. -.Senador 
Pedro Simon. 

LEGISLAÇAO CITADA 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

................................ 'iiTül.ü'ii''"'''''''"''''"""''''""' 
Dos Senadores 
CAPÍTULO I 

Da Posse 

Art. 4-"' ~ posse, ato público através do qual o Senador se 
investe no mandato, realizar~se-á perante o Senado, durante 
reunião preparatóriã, sessão ordinária ou extraordinária, pre
cedida da apresentação à Mesa do diploma expedido pela 

·Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário do Congresso 
Nacional. 

, , , , , ,. , , , ., , "•.,, • ,-,, "•, ., , r",,,-, ,-, ~ • ., • • • • r.~,-, r• » • • ,-,.H~~ •"•"-'"~• ••• .,._,-.,, 

CAPÍTULO III 
Dos Assentamentos 

Art. 10. O SenadOr-ou Suplente, por ocasião da posse, 
inscreverá, em livro específico, de próprio punho, seu __ nome, 
o nome parlamentar, a respectiva rubrica, filiação partidária, 
idade, estado civil e outras declarações que julgue conveniente 
fazer. 

Art. 11. Com ba§:e no~ dados refe~idos no artigo ante
rior, o Primeiro Secretário expedirá as respectiVas carteiraS 

. de identidade. 

-1ll<fllc' ic>i"" 1\'t 11111'(~ lj•IIIAvel't ant 
ljl:rl>lrl ('tlt>lktl.. tllll fa.\111 * 
t•1rl'l'~lmt1>1o llk;IO nu t1~n-!cl., de 
!!',"!"!"· t~!ll'"· '!'1!'1'"'''' ,,. ru~lo , .. 
t 11i.,iuir,h11ÇIO ~·~hfkl rlir.-IR, hldlretl CN 
lun<l..::lnn•ll"d ~~•lrMpnwl~lu. 

"I'MJ~II•1Nlfo: IJ•A Jlii'P(IILIC'A 
I ..,, Y!-<orl !,l'lr, " ( "llllf'''" N1.-~lli di'< n'UI f' N MfiC'II'I!Jft I tei'IIMI 

I -'11'111'1 11 I 

I •A C: ( 11'·11 "0:1~ (lf'<; I ii" R AIS 

.o.. • 1' "' ~'"' .lt- '•"r'"'''''·""' r•••;, 111h .. I"" •tn~l'l'""' ~r.rult pdNh·(>, lll:'rvldrtt nu 
''~ • ' ., • ' •.!'"'"''" •.1•• ohrrt.t i•u1m·tt nu ll!lul.te inlltllle ljnlllllrr oln~ l'tldcr~• da Uniltl, tlnt 
! _ • .' < .J • 1 "·'"1'1' I r h·• d •Iuc Munif:tr·•·~. dC' ltnll•..,.;u. dt rmpl!'.u hl('t'fpr!ftdl an r•llllntmlo 
J :'•·:· '' ••u do- ~•i•h.lo.• l'''•tU13 tr•~tln ••u o:u~lt'it•c• tt~rWr lttj1 CQilfl'ltitfrroo('flrii.'OOI tnm mlil 
•Ir t tr /'lo' IIII!"." lf'"l" ~'' ~tnmlltnn IIU di tKt'itll IIIUtl. W'ficJ ('Uqidafl fll (U!Imt tlc-'11.1 lei. 

ru.it•~fr llui, 11 F~ll<• t~m!ofnr cuJf'iiCK -., l""'nall•l11lr~ de''' tel t'f 14('11 de 
'"'i''"'"''"'k' rn••• tll•'' H"'''' ., r•uõn•ô••i(> dt t•uid.adl' qut• rt~'f'fo• suh~rnçlkl. hent!lli·lcl lN 
~"·_!'"_<'" r;..., ai ~'~' crd,u, '"· l1f- ~·~J•• rutou,,, h:m r orno d'llt!JI'Ia•l'"' r-t•j• CTit~,;illt oo \'tl'tcit• o 
~~ ''''' "1>1 '•"k <•olo,fo• I'U l'l'l>ll•l'lll'fll 0~11<.'~ dr- dl"l~lltl pr>t n'OIU ll'.'jla!liUIIIodo 1711 dt lfftilt 
'"'',r I '"''~".!" 'l'. roc:<tor~ • l'<(."l, I W'\,11• p~~hhliiiiLI•I .III'JIC'I\'Il$dtt do llk:itU 'IUb~ a nH!trlbuiçlo 
of, <, ••fot c r~""""' · 



10452 Sexta-feira 12 DIÁJÚO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

~-1 .- 1• 1 ,.,, '< ~,. ,.,,. i'<!l•lhl• !'••• n• ~fl'lh"' •lo'•tlllC"I. ''"'" 111rl"ll' qur ('H'IIt'. 
'. •;n• ,. '" '•'"'"" • !•' l'l' '« "' '""'U'W'IJ.~ !.o, J~" ,.Ir•~ III, lll"'lf'~'lln, tlrdJUIIÇII•. C't•II'••IJI<ô~~~ 

.. , 1.,. 1 ~• ''"''• lo•r·"~ •Ir '"'P'"""• <>u •hH.uh•. nuulda1o. tlll"• tlllfli'C'Jil' (>V tun\1<11 nu , ,.,,,.,!. • p 1rl'll "'nada.~ n" arl•!!•• JUir",lt,.., 

'\ot 1• ' ' '"J"'';~f'l(o~ r'r•'• ( rl "'''' ~plh hC'l~ nu 'I'"' rou"'", ~lll'letjUC'. ni~\IJI.O 
,.•., 'W''I·I l 1(''""' j•f\lolt< <1, i•"IUtl "V IPrHII" f'ln I rQikl dtt lltl de lmJ'"l{tfdlde otl ddt. 

,. .,,,. •l·••l·t••' ''''"'' thf'l'~ fi1J huhrrll 

"''' f' P·. ""''"~' r·li•'•P'l ti~ tf1•8l\jll!'t nf•rl o•n hk•fii•Jult ~~~ ol(lol~••ltr• n wrbl 
1 ~ '• , .. , .. , ····~•· 1n ·~ ,, .. : !''"" IJ''"' t\r lc-r•lid"lc-. '"'f"'~••lldaolt, muudld-.lt r pul•lklo.litl1to IICI 
li 1', I , o, ,>I,Jo>l 'j'~· f> ... t:\n 1lfl110 

Art ,.. Ql.·~nd"' lt\lf) III ptlrllnGt•h-, p~hlku p!!f ao; lo "U Dn~IUIII, dtil•·q l"l! 
culpma. do IJ"nlt'OU dr k'n:tiro,du·.,·• uln~NII 'IUWt'ln)('fiiO 00 dano 

An (,~ N11 ca.,.-o lk enri4L1C'<:hnrnto llklu•. penkr• o 'J""II!' J!13MI<o> "'' .,..,, ,;,. 
bcndlclllrlo 01 hc-nr ou u,lcHn klll"teidHs 111 _.,. palllmôtno 

Ati 1"" Q11~ndfo 11 ~tn tio:' llfljOfnl'lid"'k- c ltr~F lc•.1·~ tn r'llrln•l'\rtin pt\bl',." •·u ~"" o.a.o 
~·m lqto«lnteuhr ilk lhJ, t'ftl'~''' aaulmitht.le ldlfllllilt•••l•a ,.."i"'"t.A•el prfo i111~uttlt" '"I'"'.,,,,, .,, 
Mlillt~rlul'abllro, p1111ludi1ponlbillll1dr d<•• ben11kt lnd•ci••Jo 

f'v~,,~rn ,j,.Jcn· A ltulltponihilld•<k 1 ql.lt '11" ttl~t"f u ~pul &_.,, ,, .. ,, t•j "'' 
11'1"1' torn~ tfUl' l.""·~tu•eu• o fnlrJIII U!SWtlmento diJ dalto. 011 10tw-t n "'~""'' ~···""'·"''-" 
I'I'Sultantt" du emhjUI't'iiiiNI!u iUcito, • -

• .-.11 11• O '""'''f'f dlt{~lf' qtor u...ur lr"t.lt• ''' pa!Jimnnin f"'il•llt 'l "'' .. ""'''t'•••rf'1' 
lflfltlllltll~ t•r• "'.it'ltcl li ('omlllt<;l!c'• di:o!l (.ri ati! 111inute do ulur da hc-riUJÇI 

C J\riT!.'I-U 11 

DO$ ATOS DE IMPRODIDI\OF AOMINI~RAn'>A 

('h!"' Rlt,.. ,)t hnt""'·'•l~rlr ll.fntini••alhl 
qiJI' lmf""llm fll<t'f'"" lln('nl" llkiln 

Arl. 17 Cr1e1'1flui ''" dt lntput>I.JJ~1t- tdonlnott••liw• lmr"'b•t•f" ""';.,.., '"""'" 
lll(ifo Rttftrlr 4jtt~lt1urr hf'" dr ~l'tiRtrm r,tlll"tUniallrMk>~lll ~m rvllt d<• !',•r~loi<• tlr '•r·•. 
•tlllthlu, hmçlo. rntpreau 011 1ti1ldtde ,.. endd.adcs •~trll"rl)lrlldu no wt. I" dr-•• I .ri r 
nuta(fan~tnle: 

Xllf I""""Jtlr qw W' nlllll'f' l'lfl n .... t IIW ....... ~ .. Jl'l!th tlllf •1'h •ol•ll """''"~'.ti 
~111Jllmt'IIIU' nu II'IIC'!III tJe 1(•J8I!jlll'r lllltU't'.l dl' 1"" .. " dllllo' llV l d"O',.'~l•· ·~ !1141 ,,,.., ·!•• 
C'nll~•&• mr•~rh>n•ctu no 111 1• ,..,,. f-~:1. !!em C'OfOI<l o ,,.halho do:' ... .,.,..,,.,. r··•·•~-., ..,.,r,,.,_..,.,.. 
ou le•relu• r0111111td•" pur tal~~ mil~ 

Ot,. 111"' dr- lmpn>fl.ldado• .. tmlnl'l!tltl•l que 
a!l:'ntvn t'OIIUII.M ptlTIC'If'IO'I cilwlmlni&UJÇin rt)blln 

J\ct li ,-.,.,tllrul ato dto lmf'l'to!>l•l••~ l<lu•l~•ot•a•i~l ''"'" ~~~~~·• • · ,.,,. '='' r~., .. •ri ~ 
di ldn•lnlllriOj:lo f'lll :o~l qullqllr'f IÇio ou nruJUko IJ!II" ~ttJic!- 01 dl-~rr.., ..,.. n._...~e~•da•.k. 
lulpvrillldldr, 1t1alldl•' .. traldtde b tnteltultllu.e ~~~~rh,.,..n.., 

I rn•k'• ... •ndo nm ~Wrrii'IIOO tm Srl ll'U '"IUIIIIN"I•I!J ""' do ·••tt'l l'!ltj.JI"Ioo 
ptf'~hro. rtt ~Jn dr rompc"lt'tiO. '" 

11· rtl!!dlf Olll dtfUf dJ: j'lllifW. fndt:•l<flmrn!f IIII dt- c>fk fc> 

111- rr~rl11 ltlo rN clrt'tmltJTIC'[I ~ qUl' k'm c,no:;• em fVJ" •h~ l'<ot· '''.llr~ r <!"IC 
dt-v1 pttm~ em .,Jtf'do: 

rY · l'll'IJW publlc'ld-«-~ .. 01 ofk-I.J1; 

V · frut~rw 1lkltudc ott tt:lfK'uno pdbllco: 

VI · dtfUf dt prtllW ~ qu&n!So ~J• obrl1•ckt 1 fuf lo: 

VIl "'~~lar ou pe-rmitir qtW chc-1•~ an C"'ffhc-.;lm~n•o Ól!' II'IT'I"il" 1r1~1 ~.'~"I''",,,~ 
dfvuiJaçln oflclll, lt'Or de mrdldl polftlcl 011 I!I('OIIOmlcl capu dl! l.lt!ll' a ptii'Çto dt rr"ct:bnt_ 
bem OUittYiçO. 

A.lt 12. lnlk~l'lrfrn~e'llt! du Jllr.ç!le.c protiJ, cl~!, e aoim!noJ''n'' •o.z r"'''•:st&.' :141 
leald.çlo ttpec"tncL e tU o rtapor!Utrl peltt tto de EmPfobldade 11.1jeho b I:'J'J!"rors' • '<;"oeet 

f · r11 l!f~lt' .. do"'- 9", ptldl di'Jt be~ Otr ttl~t ~"''iot; i'"·' .... ,.,lei lO 
ptiJim(ln!o. rt~'lltC1ot~ntet lnttJflJ do diii"', qusndo IIC~II>~r. P""'' da fu~>Çlo 1:"1 .. '· 1 J' :pe'U&o 
d~ dirt"l!nc 110lttktm dt olltt 1 der 11101. Pl~t:tnr~oto ~ muht ci•ll dt 111 trt1 ""1'>!1 •r •&Stx do 
M"rf'ow.·Jntn p .. trimllfllaJ t Pf1)i!llçlcr ele C'tHltnliat (Ofrl o ~ PIJbJtco ov f!tl'l)er b(·"'fl"IOII ou 

I n-<rlll't, pRrl •I rru I'~' I nutrrrn, o'hnlorlr" f!rm m<'~•l'l <l'l ir•"'' •1 r 'J 'I"~'"• >':'f hlf'!'l~hot tf"C•b ou t:tedltfcloe. dlll'lll ou l!ldlretlmen~. 1/ndt que por ln~!-:< o:1e prUOII 
OU! II Vli!IBlNn. Ct"rlf\(ltlllct. dirt"tt f!U lnrllrrll. I !11111" df' Cunti«<fr. J'""I'Cffll.lf'll! l'l'lf" .. , f.• r;"lt jurfdiU di qulfllrjl 'ÓciO lllljorilbio, pelO pruo dtf det11101: 
prl'~nte tk qu('m lcnhft ln1('~\'IC', dirrlo 01/lnrlht""IO qur PI'"'~~'" ahnaldo""' llllpl•arlo• r-· ...... 
ou coml~~o d«oom~ da llrlhulf;rll'1 do ttrntt Jtal'llico: !I 111 hlp<ltt"'IC do ltl. ID, ~~ntrl lnuopli 6c dano. pe-rria b btr1 ou ~t.l~ 

-~ldcr<t ill<htm~entt- 10 palfim!lnlo, M ctmc'orrtf tltl clrcUMllncla, rerdl dt r~lo p\lblifl. 
11- pc'lf'th-r ~tn!l~l!t tt'Oiltmlkl. dill"'l O'J lrtdlll'll rll'l facil•l• I *4'•'1 ~!tt. $t.I~JIC'n!:oi<l de•• di•tllu~ J'\flltkoe dt (ÍCic'O I oito IIIOt.. PIJIII'It1110 de mult.l r:l~ll de 111" d ·1.1 \'tleJ O 

p:'rtiiUII ou luc~~fJ dC' bem nttl~tl 011 lntdYrl, oa 1 conll'llaÇio de w:n~u• pe-lu cnlrd.I<Jtl v-'fur dt• rf1n.> ~ 1'"""1~1(0 de ('(1(1!11111 CMI o Podt'f PUb/~ ov rrc:ebtr btl'll'!!fcl•,. ()OJ Jno-~"tl•ot 
rderldu no 1ft. I por ~o IIUpC'riOJ 10 ••IQI' dt -rc"ldo; [i"'"h '"' nrtlitfcio~. d11~111 ou lmJu~tunrntt, .;oo., que pof 1111trrntdio de ~ jlõlldl~• d-1 qu.l 

"i'·• .c'lclo mljrvi!hio, ptl'IO JlfUO dr dll('o 11101: 
III · J'C'fl'tbrr 'lnla~m II'Conllrnlfl, di~r. nu l<tdin:ta. par• f•ii•Utt 1 11'<''1"-1<1, 

f'"lllllll au lo:·IÇI<l tk l>c'm ptlblko oa o lttrntt:imtnro de '"M'•Iço por ftllll' nlllr•l ,.-. P'I'ÇO III n1 hlp!\II''W' do 1rt li, P\'lrt'l"lrnlal~>il!'nl !fn dll!fl. r ~1'1\,\""· prr~ di ru~lo 
lnJeriiiiiO vtfllf di!- mtn"ldf!; Jlúhlkl. ~il'<!ll'n,~t> Ü"" dlrei!OOI pt>li!lt~ ~ U~' I tine•! 111')1, f1C-.mt:nlo 1St n1uf1.1 (!YI! •fe 1:1 01!1'11 

Yf'tt'l li vrt/or dt lt"lll~l'll'rl!,'ltl perc~toida P""' •~tnk' t ptoiblr n de CQniJ••• cnm o ~IÓI!t Plib!i(o 
IV· ullllur. em nt-nr cou rr•·l~et p~rtk•11ar ~~~ u!<l'l, tnJojUIIlU.. tlt'fÍfl"'""~ .,. ltn c~utorr bl;-ucfi('Jrl"l uu llk'r:"nliws II~IIS ou ctl"dllf<:tO'Il, din-1.1 ou lll41r!:r.,.,ent~. tfn1t qur: PIJt 

n1ak'rill de qu•htuer nalut~'a. de: proprl(octad!o 011 I ditp:tcoçlu dt q11-1lqurr du enrtoa."'' lulemw!t.llo IJt f'l''l.l!ll IQIIditl di qual SI')• .OC:in n•ajmitlrl~;~. rc-I•J J'l'VD ok trh VMX 
mrn('l,n•du '~~' •rt ,~ rJc,ra 111 hcnl corno o ll'lbllho de ll'lvidcna ~bii(OI', t"'f ... ~.,fr,,,. 
Irra: lu• coolrJildltl ror euu entldldr:l: • •' r-· l'••lt••ln tlnlro Na li~l!,l•• d:n f"'na.• f'r'!:~lttu no:-•u !.ri ,. ''"' lo<Ylnl 1!!'11 CtJOtl t. 

.t~~:len~o do dlm1 <"ltr"'.SO, usim cvmo o prCtY~i•o p:~lllmunltl oblido pel" 'r:""k' 
v f'l"«'~ "'"'l~m ffoo(knlc• c~~> ''''''9'"'' """"'"· di~••"" il'dlll'tt. r•·• 1\•lr•• 

lr•ploriÇiet 0111 P•-'rlcl dr ii· r~ dr 1r11, dr lrl!ll!lfii(O, flt "'" "''illoco, dr rlllllf.-.t•..,.'" do!-"''"'' 1 r .. il•t. t'O' ~"'" PI" qualoJ:rr f(>f•n• P"'' a lnt'"'l'"'l'ólo 1n r•rriml'mln 
Ollde qu1fqlw.f CIIJifllti~ldltfe ltk'ilt,l'llll tn'lt•pmmc1 .. Iii: III ~IIIIIV'nt: I''''".,,., rir I"''•"' f!Qt .... fU•Id,.l. dr:' br-n&. 11"<1\lt'. "'rl•u 011 YII\JIC' Jnt('JII!!ICI do ll't'I~O ,,.u,.,.,,..,., du mrhl"""" nto'ft('Klflld.M no 1ft. J•drect I .ri; 

VI rttrt!Cf ~lnlll,rm <:rrmlltlliu nt qul1tJUC''. fiiiUI!'TI. dirctt oulr,J.,r•• r••• la.r.et, 11 '"'''' ,..,, ,.."""'..,.....,. • rr 1 I 1 1 
d!-fb.I,IIÇio fiiJ~I""'~' m~di~ltJ "'' nalitÇIII ~~~~ nbruprii>IKI" ou•Jull•f~ owo .,,, '\'' '·"' v-tue rr•~ol.o• ...,...,"--' 1..;.'d, .. " lnlo:'J:'""'" oo':'"~..':',~~;:,,,•J:, ~~~i~~~~; :n~!~~;::tJ:11.,~ :.-", .. 
Qlllllittllrk, pt''tl', me•ll!la, ·~utll•'•rk CICII nrar~ti"'U de rnt'rltdunu ou l>c'no l()lu.-••1<,. I dr..r1 1, ....,lfll'wi•W,.dufcwmiLIKildr'tlrp.Uott~t 11n ti ••11 h 1' ..Lit" 
qu.tqurr da• en!irlllk• m('lltC'Im•ldtL• no ll1, t• ckoq1 Lt'l: u >tr 11r' I ( r • CJ..,, • 

VIl· lclljUJtlr. Jllfl 1f '"' fll'll ftblll!'m, fiO' t"ll'l"tfdn tk JniPdiiCI, C1'C'' f'l"l""•"' V. 
runçkt Jl'lllllrl. hfn( dC' quRhJuet n11un:l'll ntjo ulor ltjl ~OiliJ 1 ~votCJt,lo do 
palrlm&tlo ou l nmdl do IJt'nlt pciblko: 

III rSo...., l ,,...,,. n.;.., ""jtHfdk·• hrm <"'"11" "'r"'" tlc-'<!'~''~"'•ll••lfl'l alo••l• 'I~~" <lc
f,.,. "lo•••i•.• '"' ......... .,ttlalt.ltt..._ "'"ll.iu. '"hu DU wllml'• '"' J'ltlhntllllu tJro qu~l\jurr d .. 
r ..... t .. n .,_. .... ""uo.lu "'' .,, r• ..._. Lri, ~nn oto.:nlrll'lt du rornrlfllftlltl t~r:Jtla e 
,.,., ·<~~''~~""'"'" li"'" .I.,.Ut I f'Sirtk-ir: 

VIII ll'tiiMr en1f""'f~<"(>fl11o'\lq rrut"•trttt uldt11ll!' 6fo f"Wr'ulll"'ria '011 ._,.,.~o ,., r• "''III• .,., ,., ilu'" • ali(ou~l·>. J"''l"''''~ .. 11 ''" ~\'" ,!(- llrm I ui"~'~'"" du 
flRII ~'"<" ll~k• uu Jmf<Jiuqrll!' lrnl!1 inll'~.,.. CU'III.1'1t""l * •r •inJilkt otllr•~..SC. CW"' ~lrJ 1 ... ,,,:-,,,. ,..,. w•l,r~ rh.t ~nrrd..tr• ll'lt'lida• "'~' .,1 t• Oo:•t• l.c:l . .,11 1 ;.,o,~ 1 1 pu.-11~ 1, rJ!' .,,,,~0 
ou ondUlo dt<-~1!' "' lirlbulçOc-•do •r:rnfl!' P'fllk'D.cfurlllltr I tll~ldldt; ..,~ 1•1,.,. oll'l•• I"" J'l'r(nlnl,.,h,. "' * n.-nlldo: 

, IX f'J'f~f'!'l'r ~ll•laJrm f'l:l,tiiOmkl pWI lnlfTinrdili' tlibrla;lo w 1pl'lt or.ll'f 1St -.rblo V P'""ilir c. f1r11i~ 1 "lUfalçlo. rrrmura ou lnn.•n dr ~'" oo 1er~l('o f"!!l j'lltÇO 
• rtlblk• * qutltj~.~tr .,...mrr.a:: ... , .......... dr nl('rtldc!: _ . 

1( 't"'~ho-o •••l•r- .,.,.,1\rrolo"' do- q111kjUf"'' ,..,,.,11',1, olhf'll nv lndll1'1~11.1"'1 \'I "''"'•llf"'•l<;k rinarlt("('lf"'! trmu~nlno;il da.• nom•11.• lrt•l• t n-•ui•O!!'U!I~' 
, <Oin•JI• ac.• dr (1/k ln pto.I<Jrno. ti .,. dr<:._~.., 1 qut tMtj.l obf•l .. ~: ,,.. •r o tU 11r•nh1 oniUIÕt.'K'"It' ou inhll'lnoea:. 

ltr I 1"' ••t••• ""' qnar.t1lll"'' fowma, 111 - r-ulur<"ulto hrrr,, ITP\fU,_"''rhu o~t wah•el 
ln•rr·•"~~'''"''"""...,J*'mii .. Wdunll~"~'""'.-ll~drllll.tl~ 

'" ••• fm ~""""'"" l•flt•l,., ..,,,.,"""''''"""'I nu ulur•lnt~c••u•n du 1r.er~o 
rt•i"''"'i•l r.laJmlo•l"'" _.1<1111da.IJ001Jl i"<J,•OI•I..,I, 

!tt'\,llt!ll 

llot• IlM ~ lmt"'of•..W..It-llduoh!l,lt-"lf~t 
q...- I'IIUIIII J'O'jglln m 1'11it !11 

\li rf'n<'l'\lc-t 1'1!-•IC'II.:I" ltdm/nl•u11het ou ri~~t·ai'IC'nl 1 ub':t'ti'IIICII du rmmJIIo.flldcs 
lt-ta•r ""' rl'rultllii'U'IIl't ~plrr &Y\'1•1 tJ~rt'clr; 

\·111 fru•Uu llit·h'ldt dt ~ lkllltllflt• Cla dl•rtll~ ln lndrvllfltiii'Mit': 

t'lt. ttnlcnll' c. pcTmiUr 1 ft'&II~IÇI\J dr dt<ji("Ll• n~n tutntll11fu rm l!'i t!ll 
,.J:UIII'.-"""· 
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O•J'III'IOIV 

IM UF.Cl.AR/'.ÇÁO lm 8[N!ii 

J'J• Sr• ,r, ,,,,;, ,, A. •u'"' ""''"' J•"lit i• I ou lrlrnlnl•t•ati•a fl'"Lprlen~ !"llkrl 
,,. ••Lr<!l"l' ~" •'••t••·~fltn ''" •f~utr rl~l,(n dt• c-~ert klo ~~ catr,n. ~rnpt>"lr> (ltl ÍUflÇIO, -=m 
l"rtulru rll •tm''""'"-~ ..... qu•"•Jn a mtdula III(' lim Ire t~Urla I ln~tmçlo fi'IO('t'~uat 

Art ll A l'"''llt' e- n e'trtldn dt ae.rnt" pi'IMi~('t rkam t<:>.,..,,th'flto<bi_ t 
lf"1''1tt'IIIIÇII(I di' dedu~lo dot bc:n, t "llPR:I que I;'OinpOcm o 'C'U palliln~IIJ pmldq, I run <k' 
ltf wquhltlanoSer~lçude ~alCOC'IIpclrnlc' ,-., (' 11 ·I• 11 ,, 1 ''~'"nu 1~;-"-1" d._, ~"""' .. ' pt'IC' rlt,l(t c11o ruutnolc- lnt~nut up pl'l~ 

, lw "' C• ""' I'•·• 11<. C ""'I.\ 
t I" A lkclv!çlo• Cl'f'll'f"'t' 11 do'l. lmi\.'C'''·."'~'~'e''· ~mo~rn'"'l, d•m 11\ulot. Art ~~ l'llJ "l'"'"' 'l'''''-1'~· 1 illtiln rrt'~i•to llf~lt lei. n Mhohl~rlt• 1"!11'>1!~~;~. i.le 

tçlll'•, t tjt,lqutr uuln~ ~ti~Ol' lk' hcuc l' ••lmoe' ptln'"onttt: I•M.th•.ld'l' t'<J I tis 011 ,,., t:•~r1or, 1,1,, ,. , ""'I'""' "'>1'"1l' •lo.· .,.,,.,.t,.lr '''"""''tr'ltl~t <lU n~rtli~n1e frl'ft <o:"t!t 1~1" ltKliiUI~o.ll tle 
e. quaudu fltr o l"l.ttt, llhU•tt••rl o• hcn• f ~•h•ttJ P!lttm('nllt' d" cflftJtt~ f)U COII\rtflhtm>. d')l., ·~·•·• 1,..,. 01 ,1.,1.,,.1., '~'' .,1 lo&. r-'111'•~ '"'1uh!llll 1 lu.J:llmar;lo de lc•~u~rho polldal IIU 
I 111m• l' lk l'lllfl..\ rr·~·:~~ (jiK' ~l•an• "Uth • dr'f""tl\l(!l'ktl «onflmtCt cJo doetllflf'lt l'ltluldot •per"' '. '04'f>ln .. "~''"'"'"'" 
0~ o"JM~ t utc'n•flln~ de' uvodurn('•lkn ('Arlltii.O VIl 

1 r A drd~·~~~" rk '"'"' .,,, ln•tRio•ent~ a•ualhatJa e Til tJ••• tm qtJt o IJ~"~ 
pdldlro dthll' o f'J:t'tckln du mmdalu, fiTJII. rmprer:n ou lun~lo 

1 •• '>trj r•u•l•lto c"'" • ['('"~ 1\r:' dtl!11•..a\t, • btm dct wniç., mlhlln ,..,.. rrei•J'!o ...,, r' .. i"'"""' 
dto (IU\TU !Uitljt'<'-' ''"'"t'l,, Olrc'llll" ruhlko que .r ft(U'llf &pn'~lll *'t'lll"íl'• ,. .. , ~"'· ~"'Ua lkl . dt I 
ruo di:IÚm n•do. uu que 1 f't\'1111 IIIU J .,~ ··~ •'11""'1 11>M u ll'trmn<>IS!• t~CI\'II'io filo 111111•!atu, n•an oem e•mt UIIJ ou 

p ,~,oj,,,..,l,, '"' ,,.,(•11 ... 1, 

t #' O dNh'~"lt', • ... ., mr~r!.,, fll'"k'~ rntrt"-1' cr'lri~ rft <'!~~~~•to; ln 1nutJ de ':le"• • . • 
ljllf'IW''tildl t Hl'lc'J:IIII d• Arrf'lta h<klll "' fOillt'lmhl,~tJoo d1 ltJ''I"flu 4'• ln•rr I'? ltl~•t 1 n .lo;nut• ·'•· 1''~-.· rk,.,.,., ... ,,,,,,u·ol<t" ,.,11 lrl r•r•tllttJJ•~11 1-11~ 1 Lll'<(lr•l!•t~~•rt 
Rt:'ll~l • ptO\f'lll<., 11r IJU!l!JU('I nat~ut•l. t'flm ao lft("•Usll.c "uall•-"1.""''· p111 tt~rrtr 1 toll~nr:ll r'"'t'~" ,., .. , ,~,-.,.,,..J,, 1 t>o.·m lko ..... >!," )'"''"'"· ••"• ~"•"'"' dr- r•t'ttllh• 111' eaau ll!lctha 011 
coottdl nonpul e nn 11 d!"'tc arttau "'''r'~"J:'' ('r\1'11111 c r Vl\1 

('.'\l'fll'lOV 

00 PROC'E01fi.U:.N1 O h[JMINIS IR-' IIW) F ()() 

PROCF.'S~Q fliOICIM. 

·"•I ,"< I;, ~·n '~"'F~'I~• ~·I c:J ,~. l 1M. di: r• d~ juut>t• de 1951, e ).502. de 21 
Art )C Qllalquer ~:wtl p>dc-ri "'l'l'l"~"llt l auwfi.-!t<Jr lthnini<trtli•l tomptten• ~ d!'n:-ml>fo dt 1'-'~8 t ojr!'•Rlt d11pn••çt'<'-• tm conllúitt. 

Jlltl que" ltjllllltltltldiiRftlliJIÇI!t lk:Jllnadll 1purar I J""ln de I lo tk lmr"'"ltid~ 
- ~ ~ 

' f -,-. A. rr~ti'M'.Jjlo, '1'~ at1t l'I!'Tita nu ;..;:., .. ;;(,,- 1 -lclm(l t t.'-<i.,adl. \'Ofllerj I --- Rn• dr'" itUr!ln, ' <k 1,.,~,,. 
QUI !iii< ~Çifl da lt'prtllt'fllltliC. U {I(Uint-"'Ocl tobrc O III O e &UI IU1orll. I lndkeçlcl riu; 1'"''" .. de P•l"ll'ol"'' 
~ue tl!oltl coniK!fiii!Cnto. 

, , :-- ....... ,.~,··"' ,.,,.,,.,,.,,.,!>. "'lr'll•l• 1 "'~'""'•·nl~~;•·· ""' dr•r.Khft 
( ,.,, • .,.- •to 1", W '' 11 ~a • '"'''"''I\ l•"l\1 ~h\t\LI. 1 t•llh!'lflldu 1\fl t I' do,'tlt Arlill'. A 11',!t1Çio r' • , .. ,, ... ,~,- 1 '"I <r,,.,.,,\ I·> "" ~"'""~"" l'ut•l«'l', rKJt 1nmo1 du art. 22 1lr~t• l.l'l 

t I' ~'N"I ,t.., ''"li" I''"''"' 1\~ <ri"<''O('fll ..... n I l"ltllltf-tk:" dt-t,.rtUIJIItlll\{lle(lilll 
"'"'"4-• ·''' '•' ".,,,. .. ,, <o.' v••••· '·• ·~· •"" ·~~~~ kolo;-••1• ,.., rrncr"'''" n~ hr•m• Jlll'vl"• 
-·• •''"' J Ht • I •: ''" I • • ,. , I 11 o!<- 11 <1<'- <h' •r•uhr" <Ir IY\111 e, ern ~~e u .. randt;t de 11e1~idur 
""'''AI'. oJ>o * ·~·•·· r•·"• ••• tl'•r,.. li••'" rr~nl••~<rntr•~ <lho iplhtlln 

A•• '' 'I • '"' ·' '• , ••• ,.,.,.,,,. •'••• n•ut,.,l,.r~ttro '" Mlroht~rlfl Nhllrto I' 10 
1•' • •1 '"'I · .~ I ,,,,... •lo l''"ltntlo , .. f't••rdtllll'llhl l<ltntnt<lUihO pari lplllllf I 
r'"'"' •I<· ''"·Ir i"'l" h· I~• Ir 

I o·'' •' ,,...,, ·• \1 "' ''' ,,-,;,. ,.,_,,,,,, "'"' Tnl""'~r '"' C'uu'O('iht• 1'-" Cronlll ptl<.l!'IÍ 1 
•• L'"''""'''" '"' ~··•· o I'""'"''''' I,,_."'"'"'''"""' n pUI<f'tlhnrntn ltinolni\UIIIY\1, 

Ar I jr. 1'1·'" I • f••ro· 1• h' i10olf• Íoot ~ lf'J"">ul•l1fol~•.lf', lf'nnoh•,,to ~1•1,.,..111"1'1{1 
.,,,,,.,,..,,.. '~'' '••" '"'. !'"., '" ld••"t <1>• ,..,,,,I'"~ 'I"" ln.jU('III ,_t JU/'11 ~UII•t~•lrttlt I dt'f~t~IU 

· • ·' ·• '• ",o • "'"'"~ ,,.. •r"• ;.,, 'l''~ 1r11h1_ "'"ttl'"''-'d" lll~·l<a•~•f"ll,' ''" ,.,_, .. 111' d1111" tn 
'" ... r''·'. 

~ 1 '';· '-'··" ..,..,,, •. ,.,.,.,1J••••H• .. I<•••.,,~,,,n.,nooll•r~·ctu""'""~ 1122e 
.... ,-. ""'' ,., ...... ,t 

~ " •:· ~"' r" "· ~ •. o, ... !· '•• "" '""' • ""n''r•~A·•., t:''~"'",. o bh .. t•trl., tJc 
'••. ., '' •· 1•··• • •J" .._.,..r;,~'"'""~ ,.,,,.,;,~o~.~ J'C'III lmUclR<Ir• "" l"•<c·tlnr. ~ lt'•m••• da 
I•. •, .. .,, t.' ""' '''"' "~'>ot 

\,, t' " ,.,.1 ·r''"',,,,, .,.,.. ,,.,_ n ,;,, r•~tli"~'"' '~~"'' 1""1"'~'~ 1 ... ,,, Milll,utrlo 
I'• "' ·" l't' r':•;• ,,,,~I'''''" • unrorH3,lo ·~ "''" ~~· lnur. dr1.•1l11 tlt:'hU~I•• <h nu•dhll r1ut~lar. 

i r•( 'l•ltlttl'•""''••" t<~·•du<>ttn•M(ili~lctn••"'lll"'tktjlll'illllnt'1lput 

J .. ., t • ·• "·'~ r•,\t.t;, •. ''"~""•· ''" c:> r11110. r1nm"~' u ..,111"1 llt('~Wiu • 
, • .. :· •. r••t ... ,l • ''" ,.,,.._.,~,,,,.,., .. •I<• pllflt"l'>nittj•tlt>ll< o. 

' ,.. •;,., ~··· •'• .. 1·• l,.;,,.,r,l '"' ~ttl" '"""'"''R f'l"'" Mim~t~rõu rflt>Jko. • pco.Vtl 
. ••• '• , .. '('li~.,,\.- ... <J'"'"'~··t ..... "''"'""" .... ll'. oc~r·nlo •nrrir u (1111ÔII..r.el e 
,., .. •t··~.,..,-~, "'' '"''" •• ,.,,ntri11• rio:- J'ft>'''"' qUI' di~rntoht 

f 4" (I '·'"!'<'~"" f'tõhfto I' "l' "'I' lntl"l~irf f!". p!l"<'f''OO I'Otn{J p.fle, ãtUIJt 
<•'•'>j:ll"''llt"r' 11' '""'' litt lllltlt·l, "''''l>t'llllk 01Utlt!.tttl(o 

\I lW " "'"'~",• 'I'"" j"lf"' j"•'ITolrllff' "-'" rhif tlr l'l'flRilÇI<I dr t!JUW OU 
' "•" t <• ' '> I ' '• :•• l;A o•! , •I o' '"l~"!r tlt !<"'"""'A 11 f''lf "'l'f'llht f>U I n"•t"r~8ll dt" bc<U, 

· '" '• .~ ,t~ ,.,. · • • "' '•' o ,.,,.,,,r., ••'• ~~·I<• ti!, 11" ' 

"'\1'111 11 f> VI 

1•1~1 1 :'.1 Htt,.r•t'O:f!NAii 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N'1 124, DE 1993 

Dispõe sobre a- apresentação e atualização da 
declaração de bens e valores dos servidores do Senado 
Federal. 

O .Senado Federal resolve: 
Art. 19 A posse e o exercício de servidores em cargo, 

emprego ou funçãoJto Senado Federal ficam condicionados 
à apresentação, pelo interessado, de declaração de bens 
e valores que integram o respectivo património, bem como 
os do cónjuge, companheiro, fílhos e outras pessoas que 
vivam sob a sua dependência económica, ex_cluídos apenas 
os objetos e utensílios de uso domésticO. -

Parágrafo único.~ A declaração de que trata este arti~ 
go compreenderá imóveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, participações societárlas ou quaisquer outros bem. 
e valores patrimoniais localizados no País ou no exterior. 

Art, 2• No período compreendido entre I'' e 31 de 
dezembro de cada ano, o servidor atualizará a declaração 
de bens e valores, com a indicação da variação patrimonial 
ocorrida no período, e, em qualquer hipótese, quando dei~ 
xar o cargo, emprego ou função . 

Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, 
o Diretor da Subsecretaria de Pessoal manterá registro 
cadastral dos bens e valores declarados, bem como da res~ 
pectiva atualização anual até a data em que o s_ervidor 
deixar o cargo, emprego ou função. 

Art. 39 Constatada a existência de sinais exteriores 
de riqueza ou de aumento patrimonial iricomPatível com 
a renda ostensiva, o Diretor da Subsecretaria de Pessoal 
ou autoridade superior competente, sob pena de responsa~ 
bilidade, determinará a instauração de sindicáncia para 
apurar os fatos e, se for o caso, dará ciência do apurado 
à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazerida. 

Art. 49 Para ·os fins previstos no art. zo, o servidor. 
poderá, a seU critério, entregar cópia da declaração anual 
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de bens apresentada ao órgão fazendário na conformidade 
da legislação do imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atuãli.Zaçóes. 

Art. 5<? Será instaurado inquérito contra O servidor 
que se recusai a apresentar a declaração ou a atualização 
de bens e valores na data própria, ou que a prestai falsa, 
ficando sujeito à penalidade prevista no § 39 do art. 13 
da Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 69 Esta resolução entra em vigOr ila data de_ 
sua publicação. 

Art. 79 São revogadas as disposições eril contrária. 

Justificação 

A Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992, ao reformular 
a disciplina jurídica relativa à repressão à-improbidade 
administrativa, instituiu a obrigatoriedade de apresentação 
de declaração de bens e valores, na ocasião da posse, por 
parte de todo servidor que venha a ser investido em cargo, 
emprego ou função púbJica._ _ __ ____ _ __ _ 

Inovação impOrtante trazida Pelo diploma citado ê 
a exigência de ser a declaração anualm~Jlte_ atualiza~ht, 
mecanismo_ este que_permite às autoridadeS Competentes 
identificar casos de aumento patrimonial inj1,1stificado ou 
mesmo sinais exteriores de riqueza iiicómpatíve1s com os 
ganhos ostensivos. 

Considerando a amplitude e abrangência da Lei n9 

8.429/92, faz-se necessáriO modificar o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, de sorte a atualizá~lo e adap~ 
tá-lo às novas imposições, eis-qUe :ilcançam, também, os 
serVidores do Poder L_egislativo. ·airtda que estes estejam' 
sujeitos a estat~to funCional próprio constante de Resoh.í
ção ( art. 5?, Xlll, da C:F). . · _ · . , . _ .. 

O projeto que ora apresentamos à Casa, fundamen
talmente, introduz as seguintes inOvações: 

~ -obrigatoriedade de apresentação da declaração de 
' bens e valores no momento da posse;· 

.) -inclusão dos bens pertencentes ao cônjuge, campa
~ nheiro, filhos e outras pessoas que vivam sob -dependência 

econômica do declarante: 
-especificaÇão de todos os bens imóveis, móveis, se

moventes, dinheiro, títulos, ações, participações Societádas 
e outros haveres existentes no País ou no exterior; 

-atualização anual, entre 1~ e 31 de dezembro, da 
declaração apresentada por ocasião da posse e, em qual
quer hipótese, no momento em que cessar o exercício do 
cargo, emprego ou função; 

-instituição de registro cadastral onde será lançada 
a relação dos bens e valores bem como as respeCtivas muta
ções ocorridas durante a vida funcional do servidor; 

-instauração de sindicância toda vez que os sinais 
exteriores de riqueza ou~ aumente;> patiimoitial. se revelam 
incompatíveis com a renda ostensiva; -. 

-abertura de inquérito contra o serVidor·q-ue se recu
sar a apresentar a declaração de bens e valores na data 
própria, ou que a prestar falsa, sujeitando-se o infrator 
à pena de demissão a bem do serviço público;- -

o-projeto de resolução que ora submetemos à conside
ração dos ilustres pares, além de implementar~- no âmbito 
interno-, previsões-legais cogentes, contribuirá para assegu
rar a preservação dos padrões de moralidade admi.nistrativa 
que o serviço público exige. 

Sala das Sessões,!! de novembro de 1993.---.,_Senador 
Pedro Simon. 

·-~-----~- • _ __c_.=_-=-
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-
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os proje.tós 

serão publicados e, em seguida, ficarão sobre a mesa durante 
cinco-sessões ordinárias, a fim-de réCeberem emendas, nos 
termos do art. 401. § 1"'. do Regimento I_nterno. Findo esse 
prazo; Serão despachadOs às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lído pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N° 1.143, DE 1993 

Requeiro a ·essa Presidência, nos ternios do art. 13, § 
19 , do Regimento" Interno do Senado Federal, concessão de 
licença, para ausentar·me dos trabalhos desta Casa, durante 
dos dias 5, 8 e 9, de novembro em curso, tendo em vista 
viagem que farei à Argentina, pai3 -PartiCipar de- evento do 
Mercosul, que contará com a presença do Presidente daquele 
país. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce, 
dida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
SecretáriO-. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1-144, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicitamos a VosSa Excelência 

a prorrogação por mais 90 (noventa) dia do prazo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a "apurar irregularidades . 
operacionais de armazenagem, transporte e comerCiã.lizaçáo 
da Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB·e suas 
anteceSsoras COinissões de Financiamento da Produção -
CFP, Cobal e Cibrazen, nos últimos 10 anos'~- - ' 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993. - Bello 
Parga- Moisés Abrão -Jonas Pinheiro -Carlos Pã.trocinio 
-Pedro Teixeira- Garibaldi Alves Filho- Wilson Martins 
- Ney Maranhão-:-- Odacir Soares- Marluce_Piiito- João 
Calmon - E. Amin - Ronan Tito - Pedro Siinori - José 
Paulo Biso! -Iram Saraiva -Lavoisier Maia - Cid Saboia 
de Carvalho- Elcio Alvares -Jutahy Magalhães- f\.luizio 
Bezerra- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela_- Gerson_ Camata 
-João Rocha - Irapuan Costa Jr. - Mansueto de Lavor 
- César Dias. - - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _: 0 reqúén
mento lido contém .subscritores em número. sUficiente para 
a prorrogação soliCitada, tudo nos termos do art. 152 do Regi
mento Interno. Será publicado para que produza os devidos 
efeitos. 

Sobre a mesa. requerimentos que ~erão lidos pelos Sr. 
1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.145, DE 1993, 

Requeremos urgência, nos termos d~ art-. 336, c dci_R.egi~. 
menta_ Interno, para o ~roj~to ~e_ ~ei da C_ª-mara n9 2_17, 
de 1993 (n• 2.287/91, na Casa de origem), que cria, no Serviço 
Exterior Brasileiro. as Carreiras de Oficial de Chancelaria 
e de Assistente de Chancelaria e dá outras providências, 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993.- Cid Saboia 
de Carvalho- Jutahy Magalhães- Magno Bacelar- Jonas 
Pinheiro - Marco Maciel. 

REQUERIMENTO N• 1.146, DE Í!Í93 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336. b, Regi
mento Interno, _para o Projeto de Lei ~a Câmara n9 218. 
de 1993 (n• 4.100/93, na Casa de ongem), _gue dispõe sobre 
a organização da assistência social e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. - Affonso 
Camargo -Albano Franco- Almir Gabriel- Aluízio Be
zerra - Amir Lando- Aureo Mel_lC? - Bellt? pa_rga - Beni 
V eras- César Dias -Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues 
-Cid Sabóia de Carvalho- Darcy Ribeiro- Dario Pereira 
- Divaldo Suruagy - Elcio Alvares - Epitáció Cafeteira 
- Esperidião Amin- Eva Blay- Flaviano Mello- Fran-
cisco Rollemberg - Gerson Camat~ __ - Gilbertõ Mirahda 
-Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Iram Saraiva 
- I rapuan Costa Júnior - João _ Françã _-.:..=._João Rocha ---:-
Jonas Pinheii-o - Josaj)hat Marillho - José Richa -Júlio 
Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Coutinho 
Jorge - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival Baptista 
- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor 
~Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Piõ.to _::__ Meira 
Filho- Nelson Wcdekin- Onofre Quinan- Pedro Teixeira 

- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão-Teotonio Vilela Filho-Valmir Campelo-Wilson 
Martins. 

OSR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) -Esses reque
rimentos serão votados após a Ordem do Diã, na forma do 
disposto no artigo 340, II, do Regimento Interno. 

A Presidência recebeu-o A viso n9 451/93, de 5 do corrente, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União~ encaminhando 
cóPia da Decisão ri9 474/93, bem como do relatório e voto 

-que a fundamentam. 
O expediente será encaminhado à Comissão de Infra-Es

trutura, para conhecimento e providências que julgar cabfveis. 

.. O SR. PRESIDENTE.( Chagas Rodrigues) -Há oradores 
inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava 
hoje inscrito para falar sobre um assunto que considerava 
inàdiável, relativamente às dificuldades que vem enfrentando 
o setor saúde do nosso País, onde temos assistido, nos últimos 
anos, a um progressivo sucateamento dos hospitais públicos 
e à crescente sofisticação e encarecimento de atendimento 
privado, praticamente inacesSível à maior parte da população. 

Entretanto~ Sr. Presidente, farei hoje um OreVe: registro 
sobre outra matéria, tarilbém inadiável. - -

·-O Legislativo atravessa hoje dias conturbados, com a 
rc;!velaçáo e as Sl!posições de fatos lamentáveis que inspiram 
um sentimento geral de desencã.nto, decepção e revolta, macu
landO· o conceito de honorabilidade de pessoas com quenl. 
conv'iVemos, atfngindo, até mesmo)njustameri~e, ºutraS pór 
suspeição, e respirtgando,,i~ev_itã.velmente,_na Íif\agem_ da nos
sa Instituição, na credibilidade dos homens públicos e na serie
dade dos governos. 

A Nação, pelas dificuldades que atravessa, pela coexis
téncia dos bolsões de miséria e ilhas de prosperidade e riqueza, 
neste convívio de dois Brasis - um abastado e outro carente 
- não suporta mais a leviandade na administração pública, 
a negligência no trato da coisa pública. 

Estou na vida pública há 43 anos, só no Senado 23 anos, 
tendo passado antes pela Assembléia Legislativa do Estado, 
por uma Administração Municipal, pela Câmara dos Depu
tados e pelo Governo do Estado, sem ter visto anteriormente 
no País algo _semelhante ao que estamos vivendo:_ um clima 
de verdadeira histeria de denúncias, algumas que parecem 
ter fundamento, outras apenas especulativas, mas que causam 
estragos irreparáveis na iniagem do ho1_11em público. 

Considero que este cenário, apesar dos estragos, tem 
aSpectos bastante positivos para o aperfeiçoamento da nossa 
democracia e para consolidar um critério de absoluto rigor 
no exercício dos cargos públicos e mandatos políticos, uma 
oportunidade excepcional para o fortalecimento da ética e 
para que, em nosso meio, se separe o joio do trigo sob 
o império da lei e de absoluta justiça. 

Sem queret tomar a defesa prévia de ninguém, pois uma 
Comissão Parlamentar, presidida por um' dos homens mais 
íntegros e dignos do Congresso; o eminente Senador Jarbas 
Passarinho, que conduz com habilidade, isenção, proficiência, 
correção e serenidade o esclarecimento e a responsabilidade, 
quanto a esses fatos. eu gostaria de trazer à _reflexão desta 
Casa a manifestação indignada do Governador do Estado de 
Sergipe, João Alves Filho. quanto ao envolvimento do seu 

I-· • 
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nome em matéria publicada no jornal O Globo, edição de 
domingo, dia 7 do cõrrente mês, página 13, sõb o título: 
"Alves Ganha com Obras do seu Governo", ao que responde, 
fundamentando argumentos, em nota por ele subscrita com 
o título de ''Esclarecendo a Verdade", publicada, ontem, dia 
10 de novembro, no mesmo jornal O Globo. 

Sr. Presidente, tendo lido com bastante atenção esta nota 
a que me referi, e conhecendo João Alves Filho de longa 
data, tendo acompanhado a sua passagem pela prefeitura de 
Aracaju, pelo governo do Estado, pelo Ministério do Interior 
e pela sua atividade empresarial, não tenho conhecimento 
de nenhum fato que pudesse inibir a minha ?isposição de 
repercutir e comentar aqui, no Plenário do Senado da Repú
blica, como representante de_~ei-gipc, o seu protesto i.llÇiignado 
pelas insinuações que julgou atingir stia hohorabilidade como 
Governador do Estado e como cidadão. 

Como Presidente do PFL, em Sergipe, sendo eJ~ Gover:
nador eleito com admirável maioria do eleitorado do Estado, 
tenho prestigiado seu governo, naquilo que representa melho-
res dias para o povo sergipano. -

O Governador João Alves Filho, em sua nota, faz várias 
contestações das quais ressalto algumas, de suas próprias pala
vras: 

"Primeiro, não Só li Um pOiíiicC)q-ue se t~ansformou 
em empresário, mas um empresáriO bem-sucedido que 
se transformou em político; segundQ~ __ quanto à Habita
cional Construção S.A., emPresa da qual sou acionista, 
não era nem é uma iinobiliária, e siín Uina ,consf,rtitora 
dedicada ao mercado imobiliáriO, e não faz obraS públi
cas; terceiro, em 1975, quando assumi_ a Prefeitura de 
Aracaju, já era empresário há dez anos, e minha familia 
tinha a Construtora Alves há trinta anos; quarto, outra 
prova da leviandade da matéria está no fato de se basear 
cm informações de uma funcionária demitida, que, por 
represália, fez acusações qu_e_ foram ainplamente des
mascaradas naquela oportunidade. Houve três CPI em 
Aracaju, duas em Pernambuco e uma em Sefgip-e, e 
todas elas provaram a falsidade das alegações. Cita 
texto da conclusão final do relatório e que "certa cons
trutora relacionada na denúncia jamais ganhou uma 
única licitação do seu GoverriO, cmbo_r~ tenha partici
pado de todas elas''; quinto, quanto ao-Platô de Neópo
lis, o projeto foi ganho através de concorrência pública, 
por uma empresa binacional. Para execução da obra, 
ganhou, também, por licitação pública, a empresa que 
ofereceu o menor preço." 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V_ EX'! _um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Ouçoy. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Jonas Pinheiro -Senador LourivaCBaptista, eu 
estava ouvindo o pronunciamento, aliás, o seu protesto, e 
me senti no dever de me solidarizar com V. Ex~ As acusações 
foram apressadas, levianas, sem -profundidade, feitas por al
guém -já disse --:-tresloucado, em UI_!! ~_Q!tlento _de alucina
ção, de dificuldade. O ex-Diietor dÕ DOU, quando prestou 
depoimento à Polícia, citou ilotninalmente algumas pessoas 
que, realmente, após investigações aprofundadas, foi compro
vado que ele tinha razão; todavia, não são verdadeiros outros 
nomes citados. Um dos casos é o que V. E~• está citando, 
do Governador João Alves, homônimo do De~utado J?ão 

Alves- talvez isso tenha influenciado o Sr. José Carlos Alves 
dos Santos que confessou ser o depoimento à Revista Veja 
apressado, improvisado, que ele '"ia e vinha, para diante ... 
não tinha muita prática ". Essa a expressão usada por ele. 
Foi, na verdade, o que aconteceu. V. EJ(' ressaltou que não 
teria sido só ele, foram tantos outros. O próprio Presidente 
Humberto Lucena foi injustamente acusado de se ter envol
vido rias questões do Orçamento. E pasme. V. EX~:_aqueles 
que são contra o prq_cess-o-de revisão fiZeram. ontem, no plcná~ 
rio do Congresso -~ac_i_ona_l, acusações_ grayíssimas, irrespon
sáveis. O Deputado Vivaldo Barbosa, leviana e irresponsa
velmente ,levantou suspeição em relação à presença do Presi
dente Humberto Lucena e disse que S. Ex• não tinha condições 
de presidir a sessão, porque o seu nome fora citado. Ora, 
vejam sól Pelo que sabemos, até prova em contrário, ninguém 
é culpado. Portanto, o Senaqor Humberto Luçena respondeu 
energicamente e·, por assiin dizer, fechou a boca daquele irres
ponsável Deputado que fez acusação tão leviana. Mas não 
s_e referiram apenas a Humberto Lucena~ referiram-se,_ tam
bém, a Alexandre Costa. O Ministro Alexandre Costa enviou 
um dossiê completo ao Presidente da CPI, Senador Jarbas 
Passarinho; encaminhou a declaração do Imposto de Renda 
dos 13 últimos anos consecutivos; encaminhou uma autori
zação, constituindo o seu bastante Procurador, o Senador 
Jarbas Passarinho, para quebrar o sigilo de .suas contas bancá
rias; e, mais ainda, em qualquer época, presentes e remotas. 
Para evitar qualquer acusação de que S. Ex• poderia ter muito 
dinheiro suspeito depositado nas contas e o havia retirado 
em vfrtude das d~núncias, S. Ex~ autorizou a verificação das 
suas contas tambéni no exterior. Acusações como essas tentam 
denegrir a imagem de pessoas tão honradas. Por essa razão, 
há pessoas ligadas ao Governo querendo, a todo custo, que 
o Ministro Alex.andre Costa renuncie ã sua condição de Minis
tro da Integração Regional. Ora, por que renunciar? Só por
que teve o.seu nome citado? Nenhuma prova foi levantada; 
nenhum cheque, nenhum depósito duvidoso foi descoberto 
nas suas contas bancárias. O Sr. Ministro Alexandre Costa 
colocou 9 seu cargo à disposição do Senhor Presidente da 
República; o Ministro da Integração Regional tem dito, repeti
damente, que se o President_e _Itamar Franco _quiser demiti-lo, 
que Sua Excelência o faça. Ora, nobre Senador Lourival Bap
tista, há tamhém o caso do Sr, Ministro Henrique Hargreaves; 
pelo menos até agora - pelo que sei - , não havia razão 
alguma pa1·a que S. Ex~ fosse demitido. Só por ~ue foi denun
Cíado? Só por que teve o seu nome citado? S~ por isso? Estã_o 
querendo que se pare a revisão. O PT que i que o processo 
revisiOnal só comece a partir de abril, quando tudo estiver 
esclarecido e punido, alega_ndo que_ as pessoa~ citadas e suspei
tas contaminam o Congresso Revisor. Ora, vejam só! Sabemos 
que, ainda que se cassem os envolvido~. não vamos ser, de 

_ maneira alguma, um conjunto de vestais, pois, corrupção não 
é apenas cometer falcatruas e imoralidades no Orça.Ill:ento. 
Há outros tipos de corrupção. Não é lirilpando, tíra'!do e 
extirpando esse pedaço, que o Congresso ficai-á purificado. 
Se Deus quiser, a reviSão será feita, mas não por um conjunto 
de vestais, por um_ Congresso puro, sem interesses corpora
-fivfstas - os próprios intefesseS do PT são suspeitos. Por 
isso, nobre Senador Lourival Baptista, considero que es·sas 
simples citações não são razões para-que se levantem protestos 
contra -o Presidente do Congresso Revisor, apelos â. renúncia 
de ministros; esses fatos a que eStamos assistindo no dia-a-dia 
constituem-se nada mais nada menos que um palanque armado 
pelo PT para tirar proveitos eleitoreiros. Esta é a grande 
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verdade: o objctivo é explorar a ·op"inião pública, enganá-la, 
apresentar~ nos como farinha do mesmo saco, como se todos 
fôssemos igUais. Em qualquer conjunto de pessoas, em qual
quer grupo social, existem bons, maus, competentes, incompe
tentes, honestos, desonestos~ e o Congresso Nacional não 
será diferente. Temos maus, mas também temos bons; aliás, 
a maioria esmagadora de nossos membros~-é constituída de 
hons políticos, vocaciomidos para a pr-ática e o exercíCiO -da 
ati v idade pública e- empenhados na busca da melhoria da quali
dade de vida do povo brasileiro. Portanto, é com indignação 
que respondo a qualquer insinuação desses levianOS que que
rem nos misturar, como se fôssemos iguais. -Solidarizo-me 
com V. Ex~ neste instante em que levanta _com tanta oportu
nidade esse justo protesto no plenário do Senado Federal. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA~~-- Fico-muíiograto a 
V. Ex•, nobre Senador, pelo seu aparte, que muito me sensi~ 
biliza c que e·nriquece o meu pronunciamentO. V. Ex• fOi 
muito feliz no seu depoimento-ao afidn"ar q~_e, na vúdade, 
existe a iridúStria -das denúncias, formada fior ãqueles que 
só satem procurar o mal, para fazer o mal e que vivem prati~ 
cando uma política na base de denúnciaS de todit a e_Spécie. 
Esta é uma hora conturbada, Em nossa vida pública, em 

que temos exercido cargos de todo o tipo, nunca assistimOs 
a um episódio como o que está ocorrendo agora. 

V. Ex~ fez muito bem em· citar o nome de Alexandre 
Costa, que conheço, meu companheiro nesta Casa de anos 
e anos, meu amigo, homem sério, leal, correto, digno, bem 
como tantos outros colegas nossos que foram citados sem 
nenhuma razão de ser, ou melhor, por uma simples razão: 
eleitoreira. Homens como Mauro Benevides, que, como todos 
sabemos, honra esta Casa, da qual fOi Presidente com digni
dade. 

Eminente Senãáor JOnas Pinheiro, quero dizer a V. Ex• 
que é uma coisa de se tapar o nariz, para quem tem vergonha 
na cara, o ·que hoje, no Brasil, está ficando difícil. Estou 
na vida pública esses anos todos, mas- assevero-lhe- nunca 
vi uma trempe tão armada como esta, que procura denegrir 
homens que sempre fOram dignos, honestos e que fizeram 
sempre o bem sem olhar ·a quem. Grato a V. Ex\ nobre 
Senador Jonas Pinheiro. · 

O Sr. Ney Maranhão -V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista? -

O SR. LOURIV ÁL BAPTISTA .:..: Com muito prázer, 
nobre Líder, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Lourival Baptista, eu 
não poderia deixar de apartear V. Ex\ neste momento em 
que faz um pronunciamento, citando, assim como fez o meu 
companheiro Senador Jonas Pinheiro, o M~nistro Alexandre 
Costa. Faço parte da Subcomissão dos Bancos dessa CPI e 
quero dizer a este Plenário que estão fazendo com. o Ministro 
Alexandre Costa uma grande injustiça. Ttata-se de U:m homem 
que tem 24 anos de Senado Federal e mais de 30- anos de 
vida pública; Senador, Ministro que tem atendido como pode 
os Estados. principalmente os do Norte e Nordeste, dentro 
dos parcos recursos de sua pasta; chega às 7h30min e sai 
às 22h do Ministéiio; não- marca entrevista, recebe todos e 
não enrola ninguém. Quero dizer, neste instante, o que já 
disse à imprensa - -não ui:na vez ou duas - em entrevistas 
que tenho concedido: "Estão fazendo o linchamento de um 

homem que todo o Senado Federal respeita." Em nenhum 
dos documen_tos que chegaram à a CPI, especialmente na 
área dos bancos, foi encontrado algum indício que manche 
a honorabilidade do Ministro Alexandre Costa. Não podia 
deixar de vir aqui dar este testemunho. Não sou homem de 
patrulhamento; não aceito patrulhamento - e V. Ex·' sabe 
d!sso, pois deve lembrar·§.~ do meu comportamento no episó~ 
dío do ex~ Presidente . .Não posso acdtar o linchamento de 
um homem da envergadura do Ministro Alexandre Costa. 
nosso- companheiro, de cujo conví'l,lio todos nós nos orgulha
mos. _Eram essas as explicações e o testemunho que queria 
dar a V L Ex•, neste momento. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito obrigado a V. 
Ex\ eminente Senador Ney Maranhão, por ess_e_depoimento, 
pelo seu aparte a respeitei de Alexandre Costa, cujo nome 
aqui foi salieiltado pelo eminente Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães ~ Senador Lourival Baptista, 
V. Ex• me permite um aparte? 

~- O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Lourival Bap
tista, ando muito preocupado nesses dias, porque~ como mem~ 
bro da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregula~ 
ridades_ na Comissão do Orçamento, devemos manter silêncio 
a respeito de pessoas citadas. Afirmarmos que fulano ou sicra
no não são suspeitos pode causar a impressão de que os outros 
são. Fiz uma exceçãi:>- ao -_se·n-ador Alexandre Costa . pois 
hoje tive a oportunidade de manifestar minha opinião. Não 
podemos ter receio de demonstrar à opinião púbficit-que nâo 
existe nada que comprove qualquer acusação a determinadas 
pessoas que estão citadas.-~ ~~nciO[lO. COO), profuri~a mágoa, 
poiS parece que aqueles que estão dtados são leprosos. Nin
guém mais pode deles chegar perto, senão torna-se conivente.· 
Quero dizer também, Senador Lourival Baptista, estou lendo 
aqui hoje, pela primeira vez, nos jornais, notícias a respeito 
da Subcomissão de Bancos, a que o Senador Ney Maranhão 
se referiU. Não posso relatar o que se passa lá; todos temos 
um compromisso de honra de não falar aquilo que vemos 
naquela subcomissão. No entanto, logo que se encerra uma 
reunião. somos procurado~ por jornalistas. Admito <]Ue-há 
uma procura de informações muito grande. E compreendo 

- isso. Muitos jornalistas estão defendendo seus próprios empre~ 
gos, pois são Cobrados pelos editores, pelos donos de jornal 
e, às vezes, pelos próprios companheiros de jornal; não podem 
receber furos de seus concorrentes.-.Então, bu::icam as fontes 
de informação.-Mas temos um compromisso de honra de não 
as fornecermos. Continuando o que eu iria relatar, ao ler 
os jornais, vejo uma série de informações sobre a Subcomissão 
de Bancos_, e o que é pior, tnuitas, totalmente erradas, f~lsas. 
Sr. Senador vivemos-- Um_período muito grave não sQ para 
nós dÕ CongresSo Nacional mas também para o País. Estamos
vivendo, de certa época para cá, sob a influência de uma 
rriístura de períodos: o do regime stalinista, do regime macar
thista, do regime do terror francês, cada um querendo mais 
cabeças do que o_ outro, sem nenhuma preocupação com a 
digriidade alheia-. Temos de flunir, rigorosamente, aqueles 
que são culpados. Não podemos ter medo de afirmar que 
fulanO de tal não tem culpa, nem deixar que determinadas 
pessoas sofram a conseqüência de campanhas que estão sendo 
feitaS contra a Sua honOTã.bilidade. A cada dia pedem a cabeça 
do Ministro Alexandre Costa. Por quê? Alguém me aponte 
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Colega. Também sou citado nessa famigerada CPI. E de que 
me acusam? De que podem me acusar? Tenho urna vida públi~ 
ca limpa. Não há uma cabeça de agulha que possa me atingir 
em ofensa, urna deslealdade ou uma incorreção. Estou tran
qüilo. Por isso, até hoje não toquei no assunto sequer na 
imprensa pois estou esperando a hora para, se for chamado, 
saber de que me acusam e de que podem me acusar. Asseguro 
com veemência que sou realmente um homem de vida pública 
limpa. Não há quem possa me acusar do mínimo deslize. 
Mas aguardaremos a CPI, respeitando~ a e- crendo qu·e ela 
vai apurar os fatos, principalmente por ter em sua presidência 
um homem da mais alta dignidade. Se realmente houver culpa
dos, ela terá coragem de corrigi~los, de incl!lpá~lose de castigá
los, se for o caso. Nessa CPI podemos confiar, poís lá estão 
homens da mais alta dignidade. Congratulo~me mais uma vez 
com V. Ex•, nobre Senador Lourival Bapilsta, pela defesa 
que faz deste extraordinário colega, extraordinário homem 
público, de vida limpa, que é Alexandre Costa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA ·Muito obrigado a V. 
Ex•, eminente Senador Rachid Saldanha Derzi. 

Conheço V. Ex• há décadas e sei da sua honestidade, 
da sua honorabilidade, da sua maneira de proceder. V. EX" 
é um homem digno, um homem estimado, um homem querido 
nesta Casa. 

Amigo de Alexandre Costa como eu, V. Ex~ fez muito 
bem em testemunhar em favor de S. Ex• -

O Sr. Aureo Mello- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA · Concedo o aparte a 
V. Ex' 

O Sr. Aureo Mello ~Senador Louriv3JB3.ptista, grande 
nome e -expressão maior deste Senado, homem que incorpora 
a tradição e a digriidade, inclusive, desta Casa, inerente a 
todos os seus componentes. Quero também me s_olidarizar 
com V. Ex~ na defesa dos seus colegas, do nosso Colega Ale~ 
xandre Costa e ainda do nosso companheiro João Alves Filho, 
Governador de Sergipe, que Vêm recebendo o afluxo dessa 
mentalidade que infelizmente instalou-se aqui dentro, movida 
por um espírito diabólico, que parece ter~se apossado das 
mentes de determinadas pessoas. que passaram a descrer e 
a duvidar da dignidade e da honorabilidade pessoal de homens 
da maior respeitabilidade republicana em nosso País. O Go~ 
vernador João Alves Filho é um homem que, pela sua própria 
luta, pelo seu passado, pela sua capacidade _de escritor e de 
empresário, não deveria estar nesse rol melancólico em que 
se inserem outros nomes. Somente a maldade e o fanatismo 
de determinadas figuras loucas, enlouquecidas pela sede do 
poder, são capazes de trazer ao palco da amargura, para rece~ 
ber as estocadas e as acusações, muit.:)s dos nossos compa~ 
nheiros, que estão purgando e amargando nesta hora melan~ 
cólica para todo o Brasil. Ontem, tive o ensejo de ver esta 
Casa invadida por um bando de vagabundos~ marginais, incon~ 
seqüentes, analfabetos e "a-nalfabrutos" que chegaram a bater 
no meu carro, como se fosse"o tambor das suas próprias irres~ 
ponsabilidades e que, ama:nhã, poderiam vir a ser assassinos 
dos parlamentares e representantes de milh_ares e até milhões 
de pessoas que lá fora se encontram e que nos conduziram 
à representação que aqui temos e que procuramos cump-rir 
com a maior dignidade. A acusação vertida por um írrespon~ 
sável, por um psicopata, contra o Governador João Alves 
Filho, de Sergipe, é uma acusação que se desmente e esboroa 

por si própria. As acusações levantadas contra o Ministro 
Alexandre Costa não procedem, porque S. Ex~ é uma tradição 
:O.a política brasileira e o seu nome foi dado até a uma das 
alas do Senado Federal, num reco'nhecimento àquilo que já 
fez em favor da nossa Casa e do Poder Legislativo. Ficamos 
indignados no momento em que se levantam acusações contra 
Mauro Benevides, na minha opinião, um dos maiores Presi
dentes que o Senado já teve, amigo dos seus colegas e compa
nheiro de tocl_as as horas; nome aureolado na sua terra,_o 
Ceará, pela sua linha de conduta, pelo seu idealismo e pelo 
muito que tem realizado pela sua gente. E quando vagabun~ 
dos, políticos recalcados e ambiciosos de poder levantam pala~ 
vras contra a figura de Rachid Saldanha Derzi, todos sabemos 
que, pela sua independência financeírã, não precisa S. Exa 
de beliscar migalhas em qualquer setor da coisa pública, 

porque é o maior criador brasileiro de gado em Mato Grosso. 
E outras acusações que são feítas contra colegas nossos num 
exibicionismo, numa verdadeira féerie de falta de pudor e 
de respeito. Essas acusações, inegavelmente, deveriam se vol
tar contra esses acusadores que, com a maior leviandade, 
organizam comissões parlamentares de inquérito, colocando 
os seus_ colegas contra a parede para que apóiem a instalação 
dessas comissões; que viajam para o exterior para se exibir 
e mostrar que são frustrados detetives. Que vão à casa de 
criminoso irresponsável, como esse fUncionário, que tem le
vantado levianamente disse~não~disse para essa ComissãO, se~ 
gorando sapatos velhos perdidos nessa residência. CriminoSos, 
afinal, porque têm divulgado informações sigilosas que têm 
sido dadas em subcomissões, o que valeu um destampatório 
do Senador Pedro Teixeira, acusando de exibicionistas três 
dessas figuras. Essas Coisas todas têin que ser disciplinadas 
nesta Casa, como disciplinados têm de ser os marginais que 
ontem invadiram o Congresso, insuflados, eu sei, por partidos 
que desejam o poder a qualquer custo e que deviam ter sido 
cõ~ridos daqUi a jatos d'ágUa, para que fossem limpós ós seus 
físicos e as suas consciêncías. EssaS coisas todas representam 
o que de mais lamentável, de mais baixo, de mais tiíste poderia 
acontecer nesta Legislatura. E ternos certeza de que, ao térmi~ 
no de toda essa montanha de calúnias e de ofensas, vai restar 
um mísero camundongo, que é o camundongo da infâmia 
e da falta de dignidade daqueles que estão açulando brasileiros 
contra brasileiros, irmãos contra irmãos, parlamentares contra 
parlamentares. Tenha V. Ex~ a certeza de que as suas palavras 
em defesa de João Alves Filho. Governador de Sergipe, escri~ 
tore empresário, têm o respaldo, o aplauso, o apoio de todos 
os seus colegas que fazem parte deste augusto Senado. Muito 
obrigado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', 
eminente Se_nador Aureo Mello, pelo depoimento que presta 
a respeito das figuras que foram envolvidas. sem razão nenhu
ma, simplesmente, como V. Ex~ disse, por' razões políticas. 
A V. Ex• o muito" obrigado pelo seu aparte, pelo que disse, 
pelo que falou, porque o fez com honestidade, dignidade e 
em defesa dos seus amigos. -

O Sr. Epitacio Cafeteira~ V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Concedo o aparte a 
V. Ex' 

O Sr. Epitacio Cafeteira~ Nobre Senador Lourival Bap~ 
tista, eu estava em meu gabinete quando ouvi o discurso de 
V. Ex·1 e alguns dos apartes. Mesmo como adversário politico 
do Senador Alexandre Costa ~ porque de outro Partido, 
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no Maranhão - deixar de tecer um comentário seria omissão. 
Seria de bom alvitre dizer que, em princípio, é -lamentável 
o descrédito da classe polítíca, aí incluídos todos os represen
tantes do povo; que esse descrédito seja de tal ordem que, 
de repente, a palavra de um cidadão acusado de ·~n·~ crimes 
- seis processos, se não me engano -, de dentro da cadeia, 
t~nha a força de um tiro de bazuca e seja capaz de demolir 
qualquer conceito con~truído durante anos e anos de vida 
pública. Parece-me qü_c_ estanlós deslembrad_os de 1964, quan
do a própria imprensa teve que amargar a publicação de Os 
Lusiadas c de receitas de bolos. Então, parece-me que todo 
mundo estâ usando gasolina para apagar o incêndio. A cada 
dia mais dois, mais tfês nomes; mais dois, mais cinco cheques, 
e tudo isso passa a aumentar o desc-rédito. E o nobre Senador 
Alexandre Costa, nosso Colega nesta Casa, tt;ve a coragem 
de, ficando no Ministério, ser duplamente alvejado. Ele é 
alvejado como Senador e como Ministro. Ele preferiu ficar 
na vitrine. Creia V. Ex• que, se fosse eu, já teria deixado 
o Ministério e vindo para esta Casa. Aqui ele tem realmente 
amigos e conceito. E, aqui, de repente, os faróis deixariam 
de apontar para ele e ele teria condições, de forma muito 
mais altiva, de enfrentar essa situação cótn b apoio dos seus 
colegas. Mas ele p_rcferiu esse sofrimento maior. ele preferiu 
continuar na vitriric, pOrque hoje já se nota que, multo mais 
do que atingir Alexandre Costa, querem o seu Ministério, 
e, por isso, não param de atirar. As charges, tudo é feito 
para ridicularizar. Quero dizer a V. Ex-' que não estou aqui 
senão para dizer que V. Ex• faz hoje o discurso que o Senado 
esperava. Anúgo que é do Ministro Alexandre Costa, V. EX" 
está hoje mostrando que, como dizia Quevedo .. el amigo és 
como la sangre, que acode a Ia herida así que lo llamen. Sem 
ser chamado, V. Ex" veio para dizer que o amigo chegou. 
E aqui está defendendo a honra do seu amigo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, eminente 
Senador Epitacio Cafeteira. A~ suas palavras, digo~lhe, parti
ram diretamente do coração, sem passa-r pelo filtrá da inteli
géncia. Agradeço a V. ExH. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Senador Lourival Baptista, 
encerro este aparte dizendo a V. Ex• que invejo o Ministro 
Alexandre Costa, pelos amigos que tem, corno V. Ex'!. Gos
taria de encontrar, cm cada um dos outros 80 Senadores, 
um Lourival Baptista, com esse coração tão grande, com essa 
lealdade que não tem dimensão. No momento em-que todo 
mundo deixa de devar a voz para defender LJUCm não está 
aqui para usar esse microfone - os outros estão aqui e podem 
fazer, como têm fdto, a sua defesa, mas o Ministro Alexandre 
Costa não está-, V. Ex• corporifica a amíz_ade e a lealdade, 
c diz que S. Ex". pode ficar no Ministério, porque iCnl quCm 
o defenda. _ ""' --

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Mais uma vez, muito 
obrigado. eminente Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA - Concedo o aparte a 
V. Ex• 

Ü' Sr. Bello Parga - Senador Louriv3.1 Baptista, gostaria 
apenas de acrescentar um aspecto. Nesta c}uadra triste que 
o Congresso Nacional está enfrentando devido ao mau com~ 
portamento de poucos, muitos são atingido_spela generali
zação da culpa, difundida com propósitos políticos por elemen
tos da própria Comissão, que não guardam _a devida discrição 

e o devido critéri.P, divulgando informações que estão sujeitas, 
até mesmo? à proteção do sigílo bancário; sigilo que é quebra· 
do para as atividades da Comissão, mas não para o conheci
mento de outrem. No tocante a essa situação, queria aciescen· 
tar, ilustre Senador, ao seu pronunciamento tão corajoso, 
digno e criterioso, que esse comportamento nefasto de Con
gressistas que pertencem _à Comissão recebe urna contrapar· 
tida de parte da imprensa, que não vem informando de manei
ra isenta e fiel - corno é do seu dever -_ os trabalhos que 
ali se processam. Cito apenas, no caso do Ministro Alexandre 
Costa, que a Comissão- isso foi noticiado no dia 28 de outubrO 
- teria deliberado _fazer uma investigação sobre a liberação 
de verbas do Ministério da Integração Regional. Sr. Senador, 
embora não fazendo parte da Comissão, freqüento-a para 
me inteirar dos assuntos magnos que são ali tratados c afirmo 
que não há nenhuma proposição nesse sentido, quanto mais 
deliberação. É a infidelidade da imprensa, associada ao com
portamento nefasto de_ alguns Membros daquela Comissão, 
responsáveis p~la disseminação desse juízo injusto e genera
lizado que mancha todo o Congresso Nacional. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex', 
Senador.Bello Parga, pelo seu aparte, que demonstrou o que 
está existindo, o que está havendo e quem é que deseja dene~ 
grir a nossa Càsa. 

Outra contestação do Governador diz respeito ao seu 
suposto currículo sacerdotal, que esclarece com as seguintes 
palavras: 

··6-~ Dizer que uma familia ricit de SeigipC pago~ 
todo o meu enxoval de seminarista, com batina e tudo, 
seria até cómico não fosse o ridículo a que a matéria 
pretendeu expor-me. Sou católico praticante. ma.;; ja
mais estive estudando em seminário, o que teria sido 
u·ma grande honra. Fui pobre sim:_ ~ão tenho _o que 
esconder. Ma~._ pelo sacrifício de meu pai, sempre frc
qüentei as melhores escolas de Sergipe e da Bahia". 

E, finalizando sua nota, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
diz ele o seguinte: -

"É Precíso -ir a -fundo, punir as fraudes, afastar 
corruptos, mas, respeitando a dignidade de homen$ 
de_ bem, ir com prudência, Separ<iildo o joio do trigo, 
expressão nunca tão atual como hoje ... 

O Sr. João C3lmon- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, nobre Sena
dor João Calmon. 

· o Sr."João Calinon- Nobre_ Senadôr Lourival Baptistà, 
creio que precisamos seguir a diretriz das pessoas de boa-fê 
que adotam esse princípio, que também encampo. Para mim, 
toda gente é honesta até prova cm contráriO. Se ·começarmos 
a distribuir títulos de corruptos sem que esse juízo seja prece
dido de uma investigação consciente, rigorosa, profunda, a 
vida se tornará ihtolerável. Que

1

rO prestar, nesie ~omento 
em que o Ministro Alexandre Costa está sendo alvo de acusa
ções, meu depoimento. Conheço o atual Ministro Alexandre 
Costa há quase meio Século; desde a -é"poca em que eu traba
lhava em São Luís, no Maranhão, dirigindo um dos órgãos 
dos Diários Associados. Desde aqueles remotos tempos, tenho 
acompanhado a vida de Alexandre Costa e jamais chegou 
ao meu conhecimento algum fato concreto que me levasse 
a duvidar de sua honestidade. Neste mesmo momento, outro 
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maranhensc ilustre, nosso Colega, Senador José Sarney, está 
também sendo alvo de graves acusações. Desejo, neste mo
mento, dar o meu testemunho que, ao longo de tantas décadas 
de convivência com o atual Senador José Sarney, nunca detec
tei nada que desabonasse sua conduta o_u que me levasse 
a duvidar da sua seriedade, da sua honestidade e do seu patrio
tismo. Creio que devemos seguir, permita-me salientar, essa 
máxima sem a qual a convivência se _torna impossívef: para 
mim, toda criatura é honesta até. prova em_ contrário. Quero 
juntar a minha palavra ao seu_tc5,temunho que demonstra 
a profunda amizade_ e admiração que V. Ex~ devota a Alexan
dre Costa, que merece realmente essa horilenagem de todos 
nós. -

OSR. LOURIVALBAPTISTA ·Grato a V. Ex•,eminente 
Senador João Calmon, pelas suas palavras, respaldadas pela 
autoridade que tem, pela maneira de se conduzir, pela vida 
pública limpa e honesta que teve. tem e continua tendo, refe
rindo-se a Alexandre Costa e também a esse extraordinário 
homem público, amigo de V. Ex~ e meu, o Senador José 
Sarney. Corria Cu disse há pouco, os cães ladram e a cãravana 

~-· . E, reclamando, o Governador João Alves diz que a jorna-
lista ouviu apenas a oposição radical, sisteritáfiCa-e apaixonada, 
sem procurar ouvir o outro lado, para fazer um bom jorna
lismo. Concluiu: 

"O trabalho produzido por inclinações nifidaft:lente senSa
cionalistas e maldosas, comprometeu a seriedade ... e apresen
ta-se como um verdadeiro libelo acusatório, errado, que con
testo ve_ementemente, ponto por ponto, como demonstrei à 
farta, por ser totalmente inverídico, fantasiOSo, fãlso_, ir_~eal". 
E assina a nota como Governador do Estado. 

Sr. Presidente, considero obfigaÇ3o do hoiriem Público 
defender-se, de imediato, sempre apresentando os devidos 
esclarecimentos à opinião pública, quando acuSadO por irregu
laridades que não tenha cometido, pois a população tem o 
direito de confiar nos dirigentes que merecem crédito; o País 
não pode sobreviver a uma "crise generalizada ·de confiança 
entre governantes e governados, num ambiente de divórç:io 
absoluto entre o povo e seus rcpres.entantcs, entre a população 
e a classe dirigente. - --

Por essa razão. quero manifestar ·meu apfeço ao gesto-
de defesa e esclarecimento que o Governador João Alves 
Filho manifestOu, COrri. a publicação da nota -.. Esclarecendo 
a Verdade", que peço seja transcrita juntamente com este 
meu pronunciamento. 

Sou muito grato a todos aqueles S~nadores que" ITie apar
tearam, que viram a verdade dos fatos, as coisas como são, 
e tenho a certeza de que a verdade é que vai prevalecer. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRO-NUNCIA
MENTO: 

O Globo -10-11-93 

ESCLARECENDO A VERDAD-E 

No respeitado O Globo, edição de domingo, 7-11, à página 
13, uma grande e mal-informada matéria diz que "Alves ganha 
com ohras de seu Governo", onde se alinham impropriedades, 
inverdades e mentiras, cujo ob je-iivo....:..... considerã.das aS fontes 
- era atingir a honorabilidade do governador e do cidadão 

João Alves Filho. Um dos informantes da jornalista, autora 
dà maledicente matéria, Nelson Araújo é notório difamador, 
já condenado pela Justiça, por caluniar, mentir e vilipendiar 
a di_gnidade de homens de bem, e os· o.utros são deputados 
que exercitam uma oposição sistem_ática e incoÍ1seqüente. - -· 

Não é verdade que secretáriOs de Estado planejam e 
executam obras em meu Governo. Um dos citados, há muitos 
anos não é sócio ou sequer acionista de construtora, enquanto 
a pequena empresa do segundo jamais trabalhou em meu 
Governo. 

Quanto à Habitaciánai Construções S.A., empresa da 
qual -sou acionista, não era nerti é uma Imobiliária, e sim 
uma Constutora dedicada ao mercado imobiliário. NãO faz 
obras públicas. A nota, maldosamente distorcida, em função 
do interesse nefasto dos informantes, diz que ela construiu 
um conjunto residencial, Philadelfia, num bairro que eu fiz. 
Em primeiro lugar, não-s;e trata de uma obra pública, e em 
segundo lugar eu implantei, de fato, o B_airro Córoã-âo Meio, 
quando prefeito de Aracaju, em 1975, quando, aliás, fiz obras 
em todos os bairros da capital sergipana. Não é pelo fato 
de eu ter implantado um bairro-modelo, há 18 anos atrás, 
qtie a minha Construtora está impedida de fazer um prédio 
ou uma casa naquele logradouro onde operam várias empresas 
do ramo, pois, a se considerar assim, a Habitacional não pOde
rá fazer uma única obra em Aracaju, porque como prefeito 
fiiCdécada de 70 atuei em todos os seus bairros. 

. Não sou um político que se transformou em empreSário, 
mas, ao contrário, um empresário bem-sucedido que se trans
formou em político; Em 1975, quando assumi a Prefeitura 
de Aracaju já -era erripresário -há 10 anos e minha famífia 
tinha a Construtora -Alves há mais de 30 anos, sendo meu 
pai pioneiro da construção civil em Sergipe_. Nf!.quela época, 
ao iniCiar a minha -vida públíca, a Habitacional Construções 
S.A. era de longe· a maior construtora no ramo imobilário 
dos Estados de Sergipe e Alagoas, e, além disso, comandava 
a maior empresa de hotelaria dos dois Estados. Aliás, a bem 
da verdade, a única contribuição que a minha vida pública 
promoveu em minha atividade empresarial foi prejUdicá-la, 
porque me afastei do dia-a-dia das minhas empresas pela dedi
ca_ção à vida pública, e, hoje, já não tenho os hotéis que 
possuía então, e quanto à construtora já não é mais a primeira, 
como há 18 anos atrás, ocupando apenas uma modesta quarta 
posição no "ranking" das empresas do setor. 

Outra prova da leviandade da matéria está no fato de 
se basear em informações de urna funcionária demitida da 
Queiroz Gaivão, que, por re-presália; fez acusações que foram 
amplamente desmascaradas_. Houve três CPI, cJuas em Per
nambuco e uma em Sergipe e todas elas provaram a falsidade 
das alegações. Em parecer firial o texto oficial da Comissão 
Parlamentar de Inquérito instalada pela Assembléia Legis
lativa do Estado de Pernambuco é conclusivo: ''A descaracte
rização de envolvimento é ratificada pelas peças que consubs
tanciam o acervo dos documentos arrolados. Restam insubsis~ 
tentes quaisquer Comprovações, inclusive as judiciárias". E, 
ao seu término, sentencia: ''Lamentar que a vida económica, 
social e política do_ Estado seja prejudicada pelo denuncismo 
antiético, como o que no caso objeto desta investigação atingiu 
homens públicos e cidadãos da mais integral respeitabilidade, 
restando algumas imagens _CO!J.Struídas, ~o longo dos anos, 
com trabalho honesto e dedicação exemplar à coisa pública, 
_sendo de todo desejável a vigilância com a moralidade, mas 
iguafnlente importante que se preserve o direito de não se 
ser acusado sem provas, e a certeza de que os detratores 
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irresponsáveis sejam punidos. em nome dos mais altos valores 
sociais e jurídicos. fazendo-se necessária e urgente um-a legisla
ção federal que penalize ágil c exemplarmente os corruptos, 
mas que também penalize severamente a leviandaQ~- acusa
tória, realizando assim a justiça e garãn-tindo a ordem e a 
segurança ·das relações. ·:Até porque, é preciso registrar, a 
Queiroz Gaivão jainais ganhou urna concorrência em _meu 
Governo, embora tenha participado de praticamente to~as 
elas._A única concorrência que venceu, no Gov~rno antenor 
ao meu, só recebeu autorização para iniciar obras. após ter 
sido forçada a reduzir o preço apresentado e já homo~oga_do, 
em 30%. Não haveria, pois, qualquer razão da Queiroz Gaivão 
em favorecer, de qualquer forma, alguém ligado ao atual Go
verno do Estado, que invclusive prejudicou seus interesses~ 

Quanto ao plató de Neópolis, projeto aliás elogiado em 
todo Brasil, lamentavelmente, a desinformação da fonte de 
O Globo é total, além da maldade manifesta. O projeto foi 
ganho, através de concorrência_ p_ública, por uma empresa 
binacional. Para a execução da obra ganhou, também por 
licitação pública, a empresa que ofereceu menor preço. Claro 
que o orojeto tem atraçõ_es para os investidores, e nós nos 
orgulhamos de ter atraído 2S (vinte e oito) empresas, de 08 
(oito) estados brasileiros, após escolha procedida por u~a 
ampla comissãO, e deve-se ressaltar que ainda há o~tros prOJe.
tos semelhantes com vagas para qualquer em presá no que quei
ra vir investir em S€:rgipe, desde q'ue tenha capacidade técnica 
e financeira e competência, tanto em distritos ,de irrigação 
como em 6 (seis) distritos ~ndustriais que __ e___§_tamos implantando 
em Sergipe. São incentivos normais semelhantes ~os que todos 
os estados brasileiros promovem, a quem esteJa drsposto a 

. investir capital em seus projetos, já qu~ atualmente são sedu
zidos pelo mercado especulativo. O que estamos fazendo, 
desde o começo da minha administração, é dotar o Estaçlo 
de condições racionais de crescimento., Estamos montando 
uma infra-estrutura que permita ao Estado, _tão logo acabe 
a recessão. retomar imediatamente o desenvolvimento gerarr
do empregos para nossa gente. 

Outro erro crasso·, demonstrando a fragilidade e _levian
dade das informações passadas a O Globo: Dizer que uma 
familia rica ·cte Sergipe pagou to_do o meu enxoval de semina
rista, com batina e tudo, seria até cómico não fosse o ridículo 
a que a matéria pretendeu expor-me. Sou católico praticante, 
mas jamais estive estudando em um Seminário, o que teriã 
sido uma grande honra. Fui pobre sim, não tenho o que escon
der, mas, pelo sacrifício de meu pai sempre freqüentei as 
melhores escolas de Sergipe e da Bahia. 

Sou radicalmente a .faVor da d'emoc~acia; ap;ecio o jorna
lismo investigativo, maS penso que não deve haver histeria 
neste momento difícil para todo o País. Temos que evitar 
o Macarthismo, que condena sem julgamento. É preciso ir 
fundo, punir as fraudes, afastar corruptos, mas respeitando 
a dignidade de homens de bem. lr com prudência, separando 
o joio do trigo, expressão nririCã tão atual como hoje. 

Tenho o maior respeito por O GlObO, pela credibilidade 
do jornal, resultado de um trabalho sério e çompetente. Mas, 
no caso, o que podemos lilmentar é que a jornalista ouviu 
apenas um lado, exatamente a oposição radical, sistemática, 
apaixonada, feroz meSmo, sem- em mOmento algum, procurar 
"o outro lado", como se deve proceder para fazer um bom 
jornalismo. 

Resultado: O trabalho, produzido com in.clinações nitida
mente sensacionalista e maldosa, comprometeu a seriedade 
que marca a linha editorial de O Globo e apresenta-se como 

um verdadeiro libelo acusatório, errado, que contesto vee
mentemente, ponto por ponto, como demonstre.i à farta, por 
ser totalmente inverídico, fantasioso, falso, irreaL 

-João-Alves Filho 
Governador do Estado de Sergipe 

O Sr. Esperidião Amin - Sr._ Pre~idente,_ nos termos 
do art. 14, inciso II. alínea a, peço a palavra em nome da 

-Liderança do PPR para uma breve- asseguro que será breve 
-mas inadiável comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex tem 
_ a palavra na forma regimental. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN.(PPR - SC. Como Líder. 
Para uma breve comunicação. Sem reVisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores,hojc, ao término da sessão 
do Congresso Revisor. no ffnal da manhã, tive oportunidade 
de anunciar que, na sessão do Senado, faria a entrega oficial 
do requerimento de constituição de uma Comissão Parlamen
tar Mista de Inquérito que se destina a investigar a origem 
de recursos e a .. transfusão .. de recursos da CUT e das entida
des a ela filiadas ao PT, nos termos de pronunciamento que 
aqui fiz no dia 11 de agosto próximo passado, cujas riotas 
taquigráficas tenho em mãos. 

Ao mesmo tempo, informei que, no plenário do Senado, 
faria um registro, que quero pedir vênia para fazer nesta breve 
comunicação, o qual considero da maior importância para 
que os mais afoitos não digam que esta é uma iniciativa voltada 
para o despiste. 

Hoje, tenho de registrar o primeiro aniversáriO -para 
simbolizar, trouxe uma velinha -do requerimento que apre
sentei na CP1 da Evasão Fiscal, objctiv_ando a quebra do 
sigilo bancário e fiscal dã CUT e das entidades a ela vinculadas, 
ou seja, da holding. 

As evidências dessa "'transfusão" são o objeto do requeri
mento. Não vou sobre isso falar. Fiz o anúncio. A sessão 
do Senado não ocorreu na hora aprazada. A sessão do Con
gresso também deixou de ocorrer. Por isso, nesta se~sào ex
traordil)ária, ocupo, por brt"!ve espaço de tempo, em meu 
nome e em nome do meu partido, esta ~_rib_una para tornar 
pública essa iniciativa e prestar dois esclarecimentos adicio-
nais. _ 

- -0 primeiro é a respeito de interpretações, que certamente 
citGularão, de que o meu partido e eu próprio estamos que
rendo desviar a atenção da sociedade do objeto da CP1 do 
Orçamento_. Isso não é, objetivamente, verdade. Por quê? 
Se o meu partido não tivesse a intenção de participar, com 
determinação, do esclarecimento desses fatos, não estaríamos 
registrando, com orgulho, a presença do nosso companheiro 
Jarbas Passarinho, que não é apenas iloss6 companheiro de 
partido, mas é Presidente de uma Corníssão Parlamentar de 
Inquérito da maior importância para as instituições e para 
a democracia brasileira. E não teríamos designado, mais uma 
vez, como o PDS já o fizera, o Senador José Paulo Biso!, 
que não é das fileiras do nosso partido, para participar de 
tal investigaçãO. Bastaria, creio, fazer esse registro para des-
mistificar esta versão. _ _ _ 

Segundo esclarecimento: é _claro que, com o anúncio, 
algumas reações ocorreram. A ma'isfÓçosa partiu de um Depu
tado do PT, que enviou ao meu gabinete uma muda d~ pau
brasil, para ironizar a investigação que está sendo feita a res
peito do presidente de honra do meu partido, Paulo Maluf. 
Eu já havia dito, no discurso que proferi no dia 11 de agosto~ 
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que essa investigaça.o tem de _ser feita, como todas ás outrãs 
devem ser feitas. -

A título de resposta à sua iro!lia, não pçsso deixar de 
assinalar que seria meu desejo retribuir esse gesto, dizendo, 
primeiro, que encontrou a muda da nossa árvõrf-sfmbolo, 
segundo, que tenho certeza de que o PT vai assinar esse reque
rimen-to, náo deixará de dar a sua contribuição para que essa 
CPI. oportunamente, seja constituída. 

Finalmente, apenas em tom de ironia, respondendo, vou 
fazer chegar às mãos do Deputado que me_ remeteu a muda 
do pau-brasil um carteira do Ministério do Trabalho, que 
parece ser do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, carteira que ele 
não usa há vinte anos. · 

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

O SR. PRESIDENTll (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1-147, DE l!T93 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 215, inciso II, do Regimento Interno

do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência que se digne 
a a dotar as providências necessárias para que me sejam forne
cidas informações mensais referentes à ãdministração_ desta 
Casa, abaixo enumeradas, bem como requeiro que as mesmas 
sejam fornecidas regularmente a partir do mês de novembro 
do corrente ano~ e a todos os Senhores Senadores. 

Solicito, outrossím, que essas iriforma:ções retroajam a 
janeiro do corrente ano e que sejat:n fornecidas, quando for 
o caso, expressas em cruzeiros reais e em dólares americanos, 
convertidos à taxa- de câmbio comercial: 

1 -Total de gastos com folhas de pagamentos e encargos, 
individualizando Gabinetes de Senadores, Secretarias e Subse
cretarias, Gráfica e demais órgãos da Casa; 

2- Investimentos nas residências funcionais dos Sena
dores também mês a mcs e nas demais -instalações da Casa, 
incluindo Cegraf e Prodasen, individualizando-os; 

3-Despesas mensais -com telefones, indiVídualizando 
Gabinetes dos Senadores e de todas as Secretarias da Casa; 

4- Reembolso de Despesas Médico-Hospitalares, indi
vidualizando Senadores e todos os funcionários iil.distintatlféfi-
te; 

5 -Montante de pagamentos, mês a mês, dos funcio
nários cm licença para tratamento médico, iiidividualizando-
os; 

6- Quantidade de funcionários à disposição de outros 
Poderes e, montante de desembolso mensal; 

7- Despesas mensais pafa- a manutenção dos aparta
mentos funcionais dos Senadores; 

8- Quantidade de funcionários em licença-prêmío e 
montante do desembolso mensal; 

9-Montante da Folha de Pagamento _mensal dos f':l-ncio
nários aposentados; 

10- Quantidade de funcionários aposentad'1s que atual
mente prestam serviços em Cargo de Comissão; 

11 -Receita Bruta da Gráfica, mês a mês, com serviçOS 
prestados à Câmara Federal e ao Senado Federal, individua
lizando-os; 

12- Despesas mensais com "Ajtida de Custo", indivi
dualizando Senadores e funcionários; 

13- Receitas mensais do Prodasen e quais as origens, 
individualizando-as; 

14- Mo!J.taDte d_Ç)s pagamentos mensais Para serViços 
de terceiros, individualizando-os; 

15- Montante dos pagamentos mensais com assinaturas 
de joinais, revistas e outros periódicos; 

16- Relacionar o montante das despesas mensais da 
, Gráfica, individualizando-as (papel, fita, fotolito, etc.); 

17- Quantidade de funcioriários lotados em cada Gabi
nete de SeJ_ladores (especificando {unções);nos Gabinetes das 
Comiss6es úifetoras e Permanentes, nas Secretarias e Subse
cretarias, na Assessoria, no Prodasen, na Gráfica e em quais
quer outros_9rgãos, individualizando-os. 

18- Horas extras, de funcionários lotados em Gabine~ 
tes, Secretarias, Subsecretarias, Prodasen e Cegraf c outros 
departamentos. _ _ _ , __ _ _ ~ 

19- Auxilio Creche; Auxílio Educação; Auxílio Ali
mento e Auxílio Transporte de todos os funcionários do Sena
do, Prodasen e Cegraf, individualizando-os. 

20- Relação de funcionários de oUtros Poderes à dispo
sição do Senado, Prodasen e Cegraf e locais onde se encontram 
lotados e -Custo mensal. 

Justificação 

Pretende-se com o presente requerimento trazer ao co
nhecimento dos S_enhores Senadores a realidade administra
tiva da Casa, notadamente em seus aspectos mais substantivos, 
quais sejam, riãQueles referentes à realização das receitas, 
despesas e alocação de pessoal, inclusive as relacionadas aos 
seus órgãos descentralizados, Prodasen e Cegraf. 

Entendemos que, com essa medida, proporcionaremos 
aos membros desta Casa legislativa uma maior transparência 
dos atos administrativos levados a efeito. 

Dessa forma~ estarão os Senhores Senadores em condi· 
ções adequ3das a um firme e amplo posicionamento fni:rite 
a proposições -âe natureza administrativa interna, sujeitas à 
sua a-preciação, bem como mais comprometidas na defesa 
e na divulgação da observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, indispensáveis a 
toda e qualquer administração pública. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. 215, inciso II, letra b, do Regimento Interno, a Presi
dência defere o requerimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~--
Secretário. - ' -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.148; DE 1993 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 19, do Regimento Interno, requei

ro seja considerado como licença autorizada meu afastamento 
dos trabalhos da Casa o período de 16 a 18 do corrente, 
quando estarei proferindo palestras sobre privatização. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993.. -Senador 
Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o ~_equerimento, fica coricedida a licença soliciúlda. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido' pelo __ Sr. 1" 
Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.149, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 50,§ 2~. da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216 e 217 do Regimento Inter
no do Senado Federal, requeiro sejam prestadas pelo Minis
tério da Fazenda, por intermédio da Secretaria da Receita 
Federal, as seguintes informações acompanhadas dos respec~ 
tivos documentos: 

1. Que entidades se beneficiaram, a partir de 1990, da 
isenção ou redução de impostos de importação, em virtude 
de estarem cadastradas no Conselho Nacional de Serviço So
cial do Ministério do Bem-Estar Social, como entidades bene
ficentes de reconhecida uti~idade pública? 

2. Quais os produtos e materiais importados sob a forma 
de doação, pelas referidas entidades? -· 

3. Quais as entidades beneficiadas por isenções cambiais 
para importações, em "Cai'áter excepcioni:ll, a partir de 1990? _ 
Quais os critérios- adotados para a concéSSãOde tais isençõeS, 
e com que finalidade foram libera!=las as importações: 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.150, DE 1993 

Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro 
transcrição nos Anais do Senado, do editorial intitulado regu
lamentar o lobby, do Jornal-de Brasília, de 9 de novembro 
em curso. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. -Senador 
Marco Maciel. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o art. 210, § 1"', do Regimento Interno~ o requerimento 
será submetido ao exame da ComisSão Diretora. · · 

Sobre a mesa, ofícios_que serã() lídos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

OFIGABIN' 775793 
Brasília, 4 de novembro de 1993. 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Exce_lência que os Deputados Adilson 
Maluf e Gonzaga Motta, passam a integrar, respectivamente, 
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista desti
nada a examinar a Medida Provisória n~ 368, de 29 de outubro 
de 1993, em substituição aos Deputados Maurnio Ferreira 
Lima e João Almeida. 

Na oportunidade renovo a Vossa ·Excelência protestos 
de consideração e ãpreço.- - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMDB. 

---
OFIGABIEIN' 776193 

Brasília, 4 de novembrõ de 1993. 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Harley 
Margon Vaz e Geddel Vieira Lima, passam a integrar, respec
tivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão 
Mista destinada a examinar a Medida Provisória n" 367, de 
29 de outubro de 1993, em minha substituição e do Deputado 
José Thomaz Nonô. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos 
de consideração e apreço. - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMDB. 

OF/GAB/1/N' 778/93 
B_r:asília. 4 de novembro de 1993. 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Aluízio 
Alves e Nilson Gibson, passam a iiltigra:r, reSpectivamente, 
na qualidade de Titular e -Suplente, a Comissão Mista desti
nada a examinar a Medida Provisória n~ 366, de 28 de outubro 
de 1993, em substituição aos Deputados Germano- Rigotto 
e José Luiz Clerot.-

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos 
de consideração e apreço. - Deputado Genebaldo Correia, 
Líder do PMD B. 

OFÍCIO N' 353/PT 
Brasnia, 11 de novembro de 1993. 

Senhor Presidente, 

Venho a Vossa Excelência indiqu o Deputado Eden Pe~ 
droso para ocupar a vaga de titular na Comissão Mista desti
nada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n~ 366 (autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento da 
seguridade social_ da União crédito extra-ordinário, para fins 
que especifica) em substituição ao Deputado José Dirceu. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência protestOs da mais alta estima e elevada consideração. 
-Deputado Vladimir Palmeira, Líder do PT. 

OF/098193-GLPTB 
Brasília, 10 de novembro de 1993. 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento à forma regimental, peço a Vossa Exce
lência que determine a substituição do Excelentíssimo Senhor 
Senador Luiz Alberto, como titular da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar irregularidades operacionais 
de armazenagem, transporte e comercialização da Companhia 
Nacional de Abastecimento- CONAB e suas antecessoras 
Comissão de Financiamento da Produção - CFP. COBAL 
e CIBRAZEM, criada através do Requerimento n9 777, de 
1993, reprêsentante do Partido Trabalhista Brasileiro, pelo 
Signatário deste. 

O Senador Valmir Campelo, continuará ocupando a su~ 
plência na Comissão. 

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração.- Senador 
Jonas Pinheiro, Líder do PTB. 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL -(Seção II) Scxta~feira 12 10465 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas 
as substituições solicitadas. -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l<:>Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Of. n' 065/93 
Brasília, 5 de novembro de 1993 

Senhor Presidente, 

ComuniCo a essa Presidência, nos termos do art. 39, alínea 
a, do Regiriiento Interno do Senado Federal~ que deverei 
ausentar-me do País, tendo em vista viagem que farei à Argen
tína, durante o período de 5-11-93 (à noite) a 9-11'93. 

O o_bjetivo da referida viagem se aierá à minha partici
pação_em evento do Mercosul, que contará com a presença 
do Presidente daquele País. -

Aproveitando a oportunidade, reafirmo a V. Ex~ pro
testos de alto e distintO apreço. - Seilã.dor Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu expe
diente do Presidente do Supremo Tribunal Federal, comuni
cando que aquela Corte, ao julgar a Ação Di reta de Inconstitu
cionalidade n9 957-5/600, defer~u, por votaçãO unânime, medi
da cautelar suspendendo os efeitos da Lei n"' 32, de 7-7-89, 
do Distrito Federal. 

O expediente será -encaminhado à Comissã"o de Consti
tuição, Justiça e Cídadania, para conhecimento. 

É o seguinte o expediente recebido: 

Of. n" 189/93-P/MG 
Em 8 de novembrode 1993 

Ação Direta de Inconstitucionalidade N'957-5/60Q 
Requerente: Procurador-Geral da Repi.iblicá- -
Requerido: Governador do Distrito Federal 
Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal 
Federal, em sessão plenária realizada no dia 4_do corrente 
mês, julgando o processo em: epígrafe, proferiu a seguinte 
decisão: 

Por votação unãhirne, o Tribunal deferiu medida 
liminar, -para suspender, até a decisão final da ação, 
os efeitos da Lei n" 32, de 7-7-89, do Distrito Federal. 
Votou o Presidente." 

Aproveito a ·oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência espressões de elevado apreço. - MinistrO Octávio Ga
Uotti, Preseidente. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDl~:MG:.Pela ordem. Sem 
revisão-do orador.) -Sr. Presidente, eu poderia tomar conhe
ciment~ da ementa dessa lei? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -- O expe
diente será encaminhado a V. Ex', para completo conheci, 
mento de seu teor. 

6 SR. RONAN TITO -Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tendo em 
vista a republicação, no Diário Oficial do dia 10 do corrente, 
da Medida Provisória n' 367, de 29 de outubro de 1993, que 
"altera a legislação reguladora do processo- administrativo de 
determinação e exigência de créditos tributários da União 
e dá outras providências", a Presidência estabdece novos pra
zos para a sua tramitação, a saber: 

-até 5111: prazo para recebimento de _emendas; prazo 
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi~ 
!idade; 

-até 25/11: prãzo final da Comissão Mista; 
-até 10/12: prazo no CongfeSs? Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ \'..ilta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON ( PMDB-RS. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores, concordamos que estamos yivendo um momento muito 
delicado na vida deste Parlamento. Um momento importante, 
porque, às vezes, é na grande turbulência que as questões 
se acomodam, e este País, de algum tempo, necessitava um 
grande debate sobre sua sociedade. 

Enganam-se os que imaginam que estamos apenas 4.ues~ 
tionando o Congresso Nacional. Investigamos o esquema PC 
Farias, discutimos,agora, a essêfl.cia do Congresso NacionaL 
e passaremos a examinar a responsabilidade de entidades que 
agem como forças de pressão e corrupção. Estamos·questiu~ 
nando o conjunto da nossa sociedade. 

Venho aqui em meio a essa discussão, neste final Út! 
tarde, em que se discutiu eSsa matéria, para trazer uma posição 
pessoal. 

. Há dias participei de um ~rande programa ... Roda Viva". 
na TV Cultura de São Paulo. E desses programas que honram 
a televisão brasileira e demonstram que o debate aberto e 
franco, em cadeia para o Brasil intciiro, pode somar e escla
recer. 

Fiquei preocupado porque, ao final do encontro, v res
ponsável entregou-me cerca de 400 perguntas que vinham, 
por telefone e pelo fax, vinham das. 14 ou 15 estações de 
televisão retransmissoras para 15 Estados para os quais é tram.
mitido o pro_g~aTQa. A maioria da população hrasileira e~lá 
realmente perplexa, preocupada, angustiada com grande~ res-
trições à classe política brasiltúrã.. -

Aliás, a pesquisa publicada hoje pela imprensa. com uma 
pergunta estranha e mais estranha a verificação de que uma 

. imensa maioria gostaria de ter um governo executivo fone 
sem parlamento, precisa ser debatida. Na verdadt:, Sr. Presi
dente, a nós que não fugimos à discussão da matéria, a História 
da_ humanidade nos mostra que,nem aqui no Brasil.nem i;_í 
fora, nenhum executivo forte sem Parlamento levou -algum 
país para a dignidade, para a moralidade, para a honorabi
lidade, e para o desenvolvimento social. 

Por isso, _se de um lado bato palmas ao grande debate 
que se faz- e penso que devemos esclarecimentos à opinião 
pública - não me parece correto que se esteja a vender 
a irrealidade de que hoje é assim, mas que ali atrás, quando 
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o Parlamento não tinha força, era diferente. Os equívocos 
que estamos analisando nasceram exatamente quando esse 
Parlamento não tinha a força nem oportunidade de apresentar 
emenda, de mudar uma vírgula no Orçam~nl_o~Era_:no ExecuR 
tivo, nos ministérios, que se organíZavam_as fórmulas através 
das quais praticavam o que estam<?s vendo. 

Em meio a esse debate venho a esta tribuna, p()r_que 
um dos jornalistas do programa: "Roda Viva" perguntou-me 
sobre as estradas construídas quando eu era Governador do 
Rio Grande do Sul por que a impren-sa.- tem püblic3.do, que 
alguém teria um dossiê, ou coisa parecida, _com relação a 
essa matéria. 

Tenho muitas restrições a quem guarda dossiês, Lembram 
V. EX'!s que eu já dizia isto desde quando o Sr. Pedro Collor 
afirmou que se fosse necessário publicaria uma dossiê sObre 
o Sr. PC Fariás. Quem tem deve falar e esclarecer. Não pode
mos guardar nas gavetas o que deve ser do conhecimento 
do povo. 

Sr. Presidente, a minha vida é muito cÚtra, simples, sem 
grande presença, sem grande ação, mas de uma linha reta, 
no que tange à conduta ç à respo~sabilidade. A rigor sou 
um animal_ político. Guri, .presidi o Grémio Estudantil do 
Ginásio do Carmo; depois, o do Rosário, o do Centrp Acadê
mico, e a União Estadual de Estudant.es, e. a UNE, Fui verea
dor c professor universitário. Nuiica pratiquei negócios nem 
atos de negócio. Advoguei e fiz política. Minhas contas são 
abertas, Sr. Presidente. Sou um homem de classe média, de 
hábitos de classe média, e mantive esse padrão de vida ao 
longo do tempo. 

QUando entrei na política, meu pai me entregou duas 
lojas·, das quais sai logO depois. Vivi da política como Gover
nador; hoje, vivo da política como senador. Antigamente, 
viVia ·como professor universitário e como advogado. Estou 
nesta Casa porque gosto. Poderia ·aciitar a aposentadoria inte
gral que tenho de Deputado Estadual e a de ex-govern_$dor. 
Não recebo nem uma nerh outra. Não as recebo, porque, 
a meu ver mesmo sendo legal, parece-me., eticamente que, 
sendo senador, devo receber W como senador. Os. bens que 
tenho não aumentei uma vírgula desde que fui MiniStro e 
Governador de Estado. Pelo contrário, minha situação é até 
inferior àquela que tinha. 

Sempre combati impunidade. Presido uma subcomissão 
desta Casa e venho, com o Presidente do Supremo, o Presi
dente da Câmara, o Presidente do Senado, o Ministro da 
Justiça, o Procurador-Geral da República, o Presidente do 
Tribunal de Contas, há dois anos. discutirido exatamente o 
perigo e o absurdo da impunidade neste País. Terça-feira, 
tivemos uma" reUnião da maior importância Com essas autori
dades, com o Presidente da República. 

Não posso responsabilizar o Presidente Itamar se acon
tece de errado no Governo,não posso responsabilizar o Gover
nador por equívoco no seu Governo, nem o··prefeito. Eritre
tamo, posso responsabilizar se o fato fo!·prã:tíCado e o Presi
dente, ou o Governador, ou o Prefeito, não tOmou provi
dência. Antes do impeachment, quando o Sr. Collor ainda 
tinha toda a popularidade, chamei a atenção sobre essa respon
sabilidade porque já se falava do esquema PC e dos erros 
graves praticados. 

Analisei longamente a questão, desta .tribuna, quando 
o Deputado Ponte, como Presidente da Cârrtªra da Construção 
Civil, levou ao Presidente a carta de Minas Gerais, em que 
os empresários da construção civil se queixavam de que estava 
insustentável o andamento dos trabalhos pelas comissões, pela 

irregularidade ou imoralidade que estava sendo praticada. 
O que fez o Presidente da República? Mandam processar 
o Deputado Ponte! Não podia admitir isso. Em vez de mandar 
processar, o Presidente da República tinha de ter chamado 
o Deputado Ponte e perguntado se havia alguma prova e 
o que ele, Presidente, poderia fazer. 

Penso assim. No meu Governo e quando Ministro, agi 
assim, até com exagerada energia. Cometi muitas irij"ustiças 
porque muitas vezes, na dúvida, afastei companheiros e até 
amigos. Houve casos em que fui realmente injusto, e tinha 
convicção absoluta de que não devia afastar, mas·afastei. No 
meu Governo, graças a Deus, não precisei afastar ninguém 
que saísse com a sua dignidade manchada, mas encontrava 
fórmulas através dos quais podia afastar. Bastava a interro
gação. Durante todo o meu Governo, qualquer dúvida, qual
quer interrogação, ·qualquer problema levantado por Depu~ 
tado na Assembléia. ou por qualquer entidade era apurado. 
Houve um determinado momento em que praticamente vivi 
em _guerra civil. à exceção da Brigada Militar, a gteve foi 
generalizada, jú.íz.es de direito, Polícia Civil, praticamente to
do o funcionalismo. público do Rio Grande do Sul entrou 
em greve no início do meu Governo, mas cheguei ao final 
com a tranqüilidade do dever .cumprido. 

Sr. Presidente, não sou daqueles cuja consciência sempre 
machuca; não sou daqueles que consideram ter .realizado gran
des obras. Aquele Líder de Oposição, que durante trinta anos 
andou pelo Rio Grande do Sul, não fez o que sonhava para 
melhorar as condições de vida do seu povo, durante, o seu 
Governo. Na verdade, entre o que queremos, o que sonhamos 
e o que fazemos há uma diferença infinita. A minha consciên
cia, porem, não me acusa de não ter feito o que podia, de 
não ter cumprido a minha parte. --

Levo muito a sério os princípios éticos, Sr. Presidente. 
Ministro, não morei na mansão dos Ministros - e aquela 
época era uma necessidade; Governador, não morei na man
são do Governador, contiimei residindo no meu apartamento 
de classe média; Ministro, jamais usei urit -jatinho, embora 
considere normal. Governador, voava em avião de carreira, 
porque entendia que assim era o norinal. Nas veZes em que 
viajei para Q exterior, o fiz com a diária igual a do meu secre
tário e hospedava-me em hotel de duas estrelas, porgu~ era 
o que conseguia pagar. O Chefe do. meu Cerimonial achava 
interessante que, no Natal, os presentes que recebia eram 
superiores aos meus. O normal era o Governador receber 
grandes preselltes. No programa se.manal que tinha sempre 
frisei qué não gostaria de receber presentes grã-finos, porque 
u·se não era o meu eStilo e o meu jeito de ser. Sou assim. 

No meu governo, substítuí a fotografia do governador 
por .um mapa do Rio Grande do Sul com- a configuração 
de um coração e com os dizeres: "Leve o Rio Grande do 
Sul no peito", que era o lema do meu governo. Durante 
a minha gestão, não inaugurei nenhuma obra. Não há uma 
placa do meu governo pot onde quer que seja. Hoje, penso 
que errei; penso que divulgar as coisas feitas por um governo 
é necessário. 

Em determinado momento do meu governo, o jornal 
Zero Hora e a televisão RBS, de! Porto Alegre. fizeram uma 
campanha muito grande com relação ao que classificavam 
de desperdício do dinheiro público. com· obras iniciadas e 
não-concluídas, nas quais gastou-se uma fortuna. A campanha 
foi tão profunda e tão bem feita que os Deputados criaram 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para ··apurar a possí-
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vel existéncia de irregularidades relacionadas com a aplicação 
de recursos públicos estaduais, destinados a obras públicas 
começadas e não-concluídas, importando em desperdício ·ae 
verbas públicas"- conforme anuncia o jofnal Zero Hora. 

Sr. Presidente, por várías razões, a CPI não se constituiu 
na sua integridade, ficou em utn número parciaL Por suas 
cir_c_unstâncias, passou a prorrogação e o tempO regimental 
essa CPI não foi concluída. 

Só que, no momento da sua conclusão, esSa CPI, que 
não tinha representação do MDB nem do PDT, que nunca 
ouviu ninguém ligado ao meu Governo, encer_rou seus traba
lhos dizendo ter havido uma série de irregularidades nas estra-
das durante a minha administrãÇãC). - - --, - · 

Foram mencionadas irregularidades como: 

.. No ano eleitoral de 1990, o Governo do Estado, nos 
120 dias que precederam a eleição de 3 de outubro, homologou 
861icitações para re-alização de obras públicas e também todas 
as licitações homologatórias. Após as eleições, a maioria des
sas obras foram suspensas por falta de recursos ... " 

Em primeiro lugar, não era mais Qove_rnador_ nesse_perío
do, pois renunciei no dia 3 de abril, pa-ra concorrer ao Senado 
Federal. 

Em segundo lugar, nunca compat6ci a nenhUma licitaçã9 
e a nenhuma inauguração dUrante -o meu __ Governõ, muito 
menos no Governo de meu sucessor, Dr. Sinval Guazelli. 

Para não dizer que nunca compareci, o-GOvernador AlCeu 
Coitares, quando assumiu a administração do Estado, inaugu
rou um trecho de estrada, em que a maior parte tinha sido 
realizada no meu Governo. S. Ex~ teve urri-gesto que considerei 
muito simpático: colocou uma placa, com os nossos nomes 
fazendo questão que estivéssemos juntOS no momerito da inau
guração da estrada. Mais por amizade ao Governador Alceu 
Collares do que por qualquer outra razão, compareci ao even
to. 

No Relatório da CPI há uma série de indagações, com 
relação a certos trechos, etc. Passo à Mesa, para-que integrem 
este meu pronunciamento, documentos contendo as respostas 
técnicas que dou às perguntas e às int~rrogações feitas. __ 

Posteriormente, o Sr. Presidente da Assembléia Legisla
tiva, Deputado Renan Kurtz, do PDT, dete-rminou a ·nulidade 
do trabalho da CPl e o seu arquivamento porque só compare
ceram e assinaram quatro deputados, porque- ·nao houve o_
direito de defesa. porque estava p-resente apenas uma parte 
e porque a Comissão fora constituída para disCutir obras inaca
badas e não as estradas concernentes a um período de Go-
verno. 

Quanto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, 
não indiquei nenhum juiz para a sua composição. Quando 
deixei o Governo, tive a oportunidade de nomear dois e não 
o fiz, porque a Assembléia Legislativa do Estado - cOmo 
fez o Congresso-Nacion-al, a nível federal --estava em vias 
de alterar o critério de escolha dos juízes. A Carta que estava 
sendo analisada, e ia ser votada, dctermina~a - a exe_mplo 
da Constituição Federal - que haveria um rodízio entre os 
indicados pelo Governador do Estado e os indicados pela 
Assembléia Legislativa. 

Dessa forma, preferi n'ão indicar. A opinião pública do 
Rio Grande do Sul tomou conhecimento e osjornais publica
ram o que eu disse com todas as letras: "Prefiro não indicar 
ninguém que, nos próximos quatro anos, terá de analisar e 
votar as minhas contas''. 

Preferi não indicar ninguém e, graças a Deus, as minhas 
contas fora_m votadas e aprovadas, por unanimidade_, no Tr_ibu
nã.l de' Contas e nã. Asse-mbléia LegiSlativa, em_ todos os anos. 

-O Tribunal de Contas, até o final do ano, analisará, essa 
questãõ, ·em que dois funcionários da CAG~- COritadoria 
e Auditoiiil-Geritl do EStado, foram levados -segundo al
guns, por uma alltàridade superior. Magoados, porque não 
tiveram o tratamento desejado, ou tiveram restrições por parte 
do meu GOverno, seffi nenhUma grandeza, fizeram o relatório, 
tendei como Relator um tradicional adversário meu, o ex-De
putado Alexandre Machado, hoje ilustre e brilhante represen
tante do Tribunal de Contas. Não tenho com esse ex-De
putadó nenhuma ligação a não Sei cte respeito, como hOmem 
de bem; todavia tivem-oS longos debates, eu, Deputado do 
MDB, e ele, Deputado da Arena . 

Espero esse julgamento. Contudo, se aqui estou, nesta 
tribuna, falando, entregando à Mesa esta série de documentos, 
se dei uma entrevista coletiva à imprensa, é porque considero 
muito importante que, nesta hora, Sr. Presidente, haja o de~ 
bate. 

Lembro a V. Ex..., que é muito difícil me verem nesta 
tribuna, brincando com a honra e a dignidade de quem quer 
que seja. Fui uma das últimas pessoas a declarar o meu voto 
a favor do impeachment do Presidente Fernando Collor de 
Mel!Õ, porque SeJ!lpre dizia que gostaria de ver o argumento 
final da Defesa. E a última que fala. Em qualquer tribunal, 
o juiz somente fala depois de a defesa ter encerrado. 

Desde que essas denúncias começaram a acontecer aqui, 
no_ Congresso Nacional, tenho dito muito ao Rio Grande e 
à opinião pública brasil~ira: "'Não vamos nos precipitar, não 
podemos nos deixar levar pela primeira manchete, pelo pri
meiro pronunciamento. Vamos· dar ampla oportunidade de 
defesa''. Até porque_ essa é uma questão que, pelo estudo 
té_cnico que está sentlo feito por Deputados e Senadores, não 
é palavra não é a aiusão, mas a CPI tem de apresentar fatos 
e documentos perante nós. Vamos ver os fatos se são verídicos, 
a resposta, a argumentação e a justificativa que o_s implicados 
podem dar. 

Apóio a imprensa investigatória. É preciso, é impOrtante 
investigar. 

Sou contra a imunidade parlamentar para crime comum, 
mas considero-a importante. O fato de eu-poder ãqui falar, 
gritar, berrar, debater, denunciar e ir para cas-a; sem ninguém 
me atravancar, acho que é normal. O que_ não é normal é 
botar a mão no bolso, mexer nos meus negócios, fazer não-sei
o-quê_e, na hora em que pedem para me processar, eu recorrer 
à minha imunidade parlamentar de Deputado ou Senador. 
Acho que não se pode brincar com a honra de ninguém. 

Outro dia, ressaltei para um dos mais importantes direto
res~proprietárioS ·de um empresâ jornalístiCa d_este País, lá 
de São Paulo que considero importante a imprensa investiga
tória. No entanto, a meu ver, ela deveria ter_ duas car;;Lcte"":' 
rísticas. Se a imprensa tem certeza, se es{ão c6rivertCídos de 
que é verdade, que coloquem na primeira página, que façam 
a manchete,_ tudo bem! Mas o que _estamos vendo é que, 
muitas vezes, urna interrogação, uma pequena investigação 
termina na capa, brincando com a honra e a dignidade de 
um cidadão. Depois, Sr._ Presidente, o desmentido -vem na 
quarta página, na forma de duas ou três linhas. Isso não me 
parece correto. 

A imprensainterrogatória deve debater, sim; mas, em 
primeiro lugar, tem que fazer a diferença entre aquilo que 
é, aquilo que não é e aquilo sobre o que tem dúvida. 



10468 Sexta~feira 12 DIÁRiO DO éONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

!:ic a opmião pública nos vê assim, se nos nívela por baixo 
é porque, na verdade, sai nas manchetes que todo mundo 
é. Ninguém é condenado neste País, ninguém vai para a ca
deia, a não setladrão de galinha, e, depois, não há desmentido 
nenhum. Por isso, a opinião pUblica nivela por baixo. 

Na verdade, se a imprensa é importante no trabalho de 
investigação, ela tem a responsabilidade de dizer_. de provar, 
de denunciar e de dar o direito à rctifiCação. se errar. 

Entendo que todos. nós deve~os colocar nossa vida à 
disposição pública. Inclusive, todos nós, integrantes da CPI, 
já decidimos. através de uma votação unânime, que deixa
remos nossas contas completamente à disposição. Vou entre
gar uma cópia desse d_ossiê para o Presidente Jarbas Passarinho 
e farei um apelo a S. Ex• no sentido. de que eu seja uma 
das pessoas exatamente cujas prestações de contas e contas 
bancárias sejam investigadas. 

Não vejo nada de mais em a imprensa publicar algo e, 
no outro dia, retificar: "Olha, eu errei, estava equivocado, O Sr. Ronan Tito- Senador Pedro Simon, concede-me 
não é verdade". Acho isso bonito, pois todo mundo erra. V. Ex~ um aparte? 
Um médico erra, nóseáatnos, DeUsCrrou quando criou Caim O SR. PEDRÓ SIMÜN- Ouço V. Ex~. com prazer. 
c Judas. Por que a imprensa não pode errar? Por que não O Sr. Ronan Tito- V. EX" não precisa de atestado de 
pode se equivocar'? Parece-me que isso é normal e lógico. bons antecedentes ou de honestidade deste S.enado, muito 

Por isso estou aqui, fazendo urna coisa meio diferente. menos deste Senador. V. EX" já o tem do povo gaúcho, dos 
Normalmente, quando somos vítimas de uma denúncia no que apóiam o seu governo, que iniciou- e todos Sabemos 
jornal, pedimos 48 horas. Eu, como dizem que a notfcia vai de que maneira- com dificuldades. Estive em Porfo Alegre 
sair no domingo, me antecipo 48 horas. Peço apenas isso: uma vei:. quando se batia o "pane laço", de uma maneira 
investiguem em Porto Alegre, na Assembléia Legislativa~ con- organizada, na praça, com lilil barulho ensurdecedor. tornan~ 
sultem o PT, o PDS, o PFL; interpelem os meus maiores do quase impraticável trabalhar-se no Palácio. E V. Ex•, ape
adversários; entrevistem-os empresários c os e-mpreiteiros que sar daquela situação difícil que herdou, sem fazer inaugu
construíram as estradas; falem com quem quiser. Duvido que rações, sem pregar placas, teve o referendo do seu povo. 
encontrem uma única "vírgula"' que possam dizer com relação O povo, nobre Senador, no caso principalmente do Executivo, 
ao meu governo. que se houve com V. Ex~ naquele momento, é o julgador 

Embora eu jã tenha díto com todas as letras, repito: supremo. Ninguém pode ser mais. Evidentemente, o Tribunal 
não sou candidato c nâo pretendo ser. Tenho-mais cinco ano_s"_ -de·eontas existe para estudar as formalidades escriturais. Uma 
como Senador e acho que esta é a minha missão. A minha vez, tive oportunidade de dar-lhe um testemunho- não sei 
consciência ine diz que devo continuar o trabalho que realizo se V. Ex~ se lembra. Eu viajava em um avião particular, 
agora, esse trabalho de debater. Até c6nfessei desta tribuna onde havia três construtores- éramos políticos, empresários 
que alterei minha maneira de exercer o mandãto; estou partin- e construtores -e quando eles começaram, depois de tornar 
do, um pouco, também, para a denúncia e para o debate dois .. bísques, a falar dos Governadores, ~das corrupções que 
-não no sentido de buscar, de cobrar, de_dar nomes. existiam nos EStados, e_u, então, muitÇ> interessado em saber 

Quando apresentei um projeto de l~i _para terminarmos como os Governadores do meu Partido estavam se portando, 
com as viagens sem justificativã; mu"itás pessoas da imprensa perguntei sobre o Rio Graride do Sul. Al,guém já havia dito 
procuraram~ me pedindo-me que lhes fornecesse o dossiê, que um determinado Governo era sério, mas fazia urna única 
para que eu desse os nomes. Repondi-lhcs que estavam enga- exigência: que eles colocassem placas e promõvessem inaugU
nados, não era aquilo o que eu pretendia. Quero olhar para rações·. Um dos meus companheiros de viagem_fez questão 
a frente, debater para que haja uma rotatividade, para que de dizer: .. No Rio Grande do Sul, nem essa e.xigência há. 
haja uma participação,"onde o cidadão vá, volte e apresente Nunca falei com o Governador. não o co-nheço, e talvez seja 
a justificativa daquilo que fez. a minha e_mpresa a que tenha tocado mais obras lá. O preço, 

Apresentei um pro} cio de tCi que termina com a Comissão lá no Rio ·oraflde do Sul, talvez ~eja a metade dos praticados 
de Orçamento - considero~a um absurdo - cstabele_cendo em alguns Estados, n?_ questãu de asfaltamento e outras 
um Orçamento particiPativo, em que a OOW.urlidftdl::-tOma par- obras"'. E.u iive a oportunidade de fazer a santa futrica e 
te, na sua elaboração. Naquele momento; fui procurado - contar a V. Ex" esse fato, mas V. Ex~ não precisa disso. Acima 
c disse isso desta tribuna- por pessoas que quiseram entre- disso·, V. EXl' tem a aprovação do seu Governo pelo se'u povo, 
gar-me um dossiê, contendo nomes e outras informações, para a aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas e tem. 
ser manchete de jornais ·e capa de revistas. Eu respondi: "Não mais do que isso, uma consciência tranqüila, reconhecida por 
quero, não é isso que quero. Desejo apresentar um projeto todo o povo brasileiro. Apenas eu queria discordar de um 
para regulamentar daqui por diante, porque acho que está pequeno comentário que V. Ex~ teceu e que me trouxe à 
errado, está equivocado, que não é assim que se organiza- memória um livro extraordinário do Frei Mateus Rocha. V. 
um Orçamento'". - ExR afirmou que Deus errou porque criou Caim. Em um mo-

Antes da instalação desta CPI adverti: não queiram vokar menta extraordinário da literatura brasileira e de um escritor 
ao que era antes, porque o Orçamento eri dez vezes pior católico- o nome do livro é b.astante sugestivo O Tormento 
quando elaborado só pelo Executivo. A diferença é que a de Deus -, Frei Mateus Rocha cria uma discussão muito 
imprensa não piiblicáva o que ocorria. Como está, também interessante com o anticristo, que era o Grande Inquisidor. 
não pode continuar. Acho importante que a Comissão se tranS- Hoje, estou vendo grandes inquisidores no Brasil por todo 
forme num Orçamento participativo. _ . o lado~ São, sem dúvida nenhuma, os_santos guerreiros coiltra 

Se mudei meu comportamento, se estou debatendo, se o dragão da maldade. Estão çometendo um equívoco enorme. 
estou discutindo, se analisei internamente o meu Partido, Sr. dizendo que no dia em que acertarmos aqui, no CongreSso, 
Presidente, se falei de home'ns e situações do meu Partido, passaremos o Brasil a limpo. Eu disse. quando foi cassado 
não brinquei nem com a honra nem com a dignidade de _quem o Presidente Collor, que nós não teríamos passado o Brasil 
quer que seja. a limpo; e quando limparmos o Congresso Nacional, se canse-
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· guirmos. nós não passaremos o Brasil a limpo. A corrupção 
está institucionalizada, ela é herança da ditadura, está enrai
zada em todo o País. E a maior corrupção, sem dúvida nenhu
ma, está no comércio brasileiro. onde há uma evasão fiscal 
da ordem de 70 bilhões. Eu sou muito conservador. O Senador 
João Calmon, que é um estudioso desse assunto, fala em 
100 bilhões de dólares. Eu estou falando em 70 não _é para 
contestá-lo, mas apenas para não ser contestado por ninguém. 
São 70 bilhões de dólares, por ano, todo ano. E o pior é 
que esse dinheiro ê recebido do povo, do cidadão que paga 
o leite, do homem que compra a calça. do homem que paga 
o feijão, da mulher que vai, de manhã cedo, buscar o pão. 
Está ~mbutido ali o imposto que não é recolhido. Por isso, 
falta dinheiro para a educação, para a saúde, para as estradas, 
para tudo. Não passaremos este País a limpo. Isso só ocorrerá 
·com uma Revisão Constitucional com os pés no chão. que 
estabeleça _uma política tributária honesta, séria, e que não 
crie condições de evasão fiscal. Mas, voltando ao livro de 
Mateus Rocha, O Tormento de Deus, leia o extraordinário 
capitulo que se chama "0 Grande Inquisidor", em que a 
figura de Cristo rediviva é questionada porque deu a liberdade, 
o livre arbítrio, c o livre arbítrio é que permitiu a Caim matar, 
o livre arbítrio é que permite à. imprensa caluniar._ O Grande 
Inquisidor acusa Jesus Cristo Redivivo_ de_ ter come_tido o peca
do de ter possibilitado ao homem, dentro da liberdade, o 
cometer crimes. Dada essa irnprecação que faz de que Deus 
errou quando criou Caim, aconselharia a V. Ex~ a ler o grande 
Inquisidor do livro O Tormento de Deus, de Mateus Rocha. 
Agradeço a V. Ex' pelo aparte. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a gentileza e as 
referências feitaS por V. Ex", que me remete a minha moci
dade. Esse foi um assuntO que debati por muitos anos,-ou 
seja, a análise de Deus por ter Ele feítõ o homem livre e, 
em fazendo o homem livre, não poder responsabilizar-se, co
mo diz V. Ex•, nem por Caim, nem- por Judas, nem pelos 
equívo-cos que o mundo pratica. 

Concordo com V. Ex•. Falo de improviso, embora. ao 
longo da minha mocidade_, afirmava exatamente isto: não po
demos dizer que Deus é infinitamente bom e infinitamente_ 
justo; porque, se Ele é inffuitariiente bom e conhecedor do 
futuro, por que criaria Caim sabendo que mataria Abel, 
seu irmão? 

Certamente, essa liberdade que Deus cc:mcedeu à humani
dade permite ao homem esta realidade: dois bilhões de ho
mens passando fome numa miséria quase ãbsoluta. A culpa 
é nossa; a culpa é dos homens. Deus nos forneceu bens_sufi
cientes para alimentar o mundo inteiro. O hõmem não passa 
fome por falta de alimento, de água, de luz ou porque gão 
tem condições de trabalho. Alguns passa-m fome porque outros 
são irresponsáveis e não" se preocu-pam com o destino da huma
nidade. 

Com isso, conc_9~do. Estamos aqui, com as nossas imper
feições. pela vontade de Deus. 

O Sr. Ronan Tito Nobre Senador, eu queria me coi'rigir, 
porque me lembrou o nobre Senador Amir Lando que o pri
meiro escritor a discutir a questão do livre arbítrio com uma 
profundidade muito grande foi Dostoíewski, Com Os ·Irmãos 
Karamazow. O livro do FreiMateus Rocha é, sem dúVida 
nenhuma, um estudo sobre o pen-samento de Dostoiewski 
no grande inquisidor Os Irmãos Karamazow. 

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

O SR- PEDRO SIMON- Pois não. Ouço V. Ex•. 
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Pedro Siffion, 

acompanho a vida pública de V. Ex~ há quase três décadas. 
E, ao longo desse período, nunca ouvi nenhuma restrição. 
nenhuma acusaç"ão, sequer-uma suspeita em relação à iritegri
dade do seu caráter, da sua conduta ilibada e, eu diria, inspira
dora. Na hora em que V. Ex\ como tem feito ultimamente, 
não hesita em ocupar essa tribuna, falando apenas a 8 Senado
res, lembro-me que todos nós devemos seguir esta diretriz: 
a preocupação de ficarmos em paz com a nossa consciência. 
V. Ex\ sob esse aspecto, é um modelo e uma inspiração 
para as novas gerações. V. Ex~ se referiu à sua adminístração 
no Rio Grande do Sul, que tive oportunidade de acompanhar 
por muitás vezes. V. Ex~, no seu discurso, talvez tivesse abor
dado o ponto mais importante qúando falou da necessidade 
de introduzirmos, no Brasil, um Orçamento participativo. 
Agora brilha uma luz de esperança no meu espírito, nobre 
Senador Pedro Simon. V. Ex~, politicamente, está à altura 
do Himalaia, e eu apenas caminho na planície. Há mais de 
um ano, nobre Senador Pedro Simon, neste mesmo plenário, 
proferi um discurso- em maio do ano passado-, mostrando 
o exemplo do Congresso dos Estados Unidos, onde a proposta 
de Orçamento chega em janeiro, vários capítulos são distri
buídos entre as comissões técnicas, debates são promovidos 
em todos os setores da comunidade interessados em cada 
problema e, só depois dessa ampla participaÇão comunitária, 
o Congresso finalmente analisa e vota o Orçamento. Como 
sou um Senador que vive na planície, preguei no deserto. 
Mas agora, V. Ex~ defendendo essa tese do Orçamento partici
pativo, brilha no meu espírito uma luz de esperança. Precisa
mos fazer uma ampla e profunda modificação nos nossos méto
dos de trabalho, na nossa Comissão Mista de Orçamento e 
em vários outros setores da nossa vida de congressistas, subme
tendo-nos a uma autocrítica, altamente desejável e - diria 
-extremamente necessária. Desejo feficitar, nobre Senador 
Pedro Simon, este novo pronunciamento de V. Ex~, apenas 
acr~scentando, para encerrar a rriinha participação, que a sua 
vida pública é tão imaculada que dispensaria quaisquer expli
caçõesA Muito obrigado. 

O SR. PEDR.O SIMON Agradeço a gentileZa do -pronun
ciamento de V. Ex•, Senador João Calmon, por quem tenho 
tamanha admiração e respeito e que é uma das grandes figuras 
deste Parlamento. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex~ me permite um aparte? 
O SR- PEDRO SIMON -Tem V. Ex• o aparte. 

o S"r- Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Pedro Simon, 
V. Ex~ foi quem primeiro prOpôS a queda do nosso sigilo 
bancário; fez até um projeto à esse respeito. Análisando o 
posicionamentO de V. Ex\ a CPI tomou uma decisão que 
também considerei inusitada. O juiz ~iz para o réu: "Está 
aqui a minha Vida pregressa, está aqui a minha declaração 
de bens, estão aqui as minhas contas." Não c:Já para entender. 
Juiz é juiz; réu é réu. Pressupõe-se_ que o juiz tem condições 
de julgar. Hoje estamos vivendo dias muito difíceis. Aqui 
quero rememorar as discussões que tive com o nobre Senador 
José Fogaça e outros Senadores quando se debatia a Lei de 
Imprensa. Tudo para a imprensa; e a imprensa quer tudo 
do Congressista; quer que o Congressista não tenha mais se
quer a -condição de um foro privilegiado. De repente, a im
prensa aponta um homem como V. Ex\ que nunca teve, 
no Governo do seu Estado, uma conta colocada elll dúvida 
e que foi eleito pelo povo para o Senado da República. No, 
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entanto, notícias obrigam V. Ex~ a vir à tribuna para apresentar 
a sua vida pública, o seu procedimento ético. Isso é muito 
ruim. porque, mais do que diariamente, em função de uma 
notícia, seremos obrigados a comparecer ã tribuna para apre
sentar as nossas contas. Dizia eu ainda há pouco, num aparte 
ao nobre Senador Lourival Baptista, que o descrédito a que 
foi levada a classe política, por notícias permanentes e desai
rosas na imprensa local, fez com que um cidadão, preso e 
respondendo a seis processos, tiVesse na sua palavra a potência 
de uma bazuca. E, lá de dentro da cela, dizer: "Fulano fazia 
parte do esquema", "Beltrano eu ouvi di~r que fazia parte.'"' 
E aí começaram-se a desmontar o cidadão, o parlamentar, 
e pior do que tudo, as iristituições. Ontem, aconteceU algo 
desagradável aqui na saída do Senado: o nol:!re Senador Jarbas 
Passarinho, Presidente da CPJ, encontrou um bando de mani
festantes que o insultou e o agrediu com palavras. Foi preciso 
a segurança do Senado para garantir -ã-- sua integridade. O 
Presidente da CPI! Não era um dos acusados. É o homem 
que está presidindo a comissão e qu~_vai_ t~azer o seu relatório 
para o· Congresso. Então, eu pergunto: estamos reduzidos 
a quê? Amanhã, se alguém der um grito e colocar um ta_nque 
na rua pode virar um trio elétrico.- A Situação é difícil. Isso 
me lembra 1964; e com nuvens muito rhais negras! E verdade 
que nós temos·nas Forças Armadas homens da maior_responsa
bilidade; dirigem hoje este País homens responsáveis, a partir 
do Presidente da República e seus Ministros _militares~ Na 
realidade, hoje, nós corremos risco. O ll10PE diz que 67% 
da população preferem um Governo forte que não ligue para 
o Congresso. O mal causado à instituição e, eu diria·, à própria 
democracia, é quase irreparável. Que Deus não permita que, 
descendo num escorregão dessa lama, nós cheguemos à mesma 
mais negros da ditadura neste País. Nobre Senador, aprendi 
a admirá-lo. Depois dessas considerações, quero dizer que 
não aceito que V. EX~- venha aqui para justificar alguma coisa 
da qual não é acusado. V. Ex" é um ho_f!Iem coml:!_at~vo e 
combatido. E exatamente por isso V. Ex~, até, hoje, não encon~ 
trou ninguém, mas ninguém mesmo·, que tivesse a coragem 
de levantar contra a figura de V. Ex\ contra seus princípios 
éticos e morais, qualquer sombra de dúvida. V. Ex~ não precisa 
se justifiCar. V. Ex~ o estã fazendo porque quer. E eu diria 
até que não devia fazê-lo porque V. Ex~ - volto a dizer 
-já é um homem conhecido não apenas pelos gaúchos, mas 
por todos os brasileiros, pela maneira como sempre se compor
tou na vida pública, desde jovem até hoje. V. Ex~ é um 
exemplo para aqueles que exercem a vida pública. 

O SR- PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V. EX' 
Ao lado das confortadoras palavras a mim endereçadas, 
quero dizer que V. Ex~ tem razão quando chama a atenção 
para 1964. Nunca é demais olhar para trás para aprender 
a olhar para o futuro. Em 1964, não se olhou para 1954. 

·Talvez, se tivessem feito isso, o golpe de 1964 não tivesse 
ocorrido. 

Penso ·que há algumas diferenças hoje: primeiro, não 
vejo alguém que deseje o regime de arbítrio. En; 1.964, co~o 
em 1954, havia um movimento buscando o arbxtno. A crise 
no Congress-o Nacional, em 1954 e em 1964, era -o--pret:xto 
para buscar o arbítrio. Agora não. Não vejo nem nos parhdos 
políticos, nem nos quartéis, nem na socied~d~, outra preoc:u
pação que não a busca d_? Estado democráuco. Tenho dito 
muitas vezes isso. Olhando para o PT, para a CUT, para 
os empresários ou para- a Federação .das !ndústrias de São 
Paulo, ou até para os ·grandes propnetános de terra, não 

sinto uma pregação no sentido da busca de um Estado auto
ritário. 

O que sinto, nobre Companheiro, é a nossa falta de capa
cidade para administrar a hora que estainos vivendo-. Sinto 
que nós, que tivemos competência na hora de afastar o Dr. 
Collor, não a estamos tendo para conduzir os momentos que 
estamos vivendo. Essas reflexões em torno da Comissão de 
Orçamento, em torno dos equívocos do Congresso, em torno 
dos equívocos lá fora - mais lá fora do que aqui dentro 
- vamos ter que enfrentá-las, temos que ter a coragem de 
enfrentá-las. 

Disse para a imprenSa, hoje à tarde, que, se dependesse 
de mim, faria, com muita singeleza, como Cristo fez quando 
disse que substituiria to9a a Lei Antiga por dois mandamentos: 
"Ama teu Deus e Ama· teu prôximo": Eu resumiria a Consti

tuição em dois artigos: "'Art. 19 - Está revogada a Lei do 
Gérson, de levar vantagem em tudo." "Art. 2~- Todo cida
dão deve dar 10% do seu trabalho e destinar à sua coletividade, 

-à sua Pátria e à sua sociedade." Parece-me que esse é o proble
ma. Desde o cidadão que, quando o sinal de trânsito está 
vermelho, não pára e avança, até o cidadão que, quando 
é multado por alta velocidade, quer dar um jeitinho e oferece 
uma cerveja para o guarda. É uma mentalidade que se forma~ 
vem crescendo e termina no Orçamento e na empreiteira in~ 
fluenciando a distribuição de verbas. 

Para mudar essa mentalidade, temos que iniciar, temos 
que modificar esse sistema de credibilidade na sociedade, de 
credibilidade na comunidade. Temos que caminhar para isso. 
E, na minha opinião, vou além, o exemplo tem que ser de 
cima para baixo, sim. Derrubar um Presidente, sim. Traçar 
normas mais rígidas no Congresso, sim. Mas também tem 
que vir de baixo para cima, numa forma de orientar o rádio, 
o jornal, a televisão, a escola e a igreja, para orientar a socie
dade de que valores existem, afinal de contas; que eles são 
importantes e que a sociedade pode crescer, desenvolver, pro~ 
gredir. atingir a lua e os planetas, mas que princípios éticos 
de lealdade, cJe respeito e de credibilidade continuam válidos. 

Ê por aí que devemos caminhar. É através desse debate 
que estamos co,meçando. Talvez não tenhamos nos dado con
ta, mas, na realidade, é por aí que temos que mudara realidade 
deste País. E, então, o Presidente pode ser o Lula, pode 
ser o Covas, pode ser o Brizola ou pode ser do PMDB, porque 
haveremos de chegar lá. 

Era o que tinha a dize_r, Sr. Presidente. Agradeço a 
V. Ex~. Creio que valeu a pena. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO 
SIMON EM SEU DISCURSO: 

Estado do Rio Grande do Sul 

Tribunal de Contas 

CERTIDÃO 

Certifico que, revendo os assentamentos desta Secretaria, 
constatei que no período de 1987 a 1990, foram apreciados 
os Processos abaixo que tratam das Contas do Governo do 
Estado, na sessão de Sua Excelência o Senhor Pedro Simon 
Processo n~ 4279/88-3- Relator: Conselheiro CaDliio Moreira 
- Contas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
relativas ao exercÍcio de 1987. À unanimidade é de Parecer 
sob n9 5359, que as Contas do Governo do Estado _do _Rio 
Grande do Sul, correspondentes ao exercício de 1987, podem, 
em seus aspectos legais e contábeis, ser aprovadas pela Egrégia 
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Assembléia Legislativa. Processo n' 3505!89-8 ::..:.. Relator: 
Conselheiro Celso Testa - Contas do Governo do Estado 
do Rio Grande dO Sul, relativas ao- exercíciO de 1988. À unani
midade é de Parecer sob n" 5660, que as Contas do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul,- com a complementação 
procedida através de Auditoria desta Corte, _ofer_ecem condi
ções, sob os aspectos técnicos, de serem aprovadas pela Egré
gia Assembléia Legislativa. Process.o n~ 4462/90-4- Relator: 
Conselheiro Alexandre MaChado da Silva - Contas do Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício 
de 1989. À unanimidade é de Parecer sob n' 5904, que as 
Contas do Governo do Esta-do do Rio Grande do Sul, com 
os ajustes procedidos através de Auditoria desta Corte, ofere
cem, sob os aspectos técnicos, condições de serem aprovadas 
pela Egrégia Assembléia Legislativa. Processo n 9 
1872-02.00/91-4 --Relator: Conselheiro Algir Lorenzon -
Contas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, relativas 
ao exercício de 1990. À unanimidade é de Parecer sob n"' 
6044, que as Contas do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, com os ajustes procedidos por esta Corte, oferecem, 
sob os aspectos técnicos, condições de serem aprovadas pela 
Egrégia Assembléia Legislativa. Do que eu , 
Elaine Morganti Zanetti, Secretária das Sessões, deste TribuM 
nal, lavrei a presente Certidão aos sete dias do mês de abril 
do ano de mil novecentos e noventa e três. 

CERTIDÃO 
Certifico que, a pedido de Sua Excelência o Senhor SenaM 

dor Pedro Simon que, os Conselheiros que integram este TriM 
bunal de Contas, abaixo nominados, tomaram posse nas se
guintes datas: Conselheiro Marcelo Moreira Tostes - 5 de 
julho de 1974, indicado pelo Senhor Governador Euclides 
Triches_; __ Conhelheiro Alexandre Machado da Silva - 3 de 
junho de 1982, indicado pelo Senhor Governador José AuM 
gusto Amaral de Souza; Conselheiro Romildo Bolzan - 15 
de maio de 1984, indicado pelo Governador Jair Soares; Con
selheiro Celso Testa - 27 de dezembro de 1985, indicado 
pelo Senhor Governador Jair Soares;- Conse1heiros Algir _Lo: 
renzon e Porfírio Peixoto~ 15 de dezembro de 1989, indicaM 
dos pela Egrégia Assembléia Legislativa do Es~ª"do, conforme 
disposto na Constituição do Estado do Rio Grande =do Sul 
de 1989; Conselheiro Hélio Saul Mileski -19 de novembro 
de 1992, oriundo do Quadro de Auditores Substitutos de ConM 
selheiro. indicado em lista tríplice; Conforme disposto na Cons
tituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989. Certifico, 
outrossim que na época (1987 a 1991) em que SuaExcelência 
foi Governador do Estado, não indicou nenhum nome para 
integrar o Corpo de Conselheiros deste TribUnal. Do que 
eu , Elaine Morganti Zanette, Secretária das Ses
sões, lavrei a presente Certidão aos dez dias do mês de novem
bro do ano de mil novecentos e noventa e três.. 

Estado do Rio Graiide-do Sul 

Assembléia Legislativa 

CERTIFICADO 

Certifico, pa:ra os devidos fins, que as contas do Governo 
do Estado, referentes ao exercício de 1990, constantes dos 
processos 05852-0l.OO:ALRS-91.5 e nn:of.Ocf-ALRS-9!.8 
foram apreciadas e aprovadas por esta Comissão de Finanças 
e Planejamento. 

Porto Alegre, 20 de abril de 1993. - Deputado Júlio 
César G3sparin, f'reSideilte da ComisSão de FinarlÇ-as e Plane
jamento . 

. . ' 
-~~-·--

C:EímDÁO 

Certifico, por ter sido solicitado pelo interessado, SenaM 
dor Pedro Simon, e revendo os registras legislativos desta 
Casa relativos às contas do Governo do Estado, no período 
em que o mesmo exerceu o cargo de_ Governador, que: 

-as contas do exercício de 1987 foram examinadas pelo 
Tribunal de Contas dQ Estado, que sobre elas emitiu parecer 
prévio, aprovado na sessão de 14M7-88, e homologad~s pela 
Assembléia Legislativa em 13Ml2-90, atravé~ do Decreto Legis
lativo n9 6.238, publicado no Diário Oficial do Estado de 
11-1-91· 

-'as contas do exercício de 1988 foram examinadas j>elo 
Tribunal de Contas do Estado, que sobre elas emitiu parecer 
prévio, aprovado na sessão de 4-7M89, e homologadas pela 
AsSembléia Legislativa em 13M12M90, através do Decreto LegisM 
lativo n' 6.239, publicado no Diário Oficial do Estado de 
11-1-91; 

-_as contas do exercício de 1989 foram examinadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado, que sobre elas emitiu parecer 
prévio, aprovado na sessão de 20M8-M90, e homologadas pela 
Assembléia Legislativa em l3Ml2-90. através do Decreto LegisM 
lativo n' 6.240, publicado no Diário Oficial do Estado de 
11-1-91; 

-as _contas do exercício de 1990 foram examinada_s pelo 
Tribunal de -Contas do Estado, que so~re elas emitiu parecer 
prévio, aprovado na sessão de 11M7-91, e constam do Projeto 
de Decreto Legislativo n9100/93 que tramita nesta Assembléia 
Legislativa. · . 

Assembléià Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 10 
de novembro de 1993. 

INFORMAÇÕES SOBRE A CP! DO DESPERDÍCIO 

DO DINHEIRO PÚBLICO 

1. Situação atual~ 
1.1. ~A CPI esgotou os prazos ·regimentais, fixados 

em 180 dias. Esta exigência de prazo certo é da Constituição 
Federal (art. 58 § 37 0), da Constituição do Estado (art. 56 
§ 47 O), e está disciplinada nos arts. 83 e 84 do regimento 
Interno (Resolução n' 2.288 de 18 de janeiro de 1991). 

1.2. e- A CPI, também por comando constitucional, de
ve examinar fato determinado, o que ocorreu com a CPI em 
exame. A Comissão fez Um estudo -reordenado e de livre 
interpretação_ de relatóri_o eJaborado pela CAGE _Contadoria 
e Auditoria Geral do Estado. 

1.3 ~ -:-:-- Encerrada com um relatório aprovado por ape
nas quatro (4) deputados, quando deveriam ser sete (7), a 
decisão deveria ser remetida ao exame e deliberação da Mesa. 
a quem compete encaminhar ou não o projeto de Resolução 
ao Plenário (art. 88 do Regimento Interno). 

1.4. -0 _?residente da Assembléia Legislativa em exer
cício responSáVel pelo envio de cópia dos autos ao Ministério 
Público era, ao mesmo tempo, o Presidente da CPI. 

1.5. _-A CPI, à luz do regimento interno e de Parecer 
da Procudadoria da Assembléia, deve ser composta de 12 

-(doze) deputados, mas foi const_itU:ída __ com apenas 8 terido 
sido igno_rada a ausência de representantes do PMDB e do 
PDT, desrespeitando a regra constitucional de que, nas Cernis~ 
sõ_es, devem estar proporcionalmente representadas todas as 
bancadas partidárias. _ 

1.6. --Retiraram~se da CPI, no seu decurso- alguns 
a1egadamente por discordarem da condução dos trabalhos, 
os Deputados Germano Bon~w, Edemar Vargas e, ainda, 
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a Deputada Jussara Cony, q1,1e sc;_quer constava como membro 
originário da CP!. 

1.7. -0 expeâiente, datado de 7 de outubro de 1992, 
através de despacho do então Presidente João Agusto Mendes 
- também Presidente da CPI - foi erifregue no Gabinete 
de Assessoramento Legislativo em data de 4 de novembro 
de 1992, sendo daí encaminhado ao exame da Procuradoria 
da Assembléia. No momento, os autos se enc-ontram em poder 
da Mesa Diretora para decisão. 

1.8. -A CPI, rerindo o princípio do contraditório, excu
sou-se de ouvir depoimentos de pessoas ligadas aos fatos exami
nados, retirando da CPI o seu caráter de imparcialidade e 
lisura. 

1.9 -0 relatório foi enca-minhado pelO entãÕ- Presi
dente da Assembléia e Presidente da CPI aoM.P. sem exame 
regimental pela Mesa e pelo Plenário~ em ofício do qual ine
xiste cópia no âmbito da Presidência da Casa, demonstrando 
tratar-se do procedimento absolutamente indiviQual do titular 
da Comissão. 

2. Passos que faltam para a legalização da CPI: 
2.1- Diante-ao-Pãrecer da Pi-OCuradoria da Assembléia, 

deve a Mesa deliberar~ em primeiro ltigãi', sobre"o número 
de deputados que deva precisamente fazer parte de uma CPI; 
em seguida, deliberar sobre a preclusão do prazo de 180_ dias 
assinado no Regimento. _ 

2.2_-Supe-radas as· questões acima, cumpre à Mesa enca
minhar ao Plenário o--projeto de resolução para aprovar ou 
rejeitar o relatório. Somente após tais procedimentos internos 
e regimentais, os autos serão ou não encaminhados ao M.P. 
para as proVidências legais. 

2.3,........ No caso de compravadas as falhas regimentais, ain
da a Mesa deve deliberar sobre o ~rquivamento do feito. -

Estado do Rio Grande do Sul 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA 

Senhor Presidente, 

Porto Alegre, 7 de janeiro de 1993 
Ref. ao Proc. n' 08581-0100/92-3 

Dirijo-me a Vossa Excelêrlda Coin o obJetivo de propor 
a juntada, aos autos da CPI do Desperdícío do Dinheiro Públi
co, dos. pareceres anexos, elaborados por-esta Procuradoria 
da Assembléia, que tratam- de matéria relacionada com o 
tema. 

Para resumir o exarile dos fatos---que-envOlvem a CPI, 
especialmente considerando a decisão que a administração 
do Poder Legislativo haverá de tomar quanto ao prossegui
mento do processo, cumpre-me conSiderar o seguinte: 

I - Situação atual da CP!: 
1.1 - A CPI excedeu os prazos regimentais, fixados em 

180 (cento e oitenta) dias, ou 120 (cento e vinte) dias prorro
gáveis por mais 60 (sessenta). A imposiçãO do prazo certo _ 
decorre- da Constituição Federal, art. 56, § 4"'; Regimento 
Interno (Resolução no 2.288, de 18 de janeiro de 1990), art. 
83, caput. Por outro lado, a fixação de prazo certo - 120 
dias mais 60 dias - resultã de comando regimental, art. 84. 
Excedido o prazo constitucional e regimental, decorre a im
possibilidade de ser praticado qualquer ato, após o prazo ven
cido (Parecer n' 2.722/92- CPI-CORLAC, itens 36 a 38, 
61 a 78,84 a 88 e conclusões; Parecer n'2.863/92-CPI-CAN
DI OT A III, itens 14 a 25 e conclusões). 

1.2 - A CPJ, também por comando constitucional, só 
pode investigar fato determinado, o que não ocorreu com 
a CPI em exame. A Comissão utilizou-se de relatório elabo
rado pela CAGE- Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, 
de caráter genérico. A imposição de fato determinado decorre 
da Constituição Federal, art. 58, § 3"'_; da COnstituição Esta· 
dual, art. 56, § 4.,; do Regimento Interno da Assembléia, 
a,rt. 83 caput. Sobre a matéria ver Parecer n" 2.722192 -
CPI-CORLAC, itens 32a 35 e conclusões; Parecer n~ 2.812/92 
- CPI-Espionagem Política, itens 4 a 9 e conclusões. 

1.3 - Encerrada com um relatório aprovado por apenas 
4 (quatro) Deputados - quando deveriam ser 7 (sete) - a 
decisão deveria ser remetida a exame e deliberação do Presi
dente - com apoio dos demais membros da Mesa Diretora 
- a quem compete examinar a matéria, podendo solicitar 
parecer- como foi efefivamente feito através do Gabinete 
de Assessoramento Legislativo em data de 4 de novembro 
de 1992 --para encaminhar ou não o Projeto de Resolução 
ao PlenáriQ. Quanto à fixação do quorum de composição de 
CPI, o assunto e·stá disposto no Regimento Interno, arts. 45 
I e II, 51, 75 III e 78; ver Parecer n" 2.874/92- CPT-Des
perdício do Dinheiro Público, itens 4 e 5. Sobre a fixação 
do quqrum de deliberação recorrer ab Regimento Interno 
arts. 45 I e IL 63 caput, 75 III e 78; Parecer n'' 2. 722/92 
- CPI-CORLAC, itens 59, 60, 83 e conclusões. 

1.4 - A CPI deve ser composta de 12 (doze) deputados, 
mas foi constituída com apenas 8 (oito), tendo sido ignorada 
a ausência de representantes do PMDB e do PDT, em desres
peito à regra da representação proporcional das bancadas par
tidárias. O imperativo da rf?presentação proporcional das ban
cadasconsta da Constituição Federal, art. 58§ 1.,; Constituição 
Estadual, art . 56 § 1"; Regimento Interno, art. 46; especial
mente Regimento Interno, art. 75 § lo Sobre a composição 
da Comissão por 12 (doze) membros, ver item anterior (1.3). 

1.5 - Retiraram-se da CPI, no seu decurso - alguns 
alegadamente por discordarem da condução dos trabalhos -
os Deputados Germano Bonow e Edemar Vargas, e, ainda, 
a Deputada Jussara Cony, que sequer constava como membro 
originário da Comissão.- Relativamente à composição da_ Co-
missão, ver itens anteriõfeSfL3 e 1.4). - - -

-1.6 :._ --A _-CP} nã_o ~uyiu depoimentos de pessoas ligadas 
à matéria examinada, ferindo princípios do direito constitu
cional brasileiro, como o princípio do contraditório, o princípio 
do devido processo legal e o princípio da ampla defesa, já 
que investigaVa atos de administradores públicos, que, pela 
linha de desenvolvimento da CPI, estariam na condição de 
iildícíidos. Tais princípíos constitucioD3.is constam da Consti
tuição Federal, art. 5~ 

. 1.7- O expediente, datado de 7 de outubro de 1992, 
através de despacho do 1~ Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência, Deputado João Augusto Nardes- também Pre· 
sidente da CPI -só foi ~ntregue no G.abinete de Assessora
mente LegislativO em data de 4 de novembro de 1992. sendo, 
daí, encaminhado ao exame da Procuradoria_ da Assemhléia, 
que se manifestou pelo Pãrecer n'' 2~847192, anexo. Presente
mente, os autos se encontram em poder da Mesa Diretora, 
para decisão. 

1.8-0 relatório havia sido encaminhado pelo Presidente 
em Execício e Presidente da CPI ao Ministério Público, sem 
exame regimental nem pela Mesa, nem pelo Plenário, através 
de ofício de que não existe cópia nos registres ou arquivos 
da Presidência. Relativamente ao encaminhamento do relató
rio da CPI ao Presidente, à necessidade de publicação do 
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pro,P ·~Resolução no Diário da Assembléia e de apr<?vação _ 
"'"'' 'rio, é de seguir-se o roteiro for~al de Regi!llento 

ct. 88 caput e seus incisos. 
,assos que· faltam para exame ~a l~galida~e da CPI: 

2.1 - Diante dos Vários Pareceres da Procuradoria da 
Assembléia, especialmente sobre a CPI em questão, deve 
a Mesa deliberar sobre: · -

a) número de membros da CPI; 
b) quorum para aprovação do relatório; 
c) descumprimento do prazo certo; _ _ 
d) não vinculação à investigação de fato determinado. 
2.2- Caso decida a Mesa acolher os Pareceres da Procu-

radoria, passam eles a ter força normativa, conform~_d~sc_iplina 
o Regimento Interno, art. 265, combinado com as disposições 
do art. 17 do Regimento Interno da Procuradoria, aprovad~ 
pela Resolução de Mesa no 255187, de 15 de julho de !987. 
Nessa medida, no caso de acolhimento dos Pareceres, ocorre.r;á 
a impossibilidade jurídica de serem praticados quaisquer atos 
pela CPI, impondo-se o seu arquivamento. - . 

2.3 - Se a Mesa vier a rejeitar os Pareceres, deverá 
deliberar, por derradeiro, sobre o envio d_9 Projeto de_ Resolu
ção ao exame do Plenário, e somente diante de sua aprovação 
o expediente seguirá o curso· prevísto no art. 88 do Regimento 
Interno. _ 

Diante do exposto, Senhor Pr~sident_e, proponho sejam 
juntados aos autos do Processo em questão os anexos Pare
ceres n"-2cn2; de 7 de· julho de !992, sobre a CPI·da COR
LAC; n~ 2.811 e 2.812, ambos de 19 de outubro de 1992, 
sobre a CPI da Espionagem Política~n" 2_.847_. d~ 7 de dezem
bro de 1992, sobre a CPI do Desperdício do Dinheiro Público, 
en"2.863, de 31 de dezembro de 1992, sobre a CPI de Candiota 
III. A leitura do conjunto de Pareceres da Procuradoria da 
Assembléia explicita o rito a ser sCguido pelas Comissões 
Parlamentares de Inquérito da Assembléia Legislativa, como 
é o caso específico da CPI ora examinada. 

Atenciosamente.- Régis A. Ferretti, Procurador-Geral. 

Processo n" 08581-0!00192-3 ... -- ------ · 
Porto Alegre, 7 de dezembro de 1992 

PARECER N' 2.847 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Número de 

Deputados necessários a sua composição. Aplicação do 
disposto no art. 78 combinado com o art. 51 do Regi
mento Interno. Inobservância. Irregularidade. Arqui
vamento dos autos. 

1. Versa o presente parecer sobre a análise dos procedi
mentos referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Desperdício do Dinheiro Público, com o intu~t? de _yerifícar 
se a mesma seguiu, ou nãO, as diretrizes preconizadas na 
Constituição Estadual e no Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa. 

2~ Em um primeiro passo, constato, à vista dos docu
mentos de fls. 2 e--3 do Processo n• 2002.9-01.00/92-8 que o 
requerimento para a instauração da CPI obedeceu ao disposto 
no § 49 do art. 56 _da Constituição Estadual, bem como no 
art. 83, caput, do Regimento Interno. Vale dizer, tal requeri
mento foi firmado por, no mínimo, um terço dos membros 
da Assembléia Legislativa. ln casu, vinte e um Deputados 
foram signatários do requerimento, con-soante demon_~trado 
nas mencionadas fls. 2 e 3. -

Cumprido que estava este pressuposto básico a fnarre
dável, foi deferida, em 4-3-92, pelo Senhor Deputado Odilon 
MesKo- então no exercício da Presidência- a_constituiçã_o 

.da.aludida CP! (fi. 14 do ProCesso n•2D029-0100192-8), passan
do-se, após, à fase da indicação de seus integrantes, segundo 
determinação do art. 85 do Regimento Interno. 

-~Conforme pode ser constatado às fls. 15 a 17 do mesmo 
processo, às lideranças das Bancadas facultou-se a indicação 
de representantes para integrar a C~I, sendo que os lideres 

_do PDT e do PMDB deixaram de proceder a esta indicação. 
O primeiro partido, por não ter sido a matéria votada no 
plenário e, o segundo, além de apresentar este mesmo motivo, 
também expôs como argumento a circunstância de já existir 
Comissão Especial tratando do assunto. 

Sem entrar no mérito do exame dos motivos apresen
tados, o certo é que os líderes das Bancadas do PMDB e 
do PDT não indicaram nenhum representante (e a isto, aliás, 
não estavam obrigados). Vai daí que, no total, foram indicados 
somente oito Deputados para constituir a Comissão em trda, 
consoante registrado à fl. 18. 

Sublinhe-se, ademais, que, não tendo ocorrido no prazo 
a indicação mencionada, tampouco houve a designação de 
ofício, nos moldes do § 2" do art. 55- do Regimento. Não 
tendo sido obtida de ofício_ tal indicação, poderia a mesma 
ter sido solicitada pelo P-residente da Comissão. o qual, contu= 
do,.não a requereu. · 

· 4': Feita's eStas ponderaçõCs. pertinente se torna a aná
lise das normas que regem as Comissões_ Parlamenl<lr~s de 
Inquérito. 

A teor do que dispõe o art. 49 do Regimento: . _ 
"Nas reunióes das Comissões, excluídas-as de Re

presentação Externa, aplicam-se as normas gcraís de 
funcionamento do Plenário, salvu se de outw forma 
dispuser este B.egimento." 

Por seu turno, menciona o art. 78 que: 
"Aplicam-se às Comissões'Temporárias. no que 

couber, as normas referentes às Comissões Pennanen· 
tes." · 

Temos, assim, que, às Comissões de Inquérito são aplid
veis; 11') as normas relativas às Comissões Permanentes; 2°) 
em princípio. no que Se refere às suas reuniões ilegível do 
funcionamento do plenário. 

Pois bem, no que concerne ao número de Deputados. 
que devem compor uma CPI, constata-se que na Subscção 
específica (art. 83 a 88 do Regimento), esta matéria não foi 
tratada, como também não o foi nas normas gerais sobre 
as Comissões Temporárias. ContUdo, o art. 78 determina_, 
como foi exposto, a aplicação às COmissões Temporárias no 
que couber, das normas referentes às Comissões Permanentes. 

-Por conseguinte, deve-se buscar nas normas que regem 
esta última espécie de Comissão o esteio para fixar, dentre 
outros aspectos, o número de Deputados que devem formar 
uma CP!. . . . 

Ora, õ art. 51 prescreve que as Comissões Técnicas PCr~ 
manentes serão compostas por doze membros. Logo, nos terE 
mos do art. 78 combinado com o art. 51, as Comissões Parla
mentar"es de Inquérito também deverão ser compostas de doze 
membros. Transcrevo, neste particular, a exata expressão utili
zada no art. 51, de que as Comissões seriam compostas "por 
doze membros", não cogitando de hipótese excepcionais de 
redução ou ampliação deste número. Um Deputado a mais 



10474 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

(Comissão com 13 membros) seria impensávei.Coffio ta-~bém 
o seria a hipótese de uma Comissão formada por menos de 
doze Deputados:_ Aliás, se o RegimentO permitisse que uni.a 
ComissãO- fOsse fórrilada nesta última hipótese, certamente 
teria consignado, no art. 51, que as Comissões deveriam ser 
compostas por até doze deputados. 

5. -Do exposto, resulta claro que há uma necessidade 
regimental- sem elasticidade -de _um número determinado 
de membros (doze) para que se dê a composição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Logo, é imperioso con
cluir ter ocorrido,_ no caso em exame e nest~ ponto, violação 
regimental,- eivando de irregularidade, desde o s_eu iníCio, a 
aludida Comissão; nâo se podendo, por conseguinte, ter como 
aprovado o relatório. 

Em face disso, sem prejuízo do acesso às-Informações 
(CF, art. 5•') XXXIII) e dotumelttos constantes no processo 
(CF, art. 59, LX) e, sem exclusão da possibilidade de apuração 
de eventuais fatos determinados relativos ao desperdício do 
dinheiro público em uma outra Coniissão, regularmente cons
tituída, nada mais resta senão recomendar que o Presidente 
determine o arquivamento dos autos desta Comissão Parla
mentar do Inquérito. -

É o parecer. -
Márcia Bellini Freitas, Procuradora. 

Aprovo o Parecer n'-' 2.847, _referente ao Proc. n~ 
08581-0100/92-3. Ao Gabinete de Assessoramento Le
gislativo. Em 7-12-92. 

Régis A. Ferretti, Procurador-Geral. 

Notas ao processo do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul: 

Quanto ao alegado superfaturamento das estradas: 

A alegação do superfaturamento não é exata. As licita
ções foram públicas, baseadas nas regras e procedimentos 
usuais, nos termos do Decreto-Lei n9 2.300/86. As licitãções 
tiveram a publicidade devida, sendo postas de lado as pro
postas fora dos limites legais de 0,9 - 1,2 do preço orçado, 
nos termos da legislação em vigor. As licitações foram realiza
das sistematicamente a pa'rtir de prOjetas básicos~ elaborados 
dentro dos preceitos -do Decreto-Lei n9 2.300/86, art. 5 VII, 
ou seja, co"m "o conjunto de elementos que defina a obra 
ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licita~ 
ção e que possibilite a estimativa de seu custo final e prazo 
de execução". 

A acusação de superfaturamento das estradas realizadas 
pelo DAER decorre de uma premissa equivocada utilizad~ 
pela Contadoria Geral do Estado, quando da realização de 
auditoria especial no DAER. Afirmou a CAGE que as estra
das não poderiam ter sido realizadas pela inexistência de proje
tos. A argumentação da CAGE baseou-se em _conceito de 
projeto básico mais rigóroso· que o exigido pela lei vigente 
à época (Decreto-Lei n' 2.300/86). A partir do projeto básieo 
foram abertas as licitações parã elaboração dos projetes execu~ 
tivos, e em seguida, uma vez já realizada parte do projeto 
executivo, ocorreram as licitações das obras e serviços. Aliás, 
na nova lei de licitações (Lei o<:> 8.666/93), embora mais explí
citos os conceitos de projeto básico e projeto eXecutivo, per
manece o critério de que a obra ou serviço pode ser licitada 
havendo projeto básico devidamente aprovado e também que 
o projeto executivo pode ser desenvolvido "concomitante
mente com a execução das obras e serviços". (Lei n~ 8.666/93, 
art. 7', § 1') 

Quanto à diferença entre o preço da licitação e o custo 
efetivo da obra: 

O projeto básico tem o seu preço orçado segundo as 
características e condições previstas da obra, e, conforme já 
foi dito, as propostas apresentadas pelos licitantes não podem 
estar fora do intervalo de 0,9 - 1,2 do preço orçado. As 
propostas fora deste intervalo são afastadas. Em primeiro 
lugar. portanto. as propostas apresentadas refletem a situação 
de mercado no momento da licitação e as parcelas posterior
mente realizadas pela empresa vencedora correspondem aos 
preços iniciais com os reajustamentos decorrentes da inflação, 
de acordo com as regras legais vigentes. Em segundo lugar, 
e é o que freqüentemente ocorre em obras rodoviárias, __ as 
condições previstas do terreno muitas vezes não correspondem 
às reais condições encOntradas na realização do projeto e 
mesmo durante a realização da obra. De modo que, ao reajus
tamento inflacionáriO, se adicionam os ieajUStarTlentos decor~ 
rentes da adequação das condições do projetq_ b~sico às condi
ções do projeto executivo (final) e- mesmo às condições da 
real situação do solo encontradas no momento da realização 
da obra. 

3,. __ Quanto à sistemática das medições: 

O procedimento usual do órgão rodoviário do_ estado 
é que as medições sejam feitas de acordo com os recursos 
de caixa disponíveis para pagamento. Não há em absoluto, 
medições fictícias. O quê exiSte é que. se por exemplo foram 
executados 10 quilómetros da extensão contratada de uma 
estrada, se no momento os recursos de caixa permitem o 
pagamento de apenas 2 qui_Iômetios, a medição confere se 
-efetiVamente esses 2 quilômetros foram realizados dentro das 
condições contratuais, para cjue então seja efetivamente líbe
rado o respectivo pagamento. Portanto·, nao- há possibilidade 
de haver pagamento de serviços não executados. Posterior
m-ente, decorrido o tempo para a recomposição dos recursos 
de caixa disponíveis, é feit"a-no-va- riledição e assim sucessiva
mente. As medições parciais realizam-se porque as obras me
didas até determinado momento não são objeto de reajusta
mento e como o pagamento só pode ser feit9 dentro dos 
recursos de caixa disponíveis. tem~se entendido e proce_dido 
que não se deveria fazer mediçdes além desses recursos, sob 
pena de. nos pagamentos posteriores, não serem levadas em 
conta as alterações inflacionárias, o que, em decorrência. in
Viabilizaria a empresa prestadora_dos serviços. Aliás, a nova 
lei de licitações (Lei n~ 8.666/93), no seu art. 55- Til, tornou 
explícita a sistemática de atualização monetária: eritre a data 
da execução das obras e a do seu efetivo pagamento. Com 
a Lei n9 8.666/93, ficou claro que pode haver o reajustamento, 
até a data do efetivo pagamento, da parcela da obra realizada, 
devidamente medida, mas não paga por falta de recursos de 
caixa. 

4. Quanto _à variação dos preços unitários: 

As licitações são feitas na base do preço global da obra 
ou serviçO. Os preços unitários serveni- para o cálculo dos 
valores das quantidades adicionais de cada item da obra e 
correspondentes às reais condições de sua e:r,:e_cução. Levando 
em conta possfveis distorções que poderiam decorrer da mani
pulação dos preços unitários, no meu Ooverno o órgão rodo-_ 
viário do Estado estabeleceu que também os preços unitários 
apresentados pelos licitantes deveriam situar-se dentro do 
mesmo intervalo estabelecido para o preço global, ou seja, 
0,9-1,2 do preço unitário estabelecido pelo órgão rodoviário 
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do Estado, segundo- os critérios técilicoS_ adequados e fixados 
p~lo mesmo órgão. -

5. Quanto às auditorias realizadns pela CAGE: 

É procedimento normal da fiscalização, tanto do controle 
interno que cabe à CAGE, quanto do controle externo_ do 
TCE, a realização de auditorias, normais ou eSpeCiais em 
órgãos da Administração ~ública, como as que foram realiza
das no DAER. Os resUltados destas auditorias foram reme
tidos ao TCE, que os está examinando e sobre os quais deverá 
pronunciar-se oportunamente. 

6. Quanto ao procedimento das obras rodoviárias: 

A realização de obras rodoviárias é regulamentada por 
legislação específica. Cabe ao Conselho Rodoviário do Estado 
estabelecer um Plano Rodoviário Estadual. Cabe ao DAER 
a execução desse Plano, que realiza as obras constantes do 
plano rodoviário seguindo os procedimentos licitatórios vigen
tes, feitos de acordo com as regras pertinentes, através dos 
seus departamentos especializados. Cabe ao Secretário dos 
Transportes a tutela da autarquia e ao Governador a super
visão ~uperior do sistema. 

7. Quanto à disposição de vefculos ao órgão rodoviário: 

Para facilitar a fiscalização das obras rodoviárias, dada 
a carência de veículos do próprio órgão rodoviário, é freqüente 
a inclusão nos contratos, da colocação de veículos pela empre
sa prestadora de serviços à disposição do órgão rodoviário. 
Não há irregularidade no procedimento, desde que, evidente-__ 
mente, os veículos sejam efetivameiüe utiiiZados para sua 
finalidade precípua. 

8. Quanto à dívJda com as empresas prestadoraS de ser-
viço: -

o Plano Collor provocou uma-desoTS:aniZaçl:lo das finan
ças públicas do Estado, assim como do setor público das de
mais unidades da Federação. A falta de recursos de caixa 
levou à formação de débitos, que foram honrados com títulos 
públicos, antes do final do Governo. Apesar da crise finan
ceira, o Governo do Estado, através do DAER, realizou 1.750 
km de estradas pavimentadas dos 2.500 km programados no 
Plano Rodoviário Estadual. 

Estado do Rio Grande do Sul 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
GABINETE DA PRES!DÉNCIA 
GP/GAD/0041192 

Porto Alegre, 5 de janeiro de 1993 
A Sua Exceiência o Senhor 
Doutor Francisco de~~-SSís-QlidõSO L_UÇãfcio-
Procurador-Geral da Justiça 
Nesta capital 

Senhor Procurador-Geral: 
Esta Presidência, através de seu titular em exercício, De

putado João Augusto N ardes, encaminhou a Vossa Excelência 
expediente contendo cópia dd..relatório da Comissão Parla
mentar de Inquérito sobre o Desp~dício do_ Dinheiro Público, 
por via de ofício do qual não há cópia na Secretaria da Mesa. 

Com o propósito de zelar pelas prerrogativas constitu
cionais do Poder Legislativo, dirijo-me a Vossa Excelência 
para ponderar e, ao fim, solicitar o seguinte: _ 

1. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CP!). é um 
instrumento constitucional reservado ao Poder Legislativo pa- . 
ra a~urar_ fato _deter~i.nado,. em prazo certo, investindo_-se . 

para isso de poderes de investigação semelhantes aos das auto
ridades judiciais. 

2. No caso em exame, a Mesa desta Casa deve deliberar, 
após acurado estudo e livre discussão, se foram ou não cum
pridas todas as formalidades previstas na lei e i:to Regimento 
deste Poder Legislativo. Ora, resultam pendentes questões 
relevantes: 

a) número de membros da CPI não atendeu à exigência 
regimental de doze deputados; 

b) a aprovação do relatório conclusivo foi tomada por 
apenas quatro deputados, quando deveriam ser sete (maioria 
absoluta de doze); 

c) não se atevc a CPI aos prazos regiinentais, fixados 
em 180 dias; 

d) durante os trabalhos da CPI, retiraram-se dela alguns 
de seus membros. como o Deputado Edemar Vargas, do PTB; 
o Deputado Germano Bonow, do PFL. e a Deputada Jussara 
Cony, do PC do B, sem que lhes tivessem sido dados suplentes 
oU: substitutos; 

e) a CP! excusou-se de ouvir personalidades dos governos 
responsáveis pelos fatos e~aminados, rompendo, assim, com 
o princípio do contraditório. _ 

3. Ainda mai$, o Regimento da Assembléia Legislativa 
(Resolução n' 2.288, de 18 de janeiro de 1990). no seu art. 
88, dispõe que as conclusões das CPI resultarão em projeto 
de resolução. encaminhado ao Presidente da Assembléia. Ora, 
a exigência desse prOjeto de resolução implica, logicamente, 
no seu exame pelo Plenário, o que não foi feito. Somente 
aPós a aprovação é que serão tomadas as medidas que o 
mesmo art. 88 determina, entre elas, o encaminhamento ao 
Ministério Público. ____ _ 

4. Diante do exposto, Senhor Procurador-Geral, a Mesa 
- da Assembléia Legislativa deliberou, por unanimidade, com

parecer perante Vossa Excelência com o propósito de solicitar 
a devolução do expediente encaminhado ao seu conhecimen
to, de modo a permitir que a DireçãO-da Casa examine o 
prosseguimento do feito nasua__fase interna~-qual seja: exame 
do cumprimento das formalidades exigidas de uma CPI; exame 
da submissão do projeto de resolução ao Plenárfo; exame 
dos pareceres da Procuradoria da Assembléia em relação ao 
número de deputados-membros da CPI; exame do atingimen
to do prazo preclusivo de 180 dias. 

Saiba Vossa Excelência que é do maior interesse deste 
Poder Legislativo que o processo se conclua com absoluta 
lisura, o que, ao seu final, poderá resultar no envio dos autos 
ao Plenário, ou ao arquivo, ou na reabertura de fases da 
CP!, Qu, derradeiramente, no envio ao Ministério Público, 
para que exerça o seu--munus de in.vestigar o fato Oü os fãtôs 
apurados pela Comissão. 

Atenho-me ao exposto reiterando a Vossa Excelência 
_protestos de alta estima e distinta consideração. -Deputado 
Cezar Scbirmer, Presidente. 

Referente aos Processos n• 20029/92-8 e 7676/92-6 -
CPI do Desperdício do Dinheiro Público. 

O exame dos presentes processos evidencia, incontro
versamente, que: 

a) A Comissão Parlamentar de Inquérito não teve a com
posição Ieg"almente estatuída de 12 (doze) membros, nos ter
mos do Regimento Interno, artigos 51 a 78; 

,b) A votação do relatório, com apenas 4 (quatro) votos 
favOráveis, signifiç:a que não foi preenchido o quorum de apro
vação, nos termos do Regimento Interno, artigos 51, ,63, caput, 
e 78. 
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. . . 
As duas ocorrências tomam juridiCamente ineficazes os 

atas da Comissão, consoante manifestação da Procuradoria 
da Assembléia Legislativa, consubstanciado no Parecer n9 

2.847, de 7 de dezembro de 1992, devidamente homologado 
. pelo Procu-rador-Geral, na mesma data. 

Diante disto, determino o arquivamento- dos autos da 
presente Comissão Parlamentar l1e Inquérito, dando-se ciên
cia aos membros da Mesa para os fins do artigo 30, inciso 
XI, do Regimento Interno. . 

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre 15 
de abril de 1993. - Deputado Renan Kurtz, Presidente. ' 

; ....... \ 
! 

i 

1 
~~~rfi'"H.:.fiio r"'\.t-lic::.ec 
n t .1 'i':\~'.:.\3t~6~ 

r--LI 
~~~: ,~rd .. r.•r'l i c;;. P ~~n :i. fZir~l. r· :i : 

. t. ~,: -·jt,,l, -v 
A:LCIO.-- de ~ Cco:L~-. <;Jua
lifioado no inolu•o lr1andato, vem reepeito

ea.mant• anta a e lavada proe~:~enQ& d.• Voaaa li:xeel&noi••. no a 
autoe da ~~u POPULAR propo~ta por ANTONIO PANI BF-!RlZ, n2 
01193233663, formular ~ua contestação àquele pedido, por 
raz5ee de fato e motivo~ de direito que, venia conceesa, 
pa~sa a expor: 

1. 

Eatatu1 o art.12 da Lei n.4.717, de 29 de 
junho de 1965: 

"-· QUalquêr cidadão será P/ll'te les:itilna I-ara. 
pleitear a .u,ulaç:ão ou a declar-ac:;§o de nulid&de 

·de atos lesivos a.o-1>-!tr:lmSnio ... , d!l ent.dadea 
autlirquioas .•• " 

O meemo texto le:eal (Lei 4.717;65) die)'•Õ!!<: 

Art.20. "P&ra os fins desta lei, c:onsid•:z·,J:-6e 
rmtirl .. dee aut &.rquicue: 
a)·o lll!lrYiCD estatal df!I!Cmltrali?•·do cac ; ,,.r.,..· 

nalidade ;iur-Idica, CUBte!l.do 11..,cUaota or9t. ·'•Dto I'"''!':""lo, 
iDdc}>IJ!làeDt.e dCJ Q'f'Cl8JIIWtO II,Ol'a.l j 

.. ..,.. 
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O aut.or centraliza eu a I•re-tE!'m.;•;:~· r• a 1:,:·! •< ·: •• 

tativa de QUe ses julgue ''pl .. &C:6·dentr· /J .·,.;:.:'I 
para d9c-larar nulo~ ~ de nenhum ef'c-ito tJS JJ,<Ha.~t.~::. c.·· 
toe, oontratos e PIJ€fi1ment:o realizad•• peJo IJ.'lli'I:_. rc!'• ~ '''' .. _ 
ment~ a oonstrw:;õe~ de ~stradas no F.!i:t.sdo, n:.•s "'h~.;: '""' 
1989, l.f.UJO, 1991, 1992 ou,jas irr~euls.rid<~,k,., t.en.'u.-, c'clco 
apontadal!!l na/!!1 audi. tor:ial!l reali..zada/!1 peJo Trj bun,!l <w c\_.,
tas do Estado e Contsdor ... a Geral do ll"stado; .. {Uem 'i'' Ja. 
inicial). 

Claramente definido &>_..t!AfB como " <mt.id<.de 
pública onde foram pre.ticadoe, .zxcluc•,.va.-

mente, 015 atoiS impuenados p8lo de<niE:nd~<.nte via hÇ!!.<' r-r.:pc.
lar, per(itllnt&r-ee-ia, porque pertinent~. a tt·oco de que 
foram acionados ol5 atul! 1 e ex·Gc•vr·rrw.dor do Er:t.l~dc •• e ';.e
mais réus quo, com e>~:o&<;<lo elo Djret-<>r <krc.l do Di·.!:n, nt

nhuma relaç~p pc:~sauem ou al~:Wn dia tiv&x-am c:c.m oe n\.rm ju
r!cl~ eoo hoC'tiliz.-!l.doe.? A roP;.•c;l&lÍ.& ]:·' a ~f.IC"'1 indF.d?.Ar:·l1··· ('f.'

t.ei .. ,!lt.t.:rnPoc.itt no J·.o;,did~· íint~.lt er_,b ~e t·Ub'r'l.t.:t. d~ .!.i"t.:OLt~rJ·::•.~..L ... 

de má-l.ó. 

Impl'efloindrvul· t.&r pr ·•~·.ront.e ÇJU<? o l•l«tlr·! 
' •t . i " d c 1\ . Jamen ·o 1".Hln C(') ~ ""..."":"t.r ·..:uc:~r - &(~ ()r;~·l·::._J.I:~·. ~J 

' 1 ~ . J d ' ' I 1m.p IJ ,,.,""J.c;:.:lf:.. f o lu·~ .... l:.'f:J c.·vl .. :.t. düf~(~r~ ;'i t:on· r·; r.h~·u.o dr~·Jcr;l~'i L ... 
• I _ f'' • _ 

teir-&u~ '.s.tr.:s.vCo < l pror Otlrio l~<.i ~1...6.r·1<.· ,:;,1..ê ü r·~~ :·~:·1'·\"t·>rri.r 

da c..bra. ~ de. in'l,eir·!J b.tribuic .-;u· • c.:<.Jmt=.•t;;t;3ncil! do 'rjf .;.'j,.H'L·. 

t1EHT0 AUWNOHO DE l :;TRADAí.l E .lC DAGEM - L>AER, ct•r:íot·'"'' Do
cr-~•to-J:.ci n2 1317, W3 11 do fovoroiro do 194 7. 

O DAER, como ent • .., aut.ár'lul -::o, ~~to: . :de par
conalidado Jurfdic:a própria, COI!'> autr •omi :1 

adminüstrativo-financeira. Flagram.e a ilee1t1mid< .e dos 
ora contestantee, partne !legitimas para figurar no 1 blo 
ro•u!lsivo d.a relação prooeesual, a impor exo lu são da lide, . 0 
~.~e ea requer. 

2 

2.1. 
Civil: 

Xné=po:Sft do 

Dispõe o art.3~3 do C6digo de Processo 

"o 6nu.s d11 prova inouarbt-: 
"I - ao 11utor, quanto 110 f11to ,contititutivo 
de &611 direito" 

O autor nesl1genoia no cumprimento desse 
ônus, indiferente à. produaão de qual~uer 

prova que confira credibilidade ao pedido. 

~~:.o--· 
, ___ "-· ._: _ __,-__ _ 
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O Aut.or "fundamente." a a(;.J!o em l'ecortee do 
jo:r.nal, como ee ao man<:'h<:stee c mnacior.<d is

t.ae, dieeonantes da rerslidade, p>,:~• l!lfiS(:Om d"r E.' oP.ti'O r~:• in•
puletJ de &.ç,4o I>rJpular. 

O art.334 à" lei proc.·ct ·3ual BIM iroli.la " ni
r.dtr..tRe de t,l:•'•I''''.Le,!Cf':!bS:id~.;.~,u;,; d& J1!'C:.•V<i: 

"N&:'o d"Jll31tti dB rr"NI!. oa fatc>~.>: 
u J - tJO'!JJt::. 

"Jl - llfil"!,ol.dl<!!l l'Or tvna. t>J~rte 
p&.rte cont.rol"ia; 
" II I adm il \.d<Jt•, , no 
incontrov.or5of,; 
"l Y' - <.IIli (J'Jij<J 

ax111t.énc:!a ou I) 

•\rr ... or.· ffli 1 i 1.& I•'N~!sUtlc;f..~,, 

1/eracldud..;" 

cc•mo 

Sem dúvida alQ;\lma, P'-'l& re~ra de ,E:ubl'.lldio 
~ue 1nte11ra o ar··t..~2 da l.ei n.•L717/ô[•, li 

inicial, obr~.r,Pttorhunemt.e, dover: cont.er os r«qui~i toe de;. 
art.282 do O::ldieo.de proceeE.o c: .ril, l.rur-t:rui.da cotn ""do
cumentoo indicpenBáveia ao. inet•er;f'(.J do íc;.i t" { tl•·t. :·:r .. : .. ), 
a.lêm do titulo ele1 tor&.l. 

2.2 
"1 i nco "b",. 

I'or r.JU'Lro l "do, 
,J,, L e i 4. 717/1>5: 

I 
I Í 

eeta.bo l r-:-oe rJ ü r·t1'. yr j// I . . ' ' . 
]I 

I . I \ . 

"I- ao d""J>I<Oh!<t• a ir.i<:l.al o Jt•ix. <·•df'"ht·~: 
' ' "p) a requir.içi"-o b.o r ntidllclb& indj.cr.JI.vl n& 

petiç•l<• inioit•l doe dooum .. nt.oe ~ut tiv<Jr"m sido 
1 oforidoe P610 a.ut.or (art.lQ, ~ 62), t.. . .-111 coh>O "d" rJut!"<oB 
que ""' lhe afilllN:m noceaeãrioe &.o eeclaradtnEmteo d··o !s.

toe, .... " 

Tal poeeibilidade · eoorre da essenci•• L e 
previ., iniciflt.iveuo'cla 'Par·t,er outora, utili

zando-ee da prerroea.tiva acima diante <.te d.11'1culdades en
contrada~ e devid8111oente rtu!lealvesdae noe autoe. 

liu i to r..õmoda a :>ooe 1q6:o do autor. I,ê (> 

jornal e decide ingr"eear· com &. "~' , movi
mentando toda a maquina adminietratl va e proceeo ~., apos- · 

-.. 
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tando na sorte para 
IDei'OIIIente ''opeculativa, 

confirmar, ou não, umr~ 
1 
Mpótcae 

de mDDQhotft BftDADÇiQPA}1fttA. 

Aaaeeul'a o art .52, inc .XXXIV, da Coneti
tuioáo Federal, que ele pode requerer cer

tió:Jee em <;~uaisquer repartic;-éies que neoeeeitar. 

Porque o autor nada_ dilieSnci~u ? Mormente 
sendo ele advoaado habituado a ees~ tipo de 

ao'llo? í v r;~ i rt ,:-.nt;,;~,.'l ,-t-,J i7tt;~rJ r~ r~ tf02P. .nc;.Oes popul are~ e:m anda
,rH~nto PntJc:: ·• dlqt.or E· C.• ~:ldYl:.~.l:i~tjc., r·~>,'lt.,nJt:· t~i·:•;..,-;;.4: > 

J.M.Othon Sidou ~roduz liç&o valioB~ ao 
caso ooncr~t.o: 

''Roleva-11t> a Jrmtbda d dt:>CUtr.-nt-os ·,.; .in!dtll 
(IJ)6iPIIt fJ!lllrttÃ) f.l:x>N't!T' 11 bivit' .~1· di[ 1'f :;.,:-.c d!!' 

OOl'tidf'o ou :iJlfol'tiJit:;âb, caso e,'IJ gu~:, fcit-tJ. a expr' "·'·~ r.<1n:-· 
Pio. o Ju.iz~ 8J ""\"'-"'il..t~.:i{) o~ .r~K!t .iv(:•.-:.r dtt rrr:~rltt; ~·,-:.~ · rt. ~ ·.r:·J ·~ •• -;.;._ 

ni d:ltotJ dOCI111K. !tOS &D f*nl,i·.itod;m )rdlc~:i,?!l, .-,,]\, .. > ...• :..-.r.o.·
d~-e~ d~ l'IJ • .'~J.:., cJc 6tgtlrUJ.,;E,. J.:~CiOil.é..J • C.;'.!~' c• ;.· .. ··c·~'.I,J)IJ Lr t<"f .. -

1P, §79" ( "ha Gt~ranti&s A-.hi;.l< <bti. >!);_,. ·, t•·r• I::C. ln h.: .. ,. 
Sttf.tlll'•'·O a N"va Cor.ati1.ui.c;5o", J.11.t>Litvt• í •. <ic•.>, i::l. l :., ,.,. 
ee, 1389). 

Ou ee.:la, o ônuts de i netr.ul.r o prbce .. 'f.'" é 
do l!f.utor. ''Nc)tícit .J'', U1~1nche eti tléllHã(.;lund.

liet~, nS.o constituem prova em n•-nhum 'l'ribunal. 

O fato d.a um ;\o:rnal t.e:r haver ,uotl al.!:clro 

.Eili.P.l2flt.lla......i.t.rea:u..l ·'lr-.i.WI.o~m nao • '"'"" .-.:)' o-· 
rio, conforme o melhor entendimento da doutr:na e jur-o
pru~ltlncia, atntetizando em juJ..:.an1e.n~o <lo S1:J: 

R~so Es~J.&l r~ 7S55 - SP (Ol.MOlO:J.C-3) 
Relator: Sr. l'JintstNJ &tusrd,1 Rlbé:ir,o 

'?t· ··""E" liBPil(.d.lll JU? í'f.y[,- - 7 ;.;? c'D~ .. ~~~\ 

h'<d. teor: Sr·. /1:irlistr() hci":'r.:J() l-izi:-:·Ir:· 

··~~·; r ; 
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ca~~UMnt. SJt.bido, .oo _,. a - úLel"'lli.n4do o4trat.o ..u<Ji.(l.l p:;r 1'\ll'\ el'" 

d4 l'CI.IUl~ãa <110 i 11 tereol!lc. 

ÀÇÓl'd/lO 
" ... T<tr'Ceir4 ZUm<! do Superi.ol' Tribtmal d" Jus

tice., por rmaníeidilde. " 
BratJil:Ia, 30 de abril de 1991. 
DJ1J 3. S. !II :p. 7. 425, 29 wl. 

0 Ci.tiSO é de, 
feito, ocorrida 

ferimento da inicial. 

desde louo, ext1ngüir o 
a hipéteee de pronto inde-

Folta do Tnj;oree:~ee Proceaell?Jl 

Hely Lopee Meirellee, in "Mand.,.do de Segu
rant;a e AQiio Popular", Ed. RT, com 

auto E" idade de autor de anteprojetci que reeu .. teu na Lei 
40177/65, d~fine oe fine da &Qão popular: 

"Outro aapeoto que IDI!It'9CD llftl' aeainu~lo á <Jue 
a~:llo :J)C1pllfl1' pode ter filla.lidDdu h.im):x.lntr-.t.ha., w cal{>lc·· 
t.iva dh. inBt.ivi.dadll do f'cxler lliblico, r.oo Chtot•e t"ll 'h-''·' dL-
vill Agi.r )?Or el'!';['l'eoaa i.a:puol t:,<.lo ler!.!• L 1=••-au,: 11r dm, (> 

o J.d.u.ctio, l >~ara coT.TifP,r a ati vidadc c0111i ~~~i vtt dn a~i.Jútn·a · 
p'lo, 001110 p.uoa obr-i.g6.-·l.a a nt·WJl', quw.:u:i::l a-.lk <Y.:.ct~t'áo ;.ibl 

N:thtrula eu. ltla'iu ao wtvl..u.Ouio p;:Llico" 

As notj'ci~s ~m ~ue eo ·Jt~a.r::·:io o I.;Ut.or 1·,,:t·r:1 
ingreeae ~ eom a oh o. .- m v t-l ·d&d.\.. , 1 e'·Q\', .tiL b~' 

conhoc: i:r~' :1t o p.ibl ico a ,, ·et~j Vl..l t.·l.·Ll.~.:. .~'.Ç,· d<.1 l!.:.c.tõ.ú:.•. Ct.:ltt:r.~?- ·-

li<.ado n~ q:ouraç:ílí.o de ó.4 ·t>r~;n~el!l .ü·.·<:f.\'-'l.«l'i'.l"u""· 

DivulQ;avem· se af! ir. ic i ati va.s to~•wcl"'e J.·r.l a 
CAGE - Se.cr•etarifl. dtt F<•~·~rada. t: di lig~rac:ia.s 

ultl~•adét.s 1•elo TRIBUt~AL DE CONTAS DO Ei.JTADO. 

Imposaivel ~·rder de vista a llagrnnte aes
neceeaidade de J>I"()Vidéuciaa do f>t.t.qr, pr_.r .. 

que b.llrl~ o pressupooto da inat.~.vidade ou nr.o: oBiic• d::. 
Est.a.d.o :!' iacal iza.dor. 

dEnciae de 

Se 
dâ'o 

o.lerta. 

n!lo fo .. eé ae~im, t.Cld!> 11. vez gur: ·c> c:d'.l·· 
tiveseto ciincia. p!:!la imri·enaa c1J. prv·.·•·

da própria F.dminiatra~.;ll.o l'ôt.lic!., c:om 
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at.unçãn i1DCttliõndQT't dor, J?rinefpios d" 1• ·~e.lt~ade. ~n?~a
lid"d.e (art._:.n da Ctõt). t~ntre PtltNHI, c.·..:.ltt\r:..H An_:,c·it·ll ts \•~1. 
rr~chr1t;l int.f rv· nloo!i\o do pa t.iouia.r l•r(.:t.onrhmdo urnet ).I dv -
-.l<.:ncie:.. que jt, f.vi t.o1nada. 

,1\l~Dl ,,Jn ln<"'~"•t!VNd< d .• t , Am te ~lo e {IA P.o n 1-
•.lon. elinlt:n· .::m(',:,~ .irfll··•.doro~c: ~f:t w,.,lAQ.._!:. bi

Oi(",it~mu, ~fl'ltimultu·iu o;Lvem•~ur~;~.e dr.: t.odo (!.én,.rrJ.I <..·c•n ir.le-
·' e'·iotoncia c;IQr DU(..!,l.ml·lnoik fln Autor. )?)· !' .,rh ... U l;;L ..-. J 

\",-
A cliseuso&o do 4lVentua.lifl&de da OOC'•rr~nt:i~ 

do i'r'reeularid>k•:ea np•ç•n d• pniprjr . ..a.t.:Lti
diiide f1eael iza.,dnre do Jtet,.,dg. lnc.:abível o. inicia:tiva para-· 
lela do oidad&"o, eob Pêna de c:oníe:rir-ee tutela tto desne
ceeeário, fruto do capricho do particular. 

A ação popular lidera o rol de d~5<e que 
tutelam intereeeea ooletivos~ O Autor n&o 

aa:e no intereseeo próprio. mas na det'eea do compone-nte hu
mano do Es~ado. que~ o povo. con·ra o~ deeeovernoa dae 
l !del'&.n~e politieae que P<'Jee&m trazer •rejuizc•e aoe co
fres públicos qua elo ~uetentadoa peloe impoatoe cobr~doe 
da população. 

! 

Apeear da nominal indica~«o do demandante. 
o povo ' o efetivo autor na &~§o popular. 

Ora, ee a Administro.çi" l'llbli~a cumpre eeue fine, liail no 
reeauardo do interesse piblico. 1 Jta.llnente prese ir• l1vel a 
interferencia do cidadSo, oatiefeitoo eeua direitos pelo 
Estado - alerta, pelo Kstado-fisc•li~ador. 

Tseo oonduz ~ 6X~inção do proceeeo pela au
séncia do preeeupoato do ir.tereeee no &&ir. 

com base no ert.267-VI, do CPC. 

O Autor pretende a anulacão de contra
tos. t1··uto d& Uci:to!:..:."'~<:·o CJcot·ridf..s r. r. &.noa 

de 1~'!:.td, J.99(1, 1P91 e 1992, ch~-tet.Jv..::.nrio ('I r&.o Ptl~L· ~,t<' rJe 
eerv:ipc· ... o liJ•t:etado" pc:J1" diV'crvr.a E:H'f!".'r!:iteil"'t'.e, t;t.:.~r:inc\ ·• 
di l"'eti..Jnf'nte, o intE. Per.ee do,. eont.l'J; l.~do&;, 'Jobrtt (1(... quais 
.C'e~rc.:ut~.:r·tt a. serlt!i·. r;:a. a oer P1 .. 0Í(,f.'l.d.~~ 

Ie:eo evidencia tl"atar-ae de hipjtf!ef:l c ·'l: li
tlaconBCSrcio nef.!eoe&ri.c.., e: - dikntu d ine

xiatáneia das providênciae pertinc;.nt.fl>eJ do autor, :t.BS-!.1 oon
duz, inevitavelmente, à extlnc;uia do proce&so, eem julaa
mento de mórito, na forma do art.287, inc.l, do CPC. 

Q.._pnr ann11e dita·r ··= 'le1 ;C;·-r..t:z:a..:.:., 

Oa ato e impU(tn&dc~A rt: J e;:e 1onat'•-se b ..,. i. 'li&.~&'t'l 
do DAKR. /\o cont-rk ·1o do afirtnado nt. irdt:i

al, inf:orrn•a d.a. Autarquia dbo conta dts. ex.icténc:ia. de :pro-· 
jet.o boi"ico: 

Sexta-feira 12 I048I 
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··N~"' de~:'lll""l~., da c,,.tl!'r.l.'.:.·l:·Cl ~vidf!T; ·il<l'lfr -t;~ r,.,·:l.l: t: 

"'" ,1H'-nr.ida<N~Ii d~ sCn· útJ. •lt.w bn et;t. }M ... -.VI.!' ; ·i.. ;.. ~~·,,' ~· 
tJàai.c,.~, C1f1 d()C()rrtfiJ(.'i '' d~ i.ttJ.:I/.'""Cl~i.t!-'-Oll /'t..'CdÚf!Jt.· .. .J. ..t·.· 
u;)ef$- de dado1:1 iJl.i, itti" c/ul) l'd".t~U-t~·ÜC!J de tr ,~;J4:.'.:AJ e· 

p::rr.iv. e !'~tu~ &'\,""QtJ61Ú'iatJ odi tt·'!!c'l2i.t:.'s (.":{)ntrJt\t,.:~;'.M\" 
1 · .. 

t::··.l!>a ~deqtul<;:O.c, ~C(JtlÕmiuCJ-íinnn<. .. ei.r~J 1 ··<Jt,n· 
t ·at.u ~ X'fõ:lalidtF·J• v.~;:a.i ;.tQ c.:nl:c.:.lrttr·o :-ln · ... .i.11t:- · 

resett 1-úl.Jl..i..co, <JUe ~cria o.fe't.t~.Uo l-·~r um eervico clt t~ .. ,·tn~-· 
lidad<:J tsecu,.,r·e guo, eurQ:indc cire\.,nsUjnci::~.o i.a~:')f' •i r.;t .:., .. ~. 
ntíO fCIGOt!o pooo .. .i.v .. l CtdCqU<lt' <!. t•f!oaJ.id~oda <>n<:ont.l "0<,_.,. cE)<•. c:,,_ 

ç()ea contra'Luaia j& a&m validade porque firmadas e<n 8\JJ.·:,- .. 

te a fãti"oe inexietent.e&. Oe p~.:~ctoa f irmadoe l>t'E'" i""' •, 
posaibi lidade da adequ.,.c:à'>, porQUf é sabido que, nc, "'"'-"<:> 
da obra, surgem dificuldades impreviat~a. 

Admitindo, ad areu111entandw. que oe Cúl•t.r·"
toa orieinaia ntro previa~:. em á•li t&mento un 

caso je círcunetâncias novas, 111 estaria a dc.utrina e ju
risprudf'ncia acl!ltilndo 11 reviai!.o do contrato c.m face &.· n,
toe imf>. evistoa "'1pervenientea. f:ó para ficar· noe< ültlmCis 
Boletins de Licitacõee e Contratoeo i • . .L•Ld.;,:, ll•d""'~) en
contramos quatro pareceree n"eae sentido. 

O erArio paaou o valor real, palpável, für
malmente ver i ficado. Os aoréac:imoê> nv cuato. 

orii\nal.foram devidos e inflação, e aoe Projetes Finbie, 
el!pecífiooe de execuq8o, neu• sempre coincidente:a com o 
Projeto Báeico - como acontec~· em quase toda c,brEt de enge
nh&rje, na constru.c&o oiv11, e eepecialmente na ( .>llsti'U

çiio de el!ltradal!l, onde diferen'teeo tipoe de solo, l.mi re:vitd
ve is e imprev i e toe quando da contra t.açF.íç,, e l ev;,m em d<:: z cu 
mais vezes o custo dae obrae naquele trecho. 

Somente o <;pe f.ol m( dirJc., f1 meo:d~.do r •r,,ue 
re~lmente executL.~, i i obj~to de~ : .. ,k

m~·nt.o e :pagamtmt ·J. Da qualquer for-m.~. ·, R<:<]<,~ . .: .o ·. ',,..,,., 
elahor~do pnlo rribunal de Contl-.-15, Uo<:ntuli :-Jél.f- .cor.~l~,.:·.~B 

' 

':d d1scre.~P1J:t~n:oiêt ol·.tt&rw~d.I~ emt r·o 
.Tic:it,"idfi.S co .as quant id~td~r· ."'l""~ir r;tr&r.•i. t :.::~ 
d~B ror :i!•f!JJC.iBtéTJa.l~. dt• pr. }<'t'• t..ói.-ic:u ' .,, 
df-. fat.ores que seJTi.;.r m.ilm.:.·J"~~·~!J:rt.~ a.tla.l. ·<i 

.C . 
··. - •Jll.::./ 1... '" ...... ~ ·'' 

.,< c1 - ' ~ .• : ! 

''Pr:i.mtt~rlllDellte dP.l'f! :;e r cc~nsidcr.aâ.!J d pr .. ·; ~·: -~ 
incertez6. in,.rt~nte a uma obr11 IYtdo•'ÜJ.'ri<""A cu,.~\~·~' :;;, · t ~.-.- .. · : .. ~ 
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·-- li 

em su,· mai.ot'14. tJ!iô da t:~•a ra(;o'c, Jocal ~·u c.it- ~, ,.,.:;. : ,:.:...· 1 ... -~---~ 

utilütJçào efetiva fie& ccmdic.iomoda ·• 'l~·--'~" ~' . c r· 
~ceiúivel de acordo com eJ!B!I.io11 €eote.~nir.o(' H·.~h:·~:ii•f: :;c· 
decorrt!r da obra e LJitllJJWtts illiprevie.tt~s er•·~•mr ,-.Jd.". '"~ 
c&mp:> que f.Cde/11 condm;ir a lt:.rll!oo.'i"es t<i{!IIdic&t n· ... < no 
custo da obra, l~l'aJtd.C1 poY" t't?Z'!iti ti ne:,·u!s::d •. :h .. ..i~· a~ :. :~c .... 1-

(JÕetJ tlllbstanciais no pro,ieio e in.::lzw&o df• e,., .. ~,,,, 
ttxtraa. 

Adiante, d<!!l5taou: "Vi~E<ndo d~·monF•tr>•· .-, ·'·''·' 
itene t'oram realmente ioworumte"' n.:. '· · ;., · 

,"idt.o <JO <.!LU•t.o ~~" Obf•F,i ft <.]UAil!l, nJ>I?fl(j~ dnS ,(" t.Í8Clm06f 
uub;;trm·i~dl'l cJ.c: e.-.rvt~'<./1!1 n!i.o ooTJ1.L'ihu'lrCIIII niurd· •:ut1va7 
Dt<mt~c "" <:le:rVI.·,<;fío do ou .. t.o tot.nJ do non·~nltn •.. ". 

1\ an!ili~:~e dr> Trihm'-<l. do C.rJntFtB l .. ind,F.I r·eb/ 
(1)1"',!i'i, L'Ed .-.ti vttmr.:nt..tro. ··.o p·,.t,.:i Q1·.n b ii-ai c <i ~1 

""S~rllent .. • ofl 911~ a a • ,trz.:~;xl&s nu qu/111t.it!11·'f~ 4!' 
f'f':i·VUXIB VetrUi<.·tt.dall IJ6o c.~tlv.. B <:a. lfH li.ÍtUIIaWB 

eZIUJiD/tt/itlf iDval.td.JildciJ .z bipótllt .1 tia :úJs~intiw1a di! 
pzoo,jat<.- àúliw, IC1s t11l }tif,ctu~t da i11iplicai:'ÍI> em I'IU'ia
õ>Cl'<tll álBato!'l'ltJII flll~ ([U6Jitida.d<'tJ, B&m ([IUI]QIJCZ' re]AQ.Ó'<· COQI 

a.a aituaçóeo de- cMqX> analisa</~<.·-
·~ prDpria exist6ncia d11 ttls~~ntos do projeto 

básico contidOs notJ anexos de11ss p~aao (pranchas pla
nJra/tricM t1 alti.m6tricas. lf'vant~JJHnto toP'f'l'áfü:o das 
seeô&s a relatóri.06 de projatr I a.tutll/11 defitti ~ivM»Dte a 
b1pôttlse d6 i.tJtl&iBUDCia dtl Pf'OJttto bluJ1co. " 

A clareza da análie~ do Tribunal de Contas 
permite afirmar, 1em temor, gue o autor foi 

precit· t-ado ao ! juiz&.r a "ic;io. Df.·staca o Tribunal de GrJn
tas: 

"O at~~~Htnto eubstancial dtt stlrvi-:os t•eri ficado 
netJsa obl:'s em relaclJo Iiii qt:antidades J.m cJalmente 
est:tmadu por ocas:i.âo da licitar;lo lJ6tJ dfw8 Mz- t11Jti1Ddida 
ÚlledistMJente cc.1 prt~Juúo ao erboio Ni.s, confo!7H (·~
posto no ite• "lllttditi!tts", a ~iBttllllli.tica de reiJIIll)crar;Ko 
ror PNCOs llni tários COlldurr ao P'lr ... "to daR fli,HJJtidadss 
t·fet1vBIIIatlttt realirrdM. O !r(.'~.~r· i 'III:' no v11Jor ffo contr11to 
corre8IX>llde ao acntt.:cÚI/o de serviao. " 

Ev iclente, port.ant.o. f, i nexi rs\'.énd 11 de ·~llf.ll
quet pre:jui:,i. a.o erário. tud<1 ni:to pacv::r,nr.lo 

de Fit.lvidade normal na .::c·ne·~r·~çiio <le e<F:t.raqae c•:td'-', f.::.>rn"!n
te <L.>ran1.~ "' f<>Sf.l de ext<cu~·ilu é poF.•si v .. l &li0b6r-. com c:>..t"t.C·

·:a, ~· <,iU'Jrtt idade de trabalho nac P.t~.oírio, t.l:·echc- ;.•-:-r· t•·,·ch" 
. ' p:-;l ... ~~r f;CfJnorr:icamP.nt.e i.nvjr.ivel P!'ElVj.a \'F.:r·l.filr,q.:!o r:() r: r: c 
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cur'k' P'-'''e que nfl QUEmt;.dades ret·,is de ~r;;.be: h~· ce>net~·:u da 
li c i to<<;: fio. 

() 11utor foi, nc• minl.mo, extrem<lm'=.r,te r•rec i
pitado. Em nrEll Sl'=l <Jtl'.l c·c far!': :.. "~·pU:i.x·. ""' 

o:· r.. p'f. t.n lrJ df:..;. ,;t. a c;.· lo~ ser !i enfor;ada h m ~~- fé nor·1 t.!'1.sdC"T'b. de !!t 
prcoc;;djnwnto. t1Ls o C&.IIO .; de me.nifes'Lól iTnpr·oc:cdl'<nci:l. 

L;11;;tqApg1e 

O art.l3, da Lei 4.717/65, aomado.bo ~e~

miaaivo oonstituoion~l do art.5Q, inc. 
LXXIII, ioantAm oa eidad&oa autorea doo ônua eucumbenciaia 
em oa11o de elnço!a improcod6noia da a<;&o populai"; A meema 
iaenção nio fa~ nem a,Lei, nem a Carta Macna, com rtla<;~o 
ao Réu, aplicando-se eubaidiariwnente ao regrae proces
AUais cómuna, pelaa quais a prooe~ncia da a<;So popular 
resulta em hone>rários ele.-· no· minimo·, · lOX· eobre o 1valn·r .em·· 
diacueeão. Como o pc•der p1lblico movimenta quantias eleva
das, eeeas circumstánoiae eetitnUlam o a.juizamento 

1
de a<;õee 

populares pois, em caso de derrota, o cidadão nada desem
bolsa,- mas em caso ele vitória. aufere honorários advocati
oioe vultosos. Trata-se, tanto quanto ee aabe, d·..: ;uma t•il.ra 
empreitada sem risco. Contrariando a reara de que não há 
lõn-qe sem ómuJ, nem mesmo ae cuetas alio e>tigidas. :A possi
bilidade de honorarioe vultoaoe tem moti~ado certos advo
gados num conetante ajuizamer1to de acõee populares, com 
valores e!evadtesimoe, nAo raro eem ~ualquer suporte f&ti
co concreto, baseadas em meras especulacõee de manchetee 
aensacionaliatas, com enorme prejui~o ao já assoberbado 
Poder Judiciai• ia, e esrioe tranetornofl à adm1nistrac;b.o pil
'blioa. 

Amboe diepoeitivoe, c• legal e ~ corl!.lt.it.u
cionel, procurando dee-..,,t..imular. o 6.Ctl'j'""''en

t.('l, reeeal varo a condcna~ão do ( s) <rutr;r (.:.e l n-!>e cunt;;.s e 
desx.•ceae prucessuais gu&ndo verific·~ .. t<>:. h i ·p:.Jtr;ce óe "'"-foi. 

Mas o <;IUe e m&-!'é'? 

M!i-fé der·~.va do IJC·ixo latim msle:tat.ius, 
sendo em-prelladl.l. m ~.ttio jur:tdlco N•T·r.. cK

prirntr o conhecimento de um vi'cie> (lle- Plácido e Silva, 
~'oc<'lbuj.·;r:Jo ,7urid1oo, Fot•emte. Verb-..t~-> "Hil-tei" l. 
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No d:Lreito procec ~ual, a matéria poeaui boa 
disciplina, elW<·:t.o no tocante à POtHJJ.bill

dade do condenar, de ofício. f .gundc o S':'J, na e e te l.ra do 
pensamento do mestre Buzaid, a conder•a~ào como litigan-ce 
de 111'1-fé preeaupôe a existência do pedido da p.artl• ~ont.d•-
1"1& ( HEsp lló30-8P). Essa o ircur,eU..nr., l.tl. t:I:HA-i. pt.l'<> fwr ,.,,_ 
solvida num doa Pro.:Jet(>I!J elaborados P!'>la CCJmiet>i:io d<·· Not-a
veio, capl.ttmeadoa pelo Ministro Seil.v1o de l.f1g,H::1r·<o< '• '>"~ 
contempla' altcrac!o do Katàtuto" Í'roceeaui!il, . qtW- ~ou urtf.l. 
14 • 17/18 t••J:!Ula a l•l&lchul• pt-e;c:e,.utu"l, ~·;n•n ., .. '(.;,J>•>l"c"t' 
mmrer;;ea pNl\l.i.efiC! 1 ea!!l poea1bil !.tl.\nrJIJ 1.10 jul !'l cr•nrk:t,lil' rJ 

1 itisante d<> PHI.-f~ lndepend"Xú'd'' de I'"'!.lirJrJ d& P'" •.e 0<mtpã

ria, acolhendo ousoot.ão do jovom J.·r·occtJL'LI"'ll .,-." ''" _,c .. 
Luiz R. Nuiic.a Padil la, uma dos gue t.c:m "'" dc.t•rLI<;-<•~·- . ·ul"c 

o toma. Num de~ ot."tuo r•rimei.r-oe er~ooioB ( ''Lit.ir.bnclô dr.. .'Ho.-· 
F6 .. ) publ_ic.o.<~ J <:m < <Jlt:1.f\nc71. ~·rso.ni~..::,da ?Ol"' Hurut,ert.o_ '1 fy!~
doro Jro. Gim 198R 1, t.np;i M I I I("~ J \ w ri } • L~ Pl.=~.d i ll ta. "'~' 1 t..en t.Ç.P .• I !.).CJ 

oonohuaôe" da XI Jor•• ad!l Ibet-o-Aa>eri0· no de: Dit·oit~o hro
ceasul<l, sobre e pouo ... \lt.ilizàÇ>ií.o (:pol<>o tn<.gilltJ.,_d~l>)~doa 

1 
I I~ 

novoo diapooit1vote •.c•i•, como \ltn& dae obue_A.t. (:e J~e:.o ea-
mento do ap6<rel.ho juril!.dioion!'ll, d~et,.oou o.lgc..'" o ,docinõoo 
a reapei to, ce( omc·ndando a. penalizacàc· para deeeetirnu ar a 
litilláncia temer«~ ia. SeKUndo o profeoeor ·da F"culd"Je de 
Direito da Ufrs;s, inaceitável Que um advogado: 

". . • ttu.!ltlfnte t~tsett t1 ÜIV•'que inciden~l!ur cuja inutilidade 
11io lh~ era licito ip~Drar, tlllla uz qt1e, desaparecidos .:Js 
rtfblllall, trata-ee d~ BIICHAREL em CI~NC!AS Juridioas e 
Saciai.!l, curttiJdo IJI/1 e.!ltabelecimento de ensino su~ric·r, e 
aOlll l!stâ&io forttntse obrigatório; MI 4 tJdvr:;c.!cia .iJJex
~rta, llf1l{Ji.Jldo f«to& IIUif nro &cdiil ou ~tend.ia pro<' ar. 
ou era NDiffiB~til Jnflmd«doiJ, 1tdvir do A!ll cr:>nheci
-to dll. lts1, rttlll'Ondll o ;procurador ~ aou c' '!Btituinte, 
civilmentts obrteadb pelos atos do ~trono. 

"S.Slienu-n... que d~tl!ldts o nMcimento do 
Pireito, na ant~IJ Rasa, antes me.!lmo de se concei~r os 
l'IJOUl'.!IOIJ, praticava-se penalizar o litigante de m.>-fti: o 
diJmtu/l.iado, na ··aut to judicati" fi"dia articular em sua 
defellll a ··revocatio in duJ>11111l" ( ••• ) 11/atl stJ suJeitava, no 
si..rtJpl~.!l ca110. de .!IUCUJZibfncia, a condenacaõi dobrada 
("duJ>ltllll") ••• " Luiz R. Nliles Padilla, "Litigãnçia de mil
fé" in Revieta de Cr-itica Jurliciária, 19139, v.5, · p.l99/200 

A ll~~o pareee ~ertinonte in c~su onde o 
Autor é advogado. .l!:n ;oaetJant., uri.:a d uvid& 

com r< laç:'lio à 'Í!tioa prof i r eional. dr.> r,dvoc~<do. ) :>cl,-> i 1.:1. '-' 



10486 Sexta-feira -12 DIÁRIO"oo CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

Autoz•, gu~ FJ.v.erce as fun(:ó- •s dP. f 11FIJ t'.t:<-'nt<" ,iu,;!i ,:·J r. ri<.··. 
a.ciona.r o E5taào? IndependentO!! de I·oder, ou. t.€o, t'm tr_.fle' 
,1amaie poderia o fa.~er in concreto. A r•ar.tuli,;iia, c.c.r, .. :, fl<

provou nos tr.ipiooe anteriores, e lnadjetiváve:!. 

Além da : 1.icial indicur. r~uc C'J~-m . qu~ J <.'Jn.r 
lisaeào '"om os ft<t.os, o Aut.or r~-t:..cioroou 

eern qual que:r er>!porte fático, baeRado Pm e: lucubré'q~;et do~ n
tiao nascidas u.a loitura do UJJ'10. u•ar,c-lwt.e <;c:neo.clom,d it1t.n. 

Sendo o Autor, como é, edvoeado co~ maia de 
l'!el!l anos de exl)erié'ncl a profisru< onàl. com 

larga expet"iéncia em dezenas de a<.;õefl populareB e; não t·o
dendo esquecer, atuando na aesisténc:ia judiciária d!:L Esta
~. oom todas facilidades de contatos que tal mister lhe 
confere, podia, ou melhor, deveria, oe i!!íe.tivt~mtmt.e preo
cupado oom a mr•ralidade J:\iblica, dispemdu• um P<JIJQUinho do 
eeu tempo pa a al~U~Das rápidas coneul tas ao e <•rwSoa 
~blicoe, oomo faria c;aualc;auer out.r•o cidad!io cotnu'"' e.r.t." '"' 
~ • • ' I • • • •• , ' '• I • 
fatos noti.cj.ados. Um oid.adtio -ohooadCI c·om a notfcit~ v~,i !t • I 
repartiç;o e ee info~. Confirmada ~ euepeita. eolicita 
ce!'tid§:o E=, S!l neQada, ai s1m pede ao ju1z ;.•era ohe;11Jr ao 
ôrsão am qu. c .!io redin.JQ l nfor,..r·~-"·eFJ. Um lit.i!=l«nt<' .•' --~~ 

i o eci Vi&lu.mbt·a na manohote \.lni!J J·•<)ot;..l b.i li dl:ldc:. • ~ f .. ~rd~or..:o 

el~o~adoe, FO.-. .. da « publioi<.le,de ~;:rat.\d1.c. Vnjc, E.'<co111u
cio,. ,.., poot.crior .~-,~.,tici.&. do nu"',;t,.lfio jc1rnt~. t .;Jio. 6 d/f ·3, to· 
menta.ndo -!l proe~::~~nt..f-. a~o, em c..:ujo \.o,.. to- t. /\ut.or i-~a' "'o. ,r.·ot 
um. h9rdi am luta. oontra RUP<"If::j:t.a oot l'•upçii.o. N~Gl d\a~i~ 

' '-.__.,( 
distar. te ua r-~;,11! il'!a<j••. J, M1 1 

Ao ter. taro -local h:• r o Pt'esentu .,rt,.;-;;-;;,e.o, e 
proour·ando pelo nom<· do Auc or nees~ qu~li

dade, o oomputadoro do Foro apontou um& dezon~ do aqõce po
pulal"ee. Em conversa informal, eeoriv6o da Vara da Fazenda 
comentou tratarem-se, todaa elae, de acões com valores 
eleve.doe. ilaeta vencer numa del.ae, e o Autor rece-berá uma 
quantia vultosa. 

J.M.Othon Sidon, na obra o'.tada, i::onaiena 
que "o fulcro do art;. 13, agora perfilhado 

pl!llo eálion conl!!lt-it;ucional, tl!lm o louwivel propól!llto de 
del!lencora.Jar li& demandal!l movida!!l por ln; ui to subalterno, e 
ei!II!Jtl e um intu.l to pert<onaJ i.I!II!J1mo e nãc• trami.sl!livel. " O Au
tor, frisamos, ,ubecreveu a inic' ia 1 t:m caul.la própria, ad
voeando seu particular intereeee de movitn<:~ntP.Ir todo um 
aparato judicial e adminsitrativo em t.orno de nma

1 

eupoei
ção infundada, na mera expeotativa/poeeibilidade: de uma 
vitória altamente l"entavel. · 
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O j~ mencionado juriete gaúcho. em trabalho 
m4ie recente e de maior fôleso, dimen.;iona 

a relação entre a litiaãnc:!a de .mil.-fé e a euoumbêr.cill., 
lembrando o eneinamento do meetre itall ano idealizador d·' 
moderno principio da euoumbênoia: 

"1. O prinofpio dit lealdade 

"C<>1110 ~~~~ assinala EnrtmJr> 11\'bcovt, r.a tcà?·idioo 
df! D.1rtri U! l:'roc:tttU!IUi.J. fi Seorllt :'ri i'• do Jm:ti wt:· ~·h< J•:,-Ali•f'
ric«e o dtt Dirt~it.o Procest5uaj, dt>s<itl qu& ue deiAvu de ' . ooncc bDr o p:-actti'Sso COI80 11.21 d<tf.' 1 o J;•r h•lldo rm ~· .,LL/ ,-. juiz 
erli ~nas 11111 árbitro e lJ/!J psrtou podiaJD t: m.iJ i:;:«r de 
t.ooa~ lil't·:t~s, dZY].i'ciatJ fi é~i""l!l:;s t."(JJ.ttrc· o ~a~·~ .r·bi.rio 

J1f:.nt o f-~Dfu.ndir. OOIIW!i'.:.ou a m•~. .... t~x.;.~~id::.· dor. ..: ití'..,l!M<f.~·!~ vm.r1 

e>:mdut.lr. ack.vU5d.·l a' fi.D«..i.dlW.e de: J.'iiCiflC6G!&-. uo<.:i.~l do 
.P/"''C'tUJtJO,. qufl ~·ulJDi.tlb hoJe, e-m nu~~eo ordt.!Jlt.m~ltto'!O C"'.."m a 

oonstit.uiçàó vedando fl/5 pr·cw.ss a!Jiid;,s JX'r .Mi,os iJ ~c-i tos 
{C<>n.f.'tltUia<> f'"dl!raJ, art,;,.(•, II'J) (t·nrJqUr l'f>>.Cc>~J, 

• i 

T.o~i• o.n•r•J d•l Proc•ss<>. Teai~, Bogoat, 1~&4. p.6~ 

I 
"Isto J4 pl'tlc,.,nizava C:HJOVEN!JA det1Cl& 6': virll.da do 

fléaulo at6 ser acCJlhida pelo legit5lador i ta 1i4na r:m 194J 
(11<), 11lt1 incJus:iVtl dmltaaiUido detttM 011 CaJJOII de co~=
r;lfó Dali dtltJPtltla6 procttBIIU4.111 4 Jf• f61i.noia t~rãriJt = 
Jl/l...llt;l~IL M f/INJ - c~lldeDtr 11,"" dl"l1P6Blt pro.'}f)siiUB.lB 

- -~to l'1lf1 pr1»cipJ.o d.'J I'UCUJZ:b<.'i11Cü I_..,..)· (t.} 

Gi~ep;pe CHIOI'ENDA, "LA CONDM'N!l NEf.LE SPESS crJUIJI:::J..'!J"._ 
Boccil; forino;·JIJOr:l~ ··(,..ii GilmcJ:ior: clfiOV!J"Nl!-4,, "IA co:'!l''.JiN.~ 

NELLE SPESE GIVDIZIALl", R=~• Scd11tJ, di!IJ Ford; !talJ~lo, 
19~. 2/J t>d.. rt>••ia6o da 
p. 325:32. Co:>nfira tdlblWIZI a 

t!>di~"<> de 1900, ·•-Twil: .. :J 

f.r-.duç~O esp.!l:·lhol&. ât.• 19."<.1. 

i 
I 

Ksse peneament.o, é completado adiante: 
I 

"lbnà enfatü:azo q~ BBBll id6ia de candenar a 
reeiiJboJsar dtiSlftiHII e honor:ariotJ jud:iciais não MIPI!l"ado no · 
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Principio da SuCUIIIMncia 11Nl.tJ no Pr:incfpi.o da : eald8.de, não 
conlfti tui novidade, poitJ Chiovt~nda i> to ja· proccmizav.t (r> a 
Vlr/Adl!l. dtt ~UitJ pi!I.$S/Adtt) inclusj~ C0/11 daataoitl!< no 
co~,PJ-tulo da ~~ lJiUI ~peL~~UJ nâl:> ~das M 

~.1a onde incluiu titulo especifico t.r6,tando da 
litii{Jinoia teJMrál!'ia (9); lltJgtUJdo o mestre italiano, a 
lealdade fi principio que prevalece sobre a 8UCwlbência til 

int:Jusi.YI!I, sur1i.11 ;pr;imeiro poitJ qutr ineKi.stia no 
natJaÍI1lento do di.reito em R0111a qualqutJr preocup.,pão com o 
N811al'Cil1/ento datJ despesas judi.t:::iaitJ.(lO) 

(9) CHIO'IEN.Dt!, Gi.useppe. LA CONDAIIItA IIELU SPESE 
OliJDZllALl, R0111a, Soeis ti del For Italiano, 1935.: Z!! ed., 
rt~ví~o da edição dl!l 1900, lUIIPliada. ;p. 325:332. 

(10) Não havia Pl'l!l~ção CCI/1l retJsiU'Cii1Jento de : despes8.o 
por dua11 l'UI5tllf: (a) Nl.o ofendia a 111oral t!nt~o vigente 
!lLitf id/lllill sofrentr reduQio em seu patri./1/ónio .rlw-a fe.ser 
valtrr lltiUll direitotl, 1!1 lll!lquer reconheci411l a, à~ão de 
re;pl!lticio dl!l indtibito que S(·!Jtente nasceu multe tlil!Ü t.,u•de 
(l!lobNJ o tl!l/1111 Vl!ll' Hl l'cnt-1!18 d111 Hiranda, Trr.t ... do da lliN•ito 
Privado, t .. !()(Vl, p,J19:99); (b} Não lu11 ia pJ,;pr.i,.JI-<'.~te 
despr: '/l.fl judiciai e, poi.s o vtmot:dc.or prl!',tto~•a "l!orJr"r·Jaa" 

ao tM:I. cauaidico - d/Ji o nome "honorllríus .. 

'í4ssi1JI, IJfl IIJIJ/1 das P!Jrtcs aKc c/>111 r;;"--f/:, 
$U~i f.t!ndo :iuo i dentt .. ·s i. ~tuntll.1o'},',~ ;,:-r.-Jud;Z. LI~J~.,, o~ b: .Jr nt o 
dt~ rcclll111lltória, ;-c r ttxtnnrlo, ::!O?r lt1' ['iJic;{;f>e de ft," ·" J;:,<J,., 
(>bricandO a l'fJ.tli..&ll(.tfO dtt r •J G'i ~ gL•&fvd<•G:.!!:..t';JtC•S:•(•}'ÍC8. 

qua cont'luiu pala .tutenti.cid' ' do àocUGier:co, 
1 
ou seja, 

pttla tei1Jeridlldt: d11 altrga~tro, iltCide a [>llrU: na J.'f!<.•.ho ào 
art. 17, e111 qU.t.lll!l t;odoll tnci.~<>-~: d"du:: d,/(1 •• ,. co11tr,.. 
f.tto i.ncontroVllt'I!IO (i.TH'I.l); falta c0111 a vel'dede; (inc.I[); 
o]:Õe resi11tência ao ..• ndliJ!Jant.o (inc. !1~1; ;procede do modo 
tflmere'l'io (ina.V); e provoca .tnc:iciente infundado: (in('. VJJ; 
tJHIIa parta df!verti ser condenada, c0111o liti.gl!l.llte:de ma-fé, 
palatJ despaiiiUI, n11la11 COIIJpreendi.dotl hononirJ.o8 pelo 
trabalho dtlstmvolvi.do ;pl!l]o advo&ado no tlcCII/panhUitlnto do 

processo d!U'Itllte o tlllii'O qlll!t ~deou o tncidt!.ntB, 
inde;pl!lndentl!ll/1enttl do E.t.to dl!l ganhar ou ni'o li. 1111.111"«, no 
tcdo ou 8111 · parttJ." will R.NIIl.t:o P~<<.lilla, "Litl.A~lln ;ia de 

··'ílli~tê; apU:oa..:.a;; õ· Pt-tnc1pio· da lEu•ldad$ ns. · ·tUL.'L<c;t. do 
Tr-abalho? LTr- 57/03, ID&e'ÇU de 1993, P~~.&.280, Z~ <j:Olurw.. 

Novembro de 1993 

·~. 
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noró.rioa a<.lvoeaticioa. Conuo~nte 'lir;-õ.o lto.pide.r do sran' r;/ 
• r ' 

<:>r&dor QUE> fcli <• A»··covernarlor dr• •.Juuna.bare., a i.Jir191::~·'<r 
gera a nudáci&- ll' <io espírito du l<'i <,~ue o Autor' . eja J.,
oalizado c:om o pa&fl.ment.o doe ou.:>to.a o "' cumtA;nci' e"'! ~eo 
de lide tarnerâria. "In oo.ou", ~;ttu, .. ndo ..,,., oau"a p bf?a 1, o 
Autor nem "'" dcp" ''&ria o Julaa'dor com to.quela dif h:uldade 
n&ese tiPO <i~ de~ie&o. ~uc ó a de penalizar a pari~ qu~odv 
- a r1gor, quem estaria a merecer a punição proce~eual é o 
advogado. Na fattis~cie autor e advogado-do-autof confun
deuo-ee numa aó peaeoa, autori:l:ando a penalizaçãoj com t1n
ta.er fortes tt, tomand" emprestada expressão jâ c 

1
•nearrada 

no magistério de Araken de Al!ll!lia, quando tratou:dae ""aa
treintes"" no direito do consumidor, ciU'~aando na~ t:úJtiJI!I-

At la~e. but not least, seria de lembrar 
que a outra aaran\.ia proceesual <::ivil de assento conr.ti
~ucional, co-irm&o rla aQÕo popular, o mandado de·seguran
ça, que prJr anos viveu sob o manto protetivo d~ Súmula 
bl2-S'fll' sem risco de honor&rirJe dc,o advogado, paeso•.l aaora 
a pessuir r,ovos oontCJril.ol'l. o STJ, cólriô- t~odoe·· 8&oem. refor
mulou esse entendimento em aubstanciueo jula&do (cí.Revie
ta Jurid1ca v.167, maio/93, p.60/56; e v.lse; jul/93, 
p. 40/43). Neeae contex1.o, a condenação do li tieante teme
rário na aQio popular é atitude de total normalid~de. 

I11to posto, 
Reguttr 

Seja acolhida uma ou maio preliminares, ou 
desde lCJ&O rejeitada a açEío, &.J'•lh:,.ndo-ee 

oe mencione.doa diapoeitivos leaala/coloe'Litnci<.'i'"'is para 
conr.lenar o Autcor nofl õnua pror;essua) .; . 

c,.,mo medida de 

Advo6e.do .Antonio 
OABRS 13068 
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• 
UTADO DO ftiO OMNDI DO IUL 

ASSEMDLI~JA I.&GI$1.ATtVA 

2.9. PROVIDêNCIAS REPRESSIVABI 

~~n~~~tMM~nt~r corupYl•ando ~ &~~nd~ docY~6rrl~~~o 
'1'''' ·.~( ío ~ t."''!:.t;o.. CPl, vc:·t' tf'jc.;..•uot. que· bo~ ,..n~lc doe, c.r.tLO~ irrvc..·~t isr~dC"r!J. 
c·:r~·~~l-SC ~O runy S~~enc•~m~nto dO ~~todo, e~p6Ct~l~~~lc pel• d~I~C~nl:i·· 
,,,_li~:-:..t~f· ~~drulfti~t.rt:tt:iYt.h Pot·ém. r.f~o ~&::- cetrrs.lalk fí,Ó tk•c:•• d• de-.~~pe:1·df·· 
r· i~~; do dtr\h~iro p~Llieo, M~s a~~~~ d*lih~radae ocaelonanda di~tor·kie~· 
'· J1 ........ tt•~- Pl'f::-J•Jizo~, esewc •alme·nte nn Adh)ipts,tr;,çÊjc. Ef·drp ?ih1on,. ortdt·· 
t,ru•vf· dtv•.Jlgc'tção dF i·'·itto~ tnY€"f'"l1 dtcos, abuso do podl!'t' erconômic~ t:r po·-
1 lt icu, fr~ud~ ~ g~~~~s pr~Jul~~s ~o Er,rio P~blico. 

A maioria dks irr~sula~odade~ 
'ilc.s <odtutrot~t.ratlvos, i>t:·lo dt:sc:••nopritol.'nto do 
n1~"s pr~E.·r ISêHuente o 5€-IJ artigo óY. 

er .. ~c.nt ~ad.l.\to 
[/e·t r e·t o-L~ I 

são i l i
:!. :t00/Et6,. 

Ess~ dispo~itivo determtna que s6 pode haver con
t I' c-.1 ê: ç ii c• d ~ r,t.H"' a !te.· h ouve: r F-t' e.·"' i si\ o de- ,... e-c. UI"' ~o'!.. CJI' c 1\m(;tl t t1.r í o~. ~Sr.: e!t~C 
;'rt igo ~osse eurup~ido, n~o haver·ia obra in~~ab~da no ~etor pdbl•ico. 

Por.m, nio se trkla di.' uMa regr~ in6cuA. O .d~srum· 
1'' •nwnlo g~·r-a a NUL.lDADE: DO CONTRATO, fl<r. .. ao d~:!ôe••••Prrnot!'nto dos Pf!lN-· 
c Jl'l0S DA LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E MORALIDADE. 

O nosso ordena~~nto 
' r.·1~r-·Prt~i<lb i 1 i :: .. t:t OS Cc9f!".nt !'5 pol il i C.O!J. POI" 
de se •Jroopr i ment o dll$ 1 e i 11 orç.antfi"nt zlr i IIII. 

con&ltluc.onal, ne5se c~~o, 

criru~ dE· r·~~par•satril id~dt, pcrr 

Porém, nas obras investigadas, 
l'l.lNlflll IDADE dt:S!it!: delito r-e:n~ol-p~lltlc~, fac&• aCJ 
'o do~ agentes polltieo!i. Entretanto, ~ub•lste 
, '..,,.i 1 (10~ ruE. 6mofi.. 

hoYY~ a EHtin,~c· d~ 
térrutno do w~nd~

k rc~pon~ab•J idadL 

A nosca Corte de Conta& tem p~~,ç~o f'l~ruada 'de res
f.·<·r.~c:~bilizt1l', pt-~c.ursic:ct'"iCU!'tente:r o& t~rde.~nitciore.•fl tie ÔE·spe.•f.i'Et. For.r.,u, t 
''"~~o entendimento que, quando ~xistc nexo de c•u•~lidadc €ntr~ n ~ç~a 
J)rnt it~rl~ e o dano ~corrido ao eY~rio, ~ruRn~d~ de ~rd~~ ~M provf·ito 
o1o ~9Pnte politico, deve ser este tambim respons~hili~ado civilmente. 

Nc• rtct~so ent ertder, ~ c• qu~ c:te:- nr r __ c:1.1 no Oõvf:~rH·, Si
. 11•. C''l"'dr.· ~:t·: <::t"~rl~t·a:t f:tll a OC'C'I:I"rêrrc: iet das seg•tint'P.CZ irrF."gll}?l:r r· 

------··· 
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n) DIVULGA~~O DE FATOS INVERíDICOS CdOlGO EI.E!TO-
RAL, ~rt. :323 ). rn.u"ant.t".• o i\110 C:<: Íl\'lfiiL'III f' 'lll (:'tl'llf•i:\l'll'C~ F" 

!t 1 ~tor ::.1J, dE:rlf\I"LH;.-~+r qu~· ~,_s fin,\nG"f'S do [stado E:~~ Yc ''~-c' 1:<:1 r.,.·, - - . . . . -.. r,r·1 .... cltV'Ji!:n~c~<::--pt;.·}~, in•Ftt .. ~nt.:til F' n11.tO& dt:"' C.CJin'..tl'fiCfl(,fott' r.-r~~t·r-tT <.Õ(f-tt,._. c; 
r L,· 1 tc) de. ~~:~ d~ r\tJtt.J.lJt"n, dt.r:clat·~r-se q•JE" o Est111Mo nE-stá E'm ,.,ésstML'5 

t..t..'rtd lc;:Õ~t:- f'inanceit""s". 

8) ABUSO Df' PODER ECON611ICO E POLiTICO I Cono;t i t 11 i
""o F~.d~..-al a..-t. 14""7' i 4 art. 19 da LEi Complehl~ntar n~ 64/90 J. 

/ No ê\nP r:':leitf)t~at dE:·~ 19 · ovF.rr'o dt:t 
1;•Ç"J Uii'l!·· Cf!JC:."' f•t't~·t.t-":'dE'I"'i:lh'l ~E: E:tÇ.~O t:· 03 ti~: tOJtiJbrC:It abrJt.l 
lP!:.'I)I.l (1~. llc-lt:ac;ÕE."$ F>cw·a a rea·l-Ízt\ç.ao d-e CJb·r.~~i pl..it·}IC:t:\s, 

rE;{_~Irtnt:: r.l<..• r::sttotdo .. De: rteordo c:.om o t>iáriC:t OfiC.iFt), f'OI'Cotru 
r: ol)cor ,-f.nr. i~,~;:; ~nl jiJ.nhcq ';!9 t:'m jiJlho: S4 e:m asrHnto; t5 em 
t-;<·0~ O Di•1r-io-01icJ-a·1; p • .~-b-lic.cu.J titmbérn, ii hor"c:(1Crf1f:(.;:ÕE.-s 
( tc.1s €.'111 J•H•ho; 20 t~r.l jl.l!ht)~ 41 f::m agost:oJ 14 em Sf:"lembt·d 

o:: ~~·,l. l>~ti<·t~í ptn· f':?~ll 'i1 

' E t r- l:' p r' r· i:t 1 n 1 C' 1 ?\ ~ 

Aedi a eleiç~o- ª IMens~ Olaln~t~ d~5 
d~ ~ecurso~r poi~ n~b havi~ di~F~orrrbil 
tanta• obra• no fin~l d~ u~ gove•·no. 

[:s.tl\dt'lr ftO 

.. ~(.i f.' _ hotnc:•·"· 
en. 1 n•J.n.er o'S=: 

i':\bf.l'"tt~!. 3f:t 
. s;el~n>t.t·o ele 
d(·7 C.CJfiCtrt'fÊ'n .... 

de .t9Ç0. 

obt-as 

t<l""" 
fOt' ~~rrt 

fir~r~n··· 

(;ravf;:-, pt:-~rém, i tt ~.-~dult €-"f.i:tçkD- E' +·r·t~•JdE· nr.' Ba"J <tfl<:.c• 
C:Jdi!:.">D !····,~1 d<J Est~""t.dcl df.-~ 

[.i' t r•t ~-,} f~1 .. t igt:,s,. 
l9BB., l9S9 <C.F. Artigo 14 ~~·•arafa 10 

~~"'HJ t:· 3~0). 

Par~ P•·oJetar a imagen~ de bon1 &dnlir·~~tradcr o Go·· 
~~·~~· l'cdl'(• r,;,,,H:'r' ;:·, ... m•.JdC:)IJ os d&·tnctnstri!\t.íY05!- f'il'•t1.rtC.I!:'Ít'O!!l- f!CI l~a-tÍCirH;..:r Ge.·
.,1 do f1tado de 1900 • 1989, ao conlr.rio do qu~ frz em 1907: para a

li g~~ quE·~ silua;~o ~inanc:eir~ de' E~tado ~r~ tr,•usler,t~v~l~ 

A adulteraçio foi apontadP prlo [gr~gia D ihunal dr 
no& r•spe~l ivo• r~l~ldrio~. 

Assim, no ano d~ 199~, afi~n~~~ no Oalanc11 O~r~_l rln 
•··· 11 '• ~-p,,, rflC'\ç~ir.• i--H·· drvir.ir .. s vt""nc•dtts pa,•·rt r-r't~l D ljr'{[Jr!', Bf1Pf~~"1Ul, fl{lfJ-

,. ·L ,. ll'fkbS"r- Yf·gls:trnvf:."t c::" 91.3(,~ bilhõe~, por·tfl-,1, u~ r-r.~~~tt·t~T: 
~~. '-'~S "'~SJl•a~ apont~m um~ dfferRnçk d~ tt~~64.093 bflt,;~~, n~~ 

•lt• 'I I! r·~ ("(d'rrC) Dtvida Fl•.•tuantE.·". _,;--

(1inrjl\\ nu n~r.:mn1..:' <:\ntj, 1\ ~áS~inz\ 4::i7 tndiçn ~·Jt:: "r·,, •. 
·:>t,•r•t<• l·• !;t:l:.l'{'t.:riU'"I,,l di\ rP:t:O:~Prrdi':i h'rl'!\ri\)rlhl\~ i'rll :31/1~.!/Qf:-., t.ll'il ~C·•'JdU li(;. (., .. l.f, 

l·t1J,í:t ., ;:\~·1 ic:::.\d!·.>r; (E:>n)bt'll·o;.~ c1 bG\lt:trcç:o Gt~l'al clcJ Est.ado,. ri~gls..lr f. ~.o-
rl'(e1tt r ... -'h ji(i• Uiltr()ps)t l'f.~~ti\\V'é\nr dé:-bltoG- f.t~nl f,,,, •,o;.·c.e·c~CH'E..'~h ~1()1" Ç-t:I'VICO~ 

,r(': ~·r (.E.t <.Hir•o; de-~ t::~1''1, 4 bt 'lh'Qes~ t'olham dt·: pe:·!!-.sc:~al ~~ PC.Q?r' d,:-.~ c;.-~ ~1<' br-· 

l!r~;r.•.; pi 1 trl'(·!~"li dc.t ]í:M ~1 r·fl~f!'•t,&S~t' i10~ MU.rtÍ('t'piCIS rrCr vét'Jor• (I~ c-;:'1• f.t IJt· 
IJ,;,r.~·~ 1 cln~ '9''c~ç·(;~;m dc!:..cont:adtl\e. dos servidor&~~~ e· r1~io t"E~Pct':·~adt-<~ . .:10 
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Jflf~r~:·~. r•t:• r110 r,t.;1t~tr,;· df.· r.:!Y.• 9 bilh'iifr!li.~ F"'~"C.f:'las dB ciív1di:~ v~-r,r•c:l.;l'!" .... f.': 

· ,, ... v-,,,J,,,,. d-~ .. C"~·' 196 tJI1hÕes, ali·n, dfo: otltl~os déb1tur- JC:~ vr..n--l•f-<• j:•ti~IÕ\':• ... •· ~ .. -

t cdos 0 
.. 

As i.IP11Ci:\c:Õc1!? nii<:) s.E'_CÇH"!t:t.t.itli€:m de· dlsponlbt!ld2o•h:·; 
d.~. 'Jer-.(..t!l'C!,- e Sllu rcc.uFGCI~; tff: tc··t'C.E'It'CJS. r·e:lldoc:. ~ülr T"i1.lttot de; f'"~i'ftii!IC"II'' 

t D • 

No relat:cirlo do ~>:ercí~i(J de 1909~ r1ac p,;J_,,,~E 
.;··; ?77 t ··-;ori, ~:,f· de:-~rur,ci~··a·l:•l_r,t~~~~o cl~· déit:lt:Js r.es B;·'\J~nco Cie·t .. id dc1 l~-·-· 
t;.rlo: ''0 Balbr~~o Gc~al do Estado mo~tra ~ru Supe1·~vlt d~ ord(·''' dus 
u; :·1· t~~t.478 htt.lh(;e:-s. EntrE:tc~rrto, fi•C€' _a iotl91Jrt!=J. c..tju~te·s., Cf•Je· s=-e: f1::craot 
r.-r(t"'S~i\r·to~ Ptu·r.t. imF•f:dir di6tot"c:ÕE.·s-n~t-D anr.ílist::- d~ ~i,t•Jê'tç·t\p f:tnanrf'lt~a 
1-'~~~'J, vtc,;....tf.· quf~ dí,,.oióa~ v_f.-~!'lcidH.s dt:· c.c.ru~,e·i:êncii·~ cjr., e--:.:(rclcic' n~c· fo·-
r ••tlf ct"~t)f<-d'.•ll t.i.•t:\d(!.IS ad(.:.~qundc:\menlt:.',_ f:"":Yidencio,J-·!t.t::.· l.r'IJlt'<l;;o (Jéfrt:ll, r•o 
!"(.•r·t .drlf' dF.· NCZ!f, !:'r,j67 f,1'Jt··õ~-S~ -~ut;· l'grhYOIJ i~ Sit_uAçi-tc:r L íq•Jíde dn E.s-· 
trtd1:1. 

Houver F'OÍ'!'~, a~tJltcra~ão e 1-'ri\ude no Ehdanc:o n~·r·aJ .. 
rir. F'!::-! '"do e·n• 19(18 e- 1'10~1, c.nmo -f:fJi c.::c,rrfii.t.atado .. 

·f.ts· CÇ)ntas do Gov.f:.rno Sinu:'l:n, rE"lat. 1vas ao e;:tt c ff: in 
tVt;•,.,, f'ltl',dC:t l·,f.íc.• f".or&fti ·apt'·~yarJaf>. PE·let fJoc,E·r Ltt:S'tSlt:tt !VD rin f•!>t.<.-rdu. 
pr-c.1Cf?!!.so e}d5JlF. •JIIl ___ longo voto do Oc·PI.~tii\dCJ "larbas l.im~t, t::YtÔf·:l'r( t~n-
MO:• Jl't'G'9tJ]id' idt.-tdé·s.·. . 

Bahl!'n~t·j~ q~J~ e->~is_te, ante o Egt~f.-gi-o Tl'·iiJ•.IJ"rrtl r.-t='f.II0-
,,~.1 [ 'Jcitc•J·~lr u.n~r.. r:tçfio dt: ir.~J:~ugnaÇ.ao "d&.· Jr•i1t•t1alo f.'lE"·t JVO c.orttrFt CJ 

·:~·rr~ror r~rdro Slruon e seus suplentes. 

Se- é ver"dêtrlE- quE os dP.lit"so- dr. r·t!'o:.ponsabiJ tdi\rl•: s~ 
'''',.,r r:t 1H \r•h• n tC1•n•ino r.to nlf:\ndatc,,. tl'11 ni~o oc..ol'"rt' con. <--c rf-'!.r.•c,·,.-.~~hil i-

·1• •· r-,·rl dn(, c_cHJSetdorr::-9- dt:~ d?~l'roç. ao t.:.rárro f'•ít1J rcó. 

FdC.f:' .~-- t j:Hi(:• •St'C't' soruo~ PE·lt-r l'f:h•C: tõ,~(~ dtt:· pr:c..;..c r,, ••. 
''t t• ;, f"'St.e- RE-1Htór•it.1 r'inal dc"!-t'a CPI ""o Mint~:;li!P"'iO P•.ibl1r.:r.J p"'rr• t:r J.l•.t

r·;,çi--·r, rir f"'Vf!'l')ltJ~ÍS t'f"SPCJI')Si::tbilid~dlt'$. dOS C:-<9P.-·rrtF.·S. palíticor... !"' de.•"!: t•rrfr·· 
,.,.d,·a·(:"'<:~ dP rle.-~!iPf."e.ê\'!:-i q•Je com&.~tE'ram trregutnrldf:,dC!:'; insant.ivFis nc• C~··,_.·r- · 
ftft ·' •lr.:~t•/(oiiJC-t:Zt-:·1] i • A;"' 

RELAÇÃO DAS OBRASI 

-..... " ...... 007 ob rz,•-:, .. 

(),,, J 9A7 i-. i 990. . ............. - -. 
Ano dt> 1991. .. ... -................... . 
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TOTAL GERAL: 244 obras. 

A CPI ~~r.s! i c'~ i ta ~PJf.." o HtnistÉTtO Pt.i.bl ic:o ver ;,.·,q,JÇ,: f:' 

,.·J •t 1ll~ ~ <·q.r~.trc..\.~CJ di:1 rE:·!i'·Fo'OnSi:1.btlldf:tdE-: F't"rtto\1 te- t'vi'l, crm(·c,rrut. r_, t.:i:t-· 

c,,·~. rj~ todo~ ~s ~SEnt~~ pc~J iticcs c ordenadorES de desp~~a~ ~~,~~,,,r,~.ci-
Vf ,,. r·t'it~ J:·~~~rne:r1t:o de <1€:SPf:·St:t1:. OritJndt\5> d~r rrintJ'RtfJ~ f'll'fuetdOs ec.~n. 
1 1,~~t"llll·~~~ cont:t·árras ao UE"CI''E:~t:('J·~L.ei n~ 2.300/86ê.1, e:·rrr f::St!t.:.~c,l\\1 ac• dif:,·· 
Pt 1 r:t<~ nc• 5t:·u artigo 69. He4ve:ndo lnquét' itcr O•J i·tcf.ío jr.1dicial E:rn ~f,d~"~h'F.'rt·
tu. dFcliq•~e· atenç~o a snlu~io dos ~aso$ que scgy"m~ 

• D~~ irr~gul~rid~d~s l~yantad~s r,c, DAER, rtD c'· 
·1 · · "E 51 R ADAS OE PAPEIS"", dt) Gt')'verno $i mon/G•téiZ.€·) l1, df."vt:··trdL.., c ár· 1 

::• 

..•• rFJr:.t·~h"IO ~.li'r e·nc:mnlinht:ldi:l.ao Ministérl<!.~ P.J.bl!t:.o Elg-ítor"t;tl .. 

~Da ~plit~~~o d~ r~cyrsos ori•JndD~ d~ cor•v~r••r• 
~·;•t~ ':', r•'f.'ts. r·rHltr·cd:...-1:\ç--Ões ii-regulares, de contt·at.~ção-dt· PP.~·~d:Jio\1 par~ o 
,,, , ,, '' c<l P•>~q•.Hi1Õtr ice• Sf<c• P~·flr-c•, atrõ<vés cl<< FUNP•W~\> iHSllliHv I>E Ud~
:·'"l''l,·l,; ,. f''IINDAÇ'<i() Of' GASTROENTEROLOfHA, <~rr,sim comn por- •rnog<Jl"<r·•d;.,-· 
:. ·· ,,,, .. r~dl•lihi~tl't-<ç(·ie:t,;,.. dt::r!!l. ho~q;,it:~.-i!;. de- Cí~'!e:ht".rt·irir,ho·" c· .~lvr.l!'rtclr~ • 

• [)as it-l"f.."9•.Jlar-idades levi\ntadti\P. Junto~' St.·c~·f.t.:\t •é• 
·•· ; •~'•! .l~tti!E r.to 1€'!'1' itor ial e:· Obras e~ i\ METR\>Pt.AN,. t:rrt id~tlf.• vir.culc1cJ~·1, 
1 1 1 ·~n*-r ?~ ,·~r.;?'o de 15€r·..,jç:os., !iof:.'OI 1 i c 1taç:lc\o 7 através da rUND~tTE:C,' nr:,p:j if:' 
f'l•••r• r·,:-·1~-:-.:- di~,tOt"Ci!f"s nt'( i:\Pl ic·ac;f.o:\t, d&~ VC"rbat:~ t't;:ft::t't::rtl.:·s 8fJS- prc•J(tt·r\ 
'':,.,:.; ..... n7\~'. \. 1 il~~~~ F "'(ncürf.c:ú:;do Oist$.nciC\s. 11

• /,?-~/;~ 
/I'"/, tu 

.. D<.l .. , ti•J"t"f.l•.ll::.u-ldiH'.te~':.· pt:")t.' ~bi:~nrlt·~-~c., dr.,~r.- con(lr~mini(J':-

h;,J,It.:1(.!fH•t•l~;. fini.HH.I·;;td•:>t>i fo~_P.'JC:t l:Pf:'I-!GÜ.r r-r:\~ <..t;.tf!tt"T.,tCOcÇth:"~. r/1\V (thl··n~f (lt.' 

t.l\l't( rd1;,r 1 i.l~ 

u rnr HAF\fH~(H!.M DE" firi(H!f,[)('), p~l C\ fllll'';,\1 i ~--c·Lc ~c.• di·\!h f 1 · 

f·r ,,, , r-IJJtt <ulp!L fc~i rli'·t CVt~SAN •. ~.:.""r"s:J'IItOO c-tt:~.~~.r\ct .. i•gltLid'J t:rcHtr.lt.l'\d·:-t cn• 
)•1!r1ndt•, ~.~ _l;'t I''E'~•F'C•I't~:.t-~~.bi! i:t!I:U1f) (.,!!J. l)trt·tot'"C!! c1PS&i.\ [:;JIIPI''f-•f>C::• rtr.• \\fH'r dt.· 

~·~·r, ... ~1•:~. dl~~0, s~.j~M o~ m~~run~ r~~pons~biliz~ricJ~ pairl~ pr,_Jui~n~ 
'l''' n COriJ'•f.'lt·H·:lt-"-1 ~o:,n{'rr··tJ c:orn a l''t::•c::lt1ftHi\tÓrla lt~i:l.h:i:tJhil:!,t~ tYtC•vicli:\ pcw lrfs. 
: •trrl_lnr.tÍ.l' r os, êlC•.l!:,ados- pr:'iv.~ il .. r·egUliU' id<'ldt:."S da c:~Lra t:· Cju•:: ltvcl~•:~m qú·

ltht·~ etc· c.ntt~~n, mctlitHilf:.·_ Hç.i\o tMt.~~ar·c,.·s~::>lva. 
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"l)n~ obt-a~ dns •~col~~. P~rall~~ó~ts r1o ano dr· 1990, 
( r•rrt r;,d é:t~; ~.r·m hüvt::l' dotrn;:t,-c.t orç:l:,m~""ntrir ia crsp~~c" lflt!t.'\ .. 

Pcwt:c> f1lerJ ,., 9 d~ s~ta-mbt·t:• de· 199~.1 • 

Exeelentissimo Senhor 

DeP-Jtado CEZAR samtell 

De 

oo. Presidente da Assenbléia Leaialativa do Eetado 

NESTA CNJA 
, 2r:r1:12., 
A L R !I 

I) 1 .1:10 

,.z eJ 

. 27FEV1992 
Os deputados que este subserevem vem, respei toe.mente, nos termos do artigo 

56, § 4•, da Constituição do Estado, e do artigo 83 e seauJ.ntea do Regimento deste E

grégio Poder, requerer a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

apurar a possivel existência de irregularida:les relacionadas can a aplicação de recur-

sos pÚblicos estadl.lal.s dest:lna:los a obras pÚblicas, C<OIMÇ-.:las e não conclUÍdas, l.rrpol:'o

tando em disperoÍ.cio de vert>aa pÚblicas, conforme denÚncia do Jornal Zero Hora, em 

anexo, assim como de bffe do patrimÔnio pÚblico oeiosoa, eetraviados, deteriorados e u

tilizados irt"egulannente doa óraãos e entidades que integran, reepactivamente, a Aànl.-
' 
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mstra.ção Di r-eta e Indireta d.lui seguintes-secretarias 12 Eetado: 1) ',Transporte; 2) Mi

nas, Energia e Carunicações; 3) Planejlllllento Territorial e Obrui d~ s.úde e Meio Arrt>.!, 
ente. 

N. tennoe, 
p. deferimento, 

' ' __ , ---- ·.- .<'-!1'-'. .. ~ - .... : .. 
- - .,. oj,' 

"':.·~ . ~ .. 
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DF.PUTADOS QUE FIRMARAM O REQUERIMENTO pROPOSTO: TENDENTE A FOR
MAÇÃO DE UMA CP! PARA APURAR A POSSÍVEL EXIST!NCIA OE IRREGUL6_ 
RfDADES RELACIONADAS COM A APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTA 
DOAIS DESTINADOS A OBRAS PÚBLICAS, COMEÇADAS EiNÃO CONCLUÍDAS-;' 
IMPORTANDO EM DESPERDÍPIO DE VERBAS PÚBLICAS, 

1 - JOÃO AUGUSTO NARDES (25) 

2 - JOSÉ OTÁVIO GERMANO (29) 

3 - ODILON MESKO (43) 

4 - WILSON MÃNICA (55) 

5 - ERNI PETRY (13) 

6 - MAURO AZEREDO (41) 

7 - FRANCISCO TURRA (17) 

8 - FRANCISCO APPIO (15) 

9 - MARCO PEIXOT0(38) 

10 - OTOMAR VIVIAN (44) 

11- GUILHERME.SOCIAS VILLELA (21) 

12 - JOSÉ WESTPHALEN CORRtA (30) 

13 - BETO ALBUQUERQUE (7) 

14 - GERMANO BONOW (18) 

15 - LUIZ CARLOS FESTUGATTO (35) 

15 - SÉRGIO ZAMBIASI (51) 

17 -CAIO REPISO RtELA (9) 

18 - EOEMAR VARGAS (12) 

19 - IRADIR PIETROSKI (22) 

20 - MARCELO MINCARONE (37) 

21 - VALDIR FRAGA (53) 

Assembléia Leaislativa do Estado, em Porto Ale

gre, 27 de fevereiro de 1992. 
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Referente ao Processo na 20029/92-8: 

À Liderança da Bancada do PDS para indicar Repr,aentantes: (? J 
Titular e Suplente, 

Em 05.03.92 

- ·nvOicu ·oS 
'-" 'JO~Lt., 

Supervisor Leaislativo. 

f 

e. 
~a&.. ~vo.-síO rv6rt~J 

r--tiSKO 
,,, c;] 'f :( 

·r 1 tular e Suplente, 

JOR~t, 
Supervisor Legislativo. 

À Liderança da Bancada do PMDB para indicar Repres~ntantes: ft) 
Titular e Suplente, 

Em 05.03.92 

(Z---' 
JORGE: GRE:CEt.Lt, 
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À Liderança da Bancada do PTB para indicar Reprssentantes: (Z) 

Titular e Suplente. 

Em 05.03,92 

i ~ S) I f..::;> 

~r"'""~~ 
6 lAA ~"~L 

~u llt 

(Z__r 
JORGE GRECELLÉ 

Supervisor Lea~alativo. 

À Liderança da Bancada do PT para indicar Representante: \ \) 

Titular e Suplente. 

EM 05.03.92 

c;L..J 
JORGE GRECELLÉ, 

Supervisor Legia~ativo, 

À Liderança da Bancada do PFL para indicar Represeni;ante: I ~ \ 

Titular e Suplente, 

Em 05,03.92 

J~LÉ, 
Supervisor Leaislai;ivo. 
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A Liderança da Bancada do PSB para 

Tltular e Suplente, 

Em 05.03.92 

Supervisor Legistativo. 

À Liderança da Bancada do PC do B para indicar Reprrsentan-

te: _f1hf,~k .J_ t;)LA~A ·~l/V 
Titular e Suplente. ~~~~~ VI~~~ 
Em 05,03.92 

~ 
JORGE QRECELL , 

Supervisor Leaislafivo. 

Senhor Deputado João Auausto Nardes: 

In~ormamos que, de acordo com a ~ndicação 
. . ~ . 

das Lideranças, a composiçao da Comissao Parlamentar de 
I 

Inquérito solicitada por Vossa Excelência ret'er.ente ao 

Processo acima mencionado é a seguinte: 

T1tularea 

(PDS) 

Deputado João Augusto Nardes 

Deputado Odilon Mesko 

(PTB) 

Suplentes 

Deputado Erni Petry 

Deputado Francisco Appio 
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Deputado Caio Repiso Riela 

Deputado Manoel Maria 

Deputado Edemaf Vargas 

(PT) 

Deputado Luiz Carlos Casagrande Não indicou 

(PFL) 

Deputado Luiz Carlos Festugatto Não indicou 

(PSB) 

n"rutm1o I!(J to Albuquorquu 

{PC do B) 

Deputada Juesara Cony 

Assembléia Legislativa, em 16-03-1992, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 77 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

PROJETO DE DECRETO LEGlSLÃTlVO N'40, DE 1993 
(Incluído em Ordem do' Dia~-nos-teiriiós- ·7 

do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Decreto Legis:
lativo n' 40, de 1993 (n' 321193, na Câmara -dos Deputados), 
que "aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre 
a doação de equipamento à Unicamp, no valor de vinte e 
um milhões de ienes, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 
14 de maio de 1993", tendo 

-Parecer favorável, sob n' 410, de 1993; 
-da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio~ 

nal. · 
Em discussão o projeto, em turnO úiliCO.- (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Supervisor Legislativo. 

,,; 

Os Srs. Serlaâõres-que-o aprovam queiram permanecer 
sentados.· (Pausa.) 

AprovadO. 
A matéria vai ã Comissão Diretorã, para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 2: 

Discussão, ein turno únicô,- do Projeto de Resolução no 
107, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como· conclusão de seu Parecer n9 373, de 1993), que 
autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais de reescalo
namento de_se.us.créditos juntQ_~_R.epública Islâmica da Mauri
tânia, ou suas agências governa_mentais.! r_enegociados no âm
bito do Clube de Paris, conforme Atas de Entendimento de 
16 de maio de 1985, de 15 de junho de 1987 e de 26 de 

-janeiro de 1993. -
A matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias, 

a fim de receber emendas, nos termos d~_ art. 235, II, f, do 
Regimento Interno. --

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

_NãoJtaven9o quem peça~ palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs_._ Senadore~ _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

--·p---__ ...... - ·~···-.............. __ ,. __ ·.;., .... -- ·- ... . 
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É o seguinte o Projeto aprovado 

PROJETO DE -RESOU)ÇÃO N' 107, DE 1993 

Autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais 
de reescalonamento de seus créditos junto à República 
Islâmica da Mauritânia, ou suas agências governamen~ 
tais, renegociados no âmbito do Clube de Paris, confor~ 
me Atas de Entendimentos de 16-5-1985, de 15-6-1987 
e de 26-1-1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a União, nos termos do art. 52, inciso V, 

da Constituição Federal, autorizada a celebrar os contratos 
bilaterais com a República Islâmica da Mauritânia, ou suas 
Agências GQvernamentais, relativos aos créditos do Brasil 
renegociados no âmbito do Clube de Paris, de acordo com 
os parâmetros de consolidação e de renegociação fixados nas 
Atas de Entendimentos (Agreed Minutes), acordados em 
16-5-1985 (Fase II), 15-6-1987 (Fase III) e 26-1-1993 (Fase 
V) 

Art. 2' O valor do principal e de juros do crédito do 
Brasil objeto desta autorização é de US$29,652,.616.19 (vinte 
e nove milhões, seiScentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos 
e dezesseis dólares dos Estados Unidos da América e dezenove 
centavos) e as condições financeiras básicas a_sere_m finDadas 
nos respectivos instrumentos Sãõ ã:s--segriiittes: · 

a- Relativas à Fase II: (Ata de EntendimentQ_S de_ 
16-5-85) 

Valor: US$ 2,510,575.91 (dois milhões, qÚÍÓhentos e dez 
mil, quinhentos e setenta e cinco dólares dos Estados _Unidos 
e noventa e um centavos); 

Reescalonamento~ 100% dos vencimentos de principal e 
juros do contrato original no período de 1'-4-86 a 31-3-87; 

Amortização: US$ 2,385,047. f1 (dois milhões, trezentos 
e oitenta e cinco mil, quarenta e sete dólares n()rt;e·americanos 
e onze centavos) - 10 parcelas semestrais iguais, vencíveis 
a partir de 31-3-91 até 30-9-95. US$ 125,528.80 (cento e vinte 
e cinco mil, quinhentos e vinte e oito dólares dos Estados 
Unidos e oitenta cen~?VC?S) ~ 2 parcelas _senl-estniis iguais, 
vencíveis em 31-3-87 e em 31-3-88; . - -. 

Juros: Libor + 1,25% a.a., pagáveis semestralmente, 
a partir-de 31-3-87; -
Taxas de Administração: 0,25 a. a.; 

b- Relativas à Fase III: (Ata de Entendir!lentos de 
15-6-87) 

Valor: US$ 3,703,608.79 (três milhões, setece_ntos e três 
mil seiscentos e oito dólares dos Estados Unidos da Améiíca· 
e setenta e nove centavoS)~ 

Reescalonamento: 95% dos vep.cimentos de principal e 
juros do contrato original no período de 1"-4·87 a 31·3-88; 

Amortização: 20 parcelas SemeStrais iguais~ vencíveis a 
partir de 30-4-93 até 31-10-2002; 

Juros: 6% a.a. fixos para o período de 1-6-88 a 31-12-92 
e Libor + 1% a.a. para o período de 1•-1-93 a 31-10-2002, 
pagáveis semestralmente a partir de 31-10-88; 

c)- Relativas à Fase V: (Ata de Entendimentos de 
26-1-93) . 

Valor: US$ 23,438,431.49 (vinte e três milhões, quatro
centos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um dólares 
dos Estados Unidos da América e quarerita e noVe centavos); 

Reescalonamento: 100% dos vencimentos de principal e 
juros dos contratos originais, fases I. II e III, da seguinte 

forma: a) atrasados até 31-12-92 e b) vincendos no período 
de 1•-1-93 a 31-12-94; 

Amortização:_ 22 parcelas seme$trais iguais, venCfveis a 
partir de 2-f::w·o9 àté l•-7-2019'; · 

Juros: Libor + 1% a.a., pagáveis semestralmente a partir 
de 1•-7-94. 

Juros de Consolidação: US$ 15,022.59 (quinze mil, vinte 
e dois dólares dos Estados Unidos da América e cinqüenta 
e nove centavos) a serem pagos até trinta dias após a vigência 
desta autorização do Senado Federal para a implementação 
da Ata de 26-1-93. · 

Penalidade de Mora: 1% a.a .• acrescida à taxa de juros. 
Art. 3~ Aplica·se a esta autorização, no que couber, 

o disposto nas Resoluções n111 82/90 e 50/90, do Senado Federal. 
Art. 4"' A União encaminhará ao Senado Federal cópia 

dos contratos bilaterais a que se refere a presente autorização, 
no prazo de 15 dias após a assinatura dos respectivos instru
mentos e devidamente traduzidos para a língua portuguesa. 

Art. s~ O prazo para o exercício da presente autori· 
zação é de 540 dias. 

Art. 6"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 
-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

108, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n"' 374, de 1993), que 
autoriza a União a contratar operação financeira de doação 
no valor de sessenta e três milhões de ienes entre a República 
Federativa do Brasil, o Barico Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD e o Banco Nacional de Desenvol· 
vimento Econômico e SoçiaJ - BNDES destinado à assistên· 
cia técnica do Programa de Controle de Poluição Industrial. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi· 
nárias, a fim--de reCeber emendas, nos ~er;mos do art. 235, 
inciso II, letra f do Regiriú;;nto Interno. 

À proposição não foram oferecidas em,endas. , , . _ 
- Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · · -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

A matéria vai à ConiiSsão Diretora para a redaçáo final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 108, DE l993. 

Autoriza a União a contratar operação financeira 
de doaçãono valor de Y 63.000.000 (sessenta e três mi
lhões de ienes) entre a República Federativa do Brasil, 
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi· 
mento- BIRD e o Banco Nacion3( de_ Desenvolvimento 

·Económico é Social - BNDES destinado à assistência 
técnica do Programa de Controle de Poluição Industrial. 

O Senado Federal resolve: 
o Art. --1"' Ê a União autoriZada, nos termos do art. 52, 

inciso V, dR: Constituição Federal, a contratar operação de 
crédito externa de natureza financeira, revestida da forma 
de dOação CÕm encargo, para custeamen-tO de assistência técni
ca ao Programa de Controle de Poluição Industrial. 
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Art. 29 A operação financeira mencionada no artigo 
1~' apresenta as seguintes características: _ _ 

I - Donatário: República Federativa do Brasil, tendo 
por agente financeiro e executor de projeto o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES; 

II -Natureza da Operação: Doação onerosa; 
III - Natureza Jurídica do Donatário: Pessoa juridica 

de Direito PUblico interno e externo; 
IV - Doador: Governo do Japão, representado pelo 

Banco Internacional de Reconstrução e Deioi"ehvolvimento; 
V -Moeda: Ienes japoneses; 
VI - Valor: Y 63.000.000 (sessente e trés milhões de 

k~; . -
VII - Finalidade: Custeamento da assistência jurídica 

ao Programa de Controle de Poluição Industrial (PQLU
BRÁS). . - . 

Art. 3"' A internalizaç30 dos recursos referentes à ope
ração financeira m'endOÍlada no 'artigo anterióioestá condicio
nada à sua inclusão prévia no-Orçainento Geral d3. União. 

Art. 49 O prazo máximo para o exercido da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a 
partir de sua data de publicação. .. 

Art. 59 _ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -. Esgotada 
a materia con-stante da pauta. 

Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia de_ hoje que, nos termos do parágrafo úniCo 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, será lida pelo Sr. 1" SecretáriO~ -

É lida a seg~inte 
PARECER N• 411, DE !993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n 40, de 1993 (n 321, de 1993, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora -apresenta a !edãçãO-Iinal do Projeto 
de Decreto Legislativo n 40, de 1993 (n 321, de 1993, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por 
troca de Notas, sobre a Doação de Equipamento à Unicamp, 
no valor de vinte e um milhões de ienes, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Japão, em Tóquio,- eniT4.de maio de 1993. 

Sala de Reunião da Comissão, 11 de novembro de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente, Beni Veras, Relator, Levy 
Dias, Nelson W,edekin. 

ANE*O AO PARECER N• 411, DE 1993. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
o 40, de 1993 (n 321, de 1993, na Câmara dos Depu
tados)-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 

item 28. do Reginiento Interno, promulgo _o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1993 
Aprova ·o texto do Acordo, por troca de Notas, 

sobre a doação de equipamento à Unicamp, no valor 
de vinte e um lnilhões de ienes, celebrado entre o Gover
no da Repúbli'FB Federativa do Brasil e o Governo do 
Japão, em 14 de maio de 1993. 

' 

,. 

Art. 1" É aprovado o texto do- Acordo, por troca de 
Notas, sobre a doação de equipamento à Unicamp, no valor 
de vinte e um milhões de ienes, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, 
em Tóquio, em 14 de maio de 1993. 

Parágrafo único._ Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos mr compromissos gravosos ao patri-
mónio nacional. _ _ 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entre em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Parecer 
lido vai à publicação. 

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

É lido e ap~ovado o seguinte 

REQUERIMENTO N 1.151, DE 1993 

Nos termos do art. 321, do Regimento Iniúno, requeíro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votaçãõ, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n 40, de 
1993 (n 343/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a Doação de 
Equipamento à UnkamP, no valor de vinte e um milhões 
de ienes, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio~- em:14 de maio 
de 1993. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993. -Senadora 
Eva Blay-

0 SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requeriniento, passa-se à irilediata apreciação da redaçãõ 
final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçãõ final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) c- Passa-se, 
agora, à apréciação do Requerimento n" 1.145, de urgência, 
de 1993, lido no Expediente, para o PLC n 217, de 1993. 

Em vOtação o requerimento. -
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia -da segunda sessão;oplinária subse
qüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento_ Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..:.. !'assa-se 
à apreciação do Requerimento n9 l.146. de 1993.. de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 218, 
de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se·àdiscussão, em turno 

único, do Projet.o d~ Lei da Câmara n9 218, de 1993, de inicia-
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tiva do Senhor Presidente da Repúbticã, que dispõe sobre 
a organização da assistência social e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

Emenda n~ 1 
(Plenário) 

Dê-se ao art. 17, § 1~', incisõ II, a seguinte redação: 

"b) nove representantes da sociedade civil, sendo 
três dos usuários, três das en~i~ades e organizações 
de assistênciã social e trés dos trabalhadores do setor, 
escOlhidos em foro próptio, sob fiscalização do Minis
tério Público." 

Justificação 

Não é de boa técnica legislativa precisar-se~ em projeto 
dessa natureza, o-ramo do Ministério Público que irá exercer 
a fiscalização, pois- sabido, que em se falando de Conselho 
Nacional, por óbvio será o Federal. 

Ademais, em se tratando de atribuição conferida a essa 
Instituição, correto é tão-somente norili:riá-la; MiniSXérfó __ Pú
blico, permitindo assim que em nível federal exerça o ramo 
que nessa esfera desempenha tal função, o mesmo ocorrendo 
em nível estadual. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1993.- Senador 
Cid Saboia de Carvalho. 

Emenda o' 2 
(Plenário) 

Dê-se ao art. 31 a seguinte -redaçãO-: -
Art. 31. Cabe_ ao Ministério Pú6HOO promOver a aÇão 

civil pública e as medidas necessárias a Zelar pelo efetivo 
respeito aos direitOs estabelecidos nesta lei. 

Justificação 

É preciso aperfeiçoar a redação, dando ao dispositivo 
alcance processuãl, em termos de legitimidade ativa, a fim 
de que não caia no vazio a efetiva tutela da assistência social. 

Sala das SesS6es, 11 de novembro dC 1993. -Senador 
Cid Sabola de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nos termos 
do disposto no art. 140, letra a do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Amir Lando para proferir o parecer sobre 
o projeto e as emendas, em substituição à Conüssão de Assun
tos Sociais. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Para proferir parecer. 
Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o projeto de lei em questão, já aprovado pela Câmara dos 
Deputados, tem como objetivo organizar a Assistência Social. 
Em verdade, Sr. Presidente, trata-se de matéria momentosa. 

Estamos tendo notícias, a toda hora, pela imprensa brasi
leira, de escândalos cometidos sobretudo com as verbas desti
nadas a instituições sociais. E o que se percebe é a existéncia 
de uma série de entidades fantasmas que não vêm cumprindo 
com os seus objetivos; outras, ainda, absolutamente irregu
lares. 

O projeto em questão visa, .Sr. Presídenie e Srs. Senado
res, .itacar esse problema pela raiz, tentar eliminar esses males 
que vêm conturbando a boa gestão dos recursos públicos, 
no que se refere ao setor. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que essa matéria mere
ce---ser apreciada com urgência,_ porque não basta identificai 
as irregularidades ou ilícitos. E preciso muito mais do que 
isso, é preciso, desde logo, dar uma disciplina diversa para 
que esses eventos não aconteçam e não se repitam hoje, ama
nhã, a todo tempo. 

É por isso que, na condição de Relator desta matéria, 
gostaria de trazer ao conhecimento de V. Ex~s os objetivos 
previstos, sobretudo no texto já aprovado pela Câmara dos 
Deputados. 

O Projeto de Lei em referência, aprovado na Câmara 
dos Deputados, na forro~ do substitutivo _c;Ja DeJ)utada-Fáiima 
Pelaes, completa o tripé da Seguridade Social estabelecido 
na Constituição Federal, art. 194, dispondo sobre a organi
zação das atividades e assistência social e definindo benefícios 
no âmbito do setor. 

Os objetivús da As-Sisténchl.- Social, conforme--preVisto 
no Projeto, direçionam-se pãra cinco- med.idas básicas, abar
cando, desta forma, numa só área, os s_eguintes campos, que 
·exigirão a atenção 'de todas as esferas de Governo: 

I - a proteção à famflia, à maternidade, à infância, à 
adolescéncia e à velhice; 

II -_o amparo às crianças e adolesc_entes carentes; 
Ill- a promoção da iritegração do mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessºas portadoras 

de deficiência e a promoção de sua integração à vida comuni
tária; e 

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa por.tadora de deficiência bem como ao idoso, 
e - no caso acima de: 70._anos - desde que '?'~m'l:provado que 

não possuam meios para sua própria iriãllutenção Ou tê-la 
provida por sua família. _ 

Mas, a par d_e .. ssas medidas, o que se pretende, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é promover uma descentralização parti
cipativa desses benefícioS e desse serviço de alta relevância 
ao interesse geral. _ 

Esses são os pressupostos básicos estabelecidos pelo pro-: 
jeto para a assistência Social, que passa a ser __ vista, a partir 
da Constituição ãtual, corno um direito do cidadão e um dever 
do Estado, não mais- restrita a m-edidas de cã."ràter compen
satório como, lamentavelmente, ainda acontece, porque falta, 
até agora, ptovidência legal, e este projeto tem como escopo 
suprir essas def:iciéncias. 

A redação conferida pelo projeto, com os aperfeiçoa
, mentos sofridos pelas emendas acolhidas pela Relataria, lá 
na Câmara dos Deputados, não se afasta, por conseguinte, 
dos princíp-ios preconizados pelos alts. 203 e 204 do Estitutq 
Constitucional, sendo de ressaltar-se a ação descentralizadora 
e participatiVa - como anunciei antúiOrménte ...:.... atraVes 
da previsão da instituiçãO de Conselhos de Assistência Social, 
de caráter pertnanente, e de composição paritária, contando 
com representantes do G~verno e da socíedade ciyil. Esses 
Conselhos existirão em nível federal, estadual, municipal e 
de Distrito Federal. Com isso", fica, desde logo, eliminadã 

, a indesejável e comprovádamente corrupta estrutura de cen~ 
tralizaçã1Yde poderes na área social, que tem, na União Fede
ral, através de seus órgãos específicos, a competência para 
comandar todo um prOcesso de transferência de -recursos no 
setor. . .. 

A partir deste P~ojeto, que temos a convicção que mere
cerá aprovação dest3. Casa, não mais será assim, porquanto, 
em seu art. 18, inci_so IX, está previsto que ao Conselho Nado~ 
nal de ~ssistência'~ocial competirá ''3.provar critédOs de trans-, 
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ferência de recursos pata Estados, Municípios-e-Distrito Fede
ral". 

O que queremos são critérios Iegars::: Não é possível que 
esses recurso-s fiquem, exclusivamente, sob o comando de 
conveniências políticas, de amizades ou, então, simplesmente 
da corrupção. O que se quer é essa disciplina a generali_z_ar 
princípios, e não a comandar casuísmos. · - ----

Em conseqüência, Sr. Presidente, o q~e se pretende é 
reorganizar o setor, transferindo para a sociedade civil, para 
as comunidades municipais, para os Estados ou Distiífo-Feâe-:.. 
ral, essas competências -e essas responsabilidades. E, assim, 
é que competirá apenas ao Conselho Nacional aprovar crité
rios de transf~rências d~ recursos para_ os Estados, Municípíós 
e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que 
informem sua regionalização mais eqüítativa, tais como:· popu
lação, per capita, mortalidade infantil e concentração de ren
da, além de disciplinar os procedimentos de repasses de recur
sos para as entidades e organizações de assisténcia social, 
sem prejuízo das disposições da Lei de Diretiízes·Orçamen~· 
tárias. · · -

Aqui se dá um pass<? importante, ~r. :p~~-~lc;lente, porque 
nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias ·pOáefá, a rigor, alterar 
esses princípios ge.rais Consignados na lei, q~,~e-é uma lei Orgâ
nica, portanto, uma lei, pela sua própria categoria, comple-
mentar. · · 

Aí está, Srs. Senadores, de modo bastante claro e que 
não enseja grande esforçO de interpretação, uma das formas 
de eliminar a corrupção na destinação de recursos da área 
social. 

o· que vem· dependendo da autOrização de Uma ou de 
poucas pessoas-·pãSSã.rá, õ c'fli.e· áté- agOra depende de unia 
minoria passa a depender da com~nidade organizada. . 

Sr. Presidente, tenho em mãos as emendas que foram 
lidas. Em verdade, eu deveria louvar a inicTaüva-·ao·senador 
Cid Saboia de Carvalho. Mas, atendo-me ao texto do projeto, 
poderia dizer que as emendas são mais específicas, detalham. 
Tõdavia, o art. 17, § 1~,letra b, II, quando fala da composição 
do Conselho diz o seguinte: 

"b) nove representantes da sociedade civil, sendo 
três dos usuários, três das entidades _e organizações 
de assistência social e três dos trabalhadores do s~tor, 
escolhidos em foro próprio, sob fiscalizaçãO do-Minis-
tério Público." --·· 

Entendemos que a te~~ativa da ernertda é distribuir recur
. sos entre essas entidades de forma eqUitatiVa. · -

Sr. PreSidente, entendo que a lei não pode ser sempre 
uma norma restritae fechada; ela é um comando geral, abs
trato e, como tal, o texto me pareccmais apropriado, porque 
se dá urna certa maleabilidade, flexibilidade a fim de que 
se possa escolher, talvez, de umamaneiramais"Conveniente 
e circunstancial, porque nem sempre: pOde haver uma eqüi
dade absoluta, em razão até da representatividade dessas enti
dades. 

Por outro lado, o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
propõe uma nova redação para o art. 31, estabelecendo: 

"Art. 3L Cabe ao Ministério Público pro
mover a ação civil pública e as medidas necessárias 
a zelar pelo efetivo respeito dos direitos estabelecidos 
nesta Lei. •• 

Leio, Sr. Presidente, o art. 31 do projeto, e verifico que, 
1 mais uma vez, os mesmos propósitos de se dar uma espetifi~ 
cidade maior. detalhes mais reStritos, levaram o nobre repre-

sentante do Ceará a promover a ·emenda POrque o ·iexto, 
de forma mais sucinta, alcãnÇa o mesmo objetivO. Cabe ao 
Ministério Público zelar p·elo e"fe"tivo respeito dos direitos esta
belecidos nesta lei, tomando todas as medidas, é evidente, 
e não só aquelas ali cifradas, não só de forma taxativa, mas 
exemplificativci, do nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

-Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que as emendas 
não devam ser acolhidas. Este é o meu parecer que se enca
minha no sentido de que o projeto aprovado pela Câmara 
dos Deputados, destinado a organizar a Assistência ··social 
no País, chega a esta Casa, lamentavelmente, num dos piores 
momentos, mas, com certeza, num instante em que ·.toda a 
Nação Brasileira, perplexa pelo que tem chegado ao conheci
mento de todos... nós, exige uma atitude firme da parte do 
Senado Federal, a fim de que se dêem medidas legais urgentes 
para corrigir este quadro que o Brasil vem enfrentando com 
tantas difiCuldades. 

São mais de 30 milhões de irmãos condenados a viver 
em completo estado de miséria. Urge a adoção de medidas 
tendentes a reverter esse quadro, e, quando apreciamos o 
projeto em tela, temos a certeza que ele caminha na direção 
de dar a oportunidade àqueles desertados, àqueles que estão 
fora do Convívio social, para que se reintegrem de maneira 
tênue, mas que isso seja um começo de corrigir essa dispari
dade social tão absurda e tão danosa. 

Por outro lado, o projeto visa, também, corrigir e coibir 
~um procedimento corrupto que a própria lei facilitava no seu 
éontexto geral. 
• _ __A nova disposição trazida p·or esse- diplorn·a legal para 
resolver essa questão, no meu entender, merece ser acolhida 
integralmente pelo Senado da República. Assim, rejeitando 
as_ emendas, meu parecer é favorável ~o projeto. nos estritos 
terrn_os em que foi aprovado?a Càmara dos Deputados._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e é contrário às emendas. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discUssão do 
projeto e das emendas, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .. 
Em votação o projeto sem prejuízo das emendas. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT 'SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendo que dada a com
plexidade e a importância dessa matéria, não havendo número 
significativõ de Senadores em plenário, avalio que ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Eu gostaria 
de lembrar aos nobres Senadores que essa matéria foi mUito 

· debatida na Càmara dos Deputados e que, sob certos aspectos, 
a Nação está reclamando, com a maior urgéncia, lei dessa 
natureza. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, vejo que 
o projeto visa a súbstituii 3Jgo que está, evidentemente, sendo 
objeto de exame por parte da CPI do Orçamento. 

Segundo o Relator. Senador Amir Lando, pretende-se, 
com esse projeto, extinguir uma série ·de subvenções que-tê~ 
servido para desviar dinheiro público, como se· está averi
guando na CPI do Orçamento. 
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Então, considerando o propósito positivo deSsa riiãtéria, -
conforme a análise feita pelo Re"Iator Amír Lando, I)ão fareM 
mos objeção à aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o projeto sem prejuízo das emendas. _ 

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

Aprovado. 
Em votação as emendas, que receberam o parecer conM 

trário. -
Os Srs. Senadores que e·stivetemâe acordo com o parecer 

queiram permanecer sentados. (Paúsa.) 
Aprovado. 
Aprovado o parecer. Portanto, as emendas foram rejeiM 

tadas. 
A matéria vai à -saóç~ão.-

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 218, DE 1993 
(n• 4.100/93, na Casade origem) 

(De iriiciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: · 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÉlNCiA SOCIAL 

CAPÍTULO I 
Das definições e dos objetivos 

Art. 1 ') A assistência social, direito do cidadão e dever 
do Estado, é Política de Seguridade Social não contributfVa, 
que provê os mínimos sociais. realizada através de ~m conjl:ln
to integrado de ações de iniciativa pUblica e da sociedade, 
para garantir o atendimento às nece_ssid_ades básicas. 

Art. 2" A assistência-social tem por objetivos: . _ 
I - a proteção à famma, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 
II- o amparo às crianças e-adolescentes carentes; 
III --a promoção-da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 

de deficiqncia e a promoção de sua integfação à vida corliuM 
nitárla; 

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de beneficio 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso_que com
provem não possuir meios de prover a própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua famflia. _ 

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de _forma 
integrada às políticas setoriais. visanao ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia dos mínimos socíais, ao proVimento de 
condições para atender contingências- sedais e à uníverSã.--
lização dos direitos sociais. - -

Art. 3~ Consideram-se entidade_s e organizações de as
sistência social aquelas que prestam. sem fins lucrativos, aten
dimento e assessora-menta aos beneficiários abrangidos por 
esta lei, bem como as qu~ átliam na defesa e gar_antia de 
seus direitos-. - - · 

CAPÍTULO II 
Dos Princípios e das Diretrizes 

SEÇÂO I 
Dos Princípios 

- - Art. 49 A a~istência social rege-se pelo~ seguintes prin
cíPios: 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II- universalização dgs direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatãéio d3. ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

III- respeito à dignidade do ci"dadão, à sua autonomia 
e ao seu direito e btWeficios e serviçoS de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária:, vedando-se qual
quer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualqu_er natureza, garantindo-se equi
valência às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos beneficies, serviços, prograM 
mas e projetas assistenciais. bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e: dos critérios para sua concessão. 

SEÇÃO II 
Das Diretrizes 

Art. 5o _A organização da assistêncíã. sOcial tem como 
base as seguintes dire~rizes: 

I- descentralização políticoMadministrativa para os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único 
das ações em cada esfera de governo; 

II -participação <:la população·;-por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle d_ªs 

· ações em todos os níveis. - · 
III -primazia da responsabilidade do Estado na conduM 

ção da política de assistência social em cada esfera de governo. 

CAPÍTULO Ill 
Da organização e da gestão 

Art. 69 'As açõesna área de assistência social são organi
zadas em sistema descentralizado e participativo, Constituído 
pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas 
por esta lei, que articu1e meios, esforços e recursOs, e por 
um conjunto de instâncias deliPerativas_c_ompostas pelos diverM 
sos setotes envolvidos na área. 

Parágrafo único. A instância coordenadora da P~!ítica 
Nacional de Assistência Social é o MiniStério do BemMEstar 
SociaL 

Art. 79 As ações __ de _assíS_iênda sQcial, no âmbjto das 
entidcides_ e organiZações de assistência social, observarão as 
normas expedidas pelo Conselho Na~ional de Assistência So
cial- CNAS, de que trata o art. 17 desta lei. 

Art. 89 A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência So
cial. 

Art. 99 O funcionamento das entidades e organizações 
de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho 
de Assistência Social do DiSffito Federal, conforme o caso. 

§ 1~ A regulamentação desta lei definirá os critérios 
de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em 
ma:is de um município no mesmo Estado, ou em mais de 
um Estado ou Distrito Federal. 
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§ 29 Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social 
e ao -conselho de Assistência Soj:ial do Distrito Federal a 
fiscalização das entidades referidas no caput, na forma prevista 
em lei ou regulamento. 

§ 39 A inscrição da entidade no COJ:lselho MuniciPal 
de Assistência SOcial, ou no Conselho de Assistência Social 
do Distrito Federal, é condiÇão essencial para o enCaminha
mento de pedido de registro e de certificado de entidade de 
fins filantrópicos junto ao .COnselho Nacional de Assistência 
Social- CNAS. 

§ 49 As entidades e organizações de assistência social 
podem, para defesa de seus direitos refereJ).tes à ínscr~_ç_~9 
e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional~ Esta
duais, Municipais e do- Dístrito Fedefaf. 

Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Dis
trito Federal podem celebrar convênios com entidades e orga
nizações de assistência social, em conformidade com os Planos 
aprovados pelos respectivos Conselhos. 

Art. 11. As ações -das três esfera' de governo na_.área 
de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo 
a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coorde
nação e execução dos programas, em suas reSpectivas esferas, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Art. 12. Compete à União: 
I - responder pela concessão e manutenção dos bene

fícios de prestação continuada definidos no art. 203-da Consti
tuição Federal; 

II - apoiar técnica e financeirament~ os -Serviços, os 
programas e os projetas de enfrentamento da pobreza em 
âmbito nacional; 

III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios,-·às ações assiStehciais de caráter ·ae 
emergência. 

Art. 13, Compete aos EstadOs: 
I- destinar recursos financeiros aos MU.DicíPfos, ã título 

de participação ·no custeio do pagamento dqs auXI1ios natali
dade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conse
lhos Estaduais de Assistência Social; 

II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 
programas e os projetas de enfrent~II!_epto da pobreza em 
âmbito -regional ou local; 

III -atender, em conjunto com os Municípios_! ~s ações 
assistenciais de caráter de emergência; - . .. . 

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as 
associações e consórcios municipais na prêStação de serviços 
de assistência soCial; -

V - prestar os serviços assistenciais cUjos cUstOs ou aU
séncia de demanda municipal justifiquem uma rede regional 
de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivC? Estado. 

Art. 14. Compete ao Distrito Federal: _ 
I - deStinar recursos firianceiros para o- custeio do paga

mento dos auxílios--natalidade e funeral, mediante critérios_ 
estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal; 

II - efetuar o pagamento dos auXI1ios natalidade e fune-

Art. 15. Compete aos municípios: 
_ I-:- destinar recursos finao_cei:ros para o custeio do paga

mento dos auxi1ios natãlidade e funeral, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência So-
~; -

II- efeiuar o pagamento dos auxl1ios natalidad~ e fune
ral; 

III- executar os projetas de enfrentamentº_da pobreza, 
incluindo a parceria com organí:zações da sociedade civil; 

IV - atender ãs ações assistenciais de caráter de emer
gência; 

V - prestar serviços assistenciais de que trata o art. 
23 desta lei. 

Art. 16. As instâncias deliberativas do sistema descen
tralizado e participativo de assistência social, de caráter perma
nente e composição paritária entre governo e sociedade civil, 
são: 

I - o Conselho Nacional de Assistência Social; 
II -os Conselhos Estaduais de_ Assistência Social; 
III - o Conselho de Assistérlcia Social do Distrito Fe

deral; 
IV- os Conselhos Municipais de Assistência_Social. 

Art. 17. Fica institUído o Conselho Naciori.al de Assis
tência Social- CNAS, órgão superior de deliberação colegia
da, vinculado ã estrutura do órgão da Administração Pública 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assis
tência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da 
República, têm mandato. de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução por igual período. 

§ 1'-' O Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS é composto po·r 18 (dezoito) membros e r~spectivos 

_ suplentes, cujos nomes s_ão indicados ao órgão da Adminis
tração Pública Federal respo-nsável pela coordenação da Pol_í
tica Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios 
seguintes: 

I- 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 
1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos Municípios; 

ll_-9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre 
representantes dos usuários ou de organizações de usuárioS, 
das entidades e organizações de assistência social e dos traba
lhadores do_setor, escolhidos em fo_ro próprio sob fiscalização 
do Ministério Público Federal. 

§ z~ O Conselho Nacional de Assistencia Social -
CNAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre 
seus membros, para mandato d~ 1 (um) aQo, permitida uma 
única recondução por igual período. 

§- 3" O .Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá 
sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo, 

-~ 4.,.. Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e 
IV do art. 16 deverão ser instituídos, respectivamente, pelos 
Estados, pelo Distrito- Federal e pelos Municípios mediante 
lei específica. 

Ãrt. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência 
Social: 

III- executar os projetas de enfrentamento da pobreza, I- aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; II- normalizar as ações e regular a prestação de serviços 

ral; 

IV- atender às ações assistenciais de caráter de emer- de natureza pública e privada !fO campo da assistêncici-sOcial; 
gência; _ _ __ III- fixar riormas para a concessão de registro e certifi-

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. - - cado de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras 
23 desta lei. de serviços e assessoranientó de asSistência social: _,_ 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL (Seção II) Sexta-feira 12 10507 .-

IV- conceder atestado de registro e certifiCado de enti
dades de fins filantrópicos, na forma do reguiarriento a ser 
fixado, observado o disposto no art. 9<:> desta lei; 

V- zelar pela efetivação -dO sistema dê:séentralizado_ e 
participativo de ·assistêncía social; - ·-

VI -convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos,_ ou 
extraordinariamente, por maioria abSoluta dê: seus membros, 
a Conferência NaCional de Assistência Social ;·que- terá a ãtri
buição de avaliar a situação da assistência sodal_ e _propor 
diretrizes para o_ aperfeiçoamento do sistema; 

VII- apreciar e aprovar a proposta orçamentária da as
sistencia social a ser encaminhada pelo Ministério do Bem
Estar Social para cornpor·o orçamento dã Se-guridade Social; 

VIII -apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 
Assistência So-cial a ser encaminhada pelo órgão da Adminis
tração Pública Federal responsável pela coordenação da Polí
tica Nacional de Assistência Social; 

IX -aprovar critérios de transferência de_ recursos para 
os Estados,Municípios e Distrito Federal, considerando, para 
tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüi
tativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade __ 
infantil e concentração de renda, além de disciplina'f os proce
dimentos de repasse de recursos patti·as· entidades e organi
zações de assistência social, sem prejuízo das disposições _da 
Lei de Diretrizes_ Orçamentárias; 

X~ acompanhar e avaliar a g-eStãO dos reCursc;>s,- bem 
como os ·ganhos soci_ais e o descumprimento dos programas 
e projetas aprovados; 

XI -estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os progra
mas anuais e plurianuais do FundO Nacional de Assistência 
Social- FNAS; 

XII- indicar o representante do Conselho Nacional de 
AssistênCia Social - CNAS juiltO-a:o- Cól1selho Nâ.cional de 
Seguridade Social; 

XIII- elaborar e_aprovar seu regimento interno; 
XIV -divulgar, no Diário Oficial da UniãO,_todas as 

suas decisões, bem como as-·contas do Fundo Nacional de 
Assistêncía Saciar- FNAS e os respectiVoS pareceres-emi
tidos. 

Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública 
Federal responsável pela coordenação da Política NaCíonal 
de Assistência Social: -

I -coordenar e articular as ações no campo da assistênCia
sociaL 

II - propor ao Cons-elho Nacional de Assistência Social 
- CNAS a Política Nacional de Assistência Social, suas nor
mas gerais, bem como os critérios rle prioridade e de elegibili
dade, além de padrões de qualidade na prestação de benefí
cios, serviços. programas e projetes; 

Til -prover recursos para o- pagamento dos benefícios 
de prestação continuada definidos nesta lei; 

IV -elaborar e .encaminhar a proposta orçamentantária 
da assistência social. em conjunto _com as demais áreas da 
Seguridade Social;_ __ _ __ -

V- propor os critérios de transferências dos recursos__ 
de que trata esta lei' 

VI -proceder a transferência dos recursos destinados 
à assistência social, na forma prevista nesta lei; 

VII -encaminhar à apreciação do Conselho Nacional 
de Assistência Social - CI\AS relatórios trimestrais e anuais 
de atividades e de realização fi~anceira dos recursos; 

VIII- presklr assessorarnento t~cnico _aos Esta~os, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e às entidades e organizações 
de assistência social; 

IX- formular política para a quatificaçao- SisTemática e 
continuada de recursos humanos no campo da assistência so
cial; 

- X- desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar 
as "ã"rfálises de necessidades e formulação de proposiçóes para 
a área; 

XI- coordenar e manter atualizado o sistema de cadas
tro de entidades e org~nizações de assistência social. em articu
lação com os Estados,.cs Municípios e o Distrito Federal; 
- XII- articuiãr-se com os órgãos responsáveis pelas polí
ticas de saúde e previdência social, bem como os demais resw 
ponsáveis pelas políticas sócio-económicas s-etorlais; visando 
à elevação do patamar mínimo de atendiffiento às necessidades 
básicas; · · 

XIII- expedir os atas normativos necessários à ge:stão 
do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacio~al ~e 
Assistência Social- CNAS;- -

XIV- elaborar e submeter ao Conselho Nacional de 
ASsistêncía-Social- CNAS os programas anuais e plurianuais 
de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social- FNAS. 

CAPÍTULO IV 
Dos beneficios, dos serviços 

dos programas e dos projetos 
de Assistência Social 

SEÇÃO I ... 
Do !_lenefício de Prestação Co~~nu_ada 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a _garan
qa de 1 (um) salário mínimo_ mensal.à_ pessoa po-rtadora de 
deficiência e ao idoso com 70 (Setenta) anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a Própria manu
tenção e nem de tê-la provida por sua família. 

§ t~ Para os efeitos do -disposto no caput, entende-se 
por família a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo 
teto, cuja econOmia é mantida pela contribuição de seus inte
grantes. 

§ 2"' Para efeito de concessão de:ste benefício, a_ pessoa 
portadora de deficiência é aquela inCapacitada p-ara a vida 
indepeõden\e e para o trabalho. ___ _ 

§ 3"' Considera-se incã.paz de prover a manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa a famnia cuja renda 
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo. 

§ 4"' O benefício de ciüe trata este artigo não -pode ser 
acumulado pelo be_neficiárii;) Com qualquer outro no âmbito 
da seg~_ridacte social ~u cie oUtro reiime~ salvo o da assistência 
médica: 

§ 59 A situação de- internado não preJudíca o direito 
do idoso ou do portador de deficiência ão b-enefíCio. -

§ 6~ A deficiência será comprovada atravésde avaliação 
e laudo expedido por serviço que conte com equipe multipro
fissiónal do Sistema Único de Saúde::- SUS ou dq_Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, credenciados para esse 
fim pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 7"' Na Hipótese de não existirem serviços credencia
dos no. Município de residência do beneficiãfio, fica assegu~ 
rado o seu encaminhamento ao Município mais próximo qnt'" 
contar com tal estrutura. 
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Art. 21. O benefício de piestação contilluã.ct3. deVe ser 

revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade 
das condições que lhe deram origem. 

§ 19 O pagamento do benefíciO cessa hO Inomento em 
que forem superadas as condições referidas no caput, ou em 
caso de morte do beneficiário.-

SEÇÃOV 
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza 

Art. 25. O prOjetaS dC-erifrentamento- dâ-pobreza com
preendem a instituição de investimento económico-SoCial nos 
grupos populares, buscando subisidiar, financeira e teç:nica
mente, iniciativaS que lhes garantam meios, capacidade produ
tiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsis-§ z~ o benefício -será cancelado- quando se c~nst;tar 

irregularidade na sua concessão ou utilização. - -têncla, elevaÇão do padrão da qualidade de vida, a preservação 
do meio ambiente e sua organização sodaL 

Art. 26. O incentivO a projetO- Oe enfrentamento da 
pobreza assentar-se-á em fl'l:eça_nismos de (lfticulação e de par
ticipação de diferentes áreas governamentais e em sistema 
de cooperação enlte organismos governameiltais, não-gover
namentais e da sociedade civil. 

SEÇÃO 11 
Dos Benefícios Eventuais 

Art. 22. Entendem-se por benefícios e_v~p._tu--ªis aqueles 
que visam ao pagamento de_ auxt1io -pór nãtal!dade ou morte 
às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior 1/4 (um_ 
quarto) do salário mínimo. -

§ 1 <1 A concessão e o valor dos benefícios de que trata 
este artigo serão regulamentados pelos C9nse]}J.os d~_Assis
tência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos _Municí
pios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho Na- _ 
cional de Assistência Social-CNAS. 

§ 29 Poderão ser estabelecidos outros benefícios even
tuais para atender necessidades advindas de situação de vulne
rabilidade temporária, com prioridade para a criança, a fa_mí
lia, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, 
a nutriz e nos casos de calamidade pública. 

§ 3• O Conselho Nacioria[ de Assistência Social -
CNAS, ouvidas as respectivas -representaÇões de Estados e 
Municípios dele participantes, pOderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo, 
a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do salário iriíníillo pa:râ. cada criança 
de até (seis) anos de idade, nos termos da renda mensal fami
liar estabelecida no caput. 

SEÇÃO III 
Dos Serviços 

Art. 23. Entendem-se por serviços assiSú!riCiais as ativi-
dades continuadas que visem à melhoria de vida da população 
e cujas açõcs, voltadas para as necessidades básicas, observem 
os objetivos, prinClJ)ios e diretrizes estabeleci.das nesta lei. _ 

Parágrafo único. Na organizaçãO" dos serviços será dada 
prioridade à infância e à adolescência em situação de risco 
pessoal e social, objetivando cumprir o disposto no art. 227 
da Constituição Federal e na Lei n9 8.069, de 13 de julho 
de 1990. 

SEÇÃO IV 
Dos Programas de Assistência Sociãi 

Art. 24. Os programas de asSiStênciá Sm:iaf ·oompree·n
dem ações integradas e complementares com objetivos, tempo 
e área de abrangência definidos para qua_li_f!~r, incentivar 
e melhorar os benefícios- e~o.S servíços assistênciais. -· · 

§ 1• Os programas de que trataeste artigo serão defini
dos pelos respectivos Conselhos de Assistência Socj_al, obede
cidos os objetivos e prinCípiOS que regem esta Ieí,- com priori-
dade para inserção profissioOalc;;, social. __ 

§ 2• Os programas voltados ao idoso e à integração da 
pessoa portadora de deficiência sedo devidamente articulados 
com o benefício de prestação continuada estabelecendo no 
art. 20 desta lei. 

CAPÍTULO V 
Do Fh~anciamento da Assistência Social 

Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária 
_ -FUNAC, instituído peJo Decreto n9 91.970, de 22 de novem
bro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo n" 66, de 
18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional 
de Assistência Social - FNAS. 

Art. 28. O fir:-anciamento dos benefÍcioS, setViços, pró~ 
gramas e projetas estabelecidos nesta lei far-se-á com o~ recur-_ 
sos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí

- pios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 
da Constituiçãoõ Federal, além daqueles que compõem o Fun
do Nacional de Assistência SOda!- FNAS. 

§ J9 Cabe ao órião _da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assis
tência Social gerir o Fundo Nacional de Assistência Social 
- FNAS sob a orientação e controle do conselho nacional 
de Assistência sociãl CNAS. 

§ 2• O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei, sobre 
o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assis
tência Social - FNAS. ~ 

Art. 29~ Os recurSos de -responSablliCiade -da Uniãoõ 
destinados à assistência social serão automaticamente repasw 
sados ao Fundo Nacional de Assistência Social __: FNAS, 
à medida que se forem realizando as receitas. 

Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios. 
aós Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata 
esta lei~ a efetiva instituição e funcionamento de:· 

I- Conselho de Assistência Social, de composição pari
tária entre governo e sociedade civil; 

II- Fundo de Assistência Sociãl, com orientação_ e con-
trole dos respectivos Conselhos de ASSistên-cia Social; -

III Plano de Assistência Social. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo 
. respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. 

Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessen
ta) dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas 
por ela instituídas, para e"Iaborar e encaminhar projeto de 
lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos 
de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. 

§1• O projeto de que trata este artigo definirá formas 
de transferências de benefícios, serviços, programas, projetas, 
pess~al.' be~s móveis e imóveis para a esfera municipaL 
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§ 29 O Ministro de Estado do Bem~E.St3r-SOcial indicará 
COmissão encarregada de elaborar o projetO de lei de que 
trata este artigo, que contará com a participação das organi
zações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades 
e organizações de assistência soCial. • 

ArL 33_. __ Decorrido o prazo de 1:20 (cento e vinte) dias 
da promulgação desta lei, fica extinto ·o Conselho Nacional 
de Serviço Social - CNSS, revoga-ndo-se, em ·conseqüência, 
os Decretos-Leis nd'õ 525, de 1"' de julho de 1938, e 657, de 
22 de julho de 1943. 

§ 1" O Poder ExecutiVo tomará as_ J)i"ovidêflcias neces
sárias paia a instalação-do Consef&o Nacional de Assistência 
Social- CNAS, e a transferência das atividades que passarão 
à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, 
de forma a assegurar não haja solução de continuidade. 

§ 2" O acervo do órgãotle que trata o caput será transfe
rido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para o· Conselho Nacional 
de Assistência Social- CNAS, que promoverá, mediante crité
rios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos_ de 
registro e certificado de entidade de finS filantróPiCOs das 
entidades e organizações de assistência social, observado o 
disposto no art. 3" desta lei. - · 

Art. 34. A União continuará exercendo pá.pel supletivo 
nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas 
diretamcnte no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Dis
trito Federal. visando à implement~ção do disposto nesta lei,. 
por prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da publicação desta leí. __ 

Art. 35. Cabe ao orgão da Administração Pública Fe
deral responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social operar os benefícios de prestação conti
nuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com 
o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma 
a ser estabelecida em regulamento. 

Parágrafo único. O regulamento__Q_e que trata o caput 
definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, 
as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos 
de curatela e o órgão de credenciamento, de pagamento e 
de fiscalização, dentre outros aspectos. 

Art. 36. As entidades e organizaçõeS de Aassistência 
Social que incorrerem eni irregularidade na aplicação dos re
cursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos ierão 
cancelado seu registro no Conselho Nacional de Assitência 
Social CNAS, sem prejuízo de ações cíveis e penais. 

Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão 
concedidos, a partir da publicação6 desta lei, gradualmente 
e no máximo em até: 

I -12 (doze) meses, para os portadores de deficiê~cia; 
II- 18 (dezoito) meses, para os idosos. 
Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir

se_-á, respectivamente, para 67 (sessenta e sete) e 65 (sessenta 
.e cinco) anos após 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) 
meses do início da concessão. 

Art. 39 ~ O Conselho Nacional de Assistência Sacia) -
CNAS, por decisãoõ da maioria ãbsOiuta de seus membros 
respeitados o orçamento da seguridade social e ~ diSponf~ 
bilidade do Fundo Nacional de Assistência Social =--FN AS 
poderá propor ao Poder Executivo a alteraçãc{ dos lilpite~ 
de renda mensal per capita defiriidos no § 3~> do art. 20 e 
caput do art. 22 - -

Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos 
nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda mensal vitalí-. 
cil!. o ayxílio-na_talidade e o auXI1io-funeral existentes no âmbi-

to da PreVIdência SoCial, Conforme o diposto na Lei no 8.213, 
de 24 de julho de 1991. 

Parágrafo único. A transferência dos beneficiários do 
sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabe
lecida de forma que o atendimento à população não sofra 
solução de continuidade. 

Art. 41. Esta I~i entra em vigor na d~ta de sua publi
cação. 

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr- Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- "':em a pala
vra V. Ex~, nobre Senado_~. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve 
comu~cação. Sem revisão de. orador.)·- S>. Presidente,_ Srs. 
Senadores, na última segunda-feir:, em virtude de ter tornado 
conhecimento do testemunho de uma pessoa que havia estado 
com a Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves_ dos Santos na cidade 
de Nova Iorque em julho último, solicitei providências ao 
Ministro da J4stiça. S. Ex~. diante d_o _q!-'e lhe r~lii_tei, de pron
to, pediu ao Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
que, durante minha breve estada em Nova Iorque, o Consula
do-Geral do Brasil me desse_ o apoio necessário. O Embai
xador Marco Cesar Naslausky designou a Diploma!a Mônica 
S;llski para prestar-me assistência, durante os dois dias em 
q!;le estive naquela cidade, na busca de indícios do paradeiro 
da Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos. 

Na última semana de julho, segundo relatou-me a Sr
Amélia Penteado de Moura, a Sr' Ana Elizabeth Lofrano 
Alves dos Santos ter-se-ia encontrado com ela na loja Sack 
s, na Quinta Avenida. Ela perguntou a essa senhora se não 
se lembrava dela. Então, a Sr• Amélia reconheceu a Sr- Ana 
Elizabeth. Ambas foram à Catedral de Saint P~trick, onde 
fizeram uma oração, segundo o depoimento da Sr"' Amélia. 
Em seguida, tomaram chá, dialogaram sobre fatos graves que 
preocupavam a Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos 
e depois, quando foi mencionado o nome do Sr. José Carlos 
Alves dos Santos, marido da Sr< Ana Elizabeth, esta disse 
que não gostaria de falar sobre o assunto. 

Ora, diante deste relato. disse à Sr" Adriana Lofrano 
Alves dos Santos, firha da Sr' Ana Elizabeth e do Sr. José 
Carl~, que seria importarite verificar naquela cidade quais
quer indícios da presença da S~ Ana Elizabetb, que, desde 
19 de novembro do ano passado, está desaparecida. Há suspei
tas de que ela tenha sido vítima de um seqüestro e até mesmo 
a hipótese de que teria sido assassinada. Até citado testemu
nho, era totalmente ignorado o seu paradeiro. 

Na cidade de Nova Iorque, basicamente em três lugares, 
ouvi testemunho de pessoas que a haviam reconhecido, uma 
vez mostrada a sua fotografia. -

Na loja Coisa Nossa, onde se vendem produtos, jornais 
e comestíveis típicos brasileiros, o funcionário de nome Alex 
CU::riha disse-me, vendo a foto. que a reconhecia e que ela 
havia estado lá há algum tempo, inclusive, havia conversado 
com ele animadamente. 

No restaurante Via Brasil, próximo dali, um garçom, 
de riome Carlos, ao ver a fotografia da Sr" Ana Elizabeth 

--~sse que se lembrava de ter servido _a refeição a ela e a 
uma senhora que a acompanhava. 

No Hotel Shoraham, na Rua 55, quando mostrada a foto, 
um_funcionário, ct;e nome José, porto-riquenho, que fala portu
guês, disse ter lembrança nítida da Sr-- Ana Elizabeth Lofrano 
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Alves dos Santos. Afirmou que ela teria est3do -ii-ospeciida 
no hotel. Não houve o registro em qualquer um dos seqs 
nomes. _Mesmo assim, mostramos á foto a cinco camareiras 
do hotel. Três delas afirmaram que a reconheciam

1 
pois ela 

estivera ali hospedada. Disseram, ainda, que era urna pessoa 
muito amigável, que havia conversado com elas e costumava 
usar, por exemplo, calça jeans solta, o que sua filha Adriana 
assegura ser costume de sua mãe, Ana Elizabeth. 

Sr. Presidente, na tarde de hoje fiz uma visita ao Presi~ 
dente da CPI, Senador Jarbas Passarinho, a quem havia infor
mado que. na segunda-feira, com o apoio do Ministro da 
Justiça e das Relações Exteriores, iria aos_ Estados :Unidos 
e, pOsteriorm-ente, transmitiria a S. Ex• todas 3s lÕformações 
que obtivesse. Relatei ao Presidente da CPI um sumário dessas 
informações, como aqui estou relatando. 

Acabo de fazer uma visita ·ao Ministro da Justiça, Ma uM 
rício Corrêa. S. Ex~ se colocou à disposição de continuar aju
dando, e inclusive fez uma sugestão, que acatei de pronto, 
qual seja, a de enviar um breve dossiê dessas iJ]formações 
que registrarei amanhã, com a foto da sr~ Ana Elizabeth, 
sugerindo ao Governo brasileiro que peça às autoridades nor
te-americanas que auxiliem a encontráMia, já que agora se: 
tem notícia da possibilidade de estar viva. 

Obviamente, se isso for verdadeiro, será muito signifi
cativo o seu depoimento. Sem dúvida, ele seria de grande 
relevância para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 
E muitas das coisas que têm suscitado· grande dilema, não 
apenas do po-nto de vista da famflia, que obviamenfe está 
preocupada, solicitanâõ que a Sr' Ana Elizabeth, sem receio, __ 
venha para o Brasil e entre em contato com a família, como 
também toda a comunidade de brasileiros está interessada 
nos esclarecimentos dos graves fatos, que têm sido desven
dados e são objeto de apuração pela CPI. Tudo isto seria 
importante se pudéssemos con-tar com o depoimento da Sr' 
Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos. _ 

Quero aqui agi"ã.decer a atenção que o Embaixador Marco -
Cesar Mcira Naslau~ky deu a mim, bem cOmo à Diplomata 
Mônica Salski, ao Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Amorim e ao Ministro Maurício Corrêa. 

Amanhã, Sr. Presidente, registrarei o_ breve ofício- Que 
encaminharei ao Ministro da Justiça. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares: _ - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o $e
guinte discurso.) - Sr. ~residente, S~ e Srs. Senadores, 
há entidades associativas qUe se impOem à admiração da comu
nidade pela obstinada dedicação com que ·se ·entregam à perse-
cução de seus elevados objetivos. .. 

É o caso das AP AEs - Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais. --

Toda vez que as circunstânciaS me tém posto em contactO 
com alguma dentre as numerosas AP AEs existentes no Brasil 
e em Rondônia, inclusive, tenho -tido-a reiterada -e comovida 
oportunidade de edifíCar-me com os· exemplos de coragem 
c de sublimada energía moral que os pais e amigos de pessoas 
deficientes mobilizam, dia- a dia, para ri:tinorar as limitações 
que as afetam ou para desbravar caminhos junto aos Poderes 
Públicos, no sentido de evitar sejam os portadores de deficiên
cias físicas ou mentais postos à margem da eduCação" ou dos 
cuidados clínicos especializados que suas condições excep
cionais estão a reclamar. 

Em verdade, nem sei o que seria dessas- criaturas -~m 
nosso País, não fora a denoaada luta das_APAEs para imprimir 
eficácia nos direito~ sociais _assegurados pela Constituiçãd às 
pessoas portadoras· de deficiências. - -

Exemplo dignificante do que acabo de dizer nos é dado 
pela Féderação das APAEs do Estado de São Paulo, cuja 
presidente, D~ Lair Moura Sala Malavila, teve a gentileza 
de nos encaminhar o Relatório resultante do Censo EspecüfCo 
da Pe~soa Portadora de Deficiência, realizado pelas AP AEs 
de São Paulo. 

Há neste Relatório. Sr. Presidente, muito o que ressaltar, 
o que fare_i, em se_guic?-a_, não sem antes esclarec~r que o men
cionado Cc;:nso constitUi uma dentre dez outras ações vincu
ladas ao projeto "Prevenção a Única- Solução", toda& elas 
voltadas para a tentativa de reduzir em 70% a incidência 
das deficiências, mediai:tte o desenvolvimento de programas 
prev~n_tivos de comprovada eficácia. _ 

. Algumas características do censo promovido pelas 
APAE~ paJJlistas mere_ce_m ser destacadas, confon:ne já disse
mos, não apenas pelos bons resultados que este vem apresen
tando nos 70 municípios onde já foi reãlizado, mas, também, 
pelos benefícios que poderá produzir nos demaís municfpios 
do Estado e de todo o País. _ _ 

É que a Federação das APAEs não caiu na tentação 
de realizar _um censo, pura e Simplesmente, para apurar dados 
estatísticos. Ela o fez visando a obter resultados bem mais 
Proveitosos, que lhe permitissem cad_astrar e caracterizar a 
popUlação portadora de deficiência; identificar áreas que estão 
a reclamar programas mais ágeis de prevenção·; tudo isso, 
com vistas ao estabelecimento de políticas de atendimento 
adequadas a cada cidade e região. 

Em suma, fizeram aS APAEs de São Paulo, o que os_ 
GovernOs deveriam fazer paia tOdos o_s municípios e regiões 
do País. 

Note-se que as estatísticas de que dispomos no País, sobre 
a matéria, de nada lhes valeram. 

Não lhes valeram os dados oferecidos pelo IBGE, já 
que, colhidos por amostragem, careciam da especificidade 
requerida pelo projeto "Promoção- A Única Solução~·-

Tampouco~ lhes valeram os dados apresentados pela Or
ganização Mundial de Saúde (OMS) fundados, pura e simples
mente, em estimativa aplicável a todos os países em desenvol
vimento. 

A estes _e ao Brasil, inclusive, é atribuída a incidência 
de algum tipo de deficiência, aTnda que stitil, em cerca de 
10% da população. 

A prevalecerem, portanto, tais estimativas, e tendo o 
Brasil147 milhões de habitantes, deveriam ser calculados em 
cerca de 14.700.000, os portadores de deficiências, distribuídas 
segundo o quadro abaixo: 

- • TIPO DE DEFICiêNCIA 
Percentual 

Mental 
Ffsica 
Auditiva 

~:!fi• 

TOTAL 

POPUlAÇÃO ESTIMADA 
Número 

5,0% 
2,0% 
1,5% 
1,0% 
0,5% 

10% 

50.000 
2.940.000 
2.205.000 
1.470.000 
735.000 

14.700.000 

Diga~se, de passagem, que os critérios cla~ificatórios de 
deficiências sáo, no caso da Organização Mundial·da Saúde, 
tão abrangentes que, entre os 10% de portadores de alguma 
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deficiência, ainda que sutil, por ela atribuída ao nosso País, 
estariam incluídos até mesmo os usuários. de lentes de grau! 

É evidente que tomar conhecimento de dados tão relati
vos em nada ajuda aos que pretendem assistir as pessoas porta
doras de deficiências e reduzir a incidência do mal, através 
de programas preventivos eficazes._ ___ · - --- -

É aqui que ganham relevo os principais méritos do Censo 
das APAEs de São Paulo. 

Ele promoveu uma coleta de dados objetivos e confiáveis, 
aptos a oferecer suporte à formulação de políticas e ao desen
volvimento de ações consagradas ao tratamento e à prevenção 
das deficiências. -

Por se tratar de levantamentos que buscaram detectar 
a realidade peculiar a cada município e região, a metodologia 
para tanto empregada, pode ser utilizada com êxito- porque 

. rigorosamente testada - nos demais muniCípio-s ·e regiões 
do Brasil. 

Ademais, os resultados já tabulados, referentes _a 70 mu
nicípios da Macrorregião de Ribeirão Preto, induzem à conclu
são de que hão ser devidament~ relativizados, no que concerne 
ao Brasil, os 10% de incidência âe deficiências em noss-a popu
lação. _ - -. _ . 

Com efeito, nos citados municípios, totalízando uma pq
pulação de 1.467.209 pessoas, ã incidênC;ia- máxima detecta~a 
foi a de 3,4%, em São José da Bela Vista, e a mfnima foi 
o de 0,3%, registrã.da em Matão, o que perfaz uma média 
de 3,10%. Tudo faz crer, por conseguinte, Que nas demais 
regiões do Estado e do Brasil as oscilações não excederiam 
em muito os percentuais citados. É verdade que o~ levanta~ 
mentos das APAEs paulistas, não computain_ os pOrtadores 
de deficiências que dispensam tratamento especializado, ou 
que se hajam integrado à força de trabalho. 

Justamente por isso é que o Censo das APAEs tem o 
mérito de facilitar e de estimular os responSáveis pelo setor 
da saúde pública no planej.amento da assistência governa
mental a esse sesmento da populaçã-o. É que os resultados 

Federacao 

!;::xm<:) .. ~~~V· .. S.tr:n·;rc:\dol'" ~' 

do referido censo evidenciam que·poucos dentre os 10% de 
portadores de deficiências estimados nos levantamentos da 
Organização Mundial da Saúde, carecem efetivamente de tra
tamento especializado. 

Por fim, cite-se, ainda, como mérito a destacar na elogiá
vel iniciativa ·aas APAEs de São Paulo, o fato de ter sido· 
o Censo Específico realizado todo ele voluntari~rnente pelas 
comunidades, assim corno o fato de estarem, agora, essas 
comunidades participando, também volumariamente, no 
equacionamento da política de ateridimento, no seu muni
cípio, às pessoas portadoras de deficiência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, julguei oportuno dar todo 
esse destaque ao Relatório referente ao Cen~o _Específico d~ 
Pessoa Portadora de peficiência, levado a bom termo pela 
Federação Estadual das AP AEs de São Paulo, por entender 
que este magnífico- exemplo de solidariedade humana deve 
ser divulgado, a fim de que possa ser imitado pelas APAEs 
das demais regiões do Brasil. 

Por entender, sobretudo, que essa iniciativa humanitáría 
está a mere~er o apoio dos recursos públicos de sorte a que 
sejam completados os levantamentos não apenas nos demais 
municípios de S-ão Paulo, mas, também, em todos os municí
pios do BrasiL 

~or_entender, em suma, Sr. Presidente que, se às APAEs 
Coube o-desencadeamento de ações tão meritórias, a nós ho
mens públicos que d~las torp.amos conhecimento, cabe o dever 
de apoiá-las, por·todos os meios a ~osso alcance; fugindo, 
assim, da pcisiura omissa tão fustigada pelo Padre Antonio 

- Vieira neSta passagem de um de seus famosos sermões: 
"Pelo que fizeram, se hão de _condenar muitos. 

- Pelo que não fizeram, todos. 
A omissão é o pecado que se faz, não fazendo". 
Muito Obrigado. 

-DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO' 

Estadual das APA.Es 

V:i.m<::c!!; t:.;.nc,:·tm:i.l"lh<:tl'" o !'·r::·:·l,:·{tóv·i<:J <·::-m c~nr::·:·x<::c!, !'"<·7.•!::.ul"t'.<itd<:) de;, 
Cf;.~r)~~<:c r:::·E-pf.·:-t::f.·fic:<::. da !::•r: ... ~:;.~::.c)c-:~ p<:)v··tr:td<::cl··r:~ df.~· Df.f!··t::i.c:i.t{-}r,f.:i<it:~' -y;·f.·:·aliiút-<:f<:~ 
p<·:·? la F <·:·:•<:f (-? , ... cit ~;lú:) d c':H~ /~IF'i~IE !;; d (:)_ E !:::·t·. c'id:l <::c <:if:·:· ~-3i?i'<::c p C.HJ 1 o.. . 

T c':'tl l"t'l.•!i~Ul ti~td<:J ev:i.dt~·n<:::i.i':'t qU<·::· c?. es:~-t,:~ t.:r. t:;l;i. <::cit d:i.vttl<":jr:"idil't p<~·?.lüt 
· \, I I . ·r I ,., ' I I ·· •r1·r·- ·' ·· ·· ·· · J ·· , ..•. ,.,.. b ~ ·· rn 3.. l ~-j Y ·· Ot•'C!ii"tn:t~':i:\(;ci{C:) l'"ttrH:I.c':"t., <:<·::! ~CHJ<:i·!~ <:N:- qtH:.'· .. ·~·''• (:.sc~l j.,<.~f.~t.l ,c:t~r.t .. c oc:t::-, -... •- irt 

pCI!·;~!.i~U<·::- c~l<:Jl1 l/l"l tipO de:.!.• d<·::··f:i.c:it=::~n<:::i.i:"t i:'t:i.ndc':'t <:jUE• !iH.ttiJ. !' pi:~d(·:·~. +:·:>m.ti:'tl"" 

d:i.·f:i.<::ul;t:"c:tr,d<;!'l •:- ploiidH?!jl:'~HH:n·to dt-:.· \J!'"(;_ig{.;::.!::. Gavt-:·:•r'Tli·t~m<·::-ntt:"t:i.!::.~ p·;='f'c:t éf:!-1::.~:-:· 
·.1 . 

!::.\~i:•9ii1C·?nto dc:t popul;:tç:Kc:c .. 
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Pc:cü<::,::c~:. df_...~. {v.:. c:· t ~3:'·' n .. ·:. c·e--.c:: c;;. ·i i· ';'' dr.~. c;~ tf:·:·n<:l :i mf.-:•n to <·:·:·~::.·:...,ec. :i ali r..c:(do ..... ~ .... > ..... ' 't" : ..... ",. .I: , ... 

c.csiYfCH''ll'lf~ mo~::.·t,··~t o f''(~~~=~u.l.t,·:H:k~ 'da· ·pt-?!:;qú:t:s-~cn.~:-~m ,.'(.{q:;_ (!::.e·tenta) 
munic:ip:it:)!:i. d<:c E~;;.·t'.r.(dc::c <:1<·'::• ~-3~t{(::C _Pi:tttl<:)., . _ 

St·Y. ,·:~ F'éd<-?t''c":\Çâ'C~ dc'itc.:\. i'-~,p~.'~tEti:. tiv(,;:•.l" -~i:f<;)i'ó~':"/:.ir"r.:tn·c;r.~ir·c-.t--;· -dévE•rá 
conc:lu ... :i.t" <·E•m todo .~:-s !~:m~t<:H.:Io c~ _C~~·nl;:.o_ <-:~·~:-p~:~·c::r.·fi<.::<::c de~ j::•e:!:: .. ~:;oi:'t por.tctdDJ;.crt 

d <+'! - De·f= :i.t:-i (~~n c:: :i CYt ~ 
1:7.m-·t:t:'dl's<::tS <:t:-Jntand<::c <::om .o ii'tp<:~i<::c d<-:-:•t:~·tt-:~ Sf::•rYçH:IC'; no !Sf.·:-r·st_id<:) qt.u~ 

ur::.e Q$ dcr,dos lt::•_Vii~n·t.cil.d<;)i:> .. 
Se• mc:·d. i!~, (·:ttn I,' :i. ciHiH:Jt; v<:) tc:~m. d (·"::• ·f (·i~ l :i.<:: i d c':HJ ~";? p~:-:•Sj.!i= .. Ctii'~ :1. t:·:• .ú\\.l<,:} u. I'' i c11l1~ 

de suces~s<l na vida pt··<~;fi5s:lonal .. 

l·'l''<·.·.: .. d<~~n t.(? dti1. Ff.-:-del"a~;g((;) das 
p,r:-;t-,1:::1::~ d<) E1:;tt:H:I<:s dt::! ~iHi\cJ r.:oc'i\ulo 

Rua: JOSE AUJAREZ, 84 CENTRO RIBEIRAO PIRES CEPr 09.4012-9712 
SAC< FALlLO (011) 531 - 4867 

.21efo11es: RIEEIRAO PIRES (Q!ll) 459 - 1762 

A.ssocic.ção de Pc.·is e f\m·i!J05 dos Excepdol!1c.·is de. Bc.tc.ta·i· 
Rua Cel, Joaquim Marques, 959 Cep 14.300- 000 -. 
Caixa Postal 147 - Fone: 761-3322 - Fax: 761-2034 

OBJETIVO: l::,tl''é:'<Vf~:·m. r.!~:·:- r.·.t-.. ;, .. ,·it.tr·o·i·.t·.· .• t·.i<·.·'·' ..... ,< .. .:l:~.· .......... ·.·'···· 1 '· 1· -· L " 1:\ q .. l.\ '<. J. 1"1 c!~ t'' " . (;) I'' <;c':"< !l; " d t:-:• 

i:Of''ll'lt:t c:t I''E•dU:i~:Í.I'" ii'<!; D<~-;:··f:i.c::i.c·:·~l"t<:::i.i:'<S~ t:·HI'I ?({};· .• ~ .. 

AÇCIES EM DESENVOLVIMENTO: i'I<'<CI':D ···· F':c.w:i.iilo d<'' 
cont,:HH:lo com B6 1\'lun:i.{::l.o:i.o~:·. (·:·~ .·:.:6 f~,f'l·':'d;::,:: ... 
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AÇOES EM DESENVOLVIMENTO:: 

:L9. Atendimento. !!, Bebés de Alto Ris!i!O 

Operacionalizac~o 

:1 ... 1 q .. - !vli:\nl.l'tf::•nç:;;tío f:'! i{~tf:'!nd:i.mt:~r'~to d~·a B;:(nr:.o d<=.:! Di:tdc:,~:; :i.n··fr./-r'mi:t·t:t.:i~êitdCJ dr.:) 
tod<lS os recem-nascidos dos municip:l(JS de B~·ta·t~is e Brodowski" 

:1. .. ~~ ··- Tf'",·:d::-éd.Fsó ·<~Hn p,:u-... <:c-:-:q•·j.a com a San te~ <'::i:t!::i.c!\ de MiS:el··icó~t1it1t d_o 
1 1-runir::~.pic)~ c::<:)fl"r o intuito dr.·:•:: 

,·:·() l"~"lf:vlh<:)l'':ic:~ do r:tt<·z.nctimf:·?ntc;:. mérJi<::c:c no moím?nt<::r: do 

pci\J'' 't<::S .. 

b) :r.ntn:><:!u<;âc> do Bc>let:i.m r.o~::·G•'l<F<. 
C<:)J",·ff.-:•cç.g(<:) de:• 1(-T.i~:3 .. í1H?)Ç!) ·fic:htit!5 clf~ intt.~r·<::<:)'··~·t~~nc:-ié\ do r.:rc~trt<'.)~ pa1•'a 

c::Olf:~'l:j:t dC·? dê\dO~~ l1i:\ !"liit<::f''O l:.;:fi:OiiU<::• df/!_ r.;::i.bE•ir·~~(O F't'"f'!~·to .C.\ t"fi'SPE"~it.r~ dO 
n ~·~ m <:::i. nH~~I') te:~.. pod<+Wl d<::• tr\ \:.~m :t m - tt<-:·: ·l·.(·:·:• c:: te:\ I'' C• ml:'t i m P r•·<·:~·<:;C)C:<·:·ffl'if;.:n t<·i! P0li~11; :f. rl'tt...,l c:. 
l:)el:1é d~ r·~sco~ m.L~In ele c:c:).Le·t~r c:JadC)S a !''0SPe1·to cia m~~.l<je <ja 
mu 1 h<·:i•f... t:~li4.-,..- ii\ \.sl" :t. <·:H·~s t.':l. ~:: i:Y<:~ .. 

c._) Ccs:l.e..ta dt5: m.ate1•·ic:t:l. pa.1•·a l"'f!:c!\liza~;i\<:) de~ Exc:'i.me do-PE-::•:r.inh<:J: 
Ut:i.lizar,~to de l.:tnC<·':~t.c':'\1::. .. t:t1.qod~~to ·e ál<::<::•ol· .. p(':'tl'"C:'t qu~ as r:txamf:~S 

P<:C$Sc:'i.m m-<·'!:1'" ·r= c·:·:• :i. tot:;. c:i f?n-t I''(;) do~:~ J:)c':'td f''(::Í<·i:•!:~· d <-? h:i. <:J iv:-~nf::• H 

d J Enc:.n.m:i.nhc:·w·~<i-:•ntc:-s à ,f.osF'(.~f:: dCJr..:,- bc-:-:-bf.:."!::. d(,:·:• i:'(ltn, .. ·t··fsco p,·:·~l''i:i Cl:(ni<::~t dt:·:• 

1::s:, ti (frtll (':\ ç:: lttó_ P 1"~7: <::(:".!r..: r:.• .. 
!::· =-. o"~ <'.·'· ~.·.·- ·!.:<'.~ :.:. ·tr..~~r·, ,, ,·. ,,,,,_., .. , :,.,,-;.~ !"• ,·:. r· ,,.,., ;.-~-~:: ':: ,,. i'! ·:td ,..... de ---:-L..:. r- 'L c· hor <::.·t ·::.c:· L ":•n <"C'I i~::. ,,, .. .., • ,..~ .-.. ,,1 , \ .., , I .. "' , .. ~ ,.~,, , 1. • _ .. _ __ • ..,J. ~ _ __I .. _ ~-: .. :._,. ,..,. ;y , , •:• :!_ 

To:i.lc·::·'l". ~3Ui:)o~·-·t· ... Ch:i.ld S:i.Zrt-! f.·:· Post:i.c-:r ~J[·:-~!::...1:. --~Sc':\t-;.ctt.- mc~~:!.hol'' que:\lid.·:..d~: nc-1 
c'i~ t.C·:·~J"'d i tflÇ,-~f) to (;(C:C$ bf:rtb€-~~=-,. 

:t .. ::;; t::r ~=- S-f:: !E. m.o I'' :i. ·i?. T <·~:· c:n :i. cn·: .. C :i. <·:·:·n t :í f :i. CQ ,·:·< ~:t. d em c:~ -:i.!::. f~,p r~, E!:~ d iit l'li:~ <::r· c:• 
l~eÇJJ.âO r)O ~L~~ c:clnceJ•'ne= 

at) Tre:i.nr.HrH-:·:-n'tc:. de:- E<:luiP,f-:-:-s -t~lultidis:.c:iP-li;·,c':·crf:~!:> pi:·,~··a- im!:~lc:t.n:taçiY<.-.. de 
PI''C$<l~'"r:dné~t~. €''.'~H.pec:i··f:i.r.:oir~-- nc:t liic .. ir, .. f~ncir.·~ C)\:\f.~ uti:J.izc:tl ... ,it·t: Cc~r:·t~\.Z.~~~~ 
Ca1•·ti :t. hc':t.S.. T c-:-:-1 :!to~ PF<::c.i <-?tc:)l:i. df.:: ~;:r:t de:-m.,. E:p:Í m.<::ópi<::.- ~ __ _E(E:-:-t:rc:.l.:'s~~o.:i E•t<~t'"' !f 
F:i. :r.madCH''c':l. !' c:i.~m,iH''t':'~ FC:d·.óq t''i~"(:i. (;:a pc':H''c':"t a -COf'l"ff:-:•c:ç;;~<::c ~· <:h? . Folcle:•r !' 

d :i. • • .-u 19 a f:~f{c:s d f.J tr c:·~ b,:·, 1 hc:c fi!. c:~ v :1. <-N~ te:·t <;;;~(<::c pi:·~ t'" t':"t dc~c::l.~'Tst-:-:•n t,·:t t•· (,'?! . elcibOJ''"'~r 
fl'Fc':i. t<-:·:•1'' :i ~~1 :i.n ·fc;, l''tl'lci\ t l v o 0'~ G.'d u c:,:·l t :L I,,• o .. 
b .1 (I c:«~·s!!!.r.:-~ €1 o ~;-:i. !:; tc-HJ~<i~ d 0:· C<::cft'H::~t\ t <':'1 ~;: :·;•:(::~ p-:-:-:· .i.~~·~~::. _d <·:·~11'H'it :1. ~;; r::.r P PsE ~.:. f:: 

t':'l s.-:;~<·:?S-~~CW' :( 8. t<·~:- c:n :!. ct.:.. Pé"t'l'' a "im p J. c:\n t i:'t ç~t~C) d«·': . In ·fb r·'lril:\ ·Li. :i~ Et ç;?to d t-:~ ~ <: c':'t d t':·~ 

éiPPjE .. 

:J. .,,:~ ..... D<·i':!lH-:-:-nv':~.l.v:lnH·:~ntec 
'' P t•·o.:i €·~ t ~!..'<::1 P v·~:-:·v~;~·n ~~ ~Y<::. '' :' 

cje (:~fnP~r~t)~~ Ecll.l~~·t:iv~~; .e·c:r~ Divtt:Lq~ç~o 

c'iCf.t--;:- c:·l •it·:~•\Ú; -Ü<~·~ -;: 

iit ) Ü :i.!.:~ tI'' :i. bu :t. Cc\\'t) <;}v· C:'t 'tu" :i. 'l.it <h:·:• J. f!H~) .. (.!j(.!J(.:J C r:\ I'' ti ~:hi!t•.t:. [dtt c:iit t j, Vi:Hir. 

O 1··~1. ~·~f'l t c':t ~~i:~'<::. . p<::c pu 1 ii~ r !:~C~b 1''<-:-:• 4·'- p i''E-;.:•\•'(.:~·1"1 ~;:;~·[o., <::<::1m ;:, ·f;i t 1 c:'t], ;i. d j':'td <·:·:• 

<-~~scl.tit.f'·ec-.er- C.ig~ riE.c:as. qü·(,:-~- tv·i:'(Z _uil'•j:~- <::f'':i.j·!tnç;:a c::bm j::ll'"Obl<-:·HI'ti:t.S· e que 
r,:(;)ntc":t <;:c:~m c::u:idados:. c-::·spc·:·~<:::i.êit.:i.!ii. pc:-..r·~·:t SG,!.l\ <:c::t~J.<J .. 

-~--_...;. _____ ·-~-------· ·------

. _;.; ~ .. 
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f-"~1 pl''f:·:•\,..'<·::·n~;~·;•t.o vi~:.i:'~ I''<V":du:;:il'' i:\~::. ~;itt.l.~Çf.'::(·:·?S dti:'t l"'i!:~C:f.)c como tt:·<mbém a 
:i.d r:::•n t :i. ·f::i. c:;;\ ç;:,Wo f:'• H< 3. n tt:-~rv<:::•n c;~\<::c -pl''<·:·?<::c::c ,:~;'! n G<S -df:·:··f i<:: :t ~:~n c: i i.~ s .. 

I·<> l 
C<:=tmun:i.té.J•·:i.cc~::. «:: 0~m :i.n!stittl:i.~;;ôE·~:; .. 

p iif.l'' i:~ C:• d(.;,:•iF~~:-t-n V<::c:J. V :i.IIHY.•n t<:) d (·!:·~::~ 't.i.~ iit ~~ fr(t;;c !i~<::·:• I'' i1"t 
, . 'I . . U '( l,. :t Zl:\(;)C:;:c:: 

T .. V .... ·fit.l:t~::. dt-:.:- \>J~d<·:·:-<::c~, l''f:.:~-;-l·.~··<:;~pl''<:~:tf::•tol''~• !i;.lidf:-:-m.!' tc:::1~~·t.ccro pv·o.:it:·?tc::cl'', qut:-? 
ajudap·~o ~-esc:lBI~ece~· dúvidas .. 

c) F:(,.~c·fl :i.:~ ;:q;t\Yo d<·:-:• Pr:.d~f.·:•!::.t.}''ildi~ pc~'J'' Equ:l.rH:·:· ! ... lu 1 t:i. d :i. !::~c:iplin<:d·· nt:t tvlr.~cl:;:o ·- _ 
!:~eg:i.~o c!e Ribéiv·~o !::·retc~~ 

qtlf/t condt\:c--::i.r"cf~- ..::)- P~·:.:o~::.r:n:rc:rl ,y~·t<·:-:· \::t J.c:~<::<;,.J. 

i:\ c:omPi:<.n hiitm~:.:-n 'l'.o <f.• · ,':tt:ci''OV<~·:·:i. 'l'.ê:tmc.=n te~ 'I 
d c':'t ~) Ht J (.;.~ :;;. t I'' ':'t <~·? 

l"' (·'!: ~.: F!1S !i~ :i.-t c'i( '"'!:~ (:;: 

c:t::lmbLts. t ·t ~,.·~:.:-1 
pi:'< I'' i:'\ (n <·:·:• .i. h Ct I'' 

t ii\11-d:H-::;. m - d <-:-: 

retv·c)~Jrc_je·tol~q sJ.i<jes.. ·fi~~~ cJe v:I.de<:),. v:i.dü~o .. · ·f; i l fl'li:HJ O I'' c\'t " 

c:alr·tj_J,has~ ca1··t~zes e 1:oJ.cie1PM 

d) F-'!··om<::~c~;-;·l·c:c clf::· Cul~·!f:.-<~s- d·<·:-:· l:'1 tl.t<itJ i·:r..:'I\;'Jíc. {~· F;<--:-:·c.J. c:.l. <:'t6c:~.:m-
c::c:)m l:\ -ut~:i.I:i.Zc":'t~:;:tto de v·e·tv·c;,pi''O.:i<{·:·-t<:)l'',. t<-:·:·1;-;•tc:t .. ~=~l:i.dt~~~:~~· 

·i' ;i. t;:·~s d <·:.:- V;(. dt·:•<:~" "f: i :J. m,:·\dOI'' cí't ,, c::~~~inti't l'' i:'t 'fO t<::•<:l J"ét'f i Ci:'t 

- {·y·Õ"f :i. !i~~:~:i.DJ"s-ii(J. ., 

v :t d ~~c~ .. - T .• V .. ~· 
t:c:.m J.<::~n t<--:·:·~i-- .. 

<::ai'' 'tc'ii. :C~ C·Z.S +» <::•':11'' t :i 1 hc'ii.~S. :'1' Pc'itl'' ~\ qU(-~ <:JH~ PI':\ I'' t :i.<:: :i. pc':\1"1 te-:::~::- d <:1 CU 1''!!!-D tt-?n hiii.m 

ll'li:'t :i. s c::?m.<: 1 c·,!"<-:·'!<:: :i. m+:n te~ .. 

:!. .. ~:_:, 1•J1·:t.l :i.d.":\~~~n de~ 11 P1··o·iE•tc:c E·~L lc)tó 
Espc-:-:·c:i~·:tl:i.m{,:·t de Dia·qnd~;t:i.c..(;) Fl;'V.:·t<::ó<::<\·~ dii"-1. 
P~"ii.I''Cf::•i''ic·:t C:<:)m a ~=~EI:;!pi:;!O .. 

J:n"f".i:'f.nt:i.J.ll _ 
f::· ê:'; -I;. i:'t fi ~;i: i Gt 

""Si-=-~ t:&únc-( 
C€-:l"(·?brc·tl <-::•m 

;':c,. Reali:zac~o do CENSO Esoecifico da Pessoa Portadora de 
Deficiências na MACRO = Reqi~o de Ribeir~o Preto. 

E!::.·l:c-i1.ndo <-::·m ·f~:c.!Sfi.• ·fin-i:d. d<-:-:· P<·:·?~::~qu:i.Si:'{- d<-::· <::<:tmpo (·?m :toc:lrJ!.S-
mt.lf):Lcipic:)~S~ ~ APAE····B~-t~·tais~ ~·travé!s da ec:ltti~;te ·téc:n:ic:a e seu 
Elc:·tnc:<:~ d(-? !Jadom. Il;.,.f:<::rl'"ll'lcY~t:~.:c.,:td<:;,;, ~z.s.fi.~t 1~'<·:-~i:\l:i.:r.t:'tl"!do:: 

i:\) T-i:'1.bLll,·:t~;t:rc;). <:-:· Int<r.·:•I''Pl"<~·:•tc:tG~'i'i't:~ de:~!:~ dc':'td<::ts:. cc:~Ihid<~~!~ pc~1·· mt.tn"ic::i.pio .. 
b) Ct ... :i.c:q~~f~ú:-.~ d+::- Pr,::tc;}l''é'dnt:'t- +:-:-m C<::tmputé:Hi<:H•· p<:'tl'"'é'f. ·t:-i:H:Ic:~ mttn:i.<:::i.pi<:s~ 

<::) 01n.f.i.l-f!:;<-:-:• DiEtCinÓ!Ú.tf<::c:< di-l·~ C(:·td~ ·-JY!un:i.·c:í.p:i<:): com iii ut:i.J.:ize:f.-~;~·rto "d<·:~· 
Disket5 e fov·n)ttlár:i<~S# 

d) Elc:·~b<:)t''i:'~~::;:~'<:~ f:'!.• publJ.(::-i:tí;;;·?to de:: C~·:,r·t'i.:J.!··rc:·~ .• com o~:; l"fi"..·~:-uJ .. t\·:~do~:; ·{J.I'"Ii:'li!::.. 
obtid<:)~ pc~ c~cla munici~):i,~~ 

f.,f(-?SSc":\S Ci:'tt•·-t'.il.h&AS ~5-81''g(<:r doc:um(ot?ntt-:td<::c~::. i:J~::. t"'E:-'.:DJ .. lti:tdüS:- dc;;s -tJ;'i!tbC:thD!~~ 
qu~~{· !l~f:'f.!l''V:i.r~'to d<-::- !:~ubs:[d:i.<::cs:. P-i:'ti''C:t ErJ.(·t,bOI'.c':'tÇ:~·;•tec de p<::•li t:i<::i:"t!!~ de 
c':'tt<:-~ndimf-:ont<;:t l:'~ n:(l.lf:.--::_1 mun:t.<:::i.nc:~l ~:-:· <·X•!::.tc':'tduc"it1 .. 

>o. APAE-Batatais em parceria com Promotoria Pública !t Federac:llo 
das APAEs do Estado de S:llo Paulo. 

r.:,s t1··~~1 !!~ p{·:·~~··c:~--:-~:~l··,:tm: ve•m d<-:-:•!:~<-::•n 1.JDl\l€·tnd<::t tv·.:\bi."lhc:•, <::{:)m 
·.i.ntu:i.'t'.o de ~::.<~~ ·f;:~zer- .U/f1 1<~~·\N!tl"r'l'.ê:tm<+~nt.o d€~•1"r'l.:l''<3 dc:t C<::.n~::.·t·.it._l.Ü._çà'o 
F~~der~l. E!;tadu~l e ~unj.,~ll:~~l-e doffi:Direitos (ja ~-~··j·r<·a a d<• ,, . c~ f ,:"~; ""' ,.. 
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1'-':H:lolF:':~::.c~::·n {'.l-:-~ .. no qu<-::·-d:i._.r. __ I''Ii:~t;f.:~<-:·:··l.tó c~<D l:"tlr!Cii:.'<l''D d,·:~ F'<-?~i~~:;o,:·t ·pc:c!'··~.i:-~dC:)_!''i:"'l d€·~ 

dc-:-:··fi.c:J.f:~I"JCJ.i~t~.::..., b1::~1n como Sll..::' .. \~:;. dir·rr·:i.·t.of:: ... 
Este l.ov~11tamentc) vem c)r·9aniz~~ si$tematic:am~1te a 

c::r.:cn :iul"l'b::c df:-: lE:<i!U. pc~-=-~··t:i.rH·:•nt(-:·?~::- i~t V'fi~!li-!::.t:ci:'t p<::,l'·t,·:td<::cl''i:.'< de-::: df::O'fici(~~nc_:i.i.:..!:;~ 
1::H::c j:i. !E. :i. b i 1 :i. t c·< n d c, c":l. u t_:i. l :i. ~": i:\ ç: if{ o d f?l t c:ccl o i n ~::.. t r· u m~N-, t iitl 1 <-:! q i:'< 1 q l.~ r.::-: 
efetive o cum~)l~itnento dest~s mesmas J.eis. 

dc,:-:· :i.J') ·íur·~~:;g{<:;c p<t<l'',::t <:i ti(·:·:· Sf:'! <::tltrrt:)J··~:·c 6 c:tl''tiq<::< ~·::m·.:; 

C.ontr:.t:i. tu:i. ~~~'t:(:t FG:-<:If:::•t··~:·c.l .. 

1~1 iit n (j ;.,:(·a c~· 
'J di.~ 

4o" Implantac:ll!o do Projeto de Cooperaç:lfo Téc:nic:a junto ii!. Rede 
Ofic:ial de Ensino. 

r:•t••o 'Í-l·'f: t<:J j:fl·, p I~:~n t i:"td<:e H ... m ·f,.;.~VG:•I''E:• :i. I'' O dt:·~ 1?:;:: ~?Ir\ pc":i J'' <::<-:·'!t'' i C:'t 

c:om F: .. O .. E ... , ml~:-:-r,dc-::n(:lo- \':)t:3 C:!''J.r.\nGiitm. pot"·tatdorc:tr:!. d(·? dis.tüt··b:ic:ts __ d~? 
<'ii- p '"f:~nd :i.~ c:t<.:.tc·:·~fli, d :i. J''F! t<:tm<·?n ·l'.<.:·:• PDI'' <-:::·'C'~ tt :i.-pe:· mttl t:í. d :i. se i-j;)J. :i. n e\\ t"' ,, 

Ate:•nde todi:t~::. i:.1:Si- Un:idc·:cd<-::•s E~i.<::c::cltri'rc·:·:·~::. de): lvlun:ic:f.pio de 
E~ é\ ·L:.c ·l.".c'il j_ ~:. :• :i.nd :i. t''f:·~'tf.tm<·:~·n 1:.<~- c:iUY. :i. 1 :i. c':\ndá""c~~::~ n-<~ des-~envoJ. Viít'l<-':ff'l ·to psJ. co··M 
p<·:-:-d C:'t<;J ÓÇJ i<::<:): <:1 c:'t ~::. r.: r i ar·; c; c':'c !::. .. -

D:i.Vu19<~~;i?{cc <·? üts::~c-:-H:;.J:~ot•':ic:·c do l:··r·c~:i<·':~-1".<:): c.z.m t(:H:ic':'< l'~'lf-~,CI:~n 

F!<·:·:·<.:.J :i. g:cJ dr:::.· H i b~:~ i , .. ~W'<::· 1::· , •. ~:: --u~ .. 

~''«:> .. Atendimento PsiC:ó~--fisic:o para gestantes de risc:o. 
P!'"<:."'.'Í(\·:·'t<:) :i.mpli:H'r'tt':td<J f.Uii f>:li:"ti"''Çb dE-::- -:~993 que te·ti'J ceemo c:tb:iet:i.vc:t:: 

Geral: t:t'l'.lri~nd:im~:~nt<::s: ~~ qf:"!~:;.ti:crr'lfi:~:. df.:: l"'i~s.c:c:c, df.·~ t:tlt<::t~"l''it::.<::t): 1r::- ,:,d<2 
1 f:·~ 1~- c: ~? n t f:i· m. ~J 

Espec:ific:o: 

CONCLUSI!iO: 

As si 1:. i:.<"~l"r c: :i. c:~ J::tl'' é .. ·~c:c:~n ct::~pc ).Ón c:c 1 \~ 
"" ,.::,g;!:;:l~st~?Jl"rCic':~- t::•I''Ê-·"'f'liic'tc\'cl}; 

A~~'!::~:i.r..;.tén<:::i.a <,:Jl''t':\\.'j.dtr?:z de-:; v·im.e-o~ 

C ,y~ J::ci:<.'<~-:i.- t. i:t ç:: k\o D<·:·~-~A· m i:"tn ~::-n tf::< d t::'t tc.o ;,::t p<:;.·~:;. !!!:c:t ::1 .i. d ,:·( ét I'' f!!.i't m~:·c t.~:::_t:, 

r1<l infatl·ti:!.h em ·todos o!s J~i~~e:t!;: 

f.;·,s.!:;.:i.~::.·t.tf·?r-,t:..:Li~c- hUit'lt:'il"'i:r.c:cd.·:t íi~D pi:1:J''tc;:c-:: 

Edu<:c~ Çi?\o J:Jti'l y· t':'t ii"t Si:t(td e p 
l~·t··ogl''atn~ ~je Sé1··vicos Soci~is# 

~ itn~:cc~r·t&rl·te res~~lta~ QLte B~·tata:is se const:i.·tLti como 
ün:i. CC:): Centro de Referência da Regi~o ~ ~::.ndf:·?- tod<:):f::. <::<~!!. p,:H"'Cf.·:>ir~::c~ t.e•m 
ou(:;,. de:,v· s;u,;·~ e<:::rn·t·.v·:ibu-:í.~::i!\er p.i:'i ... <:·t ·<:IUi·:·:- ·s.f:: efv:-'itiv(·Yt de·fin:it:t.v~Jflfltr•ti".j<. ...... r.Hij. 

<·:~~::ô'er:; pl''óf.:c<:;cst~s .. 

r~NTON:W ~li'oCi:ll'lD FEL.IPI.JCCI 
P l"<·:-~~:r.ideri 'l".(? 
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OF. N.Q 1492/APP,E::/9~\ - GSFG 

,:)C) IL.USTFUE>Sli'H.J ::>f'r·H·lcn'': 
:;:;ci·:J.od:JDI": .DDAC :r r.: :c:or;r':Ec:> 
BRAS I LI A =.- DF 

8ATA'l'AIS~ 01 DE NOVEMBRO DE 1993. 

'lenho por ioter1nédio deste e):pre~s~r meus sinceros 
agradecj.mentcJs pbla a·ter\ç~o e sob~etudo interesse de V.S~ em 
J'"·ela~;~o ao nos=:.Cf Prc:~jr.~tcj. Gc:~s~t2.Y"ia de E-:-s.ç:lar-E:H ... ~t~i< quE ·o Censc:~ é 
,,,n,,_-, ,--~--~C'~ , .. ,, ... j N•e·J· I'" ;::'i e: __ ,.. ........ ~ .. :-..-!::. de"'~ F'l"'r"'tJ. ~~-·1·p · · - .JC\ ..... ·' .,..,. • , __ ...,. ~~ ..... t...n.,. -. -- _,._ r.::" ..:•- ---

Tc:)di.) o t:(·i::o\hr.:.. l hrL e::·~~::·~~.~1 ~\-E•nç.!o dr.:~~;En'·:.~~ol·yir..ic:) .iu_nt.r:~mE:-n tE• 
c:nm 2. FE·!dt .. ~r·,::\Ç';tCt clr.:\s:. OPr.':~~~~~:;:. c:!o E::;;,_s;~.tdo_ ~:!t·~· ~:;?."c, f:_~::•u.L,_~':o .. Pr:> .... c~J·~j:_~a __ ~:!l?:' ..:'"i\s. 
i~~ E· 9 u :.\. n t:. P !~~ .~~ ~:; ê.)t:? !::; : 

Deficiência InstaladaJ 
lu CENSO :. Cadastr·o dP bet)~s= 

: .. Bt~b~·~s ___ de risr.:o .. 

~. EXAME DO PEZT~lHO; 
4 • .BGLET I r1 i~~PG(\F: ;~ 
~l~ PEDI?Yrf;:A SAL_f.\ DD F'PsF\TO- ,:. !~'!ornt~nto E• pós_-~par·to; 

6. DISiF:IF.<UIÇ:AO CPéTILHA DI:' PREI/EcNÇAO; 
7. FIL.MEt> PfiE\/ENÇI'iO E DESEN'v10LVII'IENTO O p, 0::'• ANOS; 
8. LEGIBLPsC.~AO; 
'i'. F"F::0,1ETO CDOI'''EFP<Çt'.O Tlt,:CI'·II:·:ii; 

10. PRD~ETD GESTANTE. 

Todo ·o ·trabalho foi _iniciado na Maçro Reqi~o. de 
R.:l.b€--.::1.~.-·~o Pr·etc~ e atualme_nt.e esté se~ndr.=t r·epas:.:.ado aos--- dema.1s 
fOUI"li.cipios do ES!tC.dc.> <le sgro F'õ<Ll1C<. ·- -· -

Eny'ê:U'H?>:o~ enviO DecáJ.ogo da Prevenç)Xo _ç:l~ autor-J.~ de' 
CocrtrenadcH'" EStad_i,.~~! _ eh:::~ F'r·f=:'\.'t:nr;~n o mt~:-dicc..'l e _ profesSor José 
;:;m~~r lLcct Si l Vfo F DI'"'! t-e~:::;~ F:t:.o1 F.\Ç-~t'·:~.' dE: Doe:·r·;l_;~::\S:-_ e s:.j_ t.Li?.<:_.::b.e~~-- ç!'F:- _I"" isco que 
t:'.•_..lCjf';Jf1s jEs't.lfiH.~J ;::\C,:~D r:·rEct:;Cf!::; :~;~rtt~~-::e-s: F.?. Cl!..~r·t.i.:l h~~ que distri_bt.timc:.s 
~ ''{~\-'11-l ... r' • .....,,. .. C'LIE" ""tJ·~ot1·.,~. "~-~\···1~· -- t-r-.-lr·c:'- -·-r~---··C"ff"-"-Jf"'.tr· r!.:.-c !. 
C\ 

1 
.. } •. j_l •. ~e:tl.:-t::hJ •! .;'.' l,i .t = ... 't'~:l J,~,,·c~\· 1::-l ~.l..J.L.~_.I_. i..,! i..,i,.J. !olt.; .,I. h;:;'>! .d l..>c:t-' C2.L\~·_21S 

e Prev~nç~o das deficiências~ -
Dualquer .infC)r'm?.ç:~~o ac:lic.l.Ctr-11~1 E~·nt.r-ecr~· t:?m r.:c•nt.i:~t.c:c com 

a APAE de Batata1s qtJe es·t~ sedi~ndo o Projeto Pr0venç~o ~o 
E:St;:~âC} cre-f..\'~o Paulo f)E•1os t:r..::·1·i.~··fc:~nf:?S !O.tl:.\) ?é.'l-1·-:::.\322 f:.? F'P1X (016) 
761-2034, pbis o noséo objeti~·cfa cad~ dia é poder1nos cqn·tar com 
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pi·~!s-~:c:3;~.fS -- :i.rltêf;·é_ssr~irJas. pE~J.~~ 1·:2us:.,~ cJ:cmc.' voc·tts1f"~ parz:t -junto=:. 
t~:·E-:!"H~:··f ici~il'"f.il0!:-7- n';tr:o:. Sô=- -ó ho-~:-~:~c:J E::-fado f...? -:~im t.ocias ..?.;~~:, F'e·s~-oe::s 
pr.::n--tc:tdO!'"'C:tS dt.:: de·f iciénc:;.a de! B1 .. -~~!:::-i l .. 

Sem me:d. s-- r.Ji:H'"'21 o moment:o_" a·p·!.-0\•,-t:fj. to_.· a ppc_q·-tunidacte 
para ·e:-..rpressar meus=~ ~::-in~.:e~ ... ccs · agr~=~-def7:t.·~~ent:;s... --

../,?~ ...UJ.....h.a- d))o • ·. 
Ar·JI:l .J. .. ur.:.i Ã~1-AF:0LIIõ:s F'EF':E I F:A · 
- Ccrc~rdenadf~~r-a ·do Cr.:?nEo -

Projeto "Prevenção - A Única Solução" 
DECÁLOGO DE PREVENÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS 

Dr. José Américo Silva Fontes 

1. ASSISTÊNCIA PRÉ-CONCEPCIONAL: _ 
• avaliação clínica, psicológ"ica e laboratorial dos futuros pais; 
• orientação - Educação para Saúde; 
• planejamento familiar (utilização de recursos audiovisuais). 

2. ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: 
• divulgação permanente de sua importância na comunidade; 
• captação precoce da gestante; · 
• valorização de todos os profissionais que realizam o atendimento pré-natal, na 

cidade e no campo: médicos, obstetras ou generalistas, enfermeiros, parteiras 
. ou agentes de saúde (em locais destituídos de profissionais de nível superior). 

3. ASSISTÊNCIA À GRAVIDE~ OE RISCO: ... 
• atendimento à gestante doente ou em condição psico-social adversa realiza

do em serviço de referêncià de nível secundário ou terciário (hierarquização 
•possível", segundo a realidade de cada local).; 

• assistência à grávida adolescente. 

4. CAPACITAÇÃO PERMANENTE, ANUALMENTE·.REALIZAOA (RECI.CLA· 
GEM E TREINAMENTO EM SERVIÇO), OE TODO O PESSOAL DA AREA 
MATERNO-INFANTIL, EM TODOS OS NÍVEIS: 
• obstetras; · 
• médicos generalistas; 
• pediatras; 
• enfermeiros; 
• fisioterapeutas; 
• terapeutas ocupacionais; 
• nutricionistas; 
• auxiliares de enfermagem; 
• parteiras; . 
• agentes de saúde. 

5. ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PARTO (PARTURIENTE/FAMÍLIA) E AO 
RECÉM-NASCIDO: . 
• instalação de Comissão de Humanização no hospital (maternidade); 
• divulgação ampla da importância do atendimento humanizado, através de 
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conferências pa.ra profissionais da área de saúde materno-infantil e divulga
ção, por intermédio dos meios de comunicação, à comunidade. · 

6.1NTERVENÇÃO PRECOCE: _ . 
• serviço de estimulação precoce em maternidade (hospital) e ambulatóno; 
• serviço de tratamento precoce de referência regional, para atendimento de 

bebês "de risco selecionados em unidades de estimulação precoce; 
! • serviço de estimulação em creches; 

• divulgação ampla das técnicas de estimulação: Shantalae ''Toque da Borbo
leta•, através de todos os recursos de comunicação de massa. 

• serviço de acompanhamento concomitante clínico e neurológico do bebê de risco. 

7. EDUCAÇÃO PARA SAÚDE: 

Novembro de 1993 

• através dos grandes veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, 
jornal, serviço de auto-falante etc.); 

• ações educativas em escolas (1' e 2' grau), comunidades, etc.; 
• divulgação de todos os temas direta ou indiretamente correlacionados à 

prevenção das deficiências~ impollãncia da assistência pré-concepcional e 
pré-natal, planejamento familiar. fumo e gravidez. álcool e gravidez, drogas e 
gestaçao, irradiações e gravidez, humanização do parto, riscos dacesáreade 
hora ma·rcada, assistência correta ao recém-nascido a te-rmo e prématuro, 
vacinaçao anti-rubeólica, imunizações em geral. proliiaxia de acidentes na 
intància, intra e extra-domlcilláres(ae'tiânsito etc.), alimEú1taçao alternativa, 
tecnologia alternativa perinatal, importància do aleitamento materno, etc. 

8. IMUNIZAÇÃO: 
• implementação da rotina de vacinação; 
• inserção da vacina anti-rubéola no calendário vacinai (trabalho de persuasao 

junto às Secretarias Estaduais ou Municipais de saúde). 

9. TECNOLOGIA ALTERNATIVA E APROPRIADA: 
• nutricional (utilização de alimentos regionais de baixo custo, inclusive divul: 

gação ampla comunitária de como prepará-los, para gestantes, nutrizes e 
crianças após fase de aleitamento natural); 

• · neonatal (uso de aparelhos e instrumentos de apoio a recém-nascidos 
desenvolvidos pelo próprio autor do presente decálogo, em locais onde não 
há aparelhagem tradicional ou em quantidade suficiente para a demanda). 

10. EXAMES· ESPECIALIZADOS: 
• amniocentese; 
• ultrassonografia; 
• amnioscopia; 
• avaliação da maturidade e da vitalidade fetal (através de váríasJécnicas 

utilizadas em unidades de referência regionais); 
• sonar; 
• cardiotocografia; 
• exame do pezinho; 
• hemogasimetria; 
• oximetria e oximetria de pulso; 
• potencial evocado de tronco cerebral (diagnóstico precoce de deficiências 

auditiva e visual); 
• E.E.G., e outros métodos diagnósticos, a critério médico. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro-_ 
nuncia o seguinte discurso.) - S"r. Presidente. S~s e Srs. 
Senadores venho hoje a esta tribuna, para manifestar minha 
alegria pela sanção, no último dia 27 de outubro, da Lei n~ 
8. 722, fruto de projeto de minha autoria, que toma obrigatória 
a baixa de veículos, junto aos Departamentos de Trânsito 
e demais órgãos competentes, quando vendidos ou leiloados 
como sucatas. 

Essa baixa, longe de constituir-se em determillação à pri-
meira vista burocrática, tem o objetivo fundamental de res
guardar a sociedade contra costumeiros atas de pessoas ines
crupulosas que, valendo-se da documentação e dos elementos 
identificadores de veículos inscrvíveiS, adulteram __ Prindpal
mente automóveis e caminhões furtados, coilfelindo a eles 
uma aparente legalidade, para recolocá-los, por meio de cum
plicidade, no mercado consumidor. 

A sofisticação desse procedimento tem sido tão elevada, 
que apenas uma acurada peritagem, por meio de mecanismos 
e processos os mais modernos, é capaz de detectar. 

Além do mais, a frota nacional de veículos tem aumen
tado com tanta velocidade e_ em tamanha proporção, que· exigir 
uma fiscalização rigorosa por parte do poder público torna~se 
tarefa de difict1ima ou de quase impossível realização. 

Obrigações como-as-constantes de minha proposta, ago~a 
transformada em Lei, se não pretendem constituir::.se nã. sofu
ção para o problema, pelo menos servem para interferir de 
modo bastante objetivo contra a indústria de reciclagem clan
destina de veículos, responsável pelo incentivo ao furto e à 
fraude. 

Com a implantaÇão do Renavaln, e cOrri- as úllp0s1Ções
da Lei no 8.722, estou'certo de que será possível a realização 
de um trabalho integrado, em rede nacional, altamente provei
toso ao bem-estar do consumidor e das autoridades respon
sáveis por coibir a crescente onda de crimes contra-o patri
mónio individual, em cuja composição o veículo automOtor 
assume participação relevante, não ~apenas como merõ meio 
de transporte, mas também, em muitos casos, de sobrevivência 
económica familiar. · · 

Em sessenta dias a partir de sua publicação, e ap61nnaOI-
festar-se o Conselho Nacional de Trânsito, o Podei Executivo 
estará regulamentando esta Lei, passo de alta relevância desti
nado a coibir mais essa ativíd3.de Marginal, que é a do desman
che clandestino e a da conseqüente reposiÇão ilegal de veícl!-los 
à fróta brasileira. 

Antes de encerrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mani
festo meus sinceros agradecimentos aos membros das duas 
Casas do Congresso Nacional que, interPretaÚdo tíeimente' 
o alcance de minha iniCiativa, houveram- po-i &em acolher 
aquela sugestão, hoje transformada em Lei. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCUR
SO: 

LEI N' 8.722, DE 27 DE OUTUBRO DE 1993 
Toma obrigatória a baixa de veículos vendidos co

mo sucata e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ~ É obrigatória ã baixa de veículos, venclidos ou 
leiload.os_ como sucata, nos Departamentos de Trânsito, Cir-

cunscrições Regiorrais de Trânsito e nos.demais órgãos compe
tentes._. 
-------Parágrafo _único. Os documentos dos veículos a que se 
refere este artigo, bem como a parte do chassi que contém 
o seu número, serão obrigatoriamente recolhidos, antes da 
venda, aos órgãos responsáveis pela sua_ baixa. 

Art. 2~' O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacio
nal de Trânsito -=- CONTRAN, regulamentará esta lei no 
prazo de sessenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor ria data de sua publi-
cação. ·· · · 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasilia, 27 de outubro de 1993, 172• da Independência 

e 105• da República. 

ITAMAR FRANCO, Maurício.Corrêa. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL -AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
ninguém mais acredita que a Amazônía comporte um modelo 
de_ desenvolvimento baseado numa produção destinada a su
prir os distantes mercados do Sul e do Centro-Oeste do País. 
No Amapá, por exemplo, que se distancia drasticamente do 
País pela falta de via terrestre e pela fronteira imposta pelo 
rio Amazonas, torna-se -cada dia mais- daro que a vocação 
natural daquela economia é o intercâmbio comercial-com os 
países do hemisfério Norte. 

__ Estou convencido de que o Amapá poderá tornar-se um 
grande produtor de alimentos, notadamente cítricos, para 
abastecer os mercados consu1Tridores dos países do Norte, 
a começar pelas Guianas, o Sutiname e toda a região do 
Caribe. É evidente que ainda precisamos de uma ofensiva 
diplomática nesse terreno, assim como de maiores.- investi
mentos da União na produção agríCofa do meu Estado, mas 
é concebendo idéias que se encontra as soluções. 

A inexistêilda de via rodoVTária ligando o Amapá às ou
tras regiões do País poderá, nesse processo, tornar-se até uma 
vantagem, pois isso facilitará o controle sanitário contra pragas 
e doenças transmissíveiS numa produção agrícoiã.. ESsa é urna 
das rigorosas exigências a serem Compridas na exportação 
de frutas. Em_ minha opinião, além da vocação para a fruticul
tura, o Amapá tem também um excelente pasto bubalino, 
o que lhe abre mais perspectivas no mercado externo. Os 
recursos naturais do Estado propicia-m essa cultura intensiva, 
dando à carne bubalina um custo« baixo. E essa e uma carne 
que já entra na Europa via Guiaria -Francesa, podendo perfei
tamel)te tornar~se um dos itens de expo-rtação do Estado. 

E grande o potencial inexplorado do EstadO, consistente 
numa vasta variedade de· flora e fauna:, além dos valiosos 
recursos naturais e energéticos. Três grandes setOres podem 
constituir um tripé na sustentação econômica do Esfado: a 
agropecuãria, a extração mineral e o comércio.-Apfovando-se ~-
projeto de minha iniciativá pãra ampliar para tOdo o Estado 
a zona de livre comércio, hoje restrita a Macapá e Salltana, 
creio que o Amapá poderá tornar-se um grartde ,entreposto 
para o comércio internacional. 

A experiência dos tigres asiáticos no Pacífico é_ um exem
plo de corno podemos transformar o Amapá num centro de 
competitividade e de penetração nos mercados dos países do 
Caribe, cuja proximidade é maior que a· dos outros estados 
brasileiros. Dessa fe:rma, estaremos promovendo o consumo, 
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facilitado pelo acesso aos mercados ricos do Norte, com produ
tos oriundos da ativídade extrativista e da atividade agrícola 
ou agropecuária. 

Já disse o Ministro do Meio Ambiente, Rubens Ricúpero, 
que um modelo de desenvolvimento sustentável para a Ama
zónia deve ter como centro das preocupações o homem amazó
nico. Em minha opírii3.õ,_estc homem precisa sair do esqueci
mento em que se encontra para o resto do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã_cs. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr._ Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, 
em todo mundo, o crédito agrícola funciona como sustentáculo 
da agricultura, como mola propulsora de toda boa safra. Al
guns países dão tanto valor à sua agricultura que transfor
maram esses créditos em verdadeiras benesses, tão grandes 
e numerosos são os subsídios _concedidos àqueles que se dedi
cam ao cultivo da terra. 

Os pa(scs desenvolvidos, apesar de toda jactânCia em 
contrário, são pródigos na concessão dessas_ facilidades. Há 
quem diga que a agricultura européia não se sustentaria se 
lhe fossem tirados todos os subsídios governamentais~ Prova 
disso é que, na França, por exemplo, basta alguma ameaça 
de redução dessas facilidades para que os agrícultores tomem 
conta das estradas com seus tratares, conturbem o tráfego 
e lancem ameaças ao Governo e à população. 

No Brasil, infelizmente_, a realidade é outra. O crédito_ 
agrícola, muitas vezes, transforma-se num pesadelo p3.ra aqUe
les que dele se utilizam, pois a correção mo-nel:-âria e os encar
gos agravam de tal modo o principal que, não raras vezes, 
a colheita não é suficiente para quitar os débitos, 

Por isso. a cada ano, regras novas são_ criadas, sistemáticas 
diferentes são estabelecidas, não se te rido, chegado ainda a 
um denominador comum, aceitável pelo Go_verno, bancos e 
agricultores. Qualquer adversidade que seja já é motivo de 
preocupaç-ão para -os agricultores, pois só Conseguem saldar 
seus débitos_ bancários com safras realmente _boas_. 

É comum verificarmos, no vencimento dos empréstimos 
agrícolas, o desespero dos tomadores por não terem os recur
sos necessários para se livrarem dos débitos. No rol desses 
desesperados tanto podem estar os rizicultores do Sul quanto 
os cotonicultores do Nordeste, os seringalistas do Norte. os 
cafeicultores do Centro-Oeste e do Noideste. 

Nesse meu pronunciamento de hoje. pretendo enfocar, 
com particular ênfase, a situação deseSperadora- de muitos 
cafeicultores da Bahia, localizados principalmente na região 
de Vitória da Conquista, que riveram a infelicidade - eu 
diria mais, a inserii;atez - de acreditar, anos atrás, no vate 
do Governo, propalado aos quatro ventos: ''Plante que o 
Govern-o Garante". Garantiu nada. Srs. Senadóres. Quem 
acreditou nessa promessa e resolveu plantar café na Bahia 
se deu mal, embarcou numa canoa· furada. Aqueles que não 
desistiram do café ou não reduziram a área plantada, diversifi
cando as s_uas culturas, estão hoje colhendo prejuízos-. O Go
verno, que, antes, foi o grande mentor e _Q grande avalista 
dessa mudança na agricultura baiana, saiu de cena, deixando 
os agricultores entregues à própria sorte e com o pesado ônus 
de honrar os compromissos financeiros assuniidos. 

Efetivamente, Srs._Senadores~ o café implantou uma ver
dadeira revolução na Bahia, a parrir de sua introdução no 
'Estado, na década de setenta, por influência do Presidente 
Ernesto Geisel. Dadas as dificulda_des climáticas e a grande · 

quantidade de pragas que atacavam os cafezais, principal
mente nos estados do Sul, novas fronteiras cafeeiras foram 
aberias. De acordo com levantamentos elaborados pelo lnsti
tutô Agronómico de Campinas - IAC, a Bahia dispunha 
de uma área de aproximadamente 700 mil hectares adequada 
à c_ultura do café. _ _ __ 

Atendendo, então a um forte apelo promocional, farta
mente difundido, os agricultores baianos aderirãm em peso 
à cafeicultura e às nOvas técnicas de cultivo agrícola. No rastro 
do café, toda a agricultura local se modernizou. Técnicasi_1oyas 
de ___ cultivo passaram a ser adotadas, com aração adequada, 
a utilização da irrigação, calagem do sol<?. curvas de nível, 
e, principalmente, com o uso de fertilizante_s_e de defensivos 
contra as pragas. Como conseqüência disso, em terras antes 
abandonadas e que mal produziam para a subsistência dos 
que a cultivavam, hoje vicejarri belãs plantaÇões de feijão, 
milho, frutas e hortaliças. A pecuária, que anteriormente era 
extensiva e de baixa qualidade, tornou-se seletiva e direcio
nada principalmente à produçãO de leite. T'-:ldo isso propor
ciono\!- ta~bém uma gran4_e ~ransformação n_as_cidades,já 
que, segundo algumas estiniativas, ce"rCa de 300 mil empregos 
diretos foram criados, bem mais do que todos os programas 
da SUDENE em toda a s_ua.história. de acordo com Fernando 
Ruy de Almeida, presidente da Çooperativa Mista Agrope
cuária Conquistehse. , 

Com o passar do tempo. entretanto, ·a lavoura cafeeira 
começou a decair. Restringiu-~e_ o us_o_d~ fertilizantes, as técni
cas de manejo foram- s~ndo desleixadas, os preços do caJé 
foram para -baixo. Em conseqúêD.ci3. o que temos hoje, na 
re_giãá, é _-a bã.ixa· prodtftiVidãde .- cafeicUltores dependurados 
nos bancOS e· uril gfanae deSémprego. ---

Fernando Almeida credita ao eXtinto Instituto Brasileiro 
do Café - IBC, a maior responsabilidade pela queda dos 
preços ao café, tanto"int•Úna quanto externamente, e pela 
dirriimiição das nossaS exportações, pois, de agente estimu
lador e protetor da cafeicultura, passou esse instituto a envol-
ver-se em escândalos. . . _ 

Efetivamente, sob o pretexto de acabar com as falcatruas 
e .escândalos verificados na condução de sua administração, 
tomou o Governo a medid-a drástica de extingui-lo, esquecen
do-se de que o sucesso da nossa cafeicultura era também 
devido às pesquisas elabo_radas pelos competent~s técnicos 
dessa instituição. - ------

Posso até aceitar-cOmo benéfica a extinçãO do IBC. Entre
tanto, antes de eü!tivá-la, deveria o Governo ter tomado provi
dênçí~s para que, ao menos, o setor de pesquisa - voltado 
basicamente para_ ç _melhora_rnentq de nossa cultura, desco
berta de variedades mais adequadas ao clima e ao solo, redu
çâOâos Custos e aurriento-da produtividade--fosse transferido 
para a Embrapa, por exemplo, para que todo aquele esforço 
dispendido paulatinamente em vários anos não se perdesse 
irremediavelmente. - -- - -

Todavia, Srs. Senã.dores, o fator mais determinante da 
situação desesperadora e aflitiva em que se encontram os 
cafeicultores baianos, sem som~ra de qualquer dúvida, é o 
ãlto cuSto do crédito agrícola aliado à falta de garantia de 
preços mínimos-compensadores para o produto. 

No entender do presidente da Cooperativa Mista Con
qti.istense, depender de créditos agrícolas é um verdadeiro 
risco e, até, uma atitude que beira _a irr_espons~bilidade: "A 
atividade rural transforma-se, no míriimó; num ã.to" de aUdã:cia 
um tanto irresponsável (para o agricultor) .... As aplicações 
financeiras oferecem-lhe segurança, mais luCros, sem o cons
trangimento de ser tratado como um pré-falido nas ante-salas 
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dos banqueiros. Melhor faria, para si e por sua famHia, em 
destinar suas eventuais disponibilidades a atividades especu
lativas regiamente compensadas com altos rendimentos ao 
mês, com-garantias, ne-nhum comprõmisso social, atendendo 
assim o chamamento do Governo para a ociosidade remu
nerada". 

Para que possamos ter prosperidade no setor agticola, 
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, é necessáriO que se 
dê solução para o angustiarife e sempre presente problema 
do crédito agrícola. E preciso que as nossas autoridades se 
convençam de que a agricultura é tíma atividade de alto-risco 
e, como tal, precisa ser entendida. A. forma que existe para 
compensar esse risco e através de facilidade de crédito e facili
dades para comercialização. Os países desenvolvidos já enten~ 
deram essa realidade; por isso, têm uma agricultura próspera. 
Se quisermos, tambérit nós, ter um setor agrícola forte, se 
quisermos garantir alimento suficiente para a n·ossa população 
e para exportar, só exiSte um-caminho: proporcionar facili
dades ao nosso agricultor para que ele se sinta estimulado 
a plantar. 

Também eu quero, desta tribuna, juntar a minha voz 
ao coro daqueles que julgam ser imprescindível resolver de 
uma vez por todas a situação daqueles agricultores, incluindo 
aí também os cafeicultores, g·ue airid_a tê~ débitos pendentes 
nas instituições financeiras. E preciso que se lhes dêem condi
ções para saldarem seus débitos, ~ando-se tratq_ especial aos 
encargos que gravam esses empréstiriioS-. Ê indispensável que 
esses débitos sejam colocados em condições de poderem ser 
quitados, sem que os agricultOres tenham. de se desfazer do 
seu patrimônio ou mesmo abandonar a atividade rural. 

Se, por um lado, a agricultura brasileira, como um todo, 
e a cafeicultura, em particular, estão passa'lldo por um período 
sombrio, por outro, ·algum alento já pode ser vislumbrado 
no caso desta, através de medidas destinadas a resgatar a 
importânCia do café para a noSsa econoinia.- · 

Internamente, a melhor notícia, em termos de aumento 
de produção, vem do Paraná, onde, através do plantio s~pera
densado, estão-se colhendo cerca de 150 sacas de café por 
hectare, dezessete vezes mais que a média nacional de oito 
sacas e meia no mesmo terreno. 

Externamente, é muito ber{fazeja a criaçã~_ recente Oa 
Associação dos Países Produtores de Café- APPC, que con-

. grega 85% dos produtores, inclusive o Brasil. Como primeii'a 
medida, decidiram esses países reter, a partir deste mês de 
outubro, 20% da produção, com a-·fiJiãlidade precípua de 
diminuir os estoques dos países compradores e elevar o preço 
do café a, pelo menos, 80 centavos de dólar a libra/peso. 

O que se deseja e se espera é que essa Associação seja 
efetivamente forte e influente, a ponto de contrapor-se ao 
poder de mando dos países consumidores, acostUmados a im
por as normas reguladoras do comércio internacional do café. 

Estou, entretanto, convencido de que a redenção da nossa 
cafeicultura se dará quando se conseguir colher mais café 
e de melhor qualidade, a um custo mais baixo_. Es~a mes~~ 
idéia é compartilhada por AméricO Takafuitsu Sato, presi
dente da Associação Brasileira da Indústria de Torrefação 
e Moagem de Café~ ABIC. De acordo co~ ele, para vencer 
a crise por que-·passa a ·cafeicultura brasileira, é importante 
que nos voltemos para o binómio que hoje determina a compe
titividade internacional: qualidade e produtividade. "Para ser 
competitivo no mercado internacional, o setor cafeeiro deve 
buscar um custo de produção de uma saca de caf~ _limpo, 
arábico, em torno de US$75 .00 -o que equivale dizer que 

pr~cisará produzir em torno de 20 sacas por hectare, bem 
ac•ma das 8,8 produzidas hoje" (in Folha de S. Paulo, 2-2-93). 

Esse é o desafio que se apresenta aos nossos cafeicultores. 
Vencê-lo é questão de honra e de sobrevivência. Não é essa, 
todavia, uma missão impossível; para concretizá-Ia, basta que 
Governo, bancos e agriCUltores juntem suas forças e trabalhem 
unidos, descobrindo soluções em que todos possam ganhar 
e não em que só alguns saiam perdendo. 

Para encerrar, desejo deixar bem claro que é absoluta
mente necessário e árgerite. que o Governo regulamente, atra
vés de legislação própria. a cobrança da correção monetária. 

O Supremo, há muitos meses, decidiu, por unanimidade. 
que era ilegal a utilização da TR como referência para paga
mento da correção exigida em contrato. Sua decisão tem que 
ser cumprida. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s_e Srs. Senadores, a 
democracia vive um momento muito especial e controverso 
na América Latina. Se, por um lado, tem crescido o número 
de países que, nos últimos anos, passaram a trilhares caminhos 
áemocráticos, por outro, não são poucas aquelas pessoas que 
atrelam a profunda crise social que atinge o continente justa
mente à democratizaçãO que se verificou- eni várioS países 
da região. 

Nesse sentido, o jornal Diário Catarinense publicou, no 
dia 22 de agosto último, uma extensa reportagem cm que 
o subeditor do caderno Mundo, Antônio Carlos Santos, realça 
justamente a tese de que a Democracia trouxe mais pobreza 
para os países da América Latina. "Se, no passado recente", 
afirma, "a truculência dos regimes autoritárioS era a priilcipal 
ameaça aos latino-americanos, hoje, irofticamentc, a via de, 
mocrática âcabOu produzindo uma situação de pobreza e mar· 
ginalidade que deixa os países fragilizados e muito-presente 
a possibilidade de uma nova era de autoritarism__o'~. 

Citando o respeitado jornalis1a Newton Carlos, argumen
ta o subeditor do Diário Catarinense que uma grande ameaça 
que paira sobre os países da região é_ a trágic_a dualidade 
entre poucos que tém muito e muitOÇque- rião têm quase 
nada. "Divididos entre elites educadas e uma massa que, cada 
vez mais, se afoga na desestruturação dos estados nacionais, 
os países da América Latina só poderão realmente dar um 
passo à frente, quando essa dualidade for resolvida". 

De acordo com Fernando Zumba do,. diretor regional do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, "a 
América Latina é a região do mundo com maior desigualdade 
social, e o que mais pr~ocupa é o aumento constante de latino
americanos nã pobreza". ''Os países latino-americanos'', con
tinua Zumbado, ''mantêm em situação de pobreza setores 
de sua poj)UTãÇãó' qUe oscilam ~ntre 35 e 80 por cento''. 

Luiz Pedone, cientista pOlítico e piofessor de Relações 
Internacionais da Universid~de de Brasnia, citado por Antó· 
nio Carlos Campos; sustenta também que os probl_emas sociais 
dos países latino-americanos, ao invés de se resolverem, foram 
agravados após as mudanças· políticas ocorridas a partir dos 
anos 60. "Basta olharmos as estatísticas que nos saltam aos 
olhos: pobreza e indigência aumentam indistintamente de 1979 
para cá, os problemas sociais e a violência deles decorrentes 
tiveram um grande salto". 
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Para o professor da UnB, as raízes d_esses problemas 
são, além da escassez de recursos financeiros, a falta de políti
cas que privilegiem investimentos em educação e saúde e con
templem programas coerentes de controle da natalidade. En
tretanto, mais do que isso, refle.tem o fracasso da aplicação 
das teorias neoliberais, segundo as quais as amarras da econo
mia deveriam ser totalmente soltas. Em, conseqüência, toda 
a regulamentação e controle do Estado sobre o sistema finan
ceiro deveria acabar. 

Nos países latino-americanos em que essa teoriã foi adota
da, os avanços económicos foraiii notáveis: a inflação foi debe
lada, a economia estabilizou-se. Entretanto, observa o pro
fessor Pedone, "em todos os lugares onde se proclamou que 
o neoliberalismo, com abertura total da economia, foi um 
sucesso, o que se observou, ao mesmo tempo, foi urna degra
dação social imensa, verificando-se aumento do desemprego, 
economia informal, grande número de pessoas vivendo de 
bicos. Basta circular pelas capitais do México, Bolívia, Chile, 
e Venezuela, para se constatar essa triste realidade. Até na 
Argentina, que nunca viveu a questão da fome, é comum 
v~r boje meninos de rua e camelôs"_ 

Em termos práticos e estatísticos, vejamo-s alguns dados 
de países da América Latina, oríginários da CEPAL: no Méxi
co, os salários perderam 40% de seu valor, desde o iníciO 
das reformas. _No Chile, cirii::o milhões de pessoas- quarenta 
por cento da população - ve abaixo da linha de pobreza. 
Em 1991, o produto interno bruto da Venezuela aumentou 
quase 10% e suas reservas internacionais atíilgirarn treze bi
lhões de dólares; em contrapartida, o índice de pobreza atingiu 
42% da população. Na Bolívia, de acordo_ com dados da Uni
cet, a taxa de mortalidade infantil gira -em torno de cem em 
cada mil crianças nascidas vivas. No Brasil, trinta e dois mi
lhões de pessoas vivem na miséri .. a, de acordo com o IBGE. 

Segundo o professor Pedone, o mal do neoliberalismo 
está no fato de_ que esse modelo "trata do problema da econo
mia. esquecendo-se do social, de quem não tem condições 
de vier no capitalisriió selvagem". 

Sr. Presidente. Sr1's Senadoras e Srs. SenadOres, é justa
mente isso o que está a ocorrer nos países que já adotaram 
o neoliberalismo, aquela política do Estado mínimo, de desre
gulamentação total da economia. Não pensem, porém, os 
senhores que esse mal só ocorre nos países em desenvolvi
mento. Também os países_ desenvolvidos estão a enfrentá-lo. 
Se formos analisar O que está por trás da recessão que atinge 
os Estados Unidos, a Inglaterra e, até mesmo, o Japão, lá 
encontraremos o_ neoliberalismo. 

Nesse panorama, verifica-se uma situação totalmente irô
nica e paradoxal: as mesmas nações - notadamente Estados 
Unidos e Inglaterra- que provaram e· amargaram as conse
qüências neJastas des-sa teoria ecoii.ómicá são aS primeiras 
a indicá-la como remédio salutar para soerguer a economia 
dos-patses em desenvolvimento. 

Não são as democracias-que estão a falhar. Sr. Presidente, 
Sr"s Senadoras e Srs. Senadores. O que e"Sfá- fafhando é a 
aplicação exacerbada do neolib_eratismo à econorPia desses 
países. O que está fiilhando é o modelo económico adotado, 
que privilegia números e contas e se esquece do povo. -

Em países em que a presença do Estado foi sempre mar
cante na economia, essa presença não pode acabar de uma 
hora para outra, de forma abrupta e, às vezes, inconseqüente, 
pois, se assim o for, as conseqüências sociais serão desastrosas. 
Basta que analisemos o que está ocorrendo nos países citados, 
para constatarmos que o neoliberalismo precisa sei' bastante 
amadurecido e aperfeiçoado antes de ser colocado em prática. 

Por outro lado, os fatos estão a mostrar 4ue. num futuro 
próximo, só terão estabilidade econômica as nações que se 
organizarem em blocos, aquelas nações_ que somarem forças 
para competir e enfrentar a concorrência dos outros blocos. 
Assim é que os países da Europa já saíram na frente com 
o Mercado Comum Europeu; Estados Unidos, Canadá e Mé~ 
xico unem-se no NAFTA; Equador,_ Venezuela, Colômbia, 
Peru e Bolívia organizam-se no Pacto Alldino; Brasil, Argen
tina, Bolívia, Paraguai e Uruguai empenhaffi-se na consoli~ 
dação do Mercosul; nem bem o tratado de paz do Oriente 
Médio começou a virar rea1idade, já se fala numa organização 
económica que englobe Israel e os países árabes 

Não resta dúvida de que a tendência mundial atual é 
de as nações se uniiem encmercados regionais, o que trará 
como conseqüência maior desenvolvimento económico. maior 
aproximação entre os povos· e, fatalmente, maior desenvol
vimento social. É bem verdade que, em países ~orno os da 
América Latina, algumas reformas precisam ser urgentemente 
implementadas, de modo a desconcentrar a produção e regio
nalizar o progresso; a fixar o homem no campo, contendo-se 
o êxodo rural; a se direcionarem os investinientbs p:fra -a área 
de ciência e tecnologia, com a finalidade de reduzir a depen
dência externa; a melhorar o sistema de educação. de modo 
a extirpar o analfabetismo; a melhorar o sistema de saúde; 
a diminuír-as ·grandes disparidades de renda existentes. 

Não tenhamos dúvida, Sr. P.residente, Sr~s Senadoras e 
Srs. _Senadores, soinente_com essas medidas us paíSes iatino-a
mericanos, e entre eles o Brasil, conseguirão afastar o fantas
ma da pobreza, o fantasma da ignorância, o fantasma da desi
gualdade e, acima de tudo, o fantasma da falta de liberdade, 
tão bem conhecida através de quarteladas e golpes de estado, 
cujo exemplo mais recente atende pelo nOme de "flljimo
rização". 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Wilson Ma_r_tjns. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
na última semana manifestei minha posição favorável â uma 
radical mudança na lógica que comanda a elaboração. análise 
e aprovação do Orçamento da União. ~alisei a sistemáti~a 
atual e pontuei algumas questões que considero fundamentats, 
recebendo, com satisfação, o ·apoio de meus pares. 

Neste momento o Projeto de Lei do Orçamento encon
tra-se novamente no Executivo, que se propõe··revisá-lo e 
corrigir erro-S de origem nele contidos. . 

O MinístériO da FaZenda, porém, tem declarado à Im
prensa que irá fazer mudanças profundas no Projeto de L~i, 
notadamente no que diz respeito a medidas de contençao 
de gastos, visando à redução do déficit público. ~ . 

Não fossem as medidas concretas anunciadas. o propostto 
deveria ser elogiado, mesmo porque o Parecer Preliminar 
do Relator Geral da Comissão M_ist~_de Orçamento já apon
tava erros no tocante a es~imativa de _ç=t_e:Sçimenh? _do PIB, 
entre outros. 

_ O qtfe anuncia o MinistériO da Fazenda são medidas de 
arrocho salarial, como se por esta via o déficit pudesse ser 
contido. Como se o déficit fosse conseqüência da massa de 
salários públicos. . . -.. 

Este é um erro grave. Foi cometido pelo governo anten?r, 
não surtiu nenhum ef~ito positivo do ponto de vista macroec.o
nômico, mas gerou, sim, danos monumentais à máquinà e~ta
tal. 
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O sucateamento do Estado, sobre o_ qual muito bem já 
nos falou o Excelentíssimo Ministro Fefnã.rido Henrique Car
doso, tem, entre outras causas, o tratamento dado nos últimos 
anos ao funcionalismo. 

Reduzir ou conter salários, marginalizar servidores, 4ei
xar de investir em treinamento e na melhoria das condições 
de trabalho, somente leva ao sucateamento da máquina esta
tal. 

As economias que aparentemente podem ser feitas no 
curto prazo comprometem, profundarriente, o comportamen
to da estrutura estatal, no longo prazo. 

O que a equlpe econômica-atual não consegue perceber 
é que, mantendo-se presa ao curto prazo, nada poderá fazer 
para alterar o perfil da crise do Estado~ 

Concordamos que ajustes têm que ser feitos, inclusive 
que devam ser ajustes profiútdos, mas não podemos concordar 
com a volta da visão conservadora, míope e tecnicamente 
desqualificada, que teme mexer no essencial. 

Não podemos continuar tratando a máquina estatal como 
se quiséssemos destruí-la. Mesmo os mais radicais defensores 
do livre-mercado, os lúcidos, não concotdam com a tese do 
Estado-mínimo, defendida irresponsavelmente pelo governo 
anterior. A máquina estatal, também para esses, deve ser 
preservada, as funções clássicas do Estado, mantidas, aprimo-
radas; melhoradas. - -

Mas somente poderemos ter um EstadO eficiente e cum
pridor de suas funções sociais, se o funcionalismo for adequa
damente remunerado, treinado, incentivado. 

A CPI do Orçamento está cumprindo um papel singular 
nesse sentido. E aqui cabe uma consideração. Somente na 
democracia, com liberdade de _imprensa, liberdade para o 
Congresso atuar de forma independente, é que este trabalho 
pode ser executado. Não é a fraqueza do Congresso que a 
CPI está mostrando, mas a sua: força, sua integridade, a neces
sidade da democracia e do Parlamento. 

Pois bem, nesta CPI estão se comptóVando nossas teses. 
O Estado mal-pagador, mal-gerente, mal-planejador, tem da
do margem ã corrupção, à irúilversação dos recursos públicos. 

As obras financiadas pelo Estado são superfaturadas, 
quando não são simplesmente deixadas sem conclusão-ou rea
lizadas sem qualquer critério sério de necessidade. 

Certamente inedidas fortes e competentes nessa ·área re
duziriam substancialmente os gastos públicos. 

A recente medida de separação das contas d_o Banco 
Central e do Tesouro mostraram a inexistência de Parte Consi
derável da dívida pública, que pressionava os jUros, ou pelo 
menos servia de justificativa para fazê-lo, a partir da análise 
dos economistas governamentais. 

O descontrole das contas públicas, recorrentemente- de
nunciado pelo economista Dercio M_unhoz, tem gerado prejuí-
zos incomensuráveis. -

O tratamento preferencial ã dívida externa, com o conse
qüente pagamento de mais de 100 bilhõ~s de dólares nos 
últirrios 8 anos, tem pressionado mais as contas públicas, a 
inflação e os invésfimenios estatais, que os salários dosJuncio
nários. 

Por frm, a manutenção de reservas internacionais, cOm 
remuneração substancialmente menor que _aq~ela dada pelo 
governo brasileiro aos empréStimos externos, ê outra meaida 
sem qualquer lógica. · .. 

Não acredito, porque não tem fundamento lógico, nem 
comprovação na história económica recente deste país, que 
o arrocho salarial dos funcionários irá provocar qualquer mu
dança substancial no compottàf.néntó da inflação. Ao centrá-

rio, o sucateamento do serviço público gerou um aumento 
da sonegação e da evasão fiscal, proporcionou facilidades ex
tras à corrupção e à malversação dos recursos públicos .. 

Respeito a capacidade do Ministro Fernando Henrique, 
tenho certeza dos bons propósitos do Excelentíssimo Presi
dente ~a República_, e_ por isSo espero que não prospere a 
idéia de conter os gastos públicos através de medidas de suca
teamento do Estado e de arrocho sa_ladal dos servidores pú-
blicos. --

Por fim, o Executivo tem anunciado que, ao_ devolver 
o_ Projeto de Lei _do QrÇ3p1ento ao Congresso Nacional, não 
deveria ser-este-emendado. -- ·.o, 

éoncordo, cOmo iá manifestei neste Plenário, que o in~ 
tutq das emendas deve.ser revisto, como tan,hP:i1 deve sê-lo 
todo o processo orçamentário. Porém, não se pode permitir 
que o Congresso_l'facional abdique das prerrogati':'as constitu
cionais_de analisar, emendar, wrrigir ~~provar o Orçã.niêrito 
à luz de critérios rigorosos e lel!i~_imados- pela representação 
popular e federativa. 

Essas duas medidas: o arrocho salarial dos funcionários 
e a pressão sobre o Congresso para que abdique de suas prerro
gativas, são ambas absurdas e devem ser combatidas. 

Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a pã.lavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presídent~, sr~s e Srs. Senadores, 
vanta Catarina celebrou em 1992 o centenário de fundação 
da primeira comunidade Batista em terras catarinenses, _em 
março de 1892, no bairro de Rio- Novo, onde é hoje a cidade 
de Orleans. _ . L_. _ _ _ -

Enquanto o País se debate em uma crise que é, em últiriiã 
análise, uma crise de valores morais, é gratificante para o 
parlamentar poder fazer, desta tribuna, o registro de um even
to que, cem anos depois, continua a semear e a difundir o 
verdadeiro antídoto a todo este descalabro que estamos vendo 

·hoje. 
Na realidade, devemos à der;nocracia, ã liberdade de im

prensa, e à inStituição parlamentar no Brasil o privilégio de 
saber dqs erros, dos desmandos e dos crimes que se cometem 
contra a dell].OCracia_, contra o património do povo e contra 
o próprio povo. 

M~s é a falta de_ verdadeiros valores cristãos o que explica 
o fato de _vermos alguns homens públicos agirem sem remorso 
e sem constrangimento contra os dinheiros públicos, apode
r~ndo-se de recursos que pertencem à comunidade, roubando 
e enganando o povo. 

Mais grave, ainda, e mais lamentável, ~ C<?_}!statar que 
alguns desses malfeitores, se dizem pastores, procuram se 
apresentar perante a sociedade como sendo evangélicos, en
quanto usam as palavras do Evangelho de Jesus Cristo ·para 
melhor roubar. 

Não podemo~ ficar indiferentes a isso, não podemos per
mitit que os filhos de seitas espúrias se valham do Evangelho 
para apunhalar a_ comunidade evangélica pelas costas, para 
enxovalhar a Palavra de Deus. 

Neste momento, Santa Catarina registra a edição do livro 
História dos Batistas Catarinenses, de autoria do pastor Almir 
Etelvina dos Santos, em que são narrados os vários episódios 
de dedicação, co~;agem, devotamento e trabalho que tanto 
contribuíram para a propagação do Evangelho e·m nosso Esta
do. Uma epopéiã- de fervor religioso que se desenrola entre 
nós desde os anos pioneiros da Igreja Batista_ Leta do Rio 

--. 
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Novo até os dias de hoje, com novas igrejas despontando 
em variados pontos do Estado. 

É preciso dar divulgação-a esse tipo de históiíã-, onde
são relatados os aspectos mais nobres e mais admiráVeis da 
natureza humana, pois estes aspectos respondem pela constru
ção de uma sociedade hígida, do ponto-de vista· moral, e 
responsável, do ponto de vista social. 

É preciso· que as pessoas· tomem conhecimento do graU 
de dedicação, da seriedade e do despreendimento e da capaci
dade de servir que conduziu tantos homens e mulheres pelos 
árduos mas gratificantes caminhos do Evangelho, para que 
seja possível fazer-~e uma cl_ara dis_t~l!_çãõ entr~ a·prégação 
do verdadeiro Reino e a venda a qualqUer preço de um reino 
falso e pessoal, onde alguns indivíduos ineScrupulosos se valem 
do texto do próprio ~vangelho para, mais que assaltar a bolsa 
dos incautos, sufocai-lhes o espírito e matar-lhes a alma. 

É bom ver registrada a trajetória heróica da Igreja Batista 
em Santa Catarina,- uma história repleta di:: grandes exemplos 
de dedicação e de serviço. Fatos assim rios comovem, até 
talvez como uma compensação, quem sabe, à divulgação de 
outros tantos que nos envergonham e nos entristecem. 

Verdades que são apregoadas e, por serem vetdadejras, 
carregam em si mesmas uma força, positiva oü negãHVã, mas 
sempre um vetar a nos conduzir, um norte a nos_guiar. 

Por essa razão é que não se pode esquecer o quanto 
é fundamental para o crescimento de cada um de nós, e para 
o crescimento -do nosso País, comct iiin tO-do, que haja uma 
ampla divulgação da verdade, seja ela uma verdade de que 
possamos nos- orgulhar, como é o caso da bela história da 
Igreja Batista cm Santa Catarina, seja ela t.il:na ·verdade qUe 
gostaríamos de jamais ter acontecido, como é o caso dos des
mandos de alguns maus políticos no uso imoral de recursos 
públicos, Q. 

Ambos são fatos verdadeiros, e, como tal, precisam ser 
divulgados, para que cada uma dessas verdades cumpra o 
seu destino; o de exaltar os feitos dos santos, de uma parte, 
e o de alertar os homens de bem contra os feitos dos ímpios, 
de outra parte. 

O que não podemos é esconder embaixo da mesa a luz 
da verdade. Não apenas aquela verdade que nos salva mas 
também a verdade dos ~rro~~ para qu~ ~is erros não se--repitam 
nem proliferem entre nós, e para que os que hoje estão escravi
zado~ ao·erro possam ser resgatados pela verdade. 

E preciso, portanto, dar- ampla divulgaçilo aos crimes 
cometidos contra o património nacional,_para que a" impiedade 
dos malfeitores ·seja cOnhecida de todos, e é fundamental 
que se -dê conhecimento da virtude dos homens para que 
brilhe, acima dos telhados, a luz da verdade; em ambos os 
casos, é a verdade o que está em jogo e, em todos os casos, 
não há santidade longe da verdade. 

É fundamental que a Verdade esteja ao alcance de todos 
pois, como. Sabemos, a nossa-libertaçãO-eStá na Verdade. 

"A verdade vos libertará !" · 

_A Verdade daquele que não se limitou aPenas a apontar 
cammhos de verdade, mas que quis se revelar à ·humanidade 
como sendo Ele mesmo, a própria Verdade. · 

Que a Verdade nos liberte, e nos purifique. 
Que a Verdade, ainda quando nos humilhe e nos entris

teça, possa ser dada ao conhecimento de todos, pois a todos 
interessa a Salvação, e a todos interessa participar do Reino, 
pois a Salvação não se fez para alguns, mas para todos, e 
até mesmo os que erram precisam ser resgatados pelo mistérios 
da misericórdia de Deus._ 

Que a Verdade seja dada ao conhecimento de todos, 
quando conta dos sacrifícios, das lutas e das grandes vitórias 
de uma comunidade, como essa comunidade batista que, nes
ses cem anos de exercício da Caridade, tem o privilégio de 
poder narrar em livro uma parte pequena dos muitos e nume
rosos feitos dos seus antecessores-, ·para que a: -virtude dos 
justos nos ·sirva de exemplo. 

Agradeço ao Pastor Nilton o livro com que me presenteou 
e rendo as minhas homenagens ao trabalho minucioso -e- ·com
petente do pastor Almir Etelvina _dos Santos, autor do livro. 

Congratulo-me com toda a comunidade batista do meu 
Estado e, através dela, com toda a comunidade cristã de Santa 
Catarinã, porque é na luz desse Evangelho que vocés transpor
tam e refletem que está a verdadeira esperança de salvação 
para o nosso povo. -

Que a história da cOriiuõídade batista em Santa Catarina 
pos~ servir de guia e de inspiração a todos os _que, eleitos 
e eleitores, se esforçam por um mundo mais justo, mais huma-
no, mais cristão. -

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente,_ S~ e Srs. Senadores, 
a dramática situação das populações atingidas pela seca do 
Nordeste não apresenta perspectiva de superação a curto pra-
zo. ' 

Por isso, no meu entendimento, duas são as medidas 
que devem ser implementadas pelo setor público para resolver 
os problemas do Nordeste brasileiro. 

--A primeira delas diz respeito à -distribuição gratuita de 
alimentos para evitar a morte de milhões de brasileiros, aco
metidos pela fome e a miséria. 

Sabemos que o Poder Executivo com a Medida Provisória 
n9 354, de 24 de setembro de 1993, convalidada pela de n~> 
363, de 27 de outubro de 1993, definiu as condições para 
aquisiçãO e remoção de alimentos básicOs destinados à popu
lação flagelada pela seca. 

Sabemos, também, das dificuldades materiais e legais pa
ra a execução do programa de distribuição de cesta alimentar 
para as populações residentes nos municípios integrantes do 
polígono da seca, com calamidade pública decretada. 

O Sr. Ministro Alexandre Costa, com a responsabilidade 
e o zelo que o tem caracterizado à frente d_o __ MinistériO da 
Integração Regional, tendo em vista que a sua pasta não dispõe 
de estrutura e nem de recu~os humanos para as~umir a respon
sabilidade de aquisição, paga:~ento e contro-le. em qualidade 
e quantidade dos alimentos necessários aos flagelad-os, resol
veu colocar o crédito orçamentário à disposição do Ministério 
do Planejamento, a fim de que sejam tomadas todas as provi
dências em socorro da sofrida gente do Nordeste. 

Assim, entendo que a primeira medida, que é de caráter 
emergencial, está tendo o encaminhamento devido. com as 
cautelas tomadas pelo Ministro Alexandre Costa, tendo em 
vista os _inúineros problemas existentes na gestão -e financia
mento dos estoques públicos de alimentos, com todas as maze
las fartamente apontadas em tantos escândalos pela imprensa. 

Cabe, agora, ao Ministério da Agricultura, com a urgên
cia urgentíssima que a situação exige, implementar um progra
ma refere_nte à distribuição dos alimentos que irão salvar da 
fome a nossa gente nordestina, tomando os cuidados que a 
lei exige contra a malversação de seus recursos_. 
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Como assinãlei, a situação das regiões atingidas pela seca 
exige do Governo da União, agilidade e eficiência para socor
rer os flagelados, sem se descuidar dos aspectos éticos imbu-
tidos na ação. -

A segunda medida, mesmo entendendo que a situação 
do Nordeste exige uma ação de socorro emergencial, como 
é essa de distribuição de alimentos destiúados à população 
flagelada pela seca, não poderia deixar de, mais uma vez, 
proclamar a necessidade de ações efetivas e de caráter perma.: 
nente que venham a: resolver em definitíVo a problemática 
nordestina. 

Creio que é chegada a hora da bancada nordestina elabo
rar um acordo orçamentário, a fim de financiar um programa 
de irrigação para o Nordeste. 

Não me cansarei de bradar aos quatro ventQ_s _para conse
guir sensibilizar os-meus-pa-res para â necéSsiaa<Ie de resolver
mos de uma vez por todas o problema da seca nordestina. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero dar o meu testemu
nho do esforço do Ministro Alexandre Costa que, não obstante 
as pequenas mas maldosas insinuações de alguns setores inte-

ressados em atingir candidaturas à Presidência da República, 
continua a desenvolver bem as suas atividades à frente da 
Inte_graçiio Regional, dedicando-se das 8:00 horas da manhã 
às 10:00 horas da noite, para atenuar as agruras das regiões 
menos desenvolvidas. 

No último dia 5, liberou para a SUDENE nada menos 
do que 9,4 bilhões de cruzeiros reais para financiar ações 
complementares contra os efeitos das secas no Nordeste. 

Portanto, não são verdadeiras as notícias veiCuladas pela 
imprensa de que o Ministro Alexandre Costa atrasa envio 
de comida para o Nordeste. _ 

Os feitos cámprOva:m o contráiio. 
Solicito que seja dado como lido o aviso 219, em anexo, 

que esclarece totalmente a questão, lamentando o tratamento 
~eviano que é feito por alguns órgãos da imprensa sobre a 
matéria. 

Muito obrigado! 

DOCUMENTO A QtJF.SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: . . . 

MINIST~RIO DA INTEGRAÇAO REGIONAL 

AVISO~ 219 

Brasilia, OS de novembro de 1993 
Senhor Ministro, 

A Medida Provisória n• 354, de 24 de setembro de 1993, convalidada pela de n• 
363 •. de 27 .de outubro de 1993, deli .e condições para aquisiçlo e remoçlo de alimentos básicos 
desun~dos a po~ulaçlo flagelada pela sea.. e autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Segundade SocJal da Unilo. em favor do Ministério da lntegraçlo Regional e do Ministerio do 
Exercito, credito elrtraordinãrio no valor de CRS 5.470.000.000,00. 

A mesma Medida Provisória em seu anigo 4" dispõe que. 

. ~Em decorrência da abenura do presente credito, fica o Ministerio da Jntegraçlo 
R~g1onal autonzado I adquirir produtos alimentícios em volume de ate 1 50 mil toneladas 
onundos ou nio dos estoques da Política de Garantia dos Preços Mínimos, bem como 1 IIT~ 
com gastos e taxas que sejam indispensáveis à remoçlo, segundo programaçlo aprovada pelo 
Conselho de Segurança Alimentar." 

Entende-se, Senhor Ministro, pelo que retrata a Medida Provi..,· mr....n 
urgência na implementaçlo das referidas medidas. hil interesse, ao que par ce, em m 
apro' citados estoqu~s da Politica de Garantia de Preços Mínimos geridos ~a Comp ·a 
Nac1onal de Abastectmento • CONAB, e, ao mesmo tempo, p .. rocura-se preservar~icitude das 
concorrências públicas. 

. ~ 

A Sua Excel~a o Senhor 
ALEXIS STEPANENKO 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Coordenaçlo da 
Presidência da República 
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PI. 2 do A\·110 11" 211 , de 05/11/ U 

O Miniat~rio que tenho a honra de dirigir, em face da limitaçlo de ef'etivoa, 
porquanto a estNtura que dispomos. basicamente, ~ 1 mesma da Se<:retaria do Desenvolvimento 
Regional. nlo pode, como gostaríamos te condiçOca tivénemos, uaumir 1 reaponsabilidade de 
aquisiçlo, pagamento e controle. em qualidade e quantidade. dos alimentos a adquirir. e ademais, 
~ incompreensível que tejam adquiridas e distribuídas quantidades de arroz em cuca. onerando 
transpone, e dificultando ou inviabilizando seu consumo pela populaçlo a ter atendida 

Em assim tendo, solicito de Vossa ExceiEncia o exame do assunto e que teja 
definido o Ministério para o qual o MIR deva prouder a descentralizaçlo do crédito 
orçamentlrio, conrorme raculta o Decreto n• 825, de 28 de maio de 1993. 

Aterio5amente, r 

I i 

-~REALVESCOST~ 
Ministro 

.. BANCO DO BRASIL B~asília(DF), 08 de novemb.-o de 1993. ·-

Tenho a satisfação de conu,nicaJ& a V.ê;c:a. que foi atendido 
o pleito de pat>"Odnio da 52a. Gxposição No~estina de Animais e 
P'""d,.tos De~ivados1 a sei' ~alizada no pe~íodo de 14 a 21.11.931 
em 'Recife-Pé:. · ·-

e.speitosatne.nte1 

~~·"L.Q~0 
.Alei I' ,A .. g,.stinho Callial'i l 

P~sidente 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designado para a sessão Ordináriã de aManhã à seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l75, DE 19?3 

(Em regime_ de ~rgênc!a,, _no.s .termos çlo art. 353, parágrafo_ 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, -em tUrnO !ílüco, dO P"i'"Õje_tO d~ Lei da Câmara 
n'l75, de 1993 (n• 4.153/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República , que inclui a categoria funcional 
de Agente de Portaria no Anexo X da Lei n'7.995, de 9 
de janeiro de 1990._ (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• !35, DE 1993- COMPLEMENTAR 

~6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 

. Regimento Interno) 

De autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de Técnico em Turismo. (Depeildendo 
de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

. (Levanta:se a sessão às 20h30min.) 

ATO N• 550/93 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competênçia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Pir~tQra n9 2, d~ 4 de abril de 1973, e tendo 
ein vista o que-consta do Processo n" 1480/93~6. resolve; Apo
sentar, voluntariamente, FRANCISCO FERREIRA DOS 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c'': do SANTOS, rriatrícula 0736, TécniCO de Indústria Gráfica Legis-
Regimento Interno) __ jativa, Nfvel II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro 

Votação, f';!"m turno único, do Projc!to de ki do Senado de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE-
o"' 135,_ de 1993 - Complementar, de autoria dq Senador GRA~. nos termos 9o ar~igo 40, inciso III, alínea a, da Consti-
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 3.8" dá tei n9 ty.ição dá Repúb~iça Fede_rativa do Brasil, combinado com 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício os artigos 186, inciso li, afínea a e 192, inciso II, da Lei 
do sigilo bancário as pessoas que menciOna, tericto _ ri\' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Parecer, proferido em Plenário, Relator:. Senador José _ SeDado Federal, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos,, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro-
jeto de lei, das emendas apresentadas. · 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1993 

(Em regime de urgéncia, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) · ·, 

Discussão, em turno único, do ProietO ae Le'i d~ Câmara 
n' 59, de 1993 (n• 1.270/91, na .Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões~dentistas. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-4-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1993 

Discussão, em turno úniço, d~ Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n.,. 393, de 1993) do 
Projeto de Resolução n\' 86, de 1993, que autor~za a Prefeitura 
Municipal de Apucarana (PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO, 
Centro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano· 
- PEDU, no valor de até sessenta e cinco milhões e quatro-
centos mil cruzeiros reaiS. -

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• US;•DE 1992 

Discussão, em turno úitico, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 115, de 1992 (n' 4.620/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a doaçãO do imóvel 
que menciona, tendo 

Parecer favorável, sob n' 346, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadariia." 

ATO N• 551/93 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O PresideD.te do Senado Federal, no uso da sua compe
tência re-gfriie-ntal e- regulamerúar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora rt' 2, do 4 de abril de 1973. e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 1684/93-0. resolve aposen
tar, voluntariamente, DAMfÃO SOARES SANTANA, ma
trícula 0323, Técnico de hidúsÚia Gráfica Legislativa, Nívt>l 
II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos ter
rhoS do 3.rtigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso III, alínea a e 192. inciso II. da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993.- Senador 
liulnberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 552193 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua cornpe
téncia 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\' 1645/93-5, reso1ve; apo
sentar, voluntariamente, ROSENILDO BEZERRA DE 
SOUZA, matricula 0717, Técnico de Indústria Gráfica LegisM 
lativa, Nível II, Classe Especial. Padrão IVIM23, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
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os artigos 186, inciso III, alínea a e 193, da Lei n" 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do_ Senado _Federal. 

A TO DO PRESIDENTE N• 553, DE 1993 

Q_ Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi OUtorga-da pelo Ato 
da Comissão Dil'etõra n<>--2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 021.354/93-6, fesolve, 
aposentar, voluntariamente, o servidor JOÃO JACOB 
MENTZ, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40,- inCiso 
III, alínea a, da ConstituiçãO da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, iridSO III, alínea a, 
e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 
34, § 2•; 37; e 41, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com 
proventos integrais, observad~ o disposto no artigo 37, inciso;_ 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 554, DE 1993 

O Presidente do_ Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de confQrm_idade com a 
delegação de competência que lhe foi outorg."ada pelo Ãio 
da Comissão Dírétora na 2~ 'de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 021.429/93-6, reSolve: 
aposentar, voluntariamente, o servidor_ SEVERINO FER
REIRA DE MENEZES, Analista Legislativo, Área deApoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos dq artigo 
40, inciso III. alínea a, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 186, incvisá III, 
alínea a, 193; e .67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim 

com os artigos 34, § 2•; e 37, da Resolução (Sfl n' 42, de 
1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo_ 
37, inciso XI, da Constituiçâo Federal. 

Senado Federal,:ll de novembro de 1993. Senador Hum
berto Lucena, Presidente_ 

ATO DO PRESIDENTE N• 555, DE 1993 

Q_P.r_esidente _do Senado Federal. no uso da sua _comp~
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n_ç;-z~--de"4 de abril de 1973, e tendo 
ein vista O que consta do Processo n° 021.493/93-6, resolve: 

-aposentar, voluntariamente, o servidor MIGUEL VIEIRA 
DA SILVA, Técnico Legislativo, Área delnstalaçõcs, Equi
pamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Ffsícó-c Servi
ços Gerais, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 

, a, da Constituição" da República Feder:;ttiv~ do Brasil, combi
nado com os artigos 186. inciso III, alínea a; e 67, da Lei 
n~ 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 29 37; 
e 41, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos inte
grais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI. da Consti
tuição Federal. 

'. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. ~Senador 
Humberto Luçena, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 556, DE 1993 

O Presidente çlo Senador Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6'\ § 29 , da Resolução n"' 42, 
de 1993 e tendo em vista o que consta no Processo n9 

021.618/93-3, resolve: Designar AGNALDO SCARDUA. 
Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Nível II, 
Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Fede_ral, para 
substituir o Diretor da Subsecretaria Técnica e Eletrónica, 
FC-8, no período de 25-10-93 a 10-11-93, durante o afasta
mento do titular. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 237• SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Dis<ursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES·~ Apelo à 
democratização da comunicação social; votando-se, no 
Congresso Nacional, a composição de membros do Co~se
lho de Comunicação Social, criado há 2 anos pela Le1 n9 

8.389, de 30·12·91. Defesa do Conselho de Comunicação_ 
Social na Revisão Constituciorial, contra correntes que pre-
gam a sua extinção. -

.SENADOR VALMIR CAMPELO, como Líder
Considerações sobre o Editorial do jornal Correio Brazi- . 
liense, edição de 11-11-93, intitulado Apuração ri~ro~, 
sobre as denúncias de envolvimento do Governo do_ Dis
trito Federal no escândalo do Orçameb.to~ Defesa da inte
gridade do Governad?~ Jqaquim Roriz: 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 175, de 1993 (n• 4.153/93, 
na Casa de Origem), de iniciativa do Presi~~nt4! da Repú
blica, que inclui a categoriã funcional de Agente de Portaria 
no Anexo X da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990. 
Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável, 
tendo usado da palavra os Srs. Juta~y Magalhães e Pedro 
Teixeira, fiCando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993- Comple
mentar, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n• 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício do 

sigilo bancário_ as pessoas que mencio~a. Votação ad-iada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1993 (n' 1.270191, 
na Casa de origem), que' disJ)õê Sobre o salário mínimo 
de médicos e cirurgiões-dentistas. Discussão encerrada, 

. após parecer de plenário favorável com emenda que apre
senta, sendo, no entanto, concedido o prazo de 24 horas 
para-emissão do parecer sobre a emenda apresentada. devi
do à discordância do caráter de redação da mesma, após 
usarem da palavra os srs::Airnir Gabriel e Jutahy Maga-
lhães. . 

Redação final do Projeto de Resolução n' 86, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarã:na (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Ba!lco do Estado 
do Paraná S.A. ~ BANESTADO, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. no valor 
de até sessenta e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros 
reais. Aprovada. À promulgação. 

Prójeto de Lei da Câmara n• 115, de 1992 (n' 4.620/90, 
na Casa de origem), de iniciatiVa do Pre~idente da Repú
blica, que autoriza a doa·ção do imóvel que menciona. Dis-. 
CuSSão encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 57, de 1991, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo. 
Apreciação sobrestada, após parecer de plenário favorável 

nos tennos do substitutivo que oferece e contrário à emen
da apresentada. e abertura de prazo para oferecimento 
de emendas ao substitutivo. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Preocupa· 
ções de S. EX" com a possível suspensão das transferências 

""" ..... ···' ··-· -~--.-·- c·,:;;;:.; ~.:.-.. : 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO PEDBRAL 

MANOBL VILELA DE MAGALHÁES 
lllr8tA1r.Oonl do S...do Ped«al 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dfret«llDcollvo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
DintAI< lldailllltra11vo 
W1Z CARLOS BASI'OS 
DJretar Iad•lrill 
PLORIAN AUGUSIO COUI'JNHO MADRUGA 
Din""'AdjuiO 

de recursos aos fundos constitucJonaíS regionais, particu
lannente o do Nordeste, no bojo de ajuste fiscal pretendido 
pelo atual Governo. · -

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Desencanto do 
povo brasileiro com os- diversos_ escândalos de corrupção. 
Editorial do Correio BraziUense de hoje sob o tiiu1o Defesã 
de Brasília. -- -- - -

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Ofício ende· 
reçado por S. EX" ao Ministro da JustiÇa agr3decerido a 
atenção recebida em viagem recente a NOva IorqUe" e sõlicl- -
tando gestões junto a autoridades norte-americanas, no 
sentido de ser localizado o paradeiro de Ana Elizabeth 
Lofrano dos Santos; presU:mivelmente vivendo naquela ci-
dade. _ 

SENADOR NEY MARANHÃCf, como Líder_::_ Cih
municado do Presidente do Banco do Brasil informando 
o patrocínio por aquele banco da 52~ Exposição Nordestina 
de Animais, a realizar-Se de 14 ã--zr- do corrente mês, 
em Pernambuco. 

SENADOR MARCO MACIEL ·.:.;.Considerações so, 
bre o Seminário, realizado em Recife n-os diaS 21 e 22 
de outubro último, intitulado O S-emi-Árido no Mundo 
-Uma saída econôrriica, promOvido peta "Souzã CruZ SI A~ 
com o intuito de incorporar as terras -semi-árldas nordes
tinas ao -sistema produtivo nacional. 

SENADOR JOÃO FRANÇA- As origens âo orÇa' 
menta público: Apoio à extincão da Comissão Mista de . 

DIAR!o DO CONGiu!s9o lrJICIDNM. 

ASSINATURAS 

--------·---------0$~ 

Planos, Orçamentos Públicos é Fiscalização. Proposta de 
tramitação do Orçamento pelas comissões técnicas perma
nentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Encontro esta· 
dual da Juventude Socialista do PDT, ocorrido em Guara-
puava --se. -

SENADOR OúACIR SOARES -Lançamento da 
2~ edição de ''TurismO e Indústria", publicação da Asso
Ciação- Brasileira de Agências de VTagens. Poss~ da s~: -
Warly Nascimento na presidência region-al da Associação 
Brasileira de Agêndiils de Viagens, .de Rondônia. 

são 
1.3.2 - Designação da Orde~ do D~ ~a próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - ATO DO PRESIDENTE 

N'557, DE 1~93 

3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 

N~ 74 e 75, DE 1993 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

-6..:. COMPHSIÇAÓ DAS COMISSÕES PERMANEN-TES ___________ -

Ata da 2378 Sessão, em 12 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura~ 

Presidência dos Srs. Chagas Rodriques e Nelson Wedekin 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SENHORES SE
NADORES: 

Affonso Camargo _ Aluizio Bezerra __ Ch~gas Rodrigues_ Epi~ 
tácio Cafeteira _ Jutahy Magalhães _ Magno Bac~lar _ Marco 
Maciel _ Mauro Benevides _Pedro Teix_eira __ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) : A -lista de 
presença-ác""'uSa o compareCimento de lQ Sis. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos oS nossos trabalhos. 
Não há expediente a s·er lido. 
Concedo a palavra ao·nobre Senador Jutahy Magalhães, 

primeiro orador inscrito. --- -
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OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PS))S,..,-Bi\. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,' Srs. Senadores~ recon
quistada, mediante sucessivos e complexos movimentos políti
co-sociais, nossa ainda incipiente democracia descortinou a 
possibilidade de extensão da cidadania a pateelas mais amplas 
da sociedade. Direitos res~atados, lilierdades ;reconhecidas, 
a população brasileira deixou sua posição de excluída ante 
as decisões que determinam os seus- destinos, constituiu-se 
como sociedade civil, consciente de suas prerrogativas, mas 
também de suas responsabilidades na construção da demo
cracia plena. Da mesma forma, o Estado "instaurou um pro
cesso de revisão de sua atuação, de sua dimensão, redefinindo 
os conpeitos de público e estatal, aproximando-Se mais do 
corpo social que representa. ,'7' __ 

Em busca de uma nova ordem institudonar, pautada por 
relações mais transparentes e democráticas entre a sociedade 
e os poderes constituídos, operou-se uma redefinição de códi
gos, conteúdos, estratégias_ e prioridades __ a serem c_onjunta
mente edificados e adotados. Nessa acomodação de papéis 
no jogo político-social, já não eram suficientes aperias as trã.di
cionais esferas de participação política, como paitidos, escolas, 
igreja-, únicas minimamente possíveis- dUrante o_ regime de 
exceção. Outras instituições, com dinârriicãs diferentes e que 
melhor se conformassem ao desenvolver dos acont~cimentos, 
foram procuradas: legitirriafãm-se Sindicittõs~ multiplicaram-se 
as formas associativas de participação popular..... _ 

Elementos fundamentais nesse processo de mudança nas 
regras até então estabelecidas (ou impostas), os meios de 
comunicação eletrônicos surgiram OOino espaços alternativos 
de resistênêüi e discussão das tensões sociais que se. criaram 
no bojo da disputa pela satisfaçâo de intereSses antagõiticos. 
Mais ainda, como-possibilitador es de uma ampla disseminação 
e publicidade dos fatos cotidíanos ~e uma nação em processo 
de mudança. Verifica-se a expansãó--diOferta de informaÇOes 
disponíveiS, -com ampliação incontestável do público receptor 
e das fontes de informação; ensejada pela derrubada gradual 
dos mecanismos censórios e sustentada ·por uma eficiente e 
sofisticada rede de infiil-eSüüfufa de comunicações montada 
dentro da lógica descnvolvirnentiSta doS goVernos militares .. 

Paradoxalmente, entretanto, essa disseminação de men
sagens autónomas· e dissociadas da ideologia do Gove_rno, 
não significou, comO serüi-.desejável,-urn.a satisfação do direito 
indelével do cidadão a ser correta e plenamente informado. 
Antes, o novo ator, --que emergiu no· processO de transição, 
como porta-voz da sociedade, logo assumiu tendências de 
monopolizar o debate ao adquirir um discurso ditado unica
mente pela lógiCa merCantilista. Embóra utilize para trans
missão de suas mensagens bens de caráter público, assim en
tendidos os meios de comunicação·eletrônicosde massa, apro
pria-se desses espaços para concretização do seu próprio pro
jeto individual. Concedidas pelo Podér Público à exploração 
de terceiros, as emissoras de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens constituem instâncias privilegíadãS de ~isselriíriação 
de valores e idéias que devem satisfação- primordial ao inte
resse coletivo e às necessidades maiores da população. Assisti
mos, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à utilização 
indevida desses canais de informação, à maní(mlação das men
sagens veiculadas, à prevalência do interesse privado sobre 
o iõ.tetesse públiCo. Controlados pelo capital, corifigurarn-se 
inacessíveis à maioria da população' agudizando, por isso mes
mo, as desigualdades económicas no seio-da sociedade e, por 
conseqüêricia, contribuindo para a e-xclusão social daquelas 

,_pa~celas da população que não conseg~em ating~~ o padrão 

desejá-yt;_l peia lÓgica do consumismo. O receptor desempenha 
papel de mero assistente do espetáculo televisivo ou radiofô
nico, sem possibilidades palpáveis de interferir no processo 
comunicativo. 

Atento ao poder desmedido e injustificado conferido por 
esse modelo de comunicação essencialmente comerçíill e con
centrador a poucos grupos privados que detêm a pri~azia 
da informação, o Con,_stituinte de 88 concebeu a criação do 
Conselho de Comunicação Social como órgão a-uxiliar do Con
gres~o Nacie:nal nas questões relativas à comunicação. A edi
ção da Lei n' 8.389, de 30 de dezembro de 1991, significou 

__ um dos momentos mais promissores -com vistas a dar nova 
dimensão às relações do Estado, como poder concedente e 
procurador da sociedade, nesse particular, com _o.s concessio
OáriOs de effiissoias de rádio ·e televisão. Estava abertO () 
caminho para uma Convivência rilã.is democrática entre os ata
res envolvidos no processo de comunicação de m. ssa em ii osso 
País, a exemplo do que ocorre em nações mais desenvolvidas. 
-~g~!im~~do por s~a composiçãq plural, forma por represen
tantes patronais e das _categorias profissionais envolvidas com 
a área, além de cinco membros da sociedade civil, o Conselho 
Configurou a garantia de uma visão p-iecisa da re-aiídãde e 
das ne.cessidades mais prementes do s_etor, bem como a inde
pendência e a desvinculação político-ideológica das decisões 
a serem tomadas. -

Quase dois anos após a sanção do diploma legal que 
o çriou, no entanto,_Sr. Presidente, Srs. S.enadores, o Conse
lho de Comunicação Social continua a ser apenas uma pro
messa de instância democrática de discussão _dos problemas 
da comunicação de niassa em nosso País. Embora resultante 
de acrudo fírmadO entre representantes do Fórum Nacional 
para a Democratização da Comunicação e do empresariado 
da GQmunicação, como ABERT - Associação_ Brasileü:a de 
Emissoras de Rádio· e TV, ANJ . Associação Nacional do 
Jornais, e ANER - Associação Nacional de Editores e Revis
tas, com a mediação de_ parlamentares, __ sua instalação tem 
sido permanentemente obstruída por interesses escusas que 
não admitem práticas democráticas no trato da coisa pública. 
Rompem acordos selados, manobram nos bastidores no afã 
de manter, a qualquer preço, o poder ilimitado conquistado 

às custas da exploração de um serviço_ de_ ~atureza pública. 
Defendem, de maneira cega e ül.transigente, o monopólío 
dos meios e da informação, o controle na disseminação de 
seus próprios valores.e concepções, nem que para isso acabem 
por contribuir para o retardamento da democratização plena 
do País. 

Sr. Pfesidente; Srs. Senadores, o longo e penoso caminho 
rumo à democracia, passa necessariamente pela democrati
zação da comunicação. Entendida como o processo mediante 
o -qual o indivíduo transforma-se em elemento ativo e não 
simples objeto do ato comunicativo, a democratização da co
municação significa a diversificação do conteúdo das mensa
gens intercambiadas e aumento do grau e qualidade da repre
sentação social na sua dinâmica. O COnselho de Comunicação 
Social não pode integrar aquele conjunto de iniciã.fivas que 
passam à História como meros conceitos ou declarações de 
intenções, mas como uma decisão que_ signifique aÇão firnie 
e efetiva para- um real equacionamento dos problemas que 
dizem respeito à comunicação social. 

O Congresso Nã.cional não pode furtar-se ~ assutnir a 
sua responsabilidade e prerrogativa nesse episódio. Apenas 
de sua decisão soberana deve depender a instalação desse 
fórum democrático por excelência. A -protelação da votação 
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de sua composição denuncia interesses-espúrios: distanciad-Os 
dos anseios maiores da sociedade brasileira.; 

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, estruturas roais de
mocráticas de comunicação são exigêilcia-da NaÇão. COnclamo 
os ilustres Pares à imediata votação da composição do Conse
lho de Comunicação Social, sob pena de compactuar-se· os 
desmandos existentes nas relações de comunicação em nosSo 
País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a comunicação social do 
País tem sido praticamente uma obsessão da minha parte. 
Estamos vivendo um período da vida democrática brãsileira 
em que há necessidade de se levar· informações corretas à 
opinião pública, com o cuidado devido, para que o cidadão 
possa ter condições de fazer suas análises, e não infói .. 'l.ções 
que interessem apenas a uni lado, que atendam somt.:nte ao 
aspecto p~lítico: '?'-! ao aspe~to económic?. 

O Sr. Maeno Bacelar-. Permit.!:~~Y:... ~~.~mapa~? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Ouço, com 

todo prazer, o aparte· de V. E~, nobre Senador Magno Ba
alar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Jutahy Magalhães, 
infelizmente, o assunto que V. Ex~ traz, nesta sexta-feira, 
a debate encontra lim plenáriO vaziO. Na realidade, trata-se 
de tema da maior relevância para que reencontremOs os cami
nhos da democracia e, como disse V. Ex~, a participação do 
ouvinte. Há que se fazer, num regime democrático; imprensa 
livre, mas com responsabilidade. O monopólio, a manipu
lação dos grupos ·mais poderosos do nosso País, com relação 
às comunicações, impe-de que isso aconteça. Em alguns esta
dos, as notícias são veiculadas apenas no interesse ou na defesa 
de grupos, arrastando ao desrespeito as que não pertencem 
a esses grupos. No meu estado, grupos poderosos que o domi
nam há mais de 20 anos, proprietários de todos os canais 
de rádio e televisão e até. dos jornais, tentam, por estarem 
sendo atingidos pela onda de protesto e clamor da população 
ctrntra a corrupção, arrastar os que D.ã"õ" tém veículo de comuni
cação ou: que não se podem defender para a mesma vala 
comum em que se encontram. Trabalhei, no Maranhão, em 
rádio e televisão ·por mais de 50 anos, em todos os .setores~ 
Há poucos dias. convidado pela rádio de uma igreja, compa
reci a um debate sobre reforma cons_titu_c!qnal, mais especifi· · 
camente sobre direitos da mulher. Na oportunidade, disse 
eu que. não obstante o fato de ter sido criado naquele estado, 
há 5 anos eu não dizia um "alô" pelo microfone. É estarre
cedor, porque se trata de um Senador da República- atuante, 
modéstia a parte -, que cumpre as suas Obrigações. O povo 
toma conhecim~nto apenas daquilo que os que manipulam 
a opinião pública e dominam esse setor julgam necessário. 
Graças a Deus, o fato de haver antenas parabólicas e trans
missão via satélite faz com que o povo ouça, assista e tome 
conhecimento do mundo, não se precisando ater às notícias 
daquelas que não retransmitem os sinais locais. É uni avanço. 
Há poucos dias. quando da realização de sessão solene que 
comemorava o 21~ aniversário do sistema TELEBRÁS, o no
bre Senador Cid Sabóia de Carvalho fez um pronunciamento 
dentro dessa linha. Para felicidade nossa, sabemos _que não 
estamos sozinhos a apontar os defeitos e necessidades da co
municação social. O assunto me interessamuito,_posto que, _ 
como eu havia dito anteriormente, ·vivi nesse seiof durante 
toda a vida - nunca resisti quando V. EX!' aborda o tema. 
Por essa razão, quando em meu gabinete ouvi o" início do 
pronunciamento do Senador Cid Sabóia de Carvalho, deslo-

que"i-me átê e"ste pleilái1o par~ á_ss~_~tir ~guele importante dis
curso; Há que se regulamentar questõeS refereD.te~s-·à c·omunl-· 
cação social; há que haver participação muitO maior da Sacie~ 
dade. Todos reconhecemos e defendemos a imprensa livre, 
desde que seja comunitária, desde que respeite a cidadania 
do povo brasileiro. Parabéns a V. _EX{'. Conte conosco para 
a reglllamentação e pare~;_ a ~rovação dos projetas de V. Exa . 
que Se arrastam por muito tempo nesta Casa. 
. O SR. JUTAHY MA.c-At:HÃES- Agradeço pela soiicia

nedade e concordo com V. Ex~ quando diz que é lamentável 
fala.rmos sobre este ass_unto com um plenário praticamente 
vazto de manhã sexta-feira. 

Eu diria que nós, no Senado, tentamos fazer repercutir 
n?ssas opiniões. Alguns têm melhores condições junto à mf~ 
dta, outros não; mas todos c;Jeixamos bem expresso o nosso 
P:~samento, o que faz com que_nossa consciência fique tran
quila em relação ao que fazemos, ao ·que expomos e ac que 
procuramos transmitir à sociedade .. 

. Sr. Presidente, Srs. Senadores, se atentarmos bem para 
o dtscurso de ontem, do nobre Senador Pedro Simon este 
é u~a espécie de país .. surrealista, veremos que é uma defesa 
prévta para. uma posstvel acusação, com prazo determinado, 
que será fetta sem levar a atenção àquelas manífestãções ·e 
aos documentos apresentados pela parte que poderá ser acu~ 
sada. . · 

Ora, Sr. Presidente, não vejo esse ·tipo de cOisa em país 
nenhum. · 

Agora, somos também culpados. Nesse caso, por exem
-pi~, do conselho, estamos, praticamente, há dois anos com 
o Conselho criado e até hoje não votamos para estabelecer 
a sua composição, e essa votação depende do Congresso Nã~ 
cional. Atendendo a quê? Atendendo a lobbies.daquelas em~ 
presas que não querem ver o conselho criado, porque a própria 
ABERT, em nota pública, já decl~r~u ql}-e uma das suas preo~ 
cupaç6es, na Revisão Constitucional, será a extinção desse 
conselho. 

Veja V. Ex~ até que pOnto vamos, .de não termos condi~ 
ções, dentro do Congresso .Nacion~I. de aprovar os nomes 
para a composição de um conselho que foi aprovado por nós, 
çl.e_acordo com~ própria sociedade envolvida nessa matéria! 

. ~sr:·PreSícfelt~ dessa maneiia-:- Yeffios-que não é possível 
apenas ficar aqüi criticando os erros que são cometidos, os 
excessos, nessa fúria de denúncias que estamos atravessando, 
porque não são somente denúncias decorrentes da imprensa 
mas, também, e, possivelmente, da maiori~ _de nós próprios 
congressistaS. São informações apressadas, sem o devido cui
dado de ouvir a explicação da outra parte. Isso porque temos 
que fazei notícia. Muita gente, para aparecer na televisão 
e nos jornais, precisa fazer Dotícia. Nessa hora é preciso muito 
cuidado, para evitarmos as injustiças que, infelizmente, estão 
sendo cometidas a cada instante. . -··· . -

-Onteiii-:-tiVémos aqui vários Senadores manifestandO .uma 
opinião a respeito de um Çolega nosso, que está exercendo 
o Ministério, mas foram críticas feitas àqueles Senadores que 
deram a opinião favorável, porque nessa hora a divulgação 
da defesa não interessa, é um ato 11uase que de lesa-majestade 
alguém defenqer uma pessoa que está citada. Mas isso não 
interessa, não preocupa àqueles que devem informar a opinião 
pública. Porém, uma ac!:ISii_ção, essa .tem imediatamente a 
divulgação Q~cessária. , 

Não sou daqueles que consideram que uma simples sus
peita deva levar uma autoridade a dispensar seus auxiliares. 
Não concordo com esse ponto de vista, porque deve haver 
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uma confíança mútua eiltre as parteS~ e uma suspeita não pode 
quebrá-la, porque na hora em que a autoridade deixa quebrar 
essa confiança:, poi'_ uma méra_s-uspeita, nãô há ação adequada 
para fazer respeitar a integridade-e-ã.-liOnorabilidade do seu 
auxiliar. Por isso discordo desse ponto de vista. 

Sr. Presidente, ficamos batendo e rebatendo, aqui, sobre 
fatos que já são por demais cónhecidos. A minha preocupação 
com os meios de comunicação é uma obstinação, quase uma 
obsessão. 

Preocupa-me um projeto que apresentei, cuja tramitação 
será longa, demorada; mas C9~9 o relator é urna, pessoa que 
merece a minha confiança e como teriho certeza QUe somente 
em razão das suas preocupações atuais -:-:-_qui são mÜito'graves 
e muito importantes - é que esse parecer ainda não está 
pronto, logo que o parecer esteja prOnto procurarei trazer 
esse projeto ao plenário, a fim de que esta Casa decida "sim" 
ou "não", mas decida, assuma súa responsabilidade. Não vou 
desejar e vou tentar não permitir -que esSe projeto fique nas 
gc_~.ve.tas. Farei todo o esforço possível para que, antes de deixar 
o mandato desta Casa, no final do próximo ano; tenhamos 
decidido, assumido uma responsabilidade que é nossa. Não 
vamos ficar escondidos apenas pela omissão. Vamos definir 
o nosso posicionãniento pelo voto. . . 

Este é o compromisso que tenho coiiligó mesmo: de fazer 
com que esta Casa vote esse projeto; não importa se é para 
derrubar ou não, mas para votar, para decidir, como espero 
que esta e a outra Casa decidam _e escolham os membros 
do Conselho Nacional de ComuniCãçãõ, porque esta é a nossa 
obrigação. Não podemos ficar na base da omissão, empur
rando com a barriga uma decisão que é do Congresso Nacio-
nal. _ _ 

O Sr. Mauro Benevides- Perrriite"-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 

prazer. 
Ó Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jutahy Maga

lhãe_s, penso que estou no dever de prestar a V. E~ alguns 
esclarecimentos sobre a composição do Conselho de Comuni
cação que decorre de uma norma imPositiv3 da Carta M3gna 
em vigor. Diria a V. Ex~ que, no exercício da Presidência 
do Congresso Nacional, me empenher a fund9 no· sentido 
de formalizar a criação do conselho. Realizamos sucessivas 
reuniões com as entidades diretamente interessadas na forma
ção desse colegiado; chegamos mesmo a elaborar, como lista . 
de sugestões, um elenco de nomes para compor o Conselho 
de Comunicição. Mas, corno V. Ex• deve entender, esse con
selho terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional. As 
dúvidas começaram, então~ a remanescer em fuiição das inda
gações que se formalizavam diante de mim, Presidente do 
Congresso. Colno será 'essa processtialíStic3 de votação? Em 
chapas isoladas? Em chapas-iiltigfãiS'? Há posSibilidade de 
alteração de nome, pelos parlamentares, em relação àqueles 
treze integrantes - salVo engano - do Conselho de Comuni
cação? Todas essas indagações·, que evidenciavam, sem dúvi
da, o grande interesse pela formação desse conselho, fizerain 
com que se retardass.e, pela falta de um consenso - que afinal 
não se chegou -, a aprovação do Conselho de ComUnicação, 
que se origínou de uma idéia luminosa do nosso-saudoso com
panheiro Senador Pompeu de Sousa. Qu-er<i; então, dizer a 
V. Ex• que houvé, da minha parte, um empenho em dar 
eficáCia àquele dispositivo corlstituciOiúlT. Mãs; famentavel
mente, as sucessivas protelações que decorreram de Solicita
ções de lídere&~'para contato com suas bancadas, tudo isso 
impediu que eli jGgasse, na Oi"de-ID do Dia, para uina delibe-

ração conclusiva e final, aquela listagem, fepresentaild-0 as 
primeiras sugestões para a composição do Conselho de Comu
nicação Social. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX' 
este esclarecimento, mas considero, Senador Mauro Berre
vides, que isso vem em socorro da minha preocupação._Porque 
veja V. Ex~ que, há dois anos, o conselho está formado, legal
mente criado. Recordo-me do tempo que levou para ser cria
do; recordo-:me do tempo que levou para a sua tramitação 
no Sen::ido Federal, a lUta do nosso qU.e"rido ex-Senador Pom
peu de Sousa, e também a luta daqueles que não queria:" 
que fosse criado- não vou citar os nomes agora, mas podena 
citá-los; a luta de companheiros nossos que tu-do fizeram para 
impedir a criação desse conselho. 

. V. Ex~ fala sobre a questão do consenso. O problema 
desta Casa é não acreditar na decisão da maioria. Se as lideran
ças começam a buscar o consenso -- e esse consenso deve 
ser sempre buscado, mas nunca ser a razão da falta de decisão 
e o consenso não é encontrado, temos de partir para uma 
decisão democrática, da vontade da maioria. 

Até hoje, dois anos passados, não chegamos a uma solu
ção de como votar. Não é possível isso! 

E, por HcoincídênciaH, a:· Abert já declarou publicamente 
que vai lutar para a extinção do conselho. Então, por Hcoinci
dência", essa tramitação demorada também é em razão da 
preocupação do lobby para evitar que esse conselho seja insta
lado. 

O Sr. Magno 86celar- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Pois não. nobre Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacellll"- As explicações do nobre Senador 
Mauro Benevides alertam para um fato que V. Ex• Já Sãlíen~ 
tou, mas sobre o qual não me poderia calar: de que a influência 
das lideranças é condenável. Quando não se encontra o con
senso nas lideranças, o resto da Casa não participa~ Eu queria 
também ratificar que não data de apenas dois anos a criação 
desse conselho, porque já me encontro nesta Casa no final 

. do terceiro ano, e quando aqui cheguei já não se falava nesse 
assunto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A transformação .em 
lei foi em 1991. Porém, aqui no Senado, realmente pãSsou 
ainda na legislatura passada, no tempo do Senador Pompeu 
de Sousa. Recordo-me perfeitamente da sua luta, como não
Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 

·assistia de perto a todas as nossas reuniões_, para ver se conse
guia aprovar na Comissão esse projeto da sua autoria,- o da 
criação do conselho. 

Foram feitas vádas· negociaç6es par~ a- formação desse 
conselho, com a participação dos representantes da sociedade 
nessa área de comunicações; foi um parto difícil, a fórceps, 
mas conseguimos criar o conselho; porém, não foi possível 
depois instalá-lo; porque há uma luta de interesses de alguns , 
para qiie isSo riãO ocorra-. _ ~ - . - - , 

Falamos da luta do lobby no Orçamento e em outros 
setoreS, mas também há a luta do lobby das telecomunicaçõe_s. 

Por essa razão, discutindo com o ilustre representapte 
dessa área, ex-companheiro nosso, pessoa por-quem tenho 
respeito e admiração, eu dizia que, quando falo em monopólio 
das telecomunicações, separo em dois peritos essa q-uestão: 
Primeiro, vejo uma conveniência de termos verbas para am
pliar a parte técnica dessa área que, infelizmente, está sendo 
sucateada por falta de recursos do Governo e por má adminis-

··· ' 
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tração, principalmente no perfodo do --Governo Sarney, que 
tinha um miriistrO que nãO se preocopàva corri essa queStao 
técnica do seu ministério. Aquele avanço tecn·otógico alca,n
çado no tempo do regime autoritário foi perdido_ Do tempo 
da democratização, principalriú~nte no primeiro período de 
governo democrático. _ · 

E o que vejo também é 4ue hoje esse poder está conceh
trado na mão de uns poucos:: V. Ex\ no Maranhão. tem 
o exemplo de que alguém controla os meios de comunicáção 
no estado; se formos para Alagoas-,-vetetJ:iõS- <.]_üe alguém con
trola os meios d~ co~un_icação naq-Uele estado; se formos 
para Sergipe, veremos que lá o mesmo acoq.tece: se formos 
para o meu estado, também constataremos a mesm-a SítuaÇãô. 

Isso tudo demonstra a maior-falta de_interesse da'no_ssa 
Casa do Congresso Nacional em trabalhar pela democrati
zação da informação. Para mim, este é um trabalho que deve 
ser executado de imediato. Enquanto permitirmos que haja 
a manipulação da opinião pública, através_~os m~ios de Coffi~
nicação, estaremos dcsservindo a dcmocrã.cia. E: o papel desta 
Casa é servir a democracia~ E nós não fazemõs isso .. 

Não fazemos isso por quê? O que nos impede de traba
lharmos a favor da democracia deste País? É omissão, apenas? 
Ou é submissão à vontade daciueles que hoje têm o poder? 
Não o poder político, mas o poder económico dos meios de 
comunicação. E esse poder faz com _que se transforme num 
poder político, em que se crié um Caridid3to, eleja-se esse 
candidato - e que deu nessa porcaria que todos sabemos, 
corn a qual convivemos. · 

Sr. Pfesidente e Srs. Senadores, nos dias de ~sexta-feira 
sempre me refiro que falo para os Senadores vestidos de azul: 
são as cadeiras vazias deste Senado; mas agora há ilustres 
personagens sentados nestas cadeifas ... 

O Sr. Magno Bacelar- Mas os que aqui estão prestam 
muita atenção ao discurso de V. E r - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX' 
a gentileza. 

Talvez tenha me excedido no tempo, mas'não me exce
dido na minha revolta íntima, particular, havendo manifestado 
tudo o que sinto, toda a preocupaç_ão que tenho e toda a 
revolta que me possui de permitirmos e~sa manipulação que 
existe da opinião púbHca. 

Vamos tentar trabalhar para fazermos com que a demo
cracia possa sobreviver através de uma boa informação para
a sociedade! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente __ (Mu_ito bem) 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peç~ a 

palavra para uma breve comunicação, na qualidade de Líder 
Qo PTB, no exercíciO da Liderança. _ . 

O SR. PRESIDEN'I'E (Chagas Rodrigues).:_ V. EX' tem 
a palavra, na forma regíinental. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Como Üder. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em façe _dos acontecimentos 
que a imprensa vem notician4o. çom respeito ao Governo 
do Distrito Federal, gostaria apenas de ler rapidamente o 
editorial de ontem do Correio Braz_iJiense, que retrata aquilo 
que também pensamos, intitulado "Apuração Rigorosa: 

"As fitas gravadas "sobre conversas mais ou menos 
comprometedoras entre o afastado secretário particular 
do Governador do Distrito Federal e um empresário 
da aviação- civil, do ramo de táxi-aé_reo, remetidas à 
CPI do Congresso Nacional que investiga irregulari-

dades no Orçamento da União, mereceram, da parte 
do Governador Joaquim Roriz, uma reação pronta e 
eficaz, que foi o afastamento de seu auxiliar próximo 
e a criação de uma Comissão de Inquérito Adminis
trativo.-Determinou o Chefe do Executivo uma apura
ção ampla _e rápida do~ fatos relacionados com as con
versações- telefónicas, a fim de que não paire nenhuma 
dúvida sobre a lisura dos seus atas administrativos 
à frente do GDF. E, s~ necessário, determinará a puni
ção dos respõiisáveis por eventuais negócios ilícitos tra-
mados à sombra de sua confiança. - -

O episódio merece a reflexão_ da opinião pública 
do Distrito Federal. O Governador Joaquim Roriz, 
que ocupa o Palácio do Buriti pela segunda vez, sendo 
agora por um mandato confiado pelo voto popular e 
sempre apoiado pela esmagadora maioria da opinião 
pública, como o demonstram numerosas pesquisas de 
institutos especializados, é um administrador que tem 
merecido o respeito de todos, inclusive o de seus adv-er
sários, pelo ritino de trabalho e ~.e operosidade que 
imprimiu à adminiStração do Distrito Federal. 

A sua obra administrativa. -que se subdivide em 
numerosos atos concretos em favor da população brasi
liense, sobretudo das mais carentes, não pode, de uma 
hora para outra, ser 9_i~inuída ou __ esquecida por um 
episódio lamentável, -mas infelizmente comum na admi
nistração pública, que é a infidelidade de algum auxiliar 
de confiança, porventura flagrado em atos moralmente 
condenáveis de advocacia administrativa, seja ou não 
com propósitos de obter vantagens políticas ou p~cuniá
rias.- O Governador foi rápido e eficaz na sua decisão 
de afastar seu assessor de confianç-a e_, mais do que 
isso, cte criar yma comiSsão de inquérito, integrada 
pelo Procurador-Geral, por um delegaP.o de Polícia 
e por um diretordo Centro de ..:\ss_is.tência Judiciária, 
para -investigar, até o fundo, o lamentável episódio. 

Esses são dois fatos concretos: uma suposta ação 
de de'sonestidade e um ato da autoridade superior de
terminando o afastamento do auxiliar e a abertura de 
inquéríto, -que ·pode- terminar tanto nã Conclusão de 
culpa quanto de inocência do acusado. Outra coisa 
muito diferente, entretanto, é procurar valer-se desse 
episódio triste, mas'inei-ente à'condição humana, para 
tentar criar um palanque político-eldtoral, com o obje
tivo de auferir vantagens no pleito de 1994_. 

0-PreSide'nte da CPI do Orçamento, Senador Jar
bas Passarinho, com a dupla autoridade moral e política 

. de que desfr.uta, não viu nas 18 fitas gravadas nada 
que se relacionasse com o objeto primeiro da sua Co
missão, que é o d~ apurar ilícitos na área do Orçamento 
~da __ União. Por isso,_-deVolveu as fitas, a fjm d~ que 
a matéria tives·se_ a sUa tramitáção natural, que é no 
âmbito do Distrito Federal. Não cabe razão alguma, 
portanto, à oposiçãO na Câmara Legislativa do Distrito 
Federal de tentar forçar uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, de âmbito locai. cujas intenções permaw 
necem nebulosas . .Investigar quem e por quê, se já 
está em andamento o inquérito administrativo, que to
dos desejamos bem rápido, como se justificar unia CPI 
I!Q J.egi~lativo local? E precfso distinguir o rig<?r c;om 
a moralidade de paixões políticas InaceitáVeis. Antes 
da çonclusão do inquérito, todo julgamento é precipi
tado e inconveniente. Depois, será outro capítulo. O 

' 
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que importa agora é ·a-ãpiitação-rigot-OSa~das denúncias 
sem carátcr políticoMeleitoral. ·• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é o editofial de Ó~tem 
do Correio Braziliense, que retrata, mais urna vez, sem nenhu
ma paixão M como é exatamente a linha desse jornal Ma verdade 
sobre os fatos. --

0 Sr_. Mauro Benevides - PeimiteMme y. EX' um aparte, 
nobre Sena~r Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO -,Com prazer, ouço V. 
Ex\ nobre Senador Mauro Benevides.-

O Sr. Mauro Bent!vldes- Nobre Senador Valmir Campelo,, 
ouvi atentamente a leitura que V. Ex• fez- do e-ditorial dO 
Correio Braziliense. Ontem niesmO; qUarido a ffiatéria foi di~ 
vulgada, eu, leitor assíduo desse importante periódico, debru
cei-me sobre os tópícos do editorialista. Neste instante· em 
que V. Exa se reporta a esse fato, permitõ-me Oferecer o 
testemunho de que, durante o tempo em que exerci a PresiM 
dência da Comissão do Distrito Fed(!ral, coitvíverido, portanM 
to, de forma direta com o Governadi:lr Ioaquim RÕriz, semPre 
extraí dos nossos _conta tos a impressão extremamente favoráM 
vel de que S. Ex~ é. um homem correto, Voltado inteiramente 
para o interesse público. No inst~te· ém _qu·e se énvOlVe b 
nome do GoYernador Joaquim RefiZ- riO epts6dió relãtado 
no âmbito do editorial, quero manifestar a V. Ex~. por inter
médio deste aparte, os n:teus aplausos pela iniciativa de trazer 
aos Anais da Casa essa ma"nifestaçãõ- e-, sobretUdo-. -levar:ao 
Go_vemador Joaquim Roriz a no_ssa palavra de conforto Iieste 
instante. S .. Ex\ naturalniente,- deverá entender as agruras 
por que passa o homem público. Estou absolutamente-certo 
de que a sua correção, a sua_ po-stura digna, tudo isso, ao 
final. haverá de aparecer translucidamente, projetando ainda 
mais a sua imagem como homem público e corfio adminis
trador cumpridor dos seus deveres. 

O SR. V ALMIR CAMPELO ---- Muito obrigado, nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Pedro Te~eira-:- Pe"imiteMme V: Ér._um aparte, 
nobre Senador Valm1r Campéló? . _ 

O SR. V ALMIR CAMPELO- OuÇó V.~ Ex•~nóbre Sena-
dor Pedro Teixeira. -

O Sr. Pedro Teixeira -.)<obre Senador V:ilmir Campefo, 
também quero aplaudir a iníciativ"a."deV. Ex• de lcÚ, na tr_lbuna, 
o editorial do Correio Braz~liense ·de Ontem, que· é sóbrio, 
sério, como soc·m ser todos os editoriaiS desse jornal, fundado 
por Hipólito José da Costa e que tem compromissos com 
Brasilia. O editorial, realmente, é um retrato da verdade que 
se busca, é um libelo contra os press~rosos, contra quem 
quer agir de afogadilhO e age nlais -pelas luzes da ribalta do 
que pelo interesse de dar uma resposta positiva ao País na 
busca de uma posição-séria._Eu, por pc·rfench à ComiSsãO 
Parlamentar do Orçamento, fico sempre um poucO constran
gido de fazer prejulgamento, de: dize_r alguma coisa que possa 
ser identificada assim, como fazem os acusadores vorazes_ e 
contumazes-que-; não obstanic pertencerem à Comissão, não 
se acanham, não se envergo~harl}_ de se transformar cm incen
diários da Pátria, denegrindo a honra alheia previamente, 
sem prova, sem fazer, na verdade, as sindicâncias com tranqüi
lidade, deixando vazar normas, pessoas têm mais interesse 
eleitoreiro do que o da busca da verdade. Realmente não 
me aprofundo muito nesta matéria, mas iSto não me impede 
,de dizer que o Governador do Distrito Federal, até prova 

em contrário, continUa sendo, para todos nós, para os brasi
lienses, para mim, para V. Ex", um homem probo, reta _e 

- sério. Sabemos muito bem que se avizinha novo pleito e qp.e 
o Governador Joaquim Roriz, que se preocupou com a misé
ria, que se preocupou realmente em minorar o sofriniento 
do grande povo brasileiro, tornou-se credor da simpatia da 
grande massa. Isso assusta determinadas pessoas que querem 
tomar conta do Poder central. O Governador, hoje, é, na 
verdade, um guardião da democracia. Há uma perspectiva 
de que Brasília, governada por ele OlJ por seu sucessor, ou 
por quem ele indicar, poderá ter a mesma tranqüilidade que 
hoje tem. Há muita gente com interesSe no Governo do Dis
trito Federal, porque aqui estão sediados todos os demais 
Poderes. Faço este pronunciamento, porque entendo que sem
pre se quer atingir as pessoas coln objetivos rasteiros, soezes. 
Por isso, quando _o Correio Braziliense faz e_ssa advertência, 
nós, a maioria silenciosa que aqui até delega pode_res aos 
ruidosos da Pátria, permite-lhes falarem até em nosso próprio 
nome, outorga-lhes procuração, temos o compromisso de, 

·serenada a tempestade, passada essa borrasca, aplaudir inicia
tivas como a que foi tomada peLO_ Correio Braziliense nesse 
editorial. Parabéns ao jornal e parabéns a V. Ex\ por traZer 
um· editorial que manifesta uma posição sobre a qual todos 
devemos refletir. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço~a V. EX', nobre 
Senador Pedro Teixéira~ por suas palavras, que passam a inte
grar a minha comunicação de liderança. 

. Agradeço igualmente a V. Ex\ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE"(Chagas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE LEl DA CÂMARA N' 175, 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• !75. de 1993 (n' 4.153193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
inclui a categoria funcional de Agente de Portaria--no 
Anexo X da Lei n• 7.995, de 9 de janeiro de 1990. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Pedro TeiXeira para proferir par~~-er_ sobre 
o projeto, em substituição à Comissão de ConstituiçãO, Justiça 
e Cidadania. - - - -- -

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para ~emitir pare
cer.)- Si. Presidente. Srs. Senadores: 
~- Trata'se- d-o Projeto de Lei da Câmara n'' 175193 (n" 
4.153/93 na Càmari dos Deputados). de iniciativa- do Senhor 
Presidente da República, que inclui a categoria funcional de 
Agente de Portaria no Anexo X da Lei n" 7.995, de 09 de 
janeiro de 1990. 

O referido projeto ~ncontrava-se so_!:) el_{ame na Comíssão 
de_ Constituição., Justiça e Cidadania e recebe agora parecer 
de plenário, em face do pedido de urgência para a apreciaÇão 
da_ matéria, nos termos do art. 64, § 1\', da Constituição Fe
deral. 

Segundo o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
-Administração Federal da Presidência da República, Romildo.-
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Canhim, a iniciativa corrige injustiça prâticada em relação 
aos ocupantes do cargo de Agente de Portaria. Esses servi· 
dores deveriam ter passado do nível auxiliar para o nível inter· 
mediário, conforme ocorreu com algumas-categorias funcio
nais. Realmente, conforme expõe o Sr. Ministro, o art. s~ 
da Lei n• 8.460, de 17 dezembro de 1992, estabele<:eu que: 

"Art. 5•. As categorias funcionais de Agente de 
Vigilâilcia, de Telefonista, de Motorista Oficial e as 
Qasses "C·~ e "OH da Categoria de Auxiliar Opera· 
clona] de Serviços Diversos, assim como a Classe "Bu 
da Categoria de Agente de Serviços de Engenharia, 
passam a integrar o Anexo X da Lei n• 7.995/90." _ 

A exclusão dos Agentes de Portaria, pertencentes ao mes· 
mo Grupo -~erviços de Transporte Oficial e Portaria -
ensejou, portanto, o envio do presente projeto ao Congresso 
Nacional, cuja aprovação restabelecerá os direitos dos ocupan-
tes do cargo de Agente de Portaria. . 

É necessário ressaltar que esses servidores, segundo afir· 
ma o Ministro em sua Exposição de Motivos, "estão sendo 
prejudicados com sua remuneração, percebendo a menos do 
que aquilo a que fazem jus". 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a propo· 
sição em tela foi aprovada com a introdução de uma emenda 
de autoria da Relatara da matéria, Deputada Maria Laura. 

A modificação, segundo a mencionada Parlamentar, não 
obstante os termos do art. 40) § 4"', da Constituição Federal, 
era necessária para asseg-urar os benefícios da mudan-ça de 
nível para aposentados e pensionistas. 

A aludida Relatara acredita que "a expressa referência 
à aplicabilidade da lei aos pro•entos e às pensões pertinentes 
seja recomendável, para que se evitem hesitações _e dúvidas 
desnecessárias na aplicação da futura norma legal". 

Quanto aos aspectos jurídicos e ao mérito, a proposição 
sob exame não apresenta vícios quanto à sua legalidade e 
regimentalidade. Quanto ao exame da constitucionalidade, 
no entanto, a emenda oferecida ao projeto da Câmara dos 
Deputados poderia encerrar dúvidas .. Com efeito, o art. 63 
da Constituição Federal estabelece que é inadmissível o au
mento da despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República. 

Todavia, no que tange ao aspecto substancial da matéria, 
a modificação introduzida pela Câmara dos Deputados é ln 
totum procedente. 

Não se pode olvidar, como lembra a Relatara da matéria 
na Câmara dos Deputados, que existe norma constitucional 
impondo que os proventOs da aposentadoria sejam "revistos, 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modi~ 
ficar a remuneração dos servidores em atividade, sendo tam~ 
bém estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclu~ 
sive quando decorrentes da transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma 
da lei."(CF, art. 40, § 4•). 

Procedem, portanto, à luz do texto da Constituição de 
1988, os argumentos que levaram a Câmara dos Deputados 
a introduzir o dispositivo consubstanciado no 8ft, $~ do texto 
aprovado nessa Casa. 
, Diante dos fatos e argumentos anteriormente expostos, 
opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n• 175, de 1993, na forma do texto recebido pelo 

· Senado Federal. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Completada 
a instrução da matéria, passa~se à discussão, em turno único. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala.ra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagai Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

0 SR. JtJTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Só agora estou recebendo o texto do projeto. Havia uma 
proposição -cheguei a falar a respeito com o ilustre Relator, 
nobre Senador Pedro Teixeira - no sentido de que fosse 
modificado o prazo de vigência para a partir de janeiro de 
1994. Somente o Relator poderia aceitar e apresentar essa 
modificação. 

Parece-me que a proposição alterando o prazo para janei
ro de 1994 significaria uma modificação de apenas 30 dias. 

- Embora. logicamente, qualquer recurso pago a mc!mos 
constitua um prejuízo, creio que, para se evitar problemas 
maiores no futuro e para que o projeto tenha uma tramitação 
normal, a aceitação dessa proposta -tios deixaría mais 'tran~ 
qüilos com relação ao andamento e à solução desse problema. 

Como já estamos em novembro de 93. ãté que essa lei 
seja sancionada e publicada, a diferença se~a de no máximo 
30 dias. Entretanto, rião havendo aceitação por parte do Rela
tor, não é possível efetuar a modificação desejada pelo Exe
cutivo. 

Por isso, desejo apenas deixar aqui patenteado que houve 
UJlla proposta de entendimento nesse sentido. Não sendo pos
sível sua aceitação, votaremos de acordo com o parecer do 
Relator, porque não pretendemos criar qualquer obstáculo 
à aprovação de uma matéria que é reconhecidamente justa 
e n-ecessária. Mas deixo aqui consignada, contudo, a tentativa 
de entendimento nesse sentido. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA-Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Tem a pala· 
vra o nobre Senador. · · · 

O SR. PEDRO TEIXEiRA (PP -DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo apenas asseverar ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães que esses entendimentos estão sendo feitos num universo 
de amadurecimento, e ainda não se esgotaram nem exauriram 
todas as possibilidades. 

De modo que apresentarei as razões finais na fase ~e 
encaminhamento da votação, que provavelmente não ocorrerá 
hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena
dor, devemos encerrar a discussão hoje. A votação ficará 
adiada. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Há sempre uma esperança, 
Sr. Presidente. A matéria está sendo examinada com muita 
seriedade tanto por mim como pela Deputada Maria Laura 
e pelo Governo. Portantot vamos nos reservar para uma solu~ 
ção definitiva no encaminhamento da votação. Por enquanto, 
ficamos pelo parecer que acabamos de emitir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua 
em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão .. 
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A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESI_DEN]!<;__(Chagaê_ R9~ti_gues) .-item~: 

PROJETO DE LEI DO SENADO .. 
N' 135, DE 1993-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, riOS- termos do art. 336., 
c, do Regimento Interno.) .. . · 

Votação, em turno únicO, d? Projeto de Lei do 
Senado n"' 135, de 1993:.Corilplementar, de autoria do 
Senador Pedro Simon; que·· acieSOOnt3 p3rágrafó- aO 
art. 38 da Lei n' 4595, de 31 de dezembro de 1964, 
para excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas 
que menciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Richa, em substitUição à Comissão de Assuntos 
Económicos, favorável ao Projeto e pela trãffiitãÇão 
autónoma, como projeto de lei, das emendas apresen
tadas. 

A matéria está em fase de Votaçélo_. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 59, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•59, de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o salário mfniffio de médicos e cirur
giões-dentistas. (Dependendo _de parecer da Comissão 
de Assuntos SQCiais.) 

Nos termos do ait. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Almir Gabriel para proferir parecer, 
em substituição, à Corp.issão de Assuntos Sociais. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto 
de lei de autoria do Exm'? Deputado Virmondes Cruvinel, 
aprovado na Câmara _dos Deputados, dispõe sobre o salário 
mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas a que se refere a 
Lei n' 3.999, de 15 de t!ezembro de 1961. 

Tem por finalidade, segundo o seu autor, adequar·o texto 
da Lei n' 3.999{61 à Col)stituição Federal, que proibiu a vincu· 
lação do salário míniplç~ a qualquer fim, inclusive para fixação 
de pisos salariais. · · -· 

Além disso, o projeto -de lei propõe um valor para o 
salário míniMo de médicos e cirurgiões-dentistas de 
Cr$284.553,18- esclareço que este valor se refere a cruzeiros 
e não a cruzeiros reais -, a partir de maio de 1991. Propõe 
ainda que este valor tenha correção mensal a partir de abril 
de 1991, com base no Índice de Variação da Cesta Básica 
de que trata a Lei n' 8.178, de I' de março de 1991. 

Na justificação do projeto, o seu ilustre autor refere que 
o valor proposto f~i encontrado por meio ·da atualização do 
salário mínimo profissional da categoria, no período com
preendido entre dezembro de 1961 a maio de 1991, com base 
na variação do Índice do Custo de Vida - ICV, calculado 
pelo D IEESE. Diz ainda que não se trata de concessáo de 
aumento; mas de simples correção com base em índices confiá~ 
veis sobre a variação do custo de vida. 

A Constituição de 1988, de fato·, impede qualquer vincu
lação ao salário niínimo. Assim, é necessária a adaptação 

da Lei n9 3.999, de 1961, ao texto constitucion-al, pois as duas 
categorias profissionais estão, até o momento, sem base legal 
de referência pãra seus pisOs salariais. 

Quanto ao valor prop-osto para maio de 1991, o autor 
foi bastante cuidadoso e busco_u aquele que representou ape
nas a corre·ção salarial com base em índices os mais realistas 
possíveis, de inflação no perfodo de dezembro de 1961 a maio 
de 1991. 

Do ponto de vista do mérito, existe toda a razão na propo
situra; no entanto, há alguns pontos que necessitam correção. 

Em primeiro lugar, a Lei n'? 8.177/91 proíbe a indexação 
de valores extingUindo a correção monetária. Assim, é coriVe
niente a substituição da expressão correção por atualização 
monetária. · 

Em segundo lugar, se o valor do salário mínirrio constante 
no caput do art. 1 '? foi fixado para maio de 1991, a atualização 
mensal deverá ser a partir de juilho de 1991 e não de abril 
de 1991, conforme proposto pelo Deputado Virmondes Cru
vinel. 

Em terceiro lugar, a Lei n'? 8.178, de 1Q -de niafço de 
1991 -e não l'? de maio de 1991 -, previu a existência do 
Índice de Variação da Cesta Básica de 1' de março a 31 de 
agosto de 1991 apenas. A Lei n9 8.222, de 5 de dezembro 
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de salários, 
em seus arts. 39 e 4~, refere-se ao INPC_...,... Índice NaciOrial 
de Preços ao Consumidor~ como base para reajuste- salarial; 
portanto, a nova política salarial passou a adotar o INPC 
como base para reajuste salarial. 

A Lei n' 8.419, de 7 de maio de 1992, que dispõe sobre 
a política nacional de salários~ institUiU o IRSM - Índice 
de Reajuste de Salário Mfnimo, e refere em Seu art. 2-?_que 
"refletirá a variação meriSãl- do custo de vida para a famflia 
de renda até dois salários mínimos". Essã Lei revogou explici
tamente .a L~i n'? 8.222, embora o INPC coDtinue a existir 
e é calculado pela Fundação IBGE. 

O IRSM foi mantido pela Lei n' !1.542, de 23 de dezembro 
de 1992, que dispõe sObre a política naciOnal de salários~ 
aiualmente.em vigor: O IBGE realiza os cálculos do IRSM 
a partir de janeiro de 1992. . . . . . 

. - ResUmindo, o Índice de Variação da Cesta Básic3. não 
mais pode ser adotado, pois simplesmente não_existe legal
mente, e nunca foi de fato um índice, uma vez que a Lei 
rt' 8.178 previu que o então Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento definiria a metodologia de aferição de sua 
avaliação. Porém, essa metodologia jamais foi adotada. 

Ota,-depreende-se destas consideraçOes que é necessário 
adotar-se um índice de atualização a partir de junho de 1991, 
ajustado à legislação vigente. O IRSM reflete a variação men
sal do custo de vida para famílias com- renda até 2 salários 
mlnimos (§ 1', do art. 2' da Lei n' 8.542). Não se vincula, 
assim, o piso· salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas ao · 
salário mínimo, mas sua atualização pelo índice de reajuste 
do salário míniino~ sem o ganho real que, às vezes, é dado 
a este. 

Dessa maneira, fazendo-se necessárias apenas alterações 
de redação no presente projeto, entendemos que, salvo me
lhor juízo dos Srs. Senadores, é dispensável o retorno do 
projeto à Câlnara, bastando comunicar a esta as modificações, 
as correções de texto que ajustam o projeto à legislação.em 
vigor. 

Propusemos u·ma emenda, com o seguinte teor: 
"Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do 

art. 1 '? do projeto. -



10538 Sábado 13 DIÁ!Úú DO CONGRESS-O NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

Paráirafo único. O valor referido no caput deste 
artigo passa a ter a atualização mensal a partir de junho 
de 1991, com base_ no Índice Nacional de Preços ao 
ConSumidor - INPC. a que se refere_ a Lei n" 8.222, 
de 5 de setembro de 1991, até o mês de dezembro 
de 1991, e, a partir- de janeiro_ de 1992, com, base no 
Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM, de 
que tratam a Lei n9 8.419, de 7 de maio de 1992, e. 
a Lei n"' 8~42, de 23 de de-úinbro de 1992, ou no 
índice que vier a substituí~Io>' . . - .. 

Do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, Srs. S.enaçl9~es, 
é da maior importância qüe seja fixado esse Valor.-esse piso, 
na medida em que a·relação_da empresa privada com·os profis
sionais ligados à área da saúde tem-se deteriorado progreSsi
vamente ao longo desses anos e·, freqüentemente, temos visto 
profissionais sendo remunerado~ com_ valores equivalente;s a __ 
meio salário mínimo ou um pOuco mais do que isso, quer 
no Sul, quer no Norte_do País, fazendo_com que muitos 9esses 
profissionais sejam obrigados a ter três, quatro empregós, 
o que faz deteriorar Cõhsideravelmente as condiçõeS do reía
cionamento com a pOpulação, especial~ente com o~ dÜ~n1:~s, 

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadpfes. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex•, nÓ-
. bre Relator, apresenta emenda pela qual dá nova redação 

a determinado artigo. E, pelo que V. Ex~ esclareceu, não 
se trata rigorosamente de emenda de redação. Todavia, nobre 
Senador, aceita a emenda de V._ Exa, o projeto retornará 
necessariamente a outra Casa--à Casa·iniêiâdoia. 

O SR. AMIR GABRIEL- Sr. Presidente, tenho a im~ 
pressão que não, porque em- termOs de VaiOfis e de essênçia 
não há qualquer mudança no projeto. - · · · · · 

Foram utilizadas datas inadequadas, na mediÇ.a em que 
o Deputado propôs que determinado índice passasse a vigorar 
no momento em que ainda não havia _sido fixado._ Em conse
qüência disso, foi necessáriO, a J!OS-Scf Y~f, uni ajuste -nesta 
redaçáo; já na questão essencial, rehltivamente aos valores, 
tanto a remuneração quanto a correçã<::t Salariáf- Contlnlia'm 
aquelas previstas por S. Ex~ _ - ,r., ... '--

De maneirâ que·; ·no "itdsSo ·entendimento, numa posição 
de compreensãO" do Senado Federal, poder-se-á ter exata
mente esta visão de que se fiz-apenas uma correç_ãó âe--re~a
ção, até porque se prossegu-ifá-O.esta sitUáção abSolutamente 
injusta com relação ·à remurier,ação doS profissiona-iS figadOs 
à saúde, quer médicos, quer odontólogos. . 

Este é o apelo que quero fazer: que o Plenário do Senado 
entenda que, na verdade, apenas fizeinos um ajuSte de !édação 
a flm de que a legis~ação hoje existente relativa à matéria 
seja respeitada por este projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas R.o&iguei) ...... Par~ qú~ .. 
o Plenário fique devidamente. esclarecido_, _passo a ler o pará
grafo único do artigo, tal como veio da Câmara e que tem 
o seguinte teor: · 

"O valor referido no caput deste artigo passa a ter _corre
ção mensal, a partir de abril de 91, com .base no Índice de 
Variação da Cesta Básica, de que trata a Lei n' 8.178, de 
1' de março de 91... . 

A emenda oferecída pelo nobre Rel~~or está vazada nos, 
seguintes termos: •'O valor referido no -:.tapUt deste artigo 
passa a ter atualização mensal a partir de junho de 1991". 

, Antes dizia: '~A partir de abril de 1991, com bàse n() 
1 

Índice de Variação da Cesta Básica, de--que trata a Lei n~ 
8.178" 

-, A emenda diz: H •• _.com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor". E a partir de janeiro de 1992: ··~.com base 
no Índice de ReajUste do Salário Mínimo - IRSM" .. 
- b projeto, como veio da Câmara, fala apenas em variação 
da cesta básica, de que tratam as Leis n's 8.419 e 8.542, de 
23 de dezembro de 1992. · 

Diz ainda a emenda do nobre Relator: " ... ou no índice 
que vier a substituí-lo". _ 

EntãQ, Se o nobre Relator nos permite,_ há, na realidade, 
a boa vontade, o espírito de colaboração, o desejo de concor
rer para que o Congresso aprove, cternro do tempo mais curto 
possível, cumprindo assim os seus deveres. Isso levou o nobre 
Relator a ter esse entendimento. . 

Quet- nos pafecer que; rigorOSamente, nâo se- trata de 
emenda de simples redação, a não ser que V. Ex~ aceite o 
parágrafo tal_ como veio. Se V. Ex~, como Relator, insiste 
na emenda, já que, pelo menos, há dúvida, pois V. Ex~ entende 
ser uma effienda de mera redação, então, nos termos regimen
tais, a emenda que altere apenas a redação da proposição 
será submetida às mesmas formalidades regimentais de que 
dependerem as pertinentes ao mérito.-

O parâgrafo úiríCó"- do ·art. 234 do Regimento Interno 
diz: 

:'Parágrafo único. Quando houver dúvida sob r~ 
se a· emenda apresen-tada como de redação atinge a_ 
substância- da propoSíção, ouvir-se-~. a Çomissão __ de 
Constituição, J Ustiç3 -e_ Ciâadani_a." 

O Sr, Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pa:ra discutir: - · · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas B.odügues)- Um momen
to, nobre Senador. 

De modo_ que, se V .. Ex"", nobre Relator. entender que, 
realmente, se trata d~ U~a simple;s emenda de r~dação_, persi~
tindo essa dúvida, teremos _que,_ nos termos regm~enta1s, oUVIr 
a_Comissão de ConstituiÇãO; Justiça e Cidadania. 

_ O nobre Se_nadar Jutahy Magalhães tem a palavra para 
-discutir a matéria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir.. S~rn· revisãO do -oradof.) _:_-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: __ 

---Lamento profundamente discordar da opinião de V. Ex', 
Sr. Presidente, que é um mestre na interpretação regimental. 
Mas temos vários _precedentes aqui, no Senado, de modifi
cação desses índices, porque, infelizmente, é a política econó
mica que determinam tais variações. 

Devo ressaltar que como os projetas, de modo geral, 
tém uma longa tramitação pelas duas Casas do Congresso, 
tnuitas·vezes-·no.s temas que fazer essas modificações porque 
os valores, os índices da época em que o projeto está sendo 
decidido pelo plenário do Senado estão muito além dos estabe-
Iecídos no início da tramitação do projeto .. _ -

Essa proposta de emenda d6 Senador Almir Gabriel é 
exatamente neste sentido, porque quando fala na diferença 
de mês é em razão de; não existir mais aquele fator que determi
nava aquela variação quando aprovada na Câmara. Não exis
tindo mais o fator, este não pode mais servir de base para .. 
qualquer cálculo, dentro daquelas normas que estão sendo 
est~lJelecidas hoje, -·- ___ __ _ .. .. 

As variações de cálculo, de cesta básica para salário míni
mo, por exemplo, resultam de mudanças na política económi~ 
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no decorrer dessa tramitação. A razão é exclusivamente de 
adaptação a situações posteriores à aprovação na Câmara, 
e não _de fazer modificar o mérito dO projeto, os valores do 
projeto. o -"- - ~ = - -- - -

Essa posição assumida pelo Senador Almir Gabriel não 
é apenas de boa vontade, é de necessidade a uma adaptação 
à realidade atual. Se não for observada essa modificação, 
o projeto não existe, ele é inócuõ,-pois ine:Xistem os índices 
que estão naquele projeto oriundo da Câmara. 

Agora, se depois de aprovado aqui no Senado, o projeto, 
ao retornar ao Congresso, necessitar de mudanças para atuali
zação dos índices económicos, teremos que fazê-las, poi.s talvez 
em novembro, dezembro, ou janeiro, venha qualquer modifi
cação nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
ouviu as considerações de V. Ex~ e quer justamente dividir 
com o Plenário a responsabilidade. 

Está presente aqui, além de V. Ex•, o nobre Senador 
Elcio Alvares, membro da Comissão-de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Poderíamos ouvir a opinião de S. Er 

Trata-se de uma emenda oferecida pelo nobre Relator, 
Senador Almir Gabriel, que apenas altera o parágrafo único 
deste projeto. Pediria a S. EX', que é também um douto, 
se pronunciasse em substituição à ComisSâõ. Se S. Ex~ tiver 
o mesmo entendimento, a Mesa acolherá a sua decisão de 
boa vontade. 

O SR. ELCIO ALVARES-'-'-Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. -

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES:. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presiderite, goSt3ria, na fOrma regi
mental, de pedir um prazo de 24 horas, para poder oferecer 
minha opinião. -- ::: -

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre Rela
tor designado, Elcio Alvares, terá 24 hQras para proferir o 
seu parecer, em substituiçãO à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Concedo a palavra ao nobre senador Magrio Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores:· 

Tenho demonstrado, por inúmeras vezes, o respeito pelos 
conhecimentos do nobre Senador Elcio Alvares. Pedi a pala
vra, para uma questão de ordem- mas V. Ex\ Sr. Presidente~ 
acabou de esclarecer-me. É que, sendo o nobre Senador Elcio 
Alvares membro da ComiSsão de ConstituiÇão, Justiça e Cida
dania, e não tendo sido designado, como V. Ex• aCaba de 
fazê-lo, não poderia individualmente apresentar um parecer. 
Embora V. Ex~ não tenha citado o meu nome - não sou 
jurista, sou apenas bacharel+...,eu estava presente" e por isso 
é que levantei a questão de ordem. 

Agora, sim, V. Ex~, usando de poderes que lhe confere 
o -Regimento, acaba de designar o Senador Elcio Alvares 
para apresentar parecer a respeito .. Assim, a Comissão está 
honrosamente representada. 

Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ÀLMIR GABRIEL - Sr. Presidente, peço a pala-
vra páia discutir. -- . ~ ' ----- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para discutir. 
Sem revisão_ do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faço questão de insistir, junto a V. Ex• e aos demais 
companheiros do plenário, no fato de que, na verdade, esse 
projeto-começou em 1991. Ao longo do tempo, ele teve que 
se utilizar de indicadores que durante a época da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello foram alterados e, posteriormente, 
foram novamente modificados, Tudo aquilo que foi colocado 
ao longo do tempo a respeito de legislação acabou perdendo 
o efeito, o mesmo ocorrendo com uma série de leis. 

O que fizemos? Aceitamos apenas a adoção ct'os indica
dores hoje existentes, em primeiro lUgar; em-se_g1:1ndo lugar, 
tivemos o estrito cuidado de respeitar os valores que seriam 
alcançáveis, caso aqueles indicadores realmente pudessem ser 
utilizados. Existe também uma lei que retira a possibilidade 
do uso da expressão "correção monetária". Assim, retiramos 
a palavra "'correção" e colocamos "atualização monetâria". 
Com essas duas modificações, chegou-se ao mesmo valor antes 
previsto. Isso deve dar algo em torno d~ 115_a 121 mil cruzeiros 

~·· . . Se persistirmos nessa discussão infinda, vamos prosseguir, 
além desses três anos. talvez com mais outros três, e não 
fixaremos o valor do piso que_o médico e o odontólogo devem 
receber pelo trabalho que exercitam. 

O que tem acontecido ao longo desses anos no nível 
das instituiçõeSopriVã.das de saúde? Elas -se valem da inexis
tência do piso para manter os_ profissionais remU.neraâos até 
na ridícula situação de 15 ou 22 mil cruzeiros reaís hoje, por 
quatro horas diárias de trabalho médic_o. Quer dizer, perpe
tua-se, prolonga-se uma situação de absoluta e terrível injus
tiça contra pltifisSioriáis que tém que trabalhar com a saúde 
e -com a vida das pessoas. 

O apeiO que façó, em primeiro lugar, é no sentido de 
-seja compreendida essa adaptação de redação apenas em rela
ção â forma, porque a essência, a fixação de um piso, é toda 
respeitada. E em segundo, o prosseguimento daquele limite 
previsto, caso estiveSse ainda em vigência o primeiro indicador 
proposto pelO Deputado Virmondes Cruvinel. Essas as coloca
ções que faço, especialmente dirigidas ao nobre Senador Elcio 
Alvares, devido ao seu extraordinário espirita de justiça, enor
me compreensão das causas sociais e -dedicação a essas ques
tões. 

Proponho que o projeto em análise não volte à Câmara, 
qUe"; nà situação que-enfrenta hoje. não consegue votai- as· 
questões mais simples, evitando-se, dessa forma, que a propo
sição demore mais um ano, dois ou três anos, perpetuando, 
assim, a tetrfvel situação de injustiça por que passam as catego
rias ligadas à área da saúde, conseqüência de terrível explo
ração, sobretudo na relação médico-empresas privadas. 

Esse é o apelo que faço e o esclarecimento que quero 
dar. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas 11.ôdrigues) _. As ponde
rações do nobre Relator, cujo espírito público é reconhecido 
e proclamado por todos, são inteiramente compreendidas pela 
Mesa qu_e, no entanto, quer evitar que algum Sr. Deputado 
reclame, dizendo que esta Casa remeteu à consideração presi
dencial projeto oriundo da Câmara dos Deputados alterado 
no Senado~ Para evitar isso, vamos esgotar o assurito, ouvindo 
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a Comissão de Constituição 1 Justiça e Cidadania. Pelas cOflsi
derações de V. EX', é de se esperar que ó representante da 
citada comissão, que deverá proferir parecer no prazo de 24 
horas, acolha o entendimento do riobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :.:_ Item 4 . 
Discussão, em turno úriíco, da._Reaação-Final (ofe

recida pela ComissãO Diretora efn Seu Parecer n9 39;3, 
de 1993) do Projeto de Resolução n• 86, de 1993, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) 
a contratar operaÇâb âe crédito junto ao Banco-do 
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro do 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE
DU, no valor de até sessenta e cinco milhões e quatro
centos mil cruzeiros reais. 

Em discussão a redação final, em turno único. _(Paus_a.) 
Encerrada a discussão sem apresehtaç-ão de emendas, 

a redação fíilal e considerada definitivamente aprOvada, nos 
termos do disposto no ait. -324 do Regimento_lnterno. ~--

0 projeto vai r.- promulgação. - . . 

É a seguinte a redação finai" aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJÉTO 
DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1993 . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, ', Presidente, nos 
termos do art. 48, item 28, 4o Regimento Interno. promulgo 
a seguinte - -

RESOLUÇÃO N• ,DE 1993 
Autoriza a Prefeitura _l\1unicipal de Apucarana 

(PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -
PEDU, no valor de até CR$65.400.000,00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR), 

nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a COfl:tratar operaçãq- de~mpréstimo no v_alor de 
até CR$ 65.400.000,00 (sessenta e cinco milhões e quatro
centos mil cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do 
Paraná- BANESTADO. . 

Parágrafo único. -- A·-operaç-ão âe ci"édito autorizada en
volverá recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Ur
bano- FDU, dentro do Programa EStadual de_ O~$envol
vimento Urbano - PEDU. 

Art. 29 As _condições firianceiras básicas da operação 
são as seguintes:_ - -

a) valor pretendido: CR$65.400.000".(i0; 
b) juros: 12% a.a.; 
c) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
d) índice de atualização monetária:_ Ta:x:a ~eferens;_!'ª-1 Diá-

ria; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
f) destinação dos recursos: Obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e _oito ·parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira doze meses após a· primeira liberação; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 A presente autorização deverá ser utilizada no 

prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir de sua 
publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) '""7 ltem5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 115, de 1992 (n' 4.620190, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a doação do imóvel que menciona, tendo 

Parecer favorável, sob n• 346, de 1993, da Co
missão _ 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria ficOU Sobie a mesa durante Cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, letra b, do Regimento Interno __ 

À proposição não foram oferecidas emendas·. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta 

de quorum. _ _ __ 
Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6: 

PROJETO DE LEID() SENADO N• si, DE 1991 

(Incluído em Ordem do D"ia, nOs teimas do art. 
172, !, do Regimento Interno) . 

De autoría do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo. 
(Dependendo de parecer.) 

_ Nos tennos _do art. 140, letra b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Elcio Alvares para proferir parecer, 
em substituição à COmisSãO de ASsu-ntoS Sociais. · -

O SR. El-CIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir pare
-c_er. Sem revisão do orador.)- Sr:. Presidente, Srs. Senadores, 
o Projeto de Lei em an3Iise, de autoria do nObre Sen3dor 
Marco Maciel, tem. c_omo o~jetivo_ regulamenJa_r o e?C_çrcício 
da profissão de Técnfco e"in Tudsmo. · 

Em seu art. 1\', a Prop()sição estabelece o r~conhecimento 
da profissão a que se refere. 

-~ O art. zo especifica que o exercício profiSSiOriãl seja-Priva
tivo de diplomados em curso de nível superior, no Brasil e/ou 
no exterior. de profeSsores titulares, assistentes ou adjuntos 
-das cadeiras de Teoria, Técnica, Planejamento e_ Organização 
em Turismo, em estabelecimentos de ensino superior, e da
queles que, na data da promulgação da lei, tenham efetivo 
e_xercício das atividad!!S específicas da pr()fissão, por pelo me-

-nos cinco anOs. - -
O art . .19 determinei que as pessóas legalmente habili

tadas deverão registrar o diploma no órgão_ éompetente do 
Ministério da Educação. 

Já o art. 49 indica os objetivos das atividades da categoria 
- profissíori3I de Técnico em Turismo. 
-----O art. 5~ inclui a proflssão em -questão no Grupo da 
Confederação Nacional das PtoÍlSSÕes LLberais. 

E o art. 6~ estabe!~ce_ um prazo de 60 (sesse.nta) dias 
para que a lei e, que se transformar o Projeto seja regula
mentada pelo Poder Executivo. 

Quanto ao art.l'-', nada a acrescentar. Já o art. zn, ao 
-incluir~ entre as pess(}as habilitadas ao exercício da profissão, 
os professores titulares, assistentes e adjuntos de estabele~ 
cimentos de ensin~superior cria, no minimo, uma redun
dância. de vez que::--os professores do ensino de 3'-' Grau, n~ . 
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área de Turismo- já eStàriam devidamente abrangh;los, ~ej~ 
pela alínea a, seja pela alínea b. 

No que concerne ao art. 3~,·relativo ao registro do diplo
ma, seria prudente urna mudança de caráter redacional, tor
nando-o mais genérico, de vez que o Governo-Federafintefl
cioria desregulamentar a questão. Parece certo que, em futuro 
próximo, o registro ·cte diplomas deixaria de ser rf!Sponsa.; 
bilidade do Ministériõ da EducaÇãó, através de suas delega
cias, passando a ser uma atribuição das próprias universidades. 

Quanto ·ao 'ait. 4':>, parece-nos ter havido um desvio e 
uma abstração, ao indicar os obje!IvOs a as ãti vidade-s desel:i Vol-. 
vidas. Tratar-se-ia, mais adequadamente, de indicar as-ativida
des típicas da proffssão, que Se visa-i'egüfanlentà"r, com ba_se 
na legislação vigente. -- - -

No qUe se refere ao art. 59 , nada há a observar. 
Acreditamos, porém, que poder-se-ia iiicluir, no texto 

do projeto de lei em questão, artigo referente aQ piso salarial, 
praxe que vem sendo mantida, no âmbito do Congresso Nacio
nal, em todos os projetas de lei relativos à regulamef!.tação 
de profissões. 

Ao projeto foi apresentada emenda, de àUtQfia do nobre 
Senador Gerson Camata, acresc.entarido _artigÕ ·que diSpensa 
guia turístico nas excursões por viã rodoviária: -

Por tratar-se de assunto não diretamente relacionado à 
regulamentação da profissão de Técnico eni Turismo, soffios
pela rejeição à emenda. 

Diante do exposto, somos p~la_ aprovação do projeto de 
lei em análise, nos termos do seguinte substitutivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Í'l' 57, de 1991 

Dispõe sobre o exercicio da profissão de Técnico 
em Turismo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }o;> Fica reconhecida, em todo o TerritóriO Nacio

nal, a profissão de Técnico em Turismo, observados os precei
tos desta Lei. 

Art. 2º O exercíCio da profissão _e a designação de Téc-
nico em Turismo são priVativós: - ----- · · · - .- · ~ - · ~ 

a) do diplomado em curso supe-rior de Turismo, âevida
mente reconhecido; 

b) do diplomado por estabelecimento de ensino superior 
estrangeiro, em curso equivalente, desde que o respectivo 
diploma seja reconhecido, na forma da legislação vigente; 

c) dos que, na data da promulgação desta Lei, venham 
exercendo comprovadamente, pelo menos por cinco anos, 
as atividades específicas de TécniCo em Turismo (art. 4-;>). 

Art. 3~ As pessoas habilitadas, na forma da presente 
Lei, deverãp obter registro profissioliiil-iiO órgãO_oo instituição 
competente, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 4~ As atividades específicas de Técnico em Turís-· 
mo são: -

I-coordenação, orientação e/ou execuÇão especíalizada 
de trabalhos técnicos, estudos, pesquisas_ e projetes na área 
de Turismo; - -

II - análise de dados económicos, estatísticos e sociais 
necessários à formulação de política, planos, programas e pro-
jetes do se to r turístico; _____ _ 

III- elaboração-de planos visando ao desenvolvimento 
do setor turístico; 

IV- análise e estudos relativos a levantamentos sócio-e
conômicos e culturais, na área de TUrismo ou em outras áreas, 
que tenham influência sobre as atividades e serviço~ de Tu
rismo~ 

_ V - coordefl:ação e orientação de trabalhos especiali
zados, a nível intermunicipal, interestadual e inter-regíonal,. 
visando favorecer a integração de ativida_des e serviços turís
ticos; 

VI - coordenação e orient~ção de trabalhos de seleção c. 

e classificaçãO de locais e áreas de interesse turístico~ visando 
ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, 
de _acordo com sua natureza geográfica, histórica, artística, 
bem como sua viabilidade e_conômica; --

VII- coordenação e orientação de levantamentos, estu
d9.S e pesquisas relativamente a institUiçÕes, eÍnpresaS, órgãos, 
públicos e privados que, atualmente ou potencialmente, aten
dam ao set_or _!urístico, -~ nível municipal, estadual, regional 
ou nacional; 

VIII - coordenação e orientação de levantamentos de 
ne~essídade de treinam_ento, vis.3ndo à formaç~o e/ou o aper
feiçoamento de pessoal, a nível técnico ou dC -prestaç3.o de 
serviços; _ 

___ _!X- coordenaçãO, orientação e elaboração de planos 
e projetas de marketing turístico; 

_ X ~- co.nsulto~ia e as~ssoria na elaboração de. planos, 
pr()gramas e projetas a serem desenvolvidos no setor turístiCo. 

- Art. 59-· As atiVid3.de·s· de_Tecnieo em Turlsin({serão de-, 
senvolvidas em empresas privàdas ou públicas, órgãos ou enti
dad~s, cOllfOiine-o eStãbelecidO na legislação específica e cor
relata, bem como nas resoluções normativas emanadas do 
Instituto Brasileiro de Turismo- EMBRATUR. 

Art. 6~ Fica acrescida, ao Grupo da Confederação Na
- -ciorial das Profissões Liberais, cOnstante do QUãdro de Ativi~ . 

dades e Profissões anexo à COnsolidaÇKO d-as Leis do Trabalho, 
a categoria de Técnico eni Turismo. 

Art. 79 Fica assegurado à categoria profissional de T~C~-. 
niCO em Turismo, como piso salarial, O valor de retribuição 
pr"atícado pelo Poder Executivo com base na Lei n9 6. 721n9 
de 12 de novembro de 1979. 

Art. 89 O Poder_ ExecutivO regulamentará esta Lei no 
pi"ilzü-9-e 60 (~essenta) dias, a contar da data de ::;ua publicação. · 

Att. -g~-- Esta Lei entra ein Vigor na data de sua pubJi
caç:ão. 

Art. 10. Revogam-se as dispoSições em contrário .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, nos termos do substitutivo 
que apresenta. 

A matéria fitará sobre a mesa durante cinco sessões ordi--
nárias, a fim de re_ceber emendas, nos term-os da_ art. 235, 
II. d, do Regimento Interno. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.. 

O SR. MAURO BENEVII>ES (PMDB -CE. Pronuncia 
o seguinte d~scurso.) -Sr. Presiden~e, Srs. Senadores: 

O Governo teiti: cogitado de promover um ajuste fiscal, 
a fim de que possa reestruturar as suas contas e enfrentar 
as dificuldades do déficit público, enfim de todas aquelas con
tas _que vêm levando o Governo a uma situação de extrema 
delicadeza. 

Durante o proCesso de revisão constítucional, que se-ini~ 
ciou praticãniente cOri1 a ~vOtação dO sUbStitutivo ao Projeto 
de Regimento da Assembléia Revisora - processo que terá 
seguimento na próxinia seni.ana -,'esperávamos que, nessa 
ocasião, o GOverno se utilíi:a-SSe dA etapa reviSionista para 
promover as alterações fiscaiS deSejadas. Entretanto, hOje~ 
numa ehtfevista concedida a um programa de televisã~, o 
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Líder do Governo na Câmara dos Õeput3dos, Deputad~ R~~ 
beno Freire, ari.uiicioU_que o Governo, sem-qtililquer prote
lação, irá propor ao Congresso Nacional o chamado ajuste 
fisca1 e, evidentemente!_ não esperará pelo processo· revisio.:: 
nista, já instaurado em razão das decisões r~centes adotadas 
nesta semana, com a participação de SenadOres e beputadoJi. 

O que me traz à tribuna hoje, Sr. Presidente, é exata
mente o desejo de me reportar ao _ajyête __ fiscal, no que tange 
especificamente a uma das propostas_ que estaria inse_ri<ia_no 
contexto das sugestões que, neste instarite, Vêm sendO exami
nadas pelo Governo. Trata;.se da malsinad_a ~déia que visa 
à Hsuspensão da_~ transferências da úàiãO r)"ãra o Fundo Consti- . 
tucion~ do No_:r_d~sje, do Norte e do Centro-OeSte, que absor
ve 3% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI". 

Não acred!to, Sr. Presidente, que se efetiv~, no âmbito 
do Governo, urna decisão que atinja- o chamado Polígono 
das Secas, justaf!t~nte -~Il! _um __ momento-dramático;- Vivido 
por aquela faixa geográfica do País, 

Sabe V. Ex~ que, nos três últimos <!-J?:OS, as quedas pluvio
métricas escassearam, de forma crudelíssima na região nordes
tina, trazendo imensas dificuldades, que estão sendo enfren
tadas com o apoio do Governo Federal, dos Executivos Esta
duais, e das próprias Prefeituras Municipais. EStas, me_smO 
exauridas, são compelidas a ajudar na manutenÇão das chama-
das frentes produtivas. . _ 

A nossa preocupação refere.:se-à possibilidade de que, 
- se a nossa reg~ão~ pres_cind!r desta fonte· de recursos,-que-·ê 

o Fundo Constitucional, gerido criteriosamente pelo BNB, 
as dificuldades que e~frenta, hoje, a população daquela área 
assumirão dimerisão e abrangência: bem maiores. 

Para que V. Ex•, que conhece ~ problemática da nossa 
região, possa avaliar o que ísso representa em relação ao 
Nordeste, este ano_ os tais recursos -estiveram em derredof 
de 360 milhões a e dólãres. Ora' a previsão Para o próximo 
ano deve ser da ordem de 700 ou SOO milhões de dólares. 
A supressão dessa fonte de recursos seria algo injusto, despro
positado e de uma inoportunidade gritante no que tange à 
nossa região. Venho, portanto, à tribuna para alertar o Go
verno em relação ~ êssa medida, que significaria um verda
deiro despautério a ser adotado pela administração lta~mar-
Franco. - - - --

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com -imenso pr~Zer, 
nobre Senador. -

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Mauro Bene
vides, se o despropOsito já não estivesse na natureza do assun
to, com relação ao Nordeste, perguntar-se~ia: e pode o Go
verno alterar, por qualquer medida legal, o que tenha origem 
constitucional? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Perfeitamente. 
A pergunta de V. Ex~ é absolutamente procedente, mas 

eles envolveriam essa decisão não em desca-racterização oli 
em derrogacão do _princípio constitucióilal - o que _exigiria 
manifestação do -COngresso-, ma~ partiriam pàf aquela trilha 
sinuosa da suspensão de transferência do ~~cu~~o. eml:?ora 
eu entenda que o ministro respon~_g_vçl poÍ" ess-a atitude estaria 
irlcllfSo eni crime de responsabilidade, uma vez que signifi· 
caria o descumprimento de uma norma: inserida no art. 192 
da Lei Fundamental brasileira. --

Q Sr. Josaphat Marinho - É evid~nte. A obrigação de 
natureza constitucional nãO- pode ser desfeita- por nerihum 
artifício do Executivo. 

.. O SR. MÁURO BENEVIDES - Perfeitamente, nobre. 
Senador. A esse alerta deve-se minha presença na tribuna, 
agora com a participação de V. Ex.~, que tem, mais do que 
qualquer um de nós, inquestionável autoridade em temática 
relacionada com constitucionalidade e "inconstitucionalidade 
de qualquer matéria. -

Quero, portanto, advertir o Governo, o Ministro Fernan
do Henrique Cardoso e a equipe ec6nômica: vamos promover 
o ajuste fiscal, vamos buscar recursos que equilibrem as_contas 
do Governo, mas nunca atingindo de forma--implacável, impie
dosa, despropositada e absurda a região Nordeste,. retiran
do-lhe esses recursos, criteriosamente geiiaOs pelo Banco 
do Nordeste do Brasil. 

.O SR. PRESIDENTE (Chasas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao -nobre Senador Pedro,'!'~eixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -'-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O País vive uma das fases mais difíceis de sua história, 
Há quãse uma década, tenta-se abater uma inflação que teima 
em resistir. Há anos, tenta-se conduzir o País a seu destino, 
que teima em continuar à deriva. _ _ __ 

A situação é grave. Os -brasileiros vive:m· Uma ·sitUação 
ciclotímica, ·enervante e desesperadora. A CPI do Orçamento 
começa o desmonte do mito popular, construído no final do 
ciclo autoritário, de que vontade e boas intenções seriam con
dições suficientes para mudar a sociedade, a polítiCa e a econo
mia do Brasil. 

9s brasileiros aqeditaram -que, se ~s 20 anOS de regime 
militar signi'ficai"am a ausência de vida democrática, o aumento 
nas desigualdades sociais, o descontrole iriflacionário e os es
cândalos privados com dinheiro público, os dias que viriam 
com democracia seriam brindados pela abundância genera
lizada, pela justiça social, pela estabilidade econômica e pelo 
·espírito-público. Ledo engano. 

O_que ~e presenciou nos últimos 10 anos, desde o fim 
dos Governos militares, foi talvez a .série mais longa e contínua 
de ansiedades, frustrações e esperanças na história da ciclo· 
timia brasileira. 

A frustração popular pode ser co-ntada em cinco atos. 
Em 21 de ftbril de 1985, corri a morte do "a_rquiteto" Tancredo 
Neves, a população viu desabar, prematuramente, suas expec
tativas construídas através da bandeira das "Diretas já". Em
punhada por José Sarney durante 5 anos, a bandeira da espe
rança· foi deixada esfarrapada com um déficit de 6.5% do 
PIB, uma inflaçáo anual de 2.750% e quatro planos frustrados 
de combate à -inflação ... -. 

Com a posse do Presidente Fernando Affonso Collor 
de Mello, a população se viu novamente enfeitiçada, espe
rando, através do tiro certeiro no tigre, do vigor físico e da 
coragem do primeiro representante eleito pelo voto direto 
em 20 anos, a solução imediata de todos os males que afligem, 
há tantos anos, a Nação. 

Os inúmeros momentos dt: mania e outros tantos de de
pressão, vividos pelos brasileiros nos últimos anos, encon· 
traram em Fernando Collor um parceiro ideal. A desesperança 
popular com os políticos e instituições, no final do Governo 
Sarney, aChou no ex-presidente disposição para enfrentar um 
novo ciclo. Sem a participação de políticos e com a disposição 
de quem abate tudo a golpes de caratê, Collor reacendeu 

.. ---~....._..:;_ __ _ 
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as eXpectativas populareS e ]á seu primeii·O ~to-.'- e~ um gesto 
robinhoodiano, nivelou toda a Nação a um poder de compra 
de Cr$50 mil. 

Da noite para o dia, em um gesto de audácia nunca experi
mentado em tempos de paz, foram reduzidas as dispar~dades 
da renda disponível a zero. De fato. fi~ou a esquerda perplexa 
e a direita indignãda--mas, adma de tudo, ficaram os brasi
leiros, principalmente os descamisados, com a certeza de que 
estariam a caminho do paraíso. 

As denúncias de corrupção e a CPI do PC desmoronaram 
mais um ciclo de esperança da população. COm taxas de de
semprego beirando 12% e inflação estacionada no patam~r 
de 30%, os_ brasileiros descohriram que esperança era apenas 
um quadro dependurado na parede. 

Pqvo teim_oso esse _nosso, Sr. Presidente, S~s. Senadores: 
ressurge-..qas cmzas, vat para as ruas de cara pmtada e volta 
a acreditar (iue, com o impeachnierit de Collor, a prosperidade 
iria chegar. Bastou apenas mais um ano para descobrir- agora 
pela quinta vez- que não se derruba a inflação ·com pauladas 
ou através de alquirriistas prepotentes. Tainbérri. não se corri-= 
gem as disparidades sociais apenas coni boa vontade. 

A CPI do Orçamento abre uma enorme cicatriz no Estado 
brasileiro e mostra que a relação de promisCuidade entre o 
Congresso e as elites tem seus dias contados. O Brasil caminha 
na direção certa. Uma sociedade pluralista e justa está aí. 
Estamos apenas virando a esquina. _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília ~stá pag~n~o um 
preço alto pelas diversas crises por que passa O País. Receptiva 
às crises e ao_s escassos momentos de _eufo_ria naciona_lista; _ 
o Distrito Federal reflete o sentimento ciclõfíffiicO ~a popu
lação. . . .. . · . ·· . · 

A criSe no Congresso Nàcibnal: diría ma~s. ? cJise ·do 
Esúiâo brasileiro- transborda sobre·a cidade que é acusada 
de ~rrupta, de ilha da fantasia, de capital_ dos marajás e 
até mesmo, po"t sua localização, responsável pelas mazelas 
que estão sendo_ apontadas pela ÇPI do Q_rçame~to. · __ _ 

A história nãõ tem Sido gen~~o__!_a_para com a cidade.: 
Cõn:Strtfída a -toqUe de caixa por JusCelino Kubitschek, fOi 
tratada com desprezo por.Jânl.o -Quadros que a Considerava 
um estorvo para a govetrtabilidade do ~aís/ O& militares tenta
ram minimizar sua iril.portância 'e âpâ.gãr OS Ve.st'lgiO~ que-·assO
ciavam a obra ao seu criador. 

"Nos anos cinqúenta transformou-se no símbolo da euforia 
desenvolvimentiSta; durante osgovernos-militafcs gan!Jou um 
contorno gelado do autoritaris-mo· e· da tecnocracia; e agora 
é transformada na marca registrada das _benesses e da cor-
rupção. . . 

Alguns acusam e responsabllizam a Cidade e~ indiscrimi".: 
nadamente, seus moradores pela mazelas da política fisiOlógica 
e clientelista. Os moradores envergonham-se e têm me_do de 
ser confundidos com· os sanguessugas da N3:ç~o. . _ 

O jór-nal Correio Braziliense, de hOje, no editorial jntitu
lado Defesa de Brasüia, repetindo, -até cêi-tà pónta;·a:tgUns 
meandros do edital de ontem, já lido pelo Senador Valmir 
Capelo, díz em-Sua faSe -fínãl: -

"Coriupção não é um fenómenO típíCo de Brasí1i~. 
Antes é uma epidemia nacional. Não há um só sítio 
no Br~sil onde não vicejam denúncias de a tos irregu
lares. No Rio Grande do Sul, a CP! da Propina estar
rece a opiníão~-pública. Já no Rio de Janeiro é a infiltra
ção do narcotráficoe o jogo do b!cho na própria A_ssem
bléia Legislativa, com o envolvimento de um numero 
assomQroso de policiais. São Paulo não foge à regra. 

--· 

Àli centenas de processos correm n~ âlnbiio d"a-pOlícia 
e do Judiciário para apurar fraudes atribuídas a polí
ticos. 

Portanto; a imprensa sulina desempenharia melhor o seu 
papel se-cuidasse de exercer vigilância e denunciar as próprias 
imundícies locais." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília é a representação 
física da Nação e como tal traduzirá sempre d espírito" -dos 
bfaSileiros em relação ao Parlamento e ao Executivo. O patrio
tismo virá com o pleno emprego, com a justiça social, com 
ci crescimento económico· e com o renascimento do espírito 
público no Congresso Nacíonal. 

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

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Ouço o aparte do nobre 
Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campclo....:. Nobre Senador Pedro Terxeira, 
coincidentemente estou até com um discurso mais ou menos 
pronto nós mesmos termos do qUe V. Ex• está proferindo 
nesta manhã. Inclusive o tema do meu _pronunciamento_ é 
o perigO da generalizaÇão. O que vemos:. V. EX4 que brilhante
mente está compondo a CPI, sob a Presidência de um homem 
ilustre cOmo o nobre Seiiador Jarbas Passarinho-, o_que perce
bemos diante de tudo isso, é que há um interesse indisfarçado 
de fomentar a discriminação regional, imputando a Brasília 
-conforme V. Exa se refere- responsabilidade por fato_s Q~orri
dos a·nível nacional. Diria mais, nobre Senador, a imprensa, 
no afã de divulgar notícias_, está sendo m~l~osamel).te alimel!
tada com irisiilUaçõ-es que prejUdicam esta cidade. <:apitai 
Qo Brasil,· atendendo claramente a inte·resses políticos-regio_:
naiS." De- forma que V. Ex~ feZ- urh prciniinCiãni.ento-, o cOmo 
serripr"e·, sóbrio, sério e que traduz realmente o pensamento 
d~queles qu~ comungam com a sua ~ese_: Me~:~~_Earabéns. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Éu é~que agradeço,~ nobre 
Senador Valrnir Campelo. E reiterando as digressões que fiz 
ao pronunciainento de V. Ex~ nesta man_hã, renOVe:) o pedido 
para que essa maioria, calada e silerlte, fião se quede inativa. 

Na verdade, Brasüia é o _alvo central para se tomar o 
poc!ú pOlítico. E todas as vezes_· em_ qu-e aqui surge_ uma lide_
rança contrária a essas forças tentam de_sgastá-la, como estão 
tentando __ com o atual Governador e um possível concorrente 
ao Governo do Distrito Federal, homem de primeira estirpe, 
o eminente Ministro Maurício Corrêa, contra quem se assacam 
injúrias procedentes de pessoas desqualificadas. Tudo isso 
tem uma visão: há partido político determinado a conquistar 
o Qpyerno de Bras.Dia e para iSSo preCisa destruir as forças 
que ·são capazes c;le ir à vitória. "Há um interesse velado nisso 
tudo. Afora a "dor de cotovelo" - como bem diria o nobre 
Senador Ney Maranhão- dos que não querem sair do litoral. 
Estão afeitos e acostumados ao litoral e, realmente, não que
tem dar. um pulo para a marcha do oeste.. 

São dois elementos que precisam ser analisados: o inte
resse de tomar o poder político de Brasília - pelo voto, 
é claro - e, para que isso ocorra, procuram desgastar todos 
aqueles que tiverem, porventura, a oportunidade de repre
sentar o sentimento. de uma grande massa ... 

O Sr. Ney Maranhão- V._ Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Pedro Teixeira, nesta 
manhã, desta tribuna do S_enado, V. Ex' faz um pronuncia
me~to sobre ~ qual todos devemos refletir. No que concern<?' 
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ao Congresso, é-preferível a pior deiitocracia à melhor dÍtadu
ra. Quem não se lembra dos escândalos da Delfin? da Coi'Qa 
Brastel? Dentro desse prisma, tenho recebido telegramas e 
abaixo-assinados_ de sindicatos, de pessoas da classe média, 
enfim, do assalariado, daquele que está sofrendo mais na 
pele essa teróvel inflação. V. Ex~, como Líder de um partido, 
pede o apoio para a não realização da revisão constitucional. 
E respondO a V. EX': !J seguinte: quanto aos direitos e garantias, 
fique tranqüilo que este Senador se bate por elas. Agora, 
temos que aumentar a produtividade e os deveres. No meu 
entender, há grande número de artigos sobre gara_~tias e ~i:rei
tos; se não me engano, temos 78 artigos sobre garantias, 4 
sobre deveres e 1 sobre produtividade. Temos que aumentar 
o número em relação aos dois últimos itens, para o outro 
ser cumprido. Temos o exemplo do INSS, que na escrita é 
a Previdência mais adiantada do mundo, mas na execução 
é a mais atrasada, devido a essa situação. ESses escândalos 
que estão aparecendo aí também ocorrem graças à nossa Cons
tituição. V. Ero tem~ no seu gabinete, o seu computador ligado 
ao SIAFI, sãbendo V. Ex• de todas as verbas, aquilo tuçlo 
que é distribuído. É a transparência. Senador, o Congresso 
precisa mudar algumas leis cínicas - que éStão sendo atacadas, 
de frente, agora -. como, por exemplo, a Lei Eleitoral. O 
que é a Lei Eleitoral? E se eu o digo é porque sempre falo 
o que sinto; às vezes, isso até me pfejudica, como no Caso 
da sonegação, naquela época em que disse que todo mundo 
sonegava. E, por força de expressão, disse que este Senador 
sonegava. Levei bordoada de todo o País! E a sociedade está
tentando e vai resolver o problema do ajuste fiscal, com justiça 
fiscal, para que todos paguem os inipostos. Mesmo que seja 
pouco, se não pagou, cadeia, chave no soóegador. O problema 
da Lei Eleitoral, Senador, é o mesmo caso. O empresá_l}o 
ajudava, "por debaixo do pa~o"; o político gãstava, "por 
debaixo do pano••, e prestava conta à -Justiça Eleitoral, tam
bém "por debaixo do pano". Isso veio para dentro desta Casa. 
Alertei! A única emenda, por coincidência, pela qual me bati 
neste Senado, quando veio o projeto da Câmara "impondo-nos 
uma Lei Eleitoral, no canto da parede, sem que tivéssemos 
prazo suficíente. Seria -pi-eferível, Senador. que a Justiça Elei
toral regulamentasse. E quando veio aquele artigo,-onde-um 
deputado saía de um partido~ com o tempo debaixo do braço, 
para se filiar a outro, alertei: isso vai estimular a corrupção, 
será uma maneira direta de diminuir o prestígio do Congresso 
- que já estava lá em baixo. E não deu outra. Aprovamos, 
e o resultado é esse de estarmos investigando deputados que 
saíram de um partido para outro, o que todos sabem através 
da imprensa. E a imprensa, Senador, é também causadora 
desta situação que estamos vivendo no Congresso. Pois veja 
V. EX', por exemplo, o Senador João Calmon, que luta pela 
educação, que é o ·paladino da educação qeste País; V. Ex• 
luta pelo Distrito Federal; o Senador Valmir Campelo faz 
úm pronunciamento aqui, vai à Comissão, queima as pestana$_. 
passa 30, 40 dias, brigando pelo projeto. A imprensa não 
publica uma linha. Mas quando se trata de tentar desmoralizar~ 
aí ela publica. Porque em todo canto existem os sem-ver
gonhas; não tem conversa, eles estão em_ todas as ~ocj.edades, 
inclusive dentro da própria família! Senador, se esta Instituição 
for fechada ou desmoralizada, quem mais vai sofrer é justa· 
mente a imprensa~ que vai ficar arrolhada. Acredito que, 
a cada dia que passa, as coisas vão se esclarecendo; o Con
gresso. o Senado e a Câmara vãO tomando suas medidas e,_ 
inclusive, aperfeiçoando as instituições. Estamos passando por 
úma fase difícil, mas, no meu entender, o povo brasileiro 

já está se conscientizando, já está COmeçandO a separar o 
joio do trigo. Com respeito ao que -v. Ex~ acabou de citar, 
embora eu não tendo nada com a eleição pelo Distrito Feder~, 
quero dizer que o seu Gove-rnador está fazendo um bom traba
lho, está chamando a atenção do País, as pesquisas esta-o 
mostrando. Em árvore que dá fruto, Senador, existem aqueles 
que jogam pedras, para tirar o frutO ainda verde. V. E~ 
está, neste -momento, defendendo uma causa justa, a qual, 
no meu entender, todos nós, brasileiros e democratas, apoia
mos. Parabéns a V. E~ por este pronunciamento. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Eu é que agradeço os subsí
dios que V. EXf traz, ao tenninar este meu modesto pronuncia
mento. Gosto muito .das citações de V. E~ e às vezes até 
me utilizO delas, porque sei que V. Ex• é vox popuU, é voz 
do povo;- muitas delas são criadas, outras, repetidas. E não 
há registro em cartório que lhe dê a outorga de uma proprie
dade exclusiva, isso tem de ser partilhado. 

Eu diria que. s~ prosseguinnos nesta jornada em que 
estamos, nesta Comissão à qual pertenço, prorrogando indefi
nidamente esse sistema, para os que gostam das j3.rielas e 
das vitrines, se continuarmos iSso sem observar o fim específico 
a que ela se destina, vão sobrar tubarões brancos sem serem 
punidos. Porque esses também, como V. Ex• bem taxou, estão 
interesSados em que o processo se prolifere, se_ desencadeie 
e que vá se arrastando e atingirido, jus-ta OU ínjU.sfanlente, 

_a quem quer que seja. Já conheço muitos tubarões brancos, 
dos quais não quero declinar o nome, que ainda nem sequer 
foram citados nessa Comissão. Porquê? Porque-estão preocu
pados com secretário de governador, assuntO díi-ecionado es
pecificamente para se atingir eleitoralmente alguém. Essa 
questão de secretário de governador, se está se gravando ou 
não problema relacionado a traficante de tóxico etc.. é da 
Polícia Federal. 

Se vamos abrir uma CPI para qualquer coisa. amanhã 
iremos apurar adultérios, cheques sem fundos, agressões, pre
varicações, fatos de u~a órbita, de um universo que_ ~ada 
tem a ver conoSCO, mas que interessam, porque escandalizar 
faz parte dos que não estão querendo paSsàr o Brasil a limpo 
-ou pode ser até que estejam, desde que seja deles o comando. 

V. Ex• é da Comissão. Tenho receio de innos chorar 
amanhã na cama, que é lugar quente. É bom que se avise 
previamente: vamos enfrentar esses arautos da maledicência; 
vamos enfrentar colegas nossos que estão denegrindo as insti
tuições, ao invés de atingirem as pessoas que têm erro. ·se 
há erro. tudo bem, mas cada um na sua órbita, cada um 
no seu universo. Se o assunto é da competência do Judiciário, 
é do Judiciário; se é da competência do Sherlock Holmes, 
que seja da competência do Sherlock Holmes. Cada um tem 
a sua esfera de ação. Mas é preciso parar de vedetismo. para 
que sejam colocadas as coisas sérias, porque. senão, vão sobrar 
tubarões brancos. Isso vai realmente ser triturado e o fim 
especffico, o objetivo colimado, não vai ser alcançado. 

Finalizando, cabe a nós a missão de resgatar as instituições 
e não culpar BraSília pela corrupção. Vamos dar a Brasília 
e aos brasileiros o orgulho e o respeito pela sua capital, uma 
cidade que nos pennite trabalhar com a necessária tranqüi
lidade. O resto são acusações menores,_ frutos da inveja, da 
frustração, da intolerâD.cia e de interesses políticos eleitorais 
velados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Pedro· Teixeira, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ]9 V ice- Presidente, deixa a cadeira 
da presid~ncia, que é oCupada. pelo Sr. Nelson Wedekin, 
4'~ Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson ~Wedekin) - Concedo a 
palavra ao próximo orador inscrito, o nObre-Senador Eduardo 
Suplicy. · · · 

O SR. EDUARDO SÜPLICY (PT·--,- SP. Pronuncia c 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estou encaminhando? na data de hoje, o se
guinte ofíciO ao Exm9 Sr: Maurício Corrê3., di.&nísSimo Minis
tro da Justiça. 

~'Prezado Sr. Ministro, 
Agradeço a atenção de V. EX', do Ministro Celso 

Amorim, das Relações Exteriores, do Embaixador 
Marco César Meira Noulaski, Cônsul-Gera] do _Brasil 
em Nova Iorque, da CôiÍsul Mônica Salsky, pela aten
ção dada a mim na viagem que -rlZ a Nova lOrque, 
de 8 a 10 de novembro de 1993, com o propósito de 
enconlrar indicações da estada da Srt Ana Elízabeth 
Lofrano Alves dos Santos naqUela cidade. ·· 

(Na verdade? corrigindo, foi de9a lO de novembro 
de 1993, porque permaneci apenas dois dias lá). 

"Em companhia de sua filha, Àdriana Alves dos 
Santos Porto, sempre acompanhada da consulesa Mô
nica Salsky, que foi muito prestatiVa, conseguimos ou
vir depoimentos de pessoas que reconheceram pela foto 
anexa a Sr' Ana Elizabeth em três lugares diferentes: 
na loja •'Coisas Nossas", na Rua 46, onde se vendem 
jornais e comestíveis tipicame"rife brasileiros, o funcio
nário Alex Cunha disse tê-la visto e conversado anima
damente com ela há cerca de um mês; no restaurante 
··via Brasil.-., na calçada em frente, o g3Tçom Carlos 
mencionou assertivamente que serviu à S~ Ana Eliza
beth uma refeição, na ocasião em que ela se fazia acom
panhar de uma amiga, possivelmente há um ou dois 
meses. No Hotel The Sboreham, o funcionário José, 
porto-riquenho que acompanha os hóspedes ao quarto 
com as malas. e mais três arrumadeiras afirm3:i"am, 
com muita segurança, reconhecer a senhora da foto 
como pessoa amigável, que costumava usar calças_Jeans 
e que estivera lá hospedada, há não muito tempo; ainda 
que não se tenha encontrado o seu nome no registro 
de hóspedes. Poderia ter estado com outra pessoa. 

Por outro lado, o Cel. Hélio de Moura e a S~ 
Amélia Penteado de Moura, que estiveram em Nova 
Iorque, em final de julho, confirniaram .. oriú:In, · ~ 
Adriana Alves dos Santos Porto, que encontraram-se 
casualmente com a Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves 
dos Santos. em 29 de julho de 1993. 

Relatou a Sr' Amétia que na Loja Sack s. na 5• 
Avenida, a Sr" Ana Elizabeth dela aproximou-se. to
cando-lhe no ombro. perguntando se dela não se lem
brava, pois se conheciam bastante? no tempo em que 
a Sf'!' Amélia trabalhara, por 20 anos, em Brasília. como 
Secretária junto à Presidência da República, enquanto 
que Ana Elizabeth trabalhava em inspeção de educação 
enoMEC: - · · · 

Juntas foram, então. à Catedral St. Patrick s, Onde 
fizeram uma oração e depois tomaram chá nas proxlmi
dades. tendo o Cel. Hélio de Moura também a visto. 
sem acompanhar todo o diálogo. Na ocasião~ Ana Eli-

zabeth faJÕu que estava morando em Nova Iorque por
que muitas coisas erradas estavam ocorrendo no Brasil. 

Diante destas evidências, Sr. Ministro, venho soli
citar a V. Er sejam tomadas -as _providências cabíveis 
junto às autoridades do Governo Norte Americano, 
no sentido de_ auxiliarem na busca do Paradeiro da 
Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos. 

O esclareCimento sobre o seu destino e o seu depoi
mento serão muito importantes, não apenas do ponto 
de vista de seus familiares, mas, também para a CPI 
que apura os fatos relacionados ao Orçamento da 
União, denunciados por seu marido, José Carlos Alves 
dos Santos. 

Venho também renovar a solicitação, no sentido 
de ser provida a segurança à vida da Sr' Ana Elizabetb 
Lofrano Alves dos Santos, logo,que se souber de sua 
localização, na hipótese, agora melhor evidenciada, de 
que ela esteja viva. 

Respeitosamente, 
Eduardo Matarazzo Suplicy." 

Sr. Presidente, Srs._ Senadores, gostaria de esclarecer, -
com mais clareza, a decisão que tomei segunda-feira última 
de ir tão repentinamente aos Estados Unidos. 

Lembram-se V. Er-s -_podemos todos lembrar - que 
ainda na quarta-feira última, quando aqui estáVamos 3rgüíndo 
o ex-Ministro e Deputado Ricardo Fiúza, a certa altura, já 
no final da tarde, fiz um apelo a todos os cidadãos que pudes
sem de_alguma forma trazer notícias do paradeiro da Sr" Ana 
Elizabeth L?f~no Alves dos Santos que se comunicassem 
~noscó. Avaliava que isso era muito irilportante para que 
eSclarecêssemos algumas coisas que não estão claras ainda, 
que estão sendo averiguadas tanto pela CPI quanto pelas auto
ridades policiais de Brasília e pela Polícia Federal. 

Minha irmã costuina andar a pé nos arredores da locali
dade onde fica o seu apartamento em São Paulo~ muitas V'ezes 
em companhia da S~ Amélia Alves de Moura, uma senhora 
de 64 anos. Na sexta-feira pela manhã, casualmente? essa 
senhora disse à minha irmã, com naturalidade, que se havia 
encontrado com a Sr' Ana Elizabeth em julho último em 
Nova Iorque. E comentou.- éntão? que a Sf'!' Ana Elizabeth 
tinha conhecimento_ de fatos muito graves ocorridos em Bra
siliae que. por isso? ela estava fora do Brasil. Também relatou, 
na oportunidade .. que, quando ela mencionou _o nome do Sr. 
José Carlos Alves dos Santos, a S~ Ana Elizabetb reagiu, 
dizendo que preferiria nãO falar de seu- marido. 

Quando minha irmã me disse isso, no sábado - casual
mente e por outras circunstâncias, eu estava no Rio de Janeiro 
-, solicitei-lhe que marcasse um encontro com a S~ Amélia. 
Assim? às 7 horas da manhã de segunda-feira~ na residência 
de minha irmã, encontrei-me com aS~ Amélia que confirmou 
aquilo que dissera antes. 

Julguei o fato tão importante que, de pronto, vim a Bra
süia e às 10h30min., estava no gabinete do Ministro da Justiça, 
Maurício Corrêa~ a quem relatei o que acontecera. S. Ex• 
também considerou o fato importante. Disse-lhe, então, que 
estava disposto a ir a Nova Iorque para verificar a possibilidade 
de encontrar a senhora Ana Elizabeth. 

O Ministro da Justiça? então, disse-me que comunicaiia 
o fato. ao Senhor Presidente" da República que solicitou ao 
Min_ístro das Relações Exteriores, Ctlso Amorim? fosse dado 
a mim todo af.oio na c_urta viãgem que faria a Nova.Iorque, 
a fim de verificar evidê"ncias de que aS~ Ana Elizabeth tivesse 
por ali passado. 
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Ao retornar, por acaso, encontrei~ine C.Olll a _S~_ Adriana 
Alves dos Santos_ Porto, de 23~anos, médica, formada no 
ano passado, filha do Sr. José Carlos Alves dos Santos e 
da Sr' Ana Elizabeth Lofrano Alves do~ Sllntos. 

Disse à -S~ Adfiana, _que estava acomp:a:nbacta de seu 
advogado, Dr. GroSsi, que precisava relatar-lhe a_lgo de grande 
importância. Fui, então, até o escritório do Dr. Grossi, onde 
primeiro conversei apenas com a Dr""_Adriana, que, ao saber 
dos fatos, ficou muito impressionada e pediu-me que também 
os relatasse ao Dr. Grossi. 

Surgiu a idéia de viajar junto com a Sr Adriana, pois 
avaliei que, se porventura encontrasse a Sr~ Ana Elizabeth 
em Nova Iorque, obviamente ela teria mais confiança de con
versar comigo se estivesse a sua filha presente. 

Assim, Adriana avaliou que deveria também ir, mas náó 
dispunha de recursos no momento. As pessoas perguntam: 
"Ah, mas como é que você foi2 Quem pagou?" Como tinha 
pressa de viajar, não solicitei à CPI que pagasse a minha 
passagem. Como V. Ex•s sabem, os Senadores têm uma cota 
de passagem. Normalmente, nós temos O cartão de créditO 
das companhias aéreas e viajamos dé acordo com as nossas 
cotas que, gerãlmente~ são quatro idas e voltas ao nosso ~tado 
de origem. Se- porventura estouramos a nossa cota, pagamos 
as passagens excedentes com nossos piõprios recurSos. -

Assim, usei -o -cartão de crédito e, quando for debitado 
na minha conta, eu mesmo me responsabilizarei ·pelp paga-
mento da minha viagem. _ 

Com respe"ito às despesas da S~ Adriana- tenho a,utori
zação do Dr. Grossi para dizer _isso -, o adyogado dela, 
Dr. Grossi. teve a iniciativã. de dizer: "Olha, eu considero 
essa viagem tá_o imp~rtante, que do pagamento que já -me 
foi feitO - e nada mais vou cobrar por serviçoS prestados 
ao Sr. José Carlos Alves dos Santos -, eu considero essa 
viagem tão importante que me comprometo a pagá-la com 
dinheiro dos honorários recebidos". Acrescentou ainda que 
havia recebido duas parcelas de 10 mil dólares cada. Quando 
chegar a cobrança, avisarei o advogado. Já infotmei ao Dr. 
Grossi que cada passagem custou- ceic_a:_ ae 980 dólares. ida 
e volta, classe económica. Viajamos, porém, na classe execu
tiva por uma deferência especial da Varig. 

Em Nova Iorque permanecemos apenas uiTm noite no 
Hotel Oleou. onde a conta, dividida entre os dois, foi de 
206 dólares, por um apartamento que tinha dois quartos sepa
rados. É importante que esses fatos sejam esclarecidos, para 
evitar que se levantem hipóteses. 

Eu considero importante descobrir-se o paradeiro de o~ 
Ana Elizabeth. 

Ainda ontem o jornal O Estado de S. Paulo publicou 
um editorial sobre minha iniciativa critiCãndo- o -.l-Senador De
tetive". 

Ora, quero aqui declarar aos editorialistas do jornal O 
Estado de S. Paulo que, pela minha e~pe_Ij~ncia Prc?V_t?~ente 
do fato de haver tomado ipkíativas de apUrar problemas, 
posso afirmar que, Iíitiitas vezes, as vi morrer DaS mãos de 

algumas pessoas que não tinham a t;letermjº-ação de levar 
as investigações ãté o fim, inclusive riqUi no·próprio-Senado 

Queria relembrar alguns fatos. Em setembro de 1991 
requeri ao Procurador-Gerai da República que averig!Jasse 
toda a intermediação e o relacionamento-entre a SEVAL 
e o Deputado João Alves e os assuntos relacionados ao Orça
mento. Por dois anos vinham a Polícia Federai e o Ministério 
Público examinando este assunto, que ganho:U extrao-rdinária 
velocidade só agora, cCím os [;:ftOs que estão villdO_à_ tona 
oom a CP!. 

Também _em maio, depOis em junho de 1992, solicitei 
ao_ Presidente Mauro Benevides que examinasse por que ha
viam sido acrescidas 'Z59 'emendas ao Orçamento da União 
após a aprovação da redação final pelo Congresso NacionaL 
Mas só agora, com esta CPI, os fatos começam a ser devida
mente demonstrados. 

A propósito;·faço um apelo ao Senador Mauro Benevides 
e ao Senador Magno Bacelar- apesar de S. Ex~ não estarem 
presentes -, em razão das evidências que estão agora sendo 
levantadas pela CPI. Dttijo-~e aó-Senador Nelson Wedekin, 
que é membro da bancada do PDT. Aliás-, ontem comuniquei 
ao Senador e Ministro_ da Justiça Maurício Corrêa que faria 
--e farei - de público, da tribuna do Senado, um apelo 
ao Senador Magno Bacelar. Avalio que seria um passo digno 
de S. Ex• redigir outro parecer sobre aqueles fatos, porque 
agora surgeni evidências fortíssiriias- e S.Ex~ pode ter acesso 
a todos os documentos junto à CPI -de que aquele parecer, 
assinado por S. Ex', onde tentavam-se justificar oS f<:itos, foi 
preparado, segundo as próprias palavras e o manuScrito de 
José Carlos Alves dos Santos, por ele com o auxílio do então 
Ministro RiCardo Fiúza e do Deputado Eraldo Tinoc_o, que 
também era MiniStro à época. 

Talvez o Sena-dor Magno Bacelar não tenha tido consciên· 
Cia "e:t"á.tã do -qUe estava assinaÍldo naquele parecer, que contém 
erros fundamentais. Pode ter havido um ou outro erro de 
interpretação, mas basicamente está provado que foram·acres
ciâas emendas indevidamente. 

Há;-também, o documento do Sr. Orlando Leite de Cas
tro e de um outro assessor que com ele preparou um docu
mentó dernostrando q-u~-- aquele publicado em abril foi dife
rente da redãçãO final aprOVada em 19 de novembro de 1991. 

Cito esses exemplos, porque, muitas vezes,_ cobro investi
gações, o trabalho é iniciado -mas D.em sempre vai até o fim. 
Neste caso específico, quero dar um exemplo. A Sr. Amélia 
viu a S~ Ana Elizabeth em 29 de julho. Obviamente vem 
a pergunta: por que essá senhora não contou o que sabia? 

A expliêaçãO é a s~guinÍe. Ela mora em São Pâulo. Segun
do essa senhora, o seu marido! Coronel Hélio de Moura, 
assiste mais freqüentemen te ao noticiário do Jornal Nacional 
da TV Globo,- enquanto ela costuma I~r apenas o Jornal O 
Estado de S. Paulo. Pois bem, para quem, de novembro até 
julho, apenas informa-se Por meio da Rede Globo e do jornal 
O Estado de S. Paulo, se não estiveSse extremamente atenta, 
dificilmente saberia que a senhora Ana Elizabeth estava desa
pa-recida. Esse episódio, os jornais de Brasília, sim, noticiaram 
com bastante <!estaque. Mas tratava-se de um assunto de inte
resse regional. Este assun_t9__só seio a chamar a atenção da 
opinião -púbfiC:a- riãdonal recentemente, com a instalação da 

. CPI. 
Tendo a Sr Amélia t~~ba)hado por 20 anos na Presidência 

da República, junto aos Presidentes do regime militar- infor
mou-me que entregava cargas lacradas ao Presidente-, sendo 
ela, assim como seu marido, que é militar. pessoa acostumada 
com a comunidade de infoimações. a Sr~ Amélia mostrou-se 
preocupadíssima com um fato do qual de repepte ela tomou 
conhecimento e que _considerou de importân~ia naci_?nal. 

Quando me ~relatou que havia s_e encontra-do com Ana 
Elizabeth, na segunda-feira, ela disse:."- Pelo_ amor de Deus, 
não fale o meu nome. Não revele o que eu vi. Estou preocu
pada." 

Compreende-se sua apreensão. Trata-se de uma senhora 
de 64 anos que de repente sabe de um fato de extraordinária 
importância. Ela pediu-me que não falasse. Mas os senhore~ 
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vadeJT' ~untar: por que hoje está nos jornais uma entrevista 
sw• 'da ontem? Isso decorreu do fato de a filha de 
A~.. ~th, Adriana, após ter tido, na ~inha companhia, 
evidên _ ;m Nova Iorque de pessoas- que tinham reconhe· 
cido a sua mãe pela foto, chegando a São Paulo, pediu-me 
que lhe desse a oportunidade_ de conversar com aquela se
nhora. 

Em São_ Paulo, conversei com minha irmã que fez um 
apelo a S~ Amélia: "Pelo amor de Deus. fal~ para a filha 
da S~ Ana Elizabeth o que a senhora viu." 

O nobre Senador Magno Bacelar- encontra-~~ presente. 
Só completarei esta frase e lhe darei o aparte,_com o maior 
prazer. 

Pois _bem, a Sr~ Amélia Penteado de_ Moura junto com 
· o seu marido, Coronel Hélio de Moura, receberam Adriana, 
a quem relataram, naturalmente, o encontro que tiveram com 
a sua mãe, Ana Elizabeth. A filha, então, mostrou a fOto 
ao Coronel Hélio dC Moufa para saber se era a mesma. Ele 
afirmou que aquela era a pesSoa_ que havia se encontrado 
com eles, esclarecendo, porém, que somente sua esposa tinha 
conversado com Ana Elizabcth. 

Agora, graças a esse fato, e apenas depois dele, a Sr<' 
Amélia e o seu marido resolveram falar à imprensa. 

O Sr. Magno Bacelar-Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria de dar-lhe 
·a oportunidade de apartear-me·, nobre Sen_ador Magno. Bãce·.:. 
lar, já que V. Ex• teve a gentileza de vir ao plenário. V. 
Ex~ estava aqui presente, mas, rp.arndo saiu, eu fiz um apelo 
:-não sei se V. Ex~ o ouviu. Mas ou~;-001!1 muito prazer, 
r aparte de V. Exa 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Edila~do Suplícy, 
v. Ex~. ao longo desses quase três anos em que- estou aqui, 
é testemunha do respeito que tenho e da maneira como eu 
presto muita atenção e respeitO às pOsiçõeS que v: Ex• adota. 
Creio que o Plenário e a C~sa tamb_é~ me- -c~:mhecem pela 
maneira - até muitas vezes a-glt!ssiva: ~cóirib" denunCiei fatosA _ 
Quantas vezes, naquela Comissão-Mista de órÇamento, fiz 

. pararem os· trabalhos ·para pedir verificação df: Quorum ·eic .. 
Hoje, fui um dOS- que abriram a -Sessão, mas sa{ mOmenta
neamente para resolver ~m assunto e estaya ouvindo quap.do 
V. Ex~ me chamou à colação, fazendo um apelo para que 
eu escrevesse novo--relatório. Estamos na hora da verdade, 
eminente Senador, e V L Ex~ sabe como se assinam e se fazem 
os relatórios· nesta casa: assumiritõS urtui· posiÇà:O_ jJolftiCa. 
Os relatórios são elaborados e lidos; se concordamos com 
seu teor apomos nossa assiriãtura. A po1ênikà leV3nt3dá~- uhi
mamente, é no sentido de sabermos· se o Sr. José Carlos 
assinou ou fez o relatórió- o-U qoein- rriàiS poSs3 tê··:ÍO feito: 
Eminente Senador, ouVi e-aSS!s-tí _quaJldO _v. E_X'_ fe_z a dtinúncia 
e questionou ao então Ministro RiCafdo -Fiú;za, que iã:-mbém 
enviou respostas a: esta Casa etc. Fui designado Relator do 
assunto, Conversei com V. Ex~ que, a bem da verdade, me 
procurou para advertir-me ~Obre dOcurrientQs _que -existiam 
e que foram encaminhados. As vésperas de apresentar o rela
tório, converseí cdm V. Ex~ aqui nó p!E:náriO, opoitunldãde 
em que lhe perguntei sobre os tais documentos. Ao que V. 
Ex~ r~pcindcu: ~'Senad()r, os _do~umentos foram entregues 
ao Sr. Mauro Benevides; eu não o~ .. tenho". AQ_ pro<7_e~sq 
jamais foi anexàd(i-esse f~Iãt~ríõ âo~CI~is, téC~i.çÕ~-a gu~ V. 
m que o Sr. José Carlos veio aqui -p-aia depor;·estive na sala 
da Comissão-e estava mtiito íilteresSa~O erri ê:oi:thecê-1~, por-
que não o conhecia. Admito que ele tenha participado, tenha 

viSto o relatório e anotado alguma coisa. Por que não admitir, 
se ele era um técnico acreditado, era diretor do DOU? Para 
chegarem aqui e chegarem ao DOU alterações, alguém do 
Governo teria que ter participado ou ter informado. Hoje, 
ainda hoje, o fato de a CPI estar fazendo todo esse levanta
mento e apurando os fatos se deve à credibilidade nas afirma
ções do Sr. José Carlos, que alertou à Nação_ com relação 
a todos os problemas que podem ter advindo a partir dos 
erros que estão sendo comprovados. Se ele mereceu esta fé 
hoje - depois de todo o transtorno da sua vida -, é porque, 
à época, ele era a autoridade a ser con-sultada. Mas, nobre 
Senador, é uma questão de consciência assumir o relatório 
que assinei, numa posiÇão política. Àquela época; eu era ape
nas um Senador que deveria relatar um projeto e não uma 
CPI que dispõe de todos os meios e da quebra de todos os 
sigilos bancário, telefônico e- fiscal, além de todã a movimen
tação desses parlamentares que estão envolvidos_ e que estão 
sendo investigados. Não quero fazer prejulgamento, V. Ex~ 
também não; mas essa CPI está fazendo um levantamento 
a ser julgado pelas duas Casas do Congresso Nacional. Não 
posso modificar o relatório, Senador, e vou lhe dizer por 
quê: Por uma questãO regimental. Preparei um relatório que 
foi discutido na Corilissão de Orçamento pela sua maioria, 
votaçlo e aprovado. E, hoje -fá disse e qUero dizer a V. 
Ex~-, mais do que ninguém, faço questão absoluta de que 
a verdade ã.pareça; quero que Sejam apurados tOdos os fatos, 
que _s_ejam pu"nfdos -tod0s a(jueles que levaram ao descrédito 
estas duas Casas, esta Instituição que, no meu entendimento, 
é-a causa maior da sobrevivência da democracia. Eu não pode
ria, hoje, assinar sozinho; passaria a ser uma denúncia e não 
um relatório votado e aprovado pela comissão. Nobre Sena
dor, felizmente, existe agora uma- CPI qUe está apurando 
oS fatos e para isso dispõe de todos os meios; estamos chegando 
ao conhecimento sobre a elaboração do Orçamento. como 
pai-tidpavam os membros dessa comissão e quanto esta Casa 
foi denegrida pelos maus exemplos. TiVe a honra de aparteá-lo 
um dia desses e dizer que ninguém mais do que eu deseja _ 
que sejam apurados esses atas. A CPI dispõe dos relatórios 
que não foram entregues e não fizeram' parte-do processo, 
continuo a dizer, do relatório novo que O Estado de S. Pliulo 
e a Folha de S. Paulo - foi um jornal de grande circulação 
- publicaram na semana passada relativo à existênCia de 
duas mil emendas. Ninguém mais que V. Ex~\ que participam 
desta CP!, dispõem de meios para apurar os fatos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Foi a Folha de S. Paulo 
e o Jornal do Brasil que deram essa notícia. Não conh~_ç_o 
esse novo relatório mencionado de 35Q págirias. - __ _ _ 

O sr.-1\lagno Bacelar - São mais ou menoS 2.500. ou 
2.030 emendas, não sei. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas que trazem luz e 
esclarecimento àquele problema. 

O Sr. M_a_gno Bacel~r_- Perdoe-me por ter usado neste 
aparte tanto tempo; não costumo fazê-lo, porque respeito 
o orador. Finalizando, nobre Senador, para que o povo volte 
a acreditar, é preCisõ ·que o· CongreSso, que a Comissão de 
Orçamento sejam revistos e que os procedimentos políticos 
sejam corrigidos. Uma comissão que _delega poderes ao Sr. 
RiC:3rdo Fiúza e um Con_gres_soreunido que vo_ta um relatório 
que-foi declarado pelo Sr. José_Carlo~ como uma farSa por 
não haver nada escrito através do meu parecer, autorizando 

I 
a transformaçâc:f'~e- 1.24-9, d~staques em emei.td?s, necessitam 

1 

ser revistos. E não seria um único senador, nobre Colega, 
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que iria detectar a podridão que, infelizmente, rondava nossa 
Casa. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o esclareci
mento de V. E~ ao manifestar sua boa-fé quando da assinatura 
do relatório e sua disposição em aceitar O que vier a Sef esclare
cido pela CPI._ Tenho convicção õe~que agora saberemos muito 
além dos nossos dados iniciais. Aquele tempo, Senador, o 
que havia sido feito? Graças ao SIAFI e ao nosso sistema __ 
de processamento de dados -instituído na gestão do Senador 
Mauro Benevides- foi possível c_omparar, talvez pela primei
ra vez, e detectar algo estranho entre a aprovação e a publi
cação da matéria. Vou dizer, desta tribuna, Senador. algo 
que nunca disse antes, mas avalio que agora seja impôttante: 
quando entreguei esse ofício, pessoalmente, ao Senador Mau
ro Benevides, dizendo-lhe que havia ocorrido mudanças entre 
a aprovação e a publicação da matéria -:--o Senado.r ~auro 
Benevides poderá confirmar, com certeza -,-S. Ex~ dtsse
me: "Senador Eduardo Suplicy, não é a primeira vez que 
isso ocorre. Nos anos anteriores, já havia informações de 
que ocorreram mudanças. Entretanto, é a primeir-a vez qüff 
se detecta'•. E eu disse ao Senador Mauro Ben_evides: "Graças 
a V. Er, que "instituiu esse procedim-ento -informatizadO, pelo 
qual, junto ao PRODASEN e ao SIAFI. se pode detect':r 
como é o sistema de aprovação d_o __ Q_r_ç_am~n_to e sua publi
cação. 

o Sr. Magno Bacelar -Permite--me V. Ex~ mais um 
breve aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Pois não. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Edu~rdo Suplicy, 
disse que me responsabilizo pelo relatóno. Já ~avm sal~entado _ 
que, quando se lê um relatório e a ele se ~po~ a assmatura, 
fica-se responsável por ele. Não posso fugir disso. Mas de~o 

acrescentar que - diante da decJaração de V: Ex~, e nao 
estou usando isso para me defender, mas para dtzer o quanto 
foi importante esta Casa, no moment~, decidir pela apuração 
de todos os fatos_ """7'"ano passado, antenormente ao meu relató
rio, foi solicitado, talvez por membros do parti~o de y: EX' 
-não quero dizer o nome de deputados para_ nao ser IDJUSto 
- a abertura de uma CPI para o Orçamento._ E _es~a CPI, 
não tendo sido consideracla válida, não tey~ p~ossegmment~_· 
Então., nobre_ Senador, não é o meu relatóri~, ~elo _quaf ~e 
responsabilizo, mas houve muitas falhas e _om1ssoe~, mclusr~:e
porque esse relatório ---:- e disse a V. Ex! __ -=-: p~ao poderta 
refazê-lo, porque foi aprovado por uma com1ss~o. A_ <?z:sa 
precisava acordar e corrigir Os seus errOs. Parabemzo a I!}tCJa- ~ 
tiva de V. Ex~ e de quantos solicitaram a aberh,1ra.da CPJ ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O fizjuntamente como 
o Deputado Jaques Wagner. 

O Sr. Magno Bacelar - ... e a ressonância que teve e, 
a partir daí, o povo brasileiro poderá saber em quem está 
votando ou como as coisas andavam mal. Ainda podemos 
recuperar o tempo perdido, embora lamentemos essa dep:1ora __ 
em instituir uma CPI. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- A primeira CP!, anterior 
a esta, teve a iniCiativa-do Deputado Jaques Wagner e contou 
com a minha cc-autoria. E, de fato, a Mesa __ do Congresso 
à época avaliou, porque seria uma CPI mista, não se_r couve~ 
niente realizá-la e arquivou o nosso pedido, mas, felizmente, 
agora sur'giram novas evidências. -

O Sr~ Ronan Tito -V. Ex~ me concede um aparte, Sena
dor Eduardo _Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ronari Tito - Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
eu não quero "chover no molhado". A CPI é importante, 
a revisão da Casa e do sistema político também, porque enten
do que não devemos só ficar revendo a questão do orçamento. 
Já estou ouvindo, inclusive, algumas idéias, que me parecem 
absolutamente absurdas, como a de retirar do Congresso Na
cional a ComíSsão de Orçamento; iS~fO fói- dito até por um 
parlamentar do meu partido. O Congresso moderno, a partir 
do João Sem-Terra, foi criado justamente para fazer o orça
mento. O orçamento, V. Ex• sabe, muito mais do que eu, 
toma o maior tempo, o maior espaço e a maior estrutura 
do Congresso norte..;_americano.- Assim é também em toda 
a Eu:l-opa. Isso me parece muito aquela política do sofá, em 
que ilão- se- -quer COnsertar- o que está errado, não-- se quer 
enfrentar o problema. Tem também hav_ido idéias _aí, e ne~ta 
hora em que a Casa está bastante tumultuada, não_ só pela 
CPI mas, principalmente, por desvios de alguns elementos 
da CPI que se aproveitam desse momento em que estamos 
abrindo o nosso--corpo e mostrando as nossas vísceras para 
se promoverem. Devo dizer a V. E~ que, quando o Deputado 
Ibsen Pinheiro era Líder do PMDB e eu, Líder no Senado, 
fizemos uma intervenção ex-abrupta, na ComisSão do Orça
mento. Destituímos membros, tentamos a eleição, e consegui
mos, novos membros. Mas, desgraçadamente, um dos_ elemen
tos por nós indicado, que o meu partido indicou na época, 
mostrou-se, mais tatde, indigno daquele cargo que assumiu. 
Quero ainda ressaltar outras coisas. Vi um programa na televi
são, onde alguns parlamentares brasileiros conversavam com 
juízes italianos, para com eles aprender. Ora, a Itália está 
reVendo seu sistema político 45 anos após a promulgação de 
sua -Constituição e pelo siStema "Judiciário._ o sistema Judi-_ 
ciárib -aqui; rtõbre Senador ... PC Farias foi -iricriminado aqui, 
o Presidente foi destituído, e aí? E o Judiciário? Que fez 
o Judiciário? Estamos revendo, pelo CongresSo Nacional, nos
so _sistema político. Penso que temos que avançar _nissQ__,_ Não 
só ficar na aparência das coisas, mas estudar, na estrutura 
política, o que está acoltteC.eiido~ Claro! Todos sabemos: na 
época da ditadura nunca houve corrupção no Orçamento! 
Nunca! V. Ex• sabe de_ alguma? Nobre -Senador, desgraça
fato extraordinário da democracia! Por isso, quando eu vejo 
algumas pessoas deturpando essa CPI ou tirando proveito 
pessoal dela, fico pensarido: meu Deus do Céu, será que é 
falta de percepção do momento grande que nós viyemos? 
Na França, há pouco tempo, nobre Senador, ocorreu o suicídio 
dCi"eX-Primeiro Vice-Ministro. Por quê? Por um sistema polí
tico estruturado após uma ditadura forte; com alguns, com 
muitos ou com até bastantes cacoetes da ditadura. E normal! 
Quando há a transição da ditaçiul-3 para -a democracia ela 
não é ex~abrupta, principalmente como ocorreu no caso do 
Brasil, que não foi através de movimento armado, mas de 
uma forma pacífica. Então, herdamos cacoetes da ditadura. 
Todos sabemos que havia só uma corrupção à época da ditadu
ra: _a corrupção generalizada._ Mas, nobre Senador, permi
ta-me dizer a V. Ex• que_ esta corrupção da Comissão de 
Orçamento, em relação à sociedade brasileira, é urna corrup
çãozinha deste tamanhinho, um "ce" muito pequeno, acanha~, 
do, miúdo. O Senador João Calmon é um entu,sil!sta da. CP_! 
da Evasão Fiscal, porque, lá, nobre Senador, se arrecadamos 
US$70 bilhões em c:r;uz_eiro~ _P<?_! ano, a __ evasão é de US$70 
bilhõeS por .ano. Quer ver V. Ex~ como é que as coisas no 
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Brasil de hoje acontecem de maneira significativa: um_co:mer
ciante que arrecada do consumidor- o imposto, 16, 18% -mais 
IPI -porque todo consumidor paga; quando compra o feijão, 
o arroz, o leite, o "imposto"" já está em.bt.iiído no preço -
e "esquece" de entregar à receita o qu_e não é dei~. só quando 
é pilhado, é chamado de sonegador. Agora, veja esse é dinhei
ro arrecadado e colo_cado nos cofres públicos. Se um ftinCic;:. 
nário público pega CR$10,00 e põe nõ oolso, ele_ é chàmado 
de ladrão, conupto, peculatário. O Tesouro Nacíonal C! furta
do em mais de US$70 bilhões por ano, todos os anos, e estamos 
pelejando com uma CPI que o nobre Senador João Calmon 
diz ser a mais importante que já houve no Congresso NaCiOnal. 
E nós poderíamos acabar com isso através de uma revísão 
constituciOnal. E exiStem aqueleS que-não querem·. -parã pa:c
tuar com isso e depois ficar olhando na ponta do sapato. 
A ponta do meu sapato está suja. o-rnar "de l3ma, desgraça
damente, nobre Senador Suplicy, é o nosso País, é a nossa 
sociedade, é o nosso sistema. Temos que comei;'a.r por nós? 
Evidente que temosl Doa a quem doer! Apenas eu gostaria 
de chamar a atenção para o fato de que, no Congres-so Nacio
nal, nós nesse momento somos passageiros dele,.mas ~l~_9eve 
ser eterno. Ou ele é eterno ou a democracia não será eterna. 
Por isso, nós rião _podemos dar rilarge:111 -a pesqUisás como 
a que foi feitã., in-dagando à opinião pública ? _que_ acham 
de fechar 0 Congresso Nacional e ter um n:iglme-fOrte. Sabe 
que prevaleceu na pesquisa o regime forte, um Fujirilõri. A 
pesquisa pública, evidente, induzida. De maneira que, O" pa
lanque em que às vezes se transforma a nossa CJ'I, C: ~~ois 
o palanque eletrônico em virtude do que acontece lá, estã 
também trazendo uma distorção com graves prejuíZos ·parã. 
a democracia. E nós temos que ter cuidado com isso, porque 
a democracia não é propriedade minha, nem de V. Ex~, mas 
é um património que deve pertencer a toda a sociedade brasi
leira. Eu felicito a V.Ex~ pela idéiã. original e matriz da CPI 
da Corrupção no Orçamento~ Apenas gostaria de convid3r 
V. Ex~ para caminharmos para olatras CPI; CPI que, às vezes, 
não são confortáveis e que nâo dão profuoção; porque quem 
patrocina as redes de televisão e os jornais são, justamente, 
aqueles que enxovalham este País de lama. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. Ell "ARDO SUPLICY -Senador Ronan Tito, 
considero a CPI sobre a evasão fiscal da maior importância. 
Tenho estado presente nas suas reuniões, embora não serido 
membro, para ouvir depoimentos e diálogos de grande rele
vância. Lembro-me de_ ter participado do depoimento do 
Deputado António Delfim Netto, afora outros. quando S. 
Ex~ fez sugestões significativaS sobre o aperfeiÇoamentO quan
do da elaboração do orçamento. 

Tenho tido, ao longo de minha vida, diversas divergências 
com S. E~. Como Deputado Federal, fui um severo fiscal 
de algumas ·de suas ações. Tivemos diálogos duros, seja no 
que diz respeito à questão da política econômicà, seja, por 
exemplo, no que diz respeito ao ·caso~Coroã Brastel e Outros. 
Aprendi muito com S. EX' recentertJ.ente sobre o Projeto de· 
Garantia de Renda Mínirita, quandO fui aõ seu gabinete dialo
gar, e _S. Ex~ me deu sugestões e indicações muito ielevantes. 
Como V. Ex~ sabe, o prOjetO eS-tá (ramitando na Câmara, 
sendo S. Ex~ um dos membros _da Comissão de Finanças e 
Tributação, a qual está examinando o projeto. 

Há algo que-go-staria até de perguntar ao Deputado Antô· 
nio= Delfim Netto, relacionado à pergunta de V. E~. deixada 
aqui"n..., ar: algum de nós saberia de qualquer problema havido 
com o orçamento_ da União- ao tempo do regime militar, em 

que o S. Ex~ era Ministro _!lo Planejamento e_ resPon!';ável 
pelo orçaniento? - -- -

Há um fato interessante a respeito ~ e est~ pi'esente 
o Senador Epitáio Cafeteira_: ou sejã, gOstãlia d-e perguiltar· -
ao Deputado Delfim Netto por que razão convidou o Depu
tado João Alves, quando este deixou o PFL, para que ingres
sasse- em seu partido, o PPR? Por que lhe deu guarida? E 
isso ocorreu r_ecen~em_ente: há cerca de quarenta dias. É fato 
que o Deputado João Alves costumava fazer a sua campanha 

- política na Bahia com base em depoimentos dados pelo Depu
tado Delfim Netto, ex-Ministro do Planejamento. S. Ex~ tam
bém gravou depoimentos em favor do Deputado JoãO Alves. 
Que habil~dade teria_este Deputado para conseguir esse teste
munho do Deputado e ex-Ministro Delfim Netto? Coinciden
temente, o Deputado João Alves foi pessoa-chave na Comis
são de Orçamento, ao tempo em que o Deputado Delfim 
Netto foi Ministro do Planejamento. 

O Sr. Rorian Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex• 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, durante trinta anos 
o Deputado João Alves esteve à frente da Comissão de Orça
mento. Em vinte e cihco anos não' Coiiseguimos descobrir 
nada, mas em cinco descobrimos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -0 que estou observando 
é que o Deputado Delfim Netto provavelmente sabe dos fatos 
que ocorreram àquela época e que não sabemos. Talvez S; 
Ex• pudesse contribuir para esclarecer os acontecimentos so
bre os quais V. Ex• indagou:- O qtii- aconteciã- 3o tempo do 
regime militar, quando o orçamento era feito rio Executivo 
e aqui se passava como um matã-borrão? 

Senador Ronan Tito, Coritó Deputado Federal, pelos idos 
de 83, 84, 85, atéjaneíi"O de 87, eu era meritbrO da comissão. 
O Deputado Ayrton Soares, Líder do PT, indicou-me para 
a Comissão de Economia da Câmara, e para a COmissãO Mista 
de Orçamento, que são as áreas de maior afinidade pará mim. 

Chegando Já, vi uma grande reunião e sugeri: vamos 
ouvir o Ministro do Planejamento, Antonio Delfim Netto, 
para que nos explique o orçamento. Estranhei n:üiito-porque 
não houve esse tal interesse. Cada parlamentar era designado 
para relatar uma parte do orçamento -.área de transporte, 
energia, e assim por diante -, vinham os pareceres prontos 
da assessoria técnica, tudo se passava como mata-borrão e 
não havia aquela preocupação que propus. O que eu sempre 
ouvia era que não daria tempo, que não seriã pOSsível ouvir 
o Ministro, e votavam. Eu estava querendo e continuo a querer 
aprender mais a respeito do orçamento. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Senador.Eduardo Suplicy, 
foi citado o meu nome aqui, e não sei por quê. Gostaria 
de dar 1,1m ~parte neste momento. 

O Sr. Ronan Tito -...:. Não "Citei o nome de V. Ex~ 

O sr. -Epi.iácio Cafeteira - Tenho o direito ao menos 
de dizer o _qUe desejo, com a citação-dO meu nome-. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou garantir o_ aparte 
a V. Ex~ 

O Sr. Ronao Tito- Só para terminar, goStaria de dizer 
que a _corrupção está entranhada no sistema. Só o sistema_ 
democrático é capaz de abriL Só_ isso! Não se trata de um 
membro, mas do sistema, nobre Senador. 

O SR. EDUARDO_SUPLICY _,---Estou de pleno acordo, 
porque estamos conseguindo desvendar esses problemas, gra-

. -. 
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ças à democracia, graças ao funcionamento âberto do Con
gresso NaCional, graças, inclusive, ao fato de a imprensa estar 
aqui, com total liberdade, criticando também as minhas ações 
e as de cada um de nós. 

Com muita honra, ouço o nobre Senador Epitácio Cafe
teira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Gostarià- apenaS ~de saber 
. por que fui citado, só para poder responder a V. EX" 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Por atenção a V. Ex•. 
V.Ex' não é Líder do PPR? 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sou. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Deputado António 
Delfim Netto, que citei, é do PPR .. Foi apenas uma atenção, 
'uma gentileza para com V. Ex~ 

O Sr.. Epitáclo Cafeteira-Pelo que ouvi, V. Ex~ informou 
que o Deputa-elo Dei~ Netto havia _convidado o .Sr. José 
Garlos Alves... · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... Deputado João Alves 
para ingressar no PPR. e por isso S. Ex~ passOu a integrar 
o Partido. Foi a informação que me foi dada pelo Deputado 
Pedro Pavão. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - O PPR é o único pa-rtido 
.que está reunindo a sua. comissão de_ étiCa -pã:ra .examinar 
a situação do Deputado João Alves. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - E faz bem em assim 
proceder. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - E mais: apesar de tudo o 
que a imprensa já afirmou, para atender ao legítimq direito 
de defesa, a comissão de ética deu 10 dias para que o Deputado 
João Alves se defendesse do que é acusadQ. E veja bem QUe 

!: poderia tê-lo tirado simplesmente dos seus quadros, porque 
o Deputado João Alves não foi eleito pelo PPR. S. Ex• tam
béin, quando praticou o que todos sabem, não esta,va no PPR. 
Por conseguinte, o PPR foi o seu abrigo, e issá está nos cau
sando prejuízo político e, quem sabe, eleitoral. É_ importante 
saber que o PPR, ness~ assunto, tem. se colocado da maneira 
mais isenta: indiCOu o nosso colega Jarbas Passarinho, que 
é O Presidente da CPI, e indicou o Senador José Paulo Bisol, 
que não é do nosso quadro, mas. por seu desempenho na 
C~~ do PC, ganhou, não só maior credibilidade, a qual sempre 
teve de toda est~ Casa, mas a certez~.de que, estando presente 
à Comissão, tudo será apurado. 

O SR. EDUARDO SUÍ'LICY ;__ Congraiulo:me com o
PPR por essas iniciatiVaS. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Até hoje- não questio~~i _nin
guém na CPI. Como líder do PPR, a minha contribuição 
à CPI foi indicar os-dois nomes. A partir. daí, estou esperando, 
como todo o Brasil, que tudo seja apurado. Agora, V. Ex~. 
que é também da Comissão, até tem 1.Út1_~ situaç-c'f9 privilegiada. 
Como é o primeiro que pergunta à testemunha, V. Ex~ poderia 
ter eliminado·as suas dúvidas fazendo essas perguntas a;::Q De
putado João Alves, ao Sr. José Carlos Alves dos Santos, a 
cada um que Iá compareceu. V. Ex~ faria a pergunta diretaR 
mente e, naturalmente, obteria a resposta~ Não tenho nenhum 
Conhecimento disso. Sou correligionário do Deputado Delfim -
Netto, mas não tenho procuração para -defendê-lo. Não sei 
se foi S. Ex• que convidou o Deputado João Alves para entrar 
no partido, V. Ex.l' é quem o a~rma. O_u V~ Ex~ é amigo 

do Deputado Delfim Netto, ou é amigo do Deputado Joã•· 
Alves, para ter tanta certeza. 

Exi 
O SR. EDUARDO SUPLJCY - Posso perguntar a S. 

o- Sr. EPitácio caceteira _-Era- isso o que eu queria 
deixar claro, já que, talvez até por um gesto de delicadeza 
para comigo, V~ Ex• me viu e, en passant, disse o meu nome . 
Quero, portanto, deixar registrada minha contribuição à CPI 
por ter indicado os ~enadores Jarbas Passarinho e José Paulo 
Bisol. .. 

O SR. EDUARDO SUPLIÇY- Agradeço. 
Senador Joãq Calmon, Senador Jutahy Magalhães e Sena

dor Odacir_Soares, a luz está acend~ndo. 
O Sr. Jutaby Magalhães - Mas o Presidente permitirá 

o aparte. O Presidente é muito liberal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Certo. 
• Mas eu não gostaria de completar a minha fala, mesmo 

antes de conceder os apartes, sem trazer ao conhecimento 
da Casa um fato muito importante, completando o que eu 
havia explicado. 

___ Graçãs à viã.gem -qu-e· fiz, em-"3pel0.da ·fÍlha do Sr. JOsé 
Carlos Alves, Adriana, finalmente a S~ Amélia Penteado 
de Moura resolveu dar entrevista à imprensa ontem, com 
revelações que, dadas antes da minha viagem, seriam já de 

__ eno~e importância. - -
Vou ler um breve treçho da entrevista que a jornalista 

--v era Freire, de O Globo, fez com Amélia Penteado de Moura, 
de 64 anos. 

Q_Globo-=-- Como foi seu encontro com An-a EliZa: 
beth em Nova iorque 

Amélia Penteado de Moura- Foi na loja Sack'S. 
Ana pós a mão no meu ombro e me perguntou_ se 
eu não a reconhecia. Morei em Brasflia entre 1958 
~·1976 e c_:onheço todo mundo. Ao sair da loja, caminha
mos até ·a igreja de Sain Patrick, onde rezamos. Ainda 
tornamo~ um chá e nos despedimos. 

. O Globo - A senhora sabia que a Ana Elizabeth 
estava desaparecida e que seu marido era suspeito? 

Amélia Penteado de Moura- Aqui em São Paulo 
Iião foi táo divulgado o sumiço dela. E não notei dife
rença em seu comportamento. -Embora não seja sua 
amiga íntima, elà parecia ··nc::mital. 

O Globo - Ela chegou a dar um endereço para 
·a senhóra, o qual não localizago pelo Senadot Eduardo 
Suplicy? 

Amélia Penteadu de Moura- Ela ditou e eu ano
tei. Não cheguei a ir ao local porque encontrei com 
ela no dia em que estávamos voltando ao Brasil. Agora 
entendo por que o endereço era falso._ Uma mulher 

--que está desaparecida não pode ter endereço. 

O Globo__::--:-J?or que a senhora decidiu contar so
--mente agorá que se ~ncontrou 'com Ana Elizabeth? 

Amélia Penteado_ de Moura -Tem nluita gente 
contando mentira. Deddi falar a verdade para ve·r se 
o Brasil toma jeito. Toda esta situação nie deixa muito 
triste. Procurei o senador Eduardo Suplicy por ele 
ser uma pessoa íntegra e que também pode ajudar 
~melhorar o país. Cheguei a ele através da irmã dele,. 
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que é minha amiga. Fiquei satisfeita por ele ter conse
guído obter bons resultados em Nova Iorque, já que 
outras pessoas reconheceram a Ana através de uma 
fotografia. 

O Globo - Se for intimada para prestar depOí
mento, a senhora comparecerá? 

Amélia Penteado de Moura- Pelo amor de Deus, 
não tenho que provar nada. Meu marido já me disse 
que se eu for convocada ele vai no meu lugar.)á dçi 
a minha contribuição. · -

O Globo --A senhora teme represálias por ser 
a principal testemunha de que Ana Elizabeth está viva? 

Amélia Penteado de Moura - Não sei se posso 
sofrer ·represálias. "Minha única preocupação é que 
a imprensa não sai dã porta da meu apartamento." 

Dirijo-me também a O Estado de S. Paulo, que ffie criticou 
tanto em editorial para dizer que, não fosse eu haver ido 
aos Estados Unidos e, em apenas dois dias, ter_ conseguido 
bons resultados, hoje não teríamos essa declaração tão imJ?Or
tante da Sr~ Amélia Penteado de Moura para os esclareci
mentos desses fatos._ 

O Sr. João Calmon- Permite-me um -aparte? 

O SR. EDUARDO "SUPLICY - Senador João Calmon~ 
permita-me concedê-lo antes ao Senador Jutah)r Magalhães 
que já o havia solicitado antes. Logo em seguida ouvire.i V. 
Ex~ e o Senador Odacir Soares. -

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Eduardo Suplicy, 
eu estava no meu gabinete, vindo do PRODASEN, quando 
liguei nosso sistema interno de __ som e -ou_vi V. Ex' relatar 
sobre a sua ida a Nova Iorque~ Vim para cá com a intenção 
de aparteá-lo, mas não imaginei que o debà. estivesSe 
prolongando, com a interferência de tantos Senadores interes
sados no assunto._ Eu gostaria de abordar alguns pontos do 
pronunciamento de V. Ex~ Em prinleiro lugar, refii'o-me ao 
desaparecimento daS~ Ana Elizabeth. V. Ex~ aponta indícios 
-gosto de livros_ de ficção, principalmente dos __ que tratam 
de investigações --interessantes, tais como o fato de uma 
pess:-oa que está desaparecida, que se está escondendo, bater 
no ombro de outra e dizer que é •'fulana -de tal". Essa atitude 
demonstra ce-rta distorçã-c) da personalidade, uma vez que o 
perseguido, o desaparecido, não procura outrem para se iden
tificar, pode até ser identificado. mas não procura identifi
car-se. No entanto, a pessoa que prestou essa informação, 
como V. Ex~ .afirma. não teria -neithurna raz_ão para inventar 
nada, só teria razões para dizer o que, pelo menos, pensa, 
o que tem a impressãO, a consciência, de ser verdade. Por 
essa raz.ão, a meu ver. -o fato deV~ ser ãpUrado com todo 
o interesse e preocupação das autoridades brasileiras, em in
tercâmbio com as autoridades americanas, para que se busque 
sua comprovação ou paro:f que, de uma vez por todas, possa
ser descartado. Quanto a:O: Orçamento, quanto ao que eXPôs 
o Senador Ronan Tito, creio que, no Congresso; estamos 
procedendo comO" a avestruz: estamos imaginando retirar da 
nossa prerrogativa a importância ·que 6 Oi"çamento d~ve ter 
para o Congresso Nacional. Não sou a favor de emendas 
de a, b ou c, mas acho que o_ Cong_reSSQ tem _<!: !Jlissão- -
talvez a mais importante - _ da coiifecção--dO Orçamento, 
uma vez que as políticas nacionais têm que constar do Orça
mento. Não se trata apenas da LDO, do Orçamento Pluria-

nual, os re~rsos estabele~idos para ·a exec~ção- da política 
naçional deveriam vir do Executivo como uma proposta. De· 
veriam ser estabelecidas a_s prioridades, as propostas, os recur
sos em relação a todas as áreas de atuação do Governo. Ao 
CongreSso deveria- caber o papel de examinar a proposta, 

determinar o- que c-onsidera como prioridades nacionais de 
políticas globais e apresentar recursos necessários para serem 
utilizados na execução dessas políticas. Ao Congresso, portan-
to, não deve·ria caber a distribuição de. verbas para obras 
que, infelizmente, não representam um conjunto de interesse 
nacional, embora sejam do interesse de comunidades locais. 
Quanto à questão de sonegação, !ambém _citada em aparte 
-V._ Ex~ vai ouvir o nosso mestre de sempre, Senador 

João Calmon -; V. Ex~ sabe que o brasileir~, >.JUando vai 
ao dentista ou médico, paga 30% a mais-pela consulta caso 
queira levar o recibo. Se não o fizer, recebe um desconto 
de 30%. Esse brasileiro iião e,/Ld curnpr:11do com sua obriga
ção, esse brasileiro está permitinc!0 a sonegação, esse brasi
leiro- está permitindo que alguém se aproprie do dinheiro que 
não é seu, ao invés de vê-lo aplicado nas necessidades do 
País. Há essas culpas e precisamos arialisá-las. y. Ex~ falou 
sobre o fato ode terem sido colocadas emendas fantasmas no 
OrçalneÕto.- Quais foram as expÍicações? Foram- no sentido 
de que isso ocorria antes- como V. EX"! citou, o Presidente 
de então terí'a declarado isso? Foram no sentido de que todos 
concordarãm em que o Relator fizesse a inserção dessas emen
das? Houve também essa explicação. Inclusive todos os parti
dos - o meu partido, o partido de V. Ex~ - teriam cone
cordado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não. O PT não. Nunca. 
OPT .... 

O Sr. Jutahy Magalhães - A informação que tenho é 
no sentido de que todos os partidos na época ... 

O sR; EDUARDO SUPLlCY - lriformação-... Palavras 
do José Cãrlos AlVes, que não são verdadeiras; palavras do 
Ricai-do Fiúza, que não são verdadeiras. Nunca concordamos 
em que tivesse sido dada ao Relator, Ricardo: Fiúza, delegação 
que não fosse a seguinte: até -àS qUatro horas da tarde do 
19 de dezembro cada parlamentar que quisesse alterar, fazer 
nas suas indicações de emendas, poderiam f::izê-10, por eScdto, 
dentro de critérios, entregando-as ao Deputado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Ê exatamente esta parte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY :_ E- também, se V. EX' 
permite; poderia o Relator corrigir erros de redação - isso 
ele poderia fazer - e na Ata daquela reunião há, inclusive, 
um_ encontro que é marcado pela Senadora Marluce Pinto, 
na qual ele fala: "Então, a senhora me procüre na manhã 

de hoje para fazer tais modificações". Isto é que havíamos 
delegado ao Deputado Ricardo Fiúza, para que-ete, à iloite, 
quando se inícíaSse a reunião do Congresso, já -tivesse tudo 
pronto. Só que, até flsicãmente, não houve -tempo par_a _que 
qualquer parlamentar fizesse isto. Deixou-se a coisa como 
estava. O Sr: JõséCarlos Alves dos Santos disse que foririter
pretação de_ um jeito e de outro. Na interpretação dele, totlos 
teríamo_s penp.itido_ ao Deputado Ricaido Fiúza fazer as altera
ções que bem entende_ss_e. Era só durante aquele dia e tinha 
que ser concluído~ naquela noit~, Rara se votar a redação 
final. Ficou em ap_úto- e, depois, houve o conluio. O próprio 
Sr. José Carlos Alves_ dos Santos à Marflia Gabriela falou 
que depois daqUet~s dias diversos _parlamentares foram ao 
Prodasen indicar que mudanças queriam, isso eStá regiStrado ........,. 

-_,;._ ___ . __ _ 
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em documentos~ ágora:~ A CPI7 conforme o nobre Senador 
Magno Bacelar até ressaltou, tem, agara, too<>s os -elementos 
para mostrar o que aconteceu de fato. 

O Sr. Jolahy Magalhães- Se V. EX' pennitir, vou con
cluir. Não estou querendo mostrar que 1!9uve um co.Diuio. 
Pelo contrário~ estou querendo mostrar que houve um enten
dimento _até um determinado momento. Esse entendiuie-nto 
foi de todos os partidOS7 inclusive do meu, que poderia fazer 
isso que V. EX' acabou de declarar"_~Então é posterior ao 
fato, posterior a um perfodo que, regimentalinelite, determi
nava fosse feito antes. Houve um entendimento para permitir 
que o Relator fizesse determinadas modificações. Se o Relator
exagerou nessa delegação de poderes, ai é O_l!_tro problema. 
V. Exl, que foi uma pessoa-que acómjlalihou de perto a evolu
ção desses entendimentos e a evolução dessa confecção do 
Orçaniento, mostra mais uma vez que alguns Deputados foram 
ao Prodasen para, fugindo inclusive a esse entendimento havi
do entre os partidos, incluir emendas que não- poderiam ser 
incluídas. Pergunto: V. EX' sabe quem determinava, quem 
dava o visto para que essas emendas fossem incluídas? Porque 
não foi o Relator, Sr. Ricardo Fiúza, que~ pelo que afirmou 
e não foi desmentido, não tinha tempo de estar lá presente 
para fazer esse papel, tendo delegado poderes a algném ou 
a algnmas pessoas. V. EX' sabe quem fez essa aprovação das 
emendas que chegavam lá? V. Ext tem uma i~éia de quen;r 
exerceu esse papel de discriminar entre 3s emendas que eram 
apresentadas? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Isso está explicado pelo 
Sr. José Carlos Alves dos Santos. Embora fosse Diretor do 
DOU~ ele, em verdade - porque já estava como Diretor 
do DOU, portanto, lá no Executivo-, continuava a coorde
nar os trabalhos junto ao Prodasen; havia pessoas que com 
ele trabalhavam e parlamentares ajudaram o Deputado Ricar
do Fiúza. Não tenho agora todos os detalhes, t:nas é isso exala
mente o que a CPI poderá esclarecer com maior clareza. 

O Sr. Jotahy Magalhães -Digo isso~ -porque vejO n:liJ-ito -
falarem que o Deputado Ricardo FiÕ2a fez isso ou aquilo. 

O Sr. EDUARDO SUPLICY '-- Naô-fui só. . 

o Sr. Julahy Map!bie< Comr)_v. fu>-teni um grande 
poder de investigação ..:.... sempre djgo que i!J.~jO a assessoria 
que V. EX'- tem e que gostaria que·me·empreStásse a metade 
de sua assessoria para exercer melh~r mep. ·papel -., poderia 
me informar quais foram esses parlame_ótareS_ que_ tiveram 
esse acesso e esse poder de determinar qu;Jl a emenda que 
deveria ser aprovada naquele episódio. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Há um eiernpio docu-
mentado. - - - - - --

0 Sr. Jolahy Magalhães -Como V. EX'-afirma, houve 
um abuso da delegação de poderes. Foram incluídas emendas 
que hoje são consideradas emendas fantasmas. E até agora 
não vimos o ãutor dessas emendas fantasmas. Ando procu
rando muitos fantasmas, inclusive no meu Estado, e es_tã_Q 
querendo evitar que se apure quem são essés fantasmaS. Mas 
estou em busca desses fantasmas, porqUe n-ão tenho medo 
deles, tenhQ .D)edo de pessoas vivas, de fantaSmas, não. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Apena5 para concluir, 
Senador Jutaby Magalhães. Há, por exemplo, documento que 
foi citado no depoimento do Deputado Ricardo Fiúza em 
que o Deputado Sérgio Guerra encaminha para o Sr. José 
Carlos Alves dos Santos no dia 20 de janeiro-e depois no . ·~. 

dia 25 de janeiro - porque está ali mareada a data- do fax 
que foi enviado - fax com instruções para alterar quantias 
em emendas e introduzir outras emendas. E quando apresentei 

. - depois o Deputado Aloízio Mercadante - ao Deputado 
Ricardo Fiúza. essa documentação, ele falou: - ·~Então me 
dê, para que eu possa examinar e depois responder". Estou 
esperando a resposta. 

O SR. João Calmou- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V.Er com prazer. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
em primeiro lugar~ gostaria de me congratular com- o meu 
partido, o PMDB, por ter aprovado, em reunião de bancada 
da qual participei, a indicação de V. Ex• para integrar essa 
Comissão Parlamentar ~-e Inquérito que está o_JJtendo tão ex
traordinária repercussão~ Agora vou abordar~ nobre Senador 
Eduardo Suplicy, um detalhe que tem sido sistematicamente 
omitido em todo esse amplo debate que se está travando, 
no Brasil, sobre o escândalo da Comissão Mista de Orça
mento. Falta um lembrete, falta uma indicação coricreta sobre 
qual é a importância da Comissão Mista do Orçamento. Todos 
nós sabemos, mas não proclamamos. Imprensa, rádio e televi
são não esclarecem também a opinião pública O OrçamentO 
da República é uma lei meramente autorizativa. João Alves 
e qualqUer outro parlamentar, qua1quer um de nós, todos 
podemos apresentar emendas ao Orçamento, a significação~. 
a importância dessas emendas, tudo isso é irrelevante. 0-"Con
gresso Nacional inclui verbas no Orçamento, mas isso -não 
significa,- de forma nenhuma, que o Poder Executivo seja 
obrigado a cumprir, a respeitar essas emendas introduzidas 
na proposta de Orçamento, este, sim, elaborado na área do 
Poder Executivo. Está na hora de Ser escla,ecido esse ponto, 
que é, realmente, de extraordinária importância. Por que, 
num certo momento, o Sr. José Carlos Alves dos Santos foi 
convidado pelo Governo Federal para assumir a direção do 
Orçamento da Uõião, lá, na área do Poder ExecutiVo? É 
que lá está o dinheiro. O fato de paTlamentares apresentarem 
emendas e ·essas serem aprovadas é um fato que não tem · 
10%, 5% -e não estou falando em Comissões -em percen· 
tual de responsabilidade. Está na bora, Senador Eduardo Su
plicy, de se prestar esse esclarecimento, que é fundamental, 
porque até agora toda culpa dessas graves deturpações, eu 
diria desses crimes contra o Erário, tudO isso está recaindo 
sobre os ombros dos parlamentares. Creio que é fundamental 
analisarmos esse episódio com esse esclarecimento. É por 
isso, Senador Eduardo Suplicy, que bá vinte anos luto nesta 

_ Casa para o cumprimento de um artigo da Lei OrgâtiiCa dos 
Partidos, que obriga cada partido a manter um instituto de 
formação :política. Só o partido de V. EX', até agora, cumpre 
esse dispositivo, e já tem quatro ou cinco institutos. Embora 
o Senador Odacir Soares esteja me advertindo que o PFL 
também tem um instituto que funciona, entendo qt!e este 
não possui as características didáticas de curSo de formação 
política. Creio, Senador Eduardo Suplicy, que talvez V. EX', 
com o seu dinamismo e com o seu grande acesso, plenamente 
justo e justificável, ã mldia deste País, possa esclarecer esse 
ponto. Basta de haver "fogo de barragem'', justo em defesa 
do Erário, apenas sobre a Comissão Mista de Orçamento 
ou sobre o Congresso NacionaL A responsabilidade principal 
é do PoderExecutivo. Só ele pode liberar recursos financeiros 
ignorando- todas as emendas ou alterações aprovadas na área· 
do Poder Legislativo. Muito obrigado. 
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O SR. EDUARDO- SUPLÍCY - Agradeço as palavras 

de V. Ex•, Senador João Calmon, e espero poder fazer jus 
à indicação que o PMDB fez, honrando-me como suplente 
na CPI. 

Avalio como importantes as sugestões de V. EX• :O~ f:ato, 
é no Executivo que está o poder maior deAe_stin~r os J;:ecursos 
do Orçamento. 

O Sr. Odadr Soares- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo-lhe o aparte, 
Senador Odacir Soares, apenas pedindo-lhe a gentileza de 
que seja breve, pois o Senador Nelson Wedekin já há algum 
tempo me advertiu para que eu conclua o pronunciamento. 

O Sr~ Odadr Soares - Serei parcimoriíoso, Senador,, 
e nem poderia deixar de sê-lo, na medida em que sei que 
V. Ex• também o é no uso da palavra. Queria dizer que 
também o PFL tem um instituto de formação política, que· 

'penso ser o único que funciona com iegularidade. Esta é 
uma rápida observação que faço. Mas queria dizer a V. Ex•, 
nobre Senador, aproveitando-me de_ um_aparte do Sçnador 
Jutahy Magalhães- e creio que essa matéria já foi também 
suficientemente debatida em vários momentos, inclusive por 
V. Ex• _.....,...., que, a partir do momento em que o Orçamento 
da União era aprovado pelo Congresso, as lideranças partidá· 
rias não tinham mais poder para delegar cpmpetência a quem 
quer que fosse para mOdificar a matéria, mexer,_ tocar naquilo 
que fora aprovado. Já a partir daí, ocorreu um abuso, porque 
não se delega competência que- Dão se tem. E esse abuso, 
evidentemente, conforme as denúncias que estamos viven
ciando, teria se multiplicado mais adiante. Inclusive, entre 
as lideranças partidárias, se inclui o PT, e V. Ext confessou 
isso aqui. Não estou dizendo "confessar" no sentido criminal, 
mas o fato é -que as lideranças, após a votação do Orçamento, 
permitiram qúe ete fosse tocado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não. Há um engano 
nesta afirmação. A bem da verdade, nós jamais permitimos 
isso. Delegamos ao Relator... · · 

O Sr. Odadr Soares- Não se podia delegar, Senador. 
As lideranças não tinham competência para delegar mais na:.. 
da... . . ~ - ~- ~~~· 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. EX' me permite, por 
favor, completar? 

O Sr. Odacir Soares - Pois não. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Foi delegado ao Relator, 
pela Comissão Mista do Orçamento, na sua última reunião, 
que terminou às 4h30m.in ou 5h, pela manhã, que ele pudes
se, ... 

O Sr. Odacir Soares- Antes da votação? 

O SR. EDUARDOSUPLICY -=--... antes da votação, fazer 
alterações, para ter a "'dação final concluída. Não foi delegado 
que ele mudasse após. 

O Sr. Odacir Soares- Depois da votação. 
O SR. EDUARDOSUPLICY- É, nós nunca permitimos 

isso. Ele é que interpretou erroneamente e houve partidos 
que permitiram que essa interpretação houvesse. Jamais da 
parte do Partido dos Trabalhadores, até porque era ilegal. 

o Sr. Odadr Soares -Muito obrigado. Fico s~tisfeito 
. com essa -expli~ção que V. ~r dá, apesar de não ser essa, 
. majoritari~enfe, a ibfêtpfetação que o CongresSo... , . 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Da parte nossa sempre 
foi assim. 

O Sr. Odadr Soares - ... dá para essa questão. Mas, 
na realidade, o aparte que eu queria oferecer ao discurso 
de V. Ex~, em princípio, não Se "localizava em relação a essas· 
questões ·que levantei. Penso, nobre Senador, que, em função 
dessas discussões todas, têm surgido questões paralelas que 
são importantes para o funciohamento pleno da democracia. 
Ontem, estava vendo na televisão que houve ym congresso 
de juízes, no Rio de Janeiro, onde s-e sugeriu a extinção da 
in_luni~a~t:;_parlamentar. C_reio qqe não teremos liri1 Congresso 
forte sem imunidade parlamentar. Esses epísódios que estão 
ocorrendo no Brasil, neste momento, não têm nada a ver 
com imunidade parlamentar. Inclusive, tenho visto· também 
na televisão declarações de membros da Comissão Parlamen
tar de Inquérito que, ::rmeu ver, do ponto de vista legal, 
são inteiramente despropositadas, porque não têm procedên~ 
cia legal. Argumentam que deixam de tomar essa providência 
ou aquela porque não têm competência para isso. Acredito 
que isso ríão é verdade, e que a solução desses problemas 
não passa pela extinção da imunidade parlamentar. O Con
gresso·precisa dessa imunidade, que é uma qualidade do Parla~ 
mento, e não. do parlamentar, e é vital para a democracia. 
Por outro lado, Senad~r- V. Ex• _sabe mais do que eu -, 
não existe sistema eleitoral nem sistemas partidários perfeitos 
no mundo todo. Esse episódio da Itália, que sempre se está 
mencionando, essa corrupção arraigada no sistema democrá
tico italiano decorre - essa é uma _observação de todos os 

_ analistas políticos, de todos os pensadores políticos italianos 
e europeus -, exatamente, da presença forte dos partidos 
políticos italianos, que se assenhorearam da máquina do Esta~ 
do italiano, transformando~a, inclusive, numa fonte de bene- · 
ffcio de ordem pessoal. Isso é pacífico. Tenho lido vários 
cientistas políticos europeus, inclusive ítalianos, e há um con
senso de que o sistema partidário, o voto distrital, as listas 
partidárias~ ftzeram com que os partidos que dominam a cena 
política italiana tomassem conta ranibém do aparelho estatal 
italiano, levando a esse quadro de corrupção generalizada. 
Então, essa questão do voto distrital -:--o Voto distrital puro, 
misto etc. - nãó significa qo_e vamos aprimorar a democracia, 
porque os ciC:D.Hstas políticos também entendem, inclusive os 
de tendência esquerdista ou progressista, que o voto propór
CÍQnal, por exemplo, significou um avanço democrático. En
tão, discutir.ge aqui sistema eleitoral, sistema partidário, como 
fonte de aprimoramento da democracia, não é uma discussão, · 
a partir dessa perspectiva, inteiramente procedente. Penso 
que o Parlamento precisa ser fortalecido, a sociedade demo
crática precisa ser fortalecida. V. EX*, no seu discurso, relata 
as providências que vem tomandO, tendo estado em Nova 
Iorque, e o que está fazendo neste momento para localizar 
a mulher do Sr. José Carlos Alves dos Santos. Não me sur
preendo com issq, porque esse trabalho de investigação V. 
Ex• já fez na CPI do PC, quando localizou aquela secretária 
eiil São Paulo e.a trouxe para Brasília. Acredito até que V. 
EXf está adquirindo mais know-how nessa parte investigatória · 
e, evidentemente, ela vai servir a todas as. CPI das quais 
V. EX' vier a participar. Estava lendo no jornal que está-se 
instalando uma CP! da CUT, e espero que V. Ex•, também 
nessa CPI, seja tão investigador quanto tem sido até agOra. 
·Creio que o será mais, porque V. Ex• agora já está investigando 
também no exterior e, como algumas das acusações relativa
mente à CUT estão exatamente centradas no fato de que 
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ecursos estrangeiros, V. Ex• vai ter uma contribuição- muito 
grande a dar. Mas não estou fazendo esta colocação com 
o objetivo de criticar V. -Ex~- Esse é um trabalho penoso, 
difícil, e, no final, vivemos um processo de aprimoramento 
democrático. Ontein, a televisão me pergunta"'a coiDo_eú via 
tudo isso, e respondi que vejo como um aprimoramento-demo~ 
crático. Come·çou na CPJ do PC, -onOe já vazavam documentos 
sigilosos, dos quais a imprensa tomava conhecimento; ou do
cumentos pretensamente sigilosos, porque há documentos que 
são sigilosos e outros que não são sigilosos, mas que algumas 
pessoas gostariam de mantê-los sob sigilo. O que está aconte
cendo agora aconteceu há um ano··na CPI do PC. A socíeOade 
brasileira e o Congresso se apriinoram. EsperainoS apenas 
-todos nós, e creio que V. Ex~ também - que inocenteS 
não sejam punidos, inocentes não sejam sacrificados aos olhos 
da Nação. Em relação ao comportamento da imprensa, creio 
que ela está cumprindo hoje o mesmo p"ãpd que cumpriu 
na CPI do PC.-Algumas pessoas, que naquele momento aplau
diam o comportamento da imprensa, hoje lamentam que ela 
esteja se comportando da mesma maneira; hoje lamentam 
que o Congresso e.steja se policiando e_ se invc:;stigando. Tenho 
outro entendimento. O que esperamos, objetivamente- pen
so que toda a sociedade brasileira espera isso- é qUe inocen
tes não sejam punidos em virtude de uma decisão da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Não se pode cometer injustiças 
e denegrir a imagem ~-o homem_pú_blico perante suas bases 
eleitorais, perante _o País, atingindo suaidçmeid~de, seu patri
mónio moral, construído ao longo de sua vida pública. São 
estas as_ observações que desejava fazer a respeito das imuni
dades. Quanto ao papel que o Poder Judiciário exerce- hOj~-, 
na Itália, gostaria de lembrar que cs~s (!Ompetências; o Póder 
Judiciário italiano sempre as teve._Hoje, elas estão sendo 
exercitadas talvez à exaustão. A corrupção ná. Itália não é 
de agora, é antiga. Penso que o Poder Judiciárío ítaliano 
até demorou na apuração desses fatos todos, que_, neste mo
mento. coincidem com os que ocórrem em nossO País. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Odacir Soares, 
a imunidade pode ser importante no que -diz respeitá às pafa-
vras, às idéias, às ações parlamentares em defesa do interesse· 
'público. Todavia, imunidade para proteção de parlamentares 
eventualmente envolvidos em corrupção, não deve haver. Esta 
é a minha opinião firme. 

No que diz rcspcifo"à· Centrar Única dos TrabalhadOres. 
esta abriu inteiramente as suas contas, inclusive as relativas 
às contribuições legais que entidades de trabalhadores, com 
sede no exterior, a ela têm encaminhado. Todas essas contas 
são transparentemente administradas e já foram inclusive en
caminhadas ao Congresso Nacional. Jair Meneguelli, Presi
dente da CUT, encaminhou-as ao Presidente Mauro Rene
vides e estão à disposição de quem quer qui seja. se houver 
unía CPI de iniciativa do Presidente do PPR, que está tão 
preocupado com a questão da empresa Pau-Brasil, nós ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekinj- Sr. Sen~dor. 
Eduardo Suplicy, d·cscuipe-me-a in_terve~çãO, mas gostaria 
de fazei um apelo, por(}ue V._ Ex~ já está na -tribuna há.ffiaís 
de uma hora e vinte minutos. A Mesa foi inteiramente conces
siva, mas vou fazer um apelo aos Colegas no seiltido de que 
deixem de aparteá-lo. senão não sairemos-daqui hoje. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Haverá outra oportu-
nidade. - _ .. 

· Eu terei até prazer em integrar a CPI sobre a CUT, 
mas tenho certeza de que ela vai revelar ao_ povo brasileiro 

como é que os trabalhadores se organizam legalmente para 
defender os seus interesses:- -......_ -

Muito Obrigado. ~ 

O Sr. Bello Parga- Senador Eduardo Suplicy, há tempo 
solicitei um aparte. ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ê verdade. 

O Sr. Bello Parga - Aguardei pacientemente, porqUe 
deseja·ra manifestar-me com relação _ao assunto, que não é 
o priricipal tema ... 

O SR. EDUÁRDO SUPLICY - V, EX' tinha posto o 
microfone paia o outrO lado. Perdão, eu não tinha notado 
que V. Ex~ também queria apartear-me. 

O SR PRESIDÉNTE (Nelson Wedekin)- Não é a Presi
dência que concede o aparte, mas, Senador Eduardo Suplicy, 
o Senador Bello Parga, até mesmo antes de outros colegas 
falarem, havia levantado-o microfone. 

_ Q Sr. Bello Parga---:-:' O~tros já clpa-rtearam, -e estou aguar
dando. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- A única solici
tação que faço - parece ser absolutamente pertinente -
é que V. Ex~ faça o seu aparte e que o Senador Eduardo 
Suplicy não mais conceda apartes. - _ - _ o 

É o apelo que a Presidência dos trabalhos faz. 

O SR. EDUARDO SUPLICY _:.Senador Bello Parga, 
te II! _ _y. Ex~ o ~parte. 

O Sr. Bello Parga - Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
serei breve -aliás, V. Ex~ há de reconhecer que os meus 
apartes sempre--s-ão curtos, mesmo pOrque não concordo com 
a maneira que alguns Parlamentares aparteiam: apropriam-se 
do discurso do orador e come-ç-am a-estender suas opiniões, 
seus conceitos, às vezes até-cOni o intuito de desviar o orador 
do tema principal do seu pronunciamento. Esperei paciente
mente porque, até ó momento, nã-o atinei, no meu curto enten
dimento, com as razões que levaram V. EX~ a fazer uma viagem 
ao exterior em busca da desaparecida mulher do assessor do 
Senado. Quero fazei- outias observações, fias vou ser breve, 
para que haja um diálogo sucinto. Qmifé -a relação que tem 
a esposa do assessor com as irregularidades havidas no Orça-
mento da União? -

O SR. EDUARDO SUPLICY - A Sr' Ana Elizabeth 
Lofrano Alves dos Santos sabe muito sobre aquilo que se 
passou no Congresso Nacional. Ela mesma_ disse à S~ Amélia 
Penteado de Moura que saiu preocupada com as coisas erradas 
que haviam ocorrido ~m Brasíl,ia. Ela tem consciência d()_~ 
fatos, tão· graveS-- são eles. Não sabemos ainda. O editorial 
do jornal O Estado de S. Paulo, por ·exemplo, caminhando 
na direção ,de V. Ex~. indaga: "Por que razão o Senador 

.Eduardo Suplicy quer saber, se o Sr. José Carlos Alves dos 
Santos já falou tudo?" Será que disse tudo'? Tenho a certeza_ 
de que a Sr' Ana Elizabeth sabe muito sobre esse assunto 
e será de extraordiná~ia- valia o seu apareci~ento. 

. . . -o- Sr. Bello Parga- Quer dizer, então, que ela deve 
saber mais do que o marido, que já disse tudo, já fez denúncias 
·até do_ _que fez, do que viu e do que não viu'? 

. Q SR. EDUARDO SUPLICY- Ela çertamente sabe mais 
dO que foi rehltado: E claro que ele sabe mai~, ma~ el~ sa"!.Je 
de coisas complementares e imPortantes. 
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O Sr. Bebo Parga- Muito bem Quer dizer que ela poderá 
ser uma nova Marinalva. É isso? E trazer... -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não, ela será a Sr' Ana 
Elizabeth. 

O Sr. Bello Parga - Uma nova Marinalva, porque irá 
trazer elementos que o marido teria ocultado, correto? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Bom, a Sr' Marinalva 
trouxe uma contribuição relevante, V. Ex• há de convir. 

O Sr. Bello Parga- Não estou impugnarldo o ctepóiffientO 
dela, estou apenas dizendo que seria a segunda edição da _ 
Marinalva, não é isso? -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Enquanto ela estava sen· 
do dada como assassinada, o que se estava pensando? Que 
o esquema de corrupção tiriha siâo-resJ>opsável_pelo seu desa
parecimento e eventual assa~sinato. E quein estava no esque
ma de corrupção? Pessoas que estão sendo investigadas. 

Quero aq-ui dizer .que o fato de se comprovar que ela 
esta viva vai, pelo menos, aliviar aquelas pessoas que poderiam 
ter alguma razão para fazê-la desaparecer. S6 isso já é ·impor
tante. 

O Sr. Bello Parga - Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
ainda não vi elementos que indiquem que ela está viva. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -V. Ex• tomou conheci, ~ 
menta do depoimento da Sr~ Amélia? 

O Sr. Bello Parga- Sim, mas nem por isso o fato pode 
ser verdadeira: A--sr~ Amélia pode ter-se enganado, pode 
ter confundido a pessoa.- Faço perguntas porque qu·ero me 
esclarecer. Acompanho os trabalhos da Comissão, embora 
não tão assiduamente como V. Ex~ Também leio romances 
policiãis, tanibém sou fã de Corian Doyle- uma das persona
gens que admirava, quando adolescente, era Sherlock Holmes 
-, então, preciso saber dessas coisas. Primeiro, V. Ex~ se 
preocupou mais com o problema familiar causado pelo desapa
recimento dela e, subsidiariani.enü:, com· ft""possível relação 
desse desaparecimento corri õS aconteciiD-eritos que estão se-ri
do apurados pela CPI do Orçamento. Foi o que disse o ofício 
que V. Ex• leu. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador Bello 
Pa(ga, eu me interesso-peta: questão pública, rnas jamais deixo 
de me preocupar com os seres humanos. 

O Sr. Bello Parga- É isso. Asse~ta·Jl"!e bem essa ;:tlfD,_a 
compassiva. 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Wedekin)- Nobre~Sena~ 
dor Bello Parga, dê uma _oportunidade _à Mesa. Em primeiro· 
lugar, V. Ex• disse que ia ser breve. Em segundo lugar, não 
é regular essa interpelação. Neste momento, o Senador Eduar
do Suplicy é o orador, a quem V. Ex~ pode dar um aparte. 
V. Ex~ não pode - é absolutamente anti-regimental - ficar 
nessa interpelação. V. Ex• terá outras tantas oportunidades 
de fazê-lo. 

Na verdade, o Senador Suplicy não é alguém que está 
sendo inquirido como se· fosse por urna CPI. Então, há uma 
irregularidade n-a "forma-cO~o V. ~x·_ e?~·se dirigindo a S. 
Ex• Em outra:s palavras~ aparte é ··aparte e interrogatório é 
interrogatório, e V .. Ex16 sabem disso. 

Por issO, a Mesa volta a fazer um apelo. Faz, aproxima
damente, uma hora c quarenta minutos que o Senador Eduar
do Suplicy está na tribuna e, certamente, S. Ex~ tem outras 

tarefas, até mesmo investigatórias, a tratar. Nós o est3.mos 
tirando da sua tradicional tarefa e do seu talento específico. 

De modo que peço a V. Ex~ que faça o aparte e o encerre 
como aparte. 

O Sr. Bello Parga- Nobre Presidente, quando faço apar
tes, eu os faço breves. Não fíco expendendo conceitos nem 
fazendo introduções ou prólogos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Agora a irre· 
gularidade Ya_i mai_s longe,_porque V~ Ex~ dialoga com a Mesa._ 
E. anti-regimental ficar no interrogatório, Senador. É isso que 
estou tentando passar a V. Ex• 

O Sr. ·seno Parga- -Não estou ·interrogãndo o nobre 
Senador. Se V. Ex~ assim entende, eu dou por terminada 
a minha intervenção. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin).:::..: E ~a Mesa 
agradece. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -:- Sr. Presidente, quero 
encerrar. Só resta "11 pensamento breve do Senador Ney 
Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, um minuto ape
nas, com a permissão de V. Ex~ Aliás, faz dias que o Senado 
não se reúne. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- O Presidente 
deu todas as permissões e se sente absolutamente constrangido 
para não dar também esta. 

O Sr. Ney MaraDhão- Muito obrihgado a V. Ex• Meu 
caro amigo, Senador Eduardo Suplicy, queria fazer-lhe uma 
pergunta em função da experiência _que V. Ex~ adquiriu partici
pando de investigações, tanto aa CP1 do PC __ como desta. 
O Senador Odacir Soarês o pai-feou, e iodoS Dós tenios um 
grande respeito a essa pertinácia de V. Ex• em invstigar ~ ir 
fundo nas coisas em que acredita. Só queria perguntar-lhe 
se já descobriu, ou tem alguma idéia de qual é o interesse 
:nessa Comissão Parlamentar de Inquérito dos "falcões" e dos 
"anões". V. Ex~, como o nosso Sherlock Holmes internacional 
e nacional, já deve ter algo em vista para nOs orientar. Quais 
os interesses cjos "anões" e dos falcões"? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Ney Maranhão, 
não sei exatarnente qual é alista completa dos parlameilt~res 
que V. Ex" qualifica ·como--.. falcões-" oti -como -"anões'", mas 
tenho notado que há alguns parlamentares que se especia
lizaram em destinar recursos, como subvenções sociais, a enti-

- dades que depois não os aplicam corretarnente, ocorrendo 
desvios; e há outros que .se especializaram na obtenção de 
créditos subsidiados junto a entidades coino o Banco do Nor
deste do Brasil. Banco do Brasil~ Caixa Econômica Federal. 
Depois, há uma interação com bancos privados, ou seja, tiata
se de uma fórmula de acumular. recursos extraordinários, espe
cializando-se nessa área, depois interagindo com a outra. 

Então, as especialidades interagem, mas, por enquanto,-
é..este o estágio em que me encontro, SenadOr Ney Maranhão. 

Muito obrigado, Sr. ~residente. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, 
corno Líder, para uma pequena comunicação .. 

OSR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Tem a palavra 
V. Ex~, comd Líder, pelo prazo de cinc(i'minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder, 
para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, existem, no Brasilj expoSições agrcipe
cuárias importantíssimas, desde o nosso Ri'b Grande do -Sul 
até a Amazónia. No entanto, não podemos_ deixar de citar 
a de Uberaba, que considero_ a rnaior·e:tposição agropecuária 
do Brasil.. 

Saberti:os, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o nosso 
País é o primeiro- do_ mundo em quantidade de gado, mas 
está no final da lista -15• ou 16'lugar- em qualidade. 

Eu não poderia deixar de me congratular, nest~ momen
to, com o Presidente do Banco do Brasil por ter atendido 
ao apelo feito por este Senador e pelo Presidente da Asso
ciação de Agropecuária de Pernambuco, Dr. Mário Borba, 
que veio a Brasília com sua diretoria. Sóftdtani6°S a S". -s-, 
que o Banco do Brasil, que é a instituição de crédito de maior 
importância deste País, a_ exemplo do patrocínio da_do à Expo
sição Agropecuária de Uberaba, patrocinasse também a 529 
Exposição Nordestina de Animais, considerada a segunda 
maior·exposição do Brasil, a se realizar agora, no-período 
de 14 a 21 de novembro, no Recife. _ _ 

Tenho a satisfação, neste momento, tle transmitir Q=a:gra.: 
decimento dos pecuaristas do Nordeste e do Brasil, que se 
reúnem nessa eXposição em Recife, mostrando a quâlidadé, 
a capacidade e a tecnologia no que concern~ ao.;desenvol~ 
vimento de animais bovinos, eqüinos c tantos ôutf'os. 

Quero ler para esie Senado um cartão do Presidente do 
Bando do Brasil, onde S. S' diz o seguinte: 

"Exm' Senador Ney Maranhão, . . 
,Tenho a satisfação de comunicar a _v: Ex~ que 

foi atendido o pleito do patrocínio da 52~ ExpOsição 
Nordestina de Animais c -Produtos DeriVàdos, a ser 
realizada no período_ de 14 a 21-11-93, em Recife........,... 
PE.- A!cir Augustinho Calliari." 

Quero agradecer a S. S' essa sensibilidade que a Presi
dência do Banco do Brasil teve com relação à agropecuária 
do Nordeste e de todo o Brasil e parabenizá-lo, em nome 
da Associação dos Agropecuaristas de Pernambuco e do Nor
deste, pelo atendimento a esse pleito justo de, em boa hora, 
apoiar essa e:xposiçâõ, que terá lugar em Rccífe,· nó Estado 
de .Pernambuco, e que terá um grande reflexo !la ~gropecuária 
brasileira. 

Eram estaS as palavra cOm as quais eu goStaria de- agrade
cer, neste momento, ao Presidente do Banco do Brasil. ·

Muito obrigado, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco MacieL 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE .. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente·, S~s e Srs. Se'nadores: 

A questão nordestina - seca, desníveis- sócio-económi
cos, pobreza etc . .....::..:; -parece incorporada à nossa realidade 
cotidiana, numa espécie de fatalismo cujas bases se assentam 
na descontinuidade da ação governainental e no ceticismo 
sobre as potencialidades çlo Nordeste. 

Muitos fatores têm contribuído para o predomínio dessa 
visão sombria, a começar pela ínterpretaçã_o equivocada de 
que a seca e a miséria nordestinas configuram_ um problema 
de interesse exclusivamente regional. Mesmo--quando se consi

. dera a questão como de âmbito nacional e de responsabilidade 
coletiva, outros equívocos contribuem para manter o ceticis
mo, como o paternalismo que ao longo de décadas assinalou 
as relaçóes entre a União e os Estados da região. -

No entanto, Srs. Senadores, é necessário que nos indigl)e
mos com a dolorosa realidade de famílias inteiras que vivem 
à míngua numa região que tem potencial para gerar riquezas 
e dar condições dignas de vida aos seus habitantes. É preciso, 
mais ainda, que, sem descurar das soluções .de emergência, 
f!OS empenhemos em b_uscar para o Nordeste uma solução 
definitiva, de resultados dura-douros. _ _ __ _ 
_ Felizmente,_ em meio às_difículd~deS, há pessoas, entida

des e setores da sociedade brasileira que não se entregam 
ante as adversidades, e que descortinam um futuro melhor 
para o Nordeste e para o Brasil a partir do aproveitamento 
das potencialidades da região. 

lmpuls.ionados por essas motivações, empresários, técni
cos, autoridades governamentais, dirigeri.tes de organizações 
da sociedade, se uniram no Recife, nos dias 21 e 22 de outubro, 
no Hotel Sheraton Petribu, para aprofundar e debater temas 
de alta relevância, ·em seminário intitulado ···o Semi-Árído 
no Mundo - Uma Saída Económica". 

Com a participãção de es()e-dalistas do Pafs e conceituados 
noines do exteii.or ~ o Seminário realizado sob o patrocínio 
da Souza Cruz S/A, presidida pelo Sr. Antônio Monteiro 
de Castfo, com apoio da Rede Globo Nordeste~ ensejou a 
discussão, o intercâmbio de experiências e o aprofundamento 
de conhecimentos, representando notável contribuição .para 
a incorporação das terras semi-áridas ao sistema produtivo 
nacional. _ _ _ _ __ _ 

Base"Ou-se o referido Sf:minário~ cOordenado pelo Dr. 
Paulo Sérgio Fieítas Lemos, da Muliiconsultoria, na expe
riência universal de pfodução agropecuáriã em regiões semi-á
ridas, cujos exe_mplos mais marcantes são os de Israel, México, 
Espanha, Itália, além dos notáveis projetas de irrigação das 
"áreas secas da Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, 
foram apresentados exemplos de sucesso abordando a expe
riência de Israel na captação e transposição de águas, uso 
das águas no Vale de São Francisco, produção de sementes 
e mudas, melhoramento genético do rebanho, cultivo de grãos 
e a fruticultura irrigada nos vales dos rios do Nordeste. Os 
temas discutidos em Recife reJacionaram-se, riuma primeira 
parte, com os meios e instrumentos C:apazes de possibilitar 
uma produção elevada e de alta competitividade; e, na segun
da parte, com os resultados a serem obtidos com o uso adequa
do dos fatores de prbdução. 

_ Dt_1rante o encontr9, foram abordados temas importa-ry.tes 
e pragmáticos, qUe representam- uma efetiva possibilidade de 
intervenção· do homem ria realidade secular da se_ca nordes
tina. Os téma~s gerais do encontro compreenderam a .. Admi
nistração da Agua no Semi-Árido''; "Bioengenharia na Agri
cultura''; ''Fronteiras Agrícolas: Novas Oportunidades''; e 
"Alternativas de Exploração na Produção Animal". 

Quero destacar acjU:i, Sr. _Presidente, Srs. Senadores, a 
participação dos Engenheiros AgrónOTI}OS Maurício Carvalho 
de Oliveira e João· António Silva _AlbUquerque e do enge
nheiro Dr. Demõcrito-de Souza-Farias. O Dr. Maurício Oliveí
ra, que obteve o grau de Master of Scienc-e em Planejamento 
e Uso de Recursos Naturais na UniverSidade de East Anglia, 
no Reino Unido, tem cursos de especialização também no 
Egito, na Coréia e no Japão, além d~ uma ~ca experiência 
profissiOnal: _Membro do Co:õ.sellio Nacional do 1\.-feio_ Am
biente, CONAMA, é chefe do _S~rviço· e Manejo de_ Bacias 
Hidrográficas e Cortservação'âe Solos, do Ministério da Agri
cultura e da Reforma Agr~ria. O Dr._ Jo-ão Antônio Albu
querque, diplomado pela Universidade Federal Rural de Per
naJD.b_ucq, obteve o grau de Magister Scii:mcial pela Unjver
sidade Federal de Pelotas, na área de frutícultura. Dono de 

---,;____ 
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invejável cuirfCulo, é pesquisador do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Trópico Semi'Árido, da EMBRAPA, em 
Petrolina - PE. Atualmente, dá suporte técnico-científico 
aos empreendimentos frutícolas do Vale do São Francisco, 
que têm exportado frutas produzidas na região para os princi
pais centtbs conSumidores da Europa e dos Estados -º_nidos. 
O Dr. Demócrito de Souza Farias, engenheiro civil pela Uni
versidade Católica de Pernambuco,.é especializado em Irriga
ção e Drenagem e foi executor de projetas que totalizam 
mais de 35\nil hectares de obras de irrigação pública e privada. 

Outros conferencistas, especialmente convidados para o 
Semináifo HQ Semi-Árido .. no Mundo". foram o Dr. Ilan Amir, 
ex-presidente da Associação de Engenharia Agrícola de Israel, 
autor de mais de 100 publicações, e consultor da Water Comis
sion of Israel; Dr. Eli Khayat, BachelQr of Sciences e Master 
of Science, e PhD pela Fãculdade da Universidade Hebraica 
de Jerusalém, especializado nas ár~s de pesquisa e treina
mento em bioquímica e biologia celular de culturas ag!ícolas; 
D~ Sue K. Denise, Bachelor of Sciences e Mas ter of Science, 
e PhD pela Colorado Sta~e University, dos Estados Unidos, 
com importantes estudos na produção de leite e adaptação 
ao calor a climas áridos; Dr. Richard Avery Zinn,-Bachelor 
of Sciences, Master of Sciences e Phb,_ com mais de 200 
publicações científic~~ -~a área -_de produção a-nimal; e Dr. 
Dan Cohen, PhD pela Universidade de Brandeis, em Boston, 
nos Estados Unidos, que se espeeiãlizou em equicultura nos 
trabalhos de pós-doutoramento, na Universidade Hebraica 
de Jerusalém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a solução da crise brasi
leira passa, inevitavelmente, pela agricultura. É simplesmente 
inconcebível que um pafs como o nosso, -c6nChiãís- de- 400 
milhões de hectares passíveis de aproveitamento- para- ativida
des agropecuárías, perinita que· qtiase·4o niilhões de brasileiros 
passem fome. Vale destacar que dos40 milhões de brasileiros 
famintos, mais de 11 milhões são nordestinos,-·vítimas de pro
longadas estiagens que ass.blam. uma área_ de quase 1 milhão 
de quilómetros quadrados. Entretanto, a solução pata- este 
grave problema existe, e requer algo mais que medidas assis-
tencialistas. · 

A viabilidade da exploração agropecuária no Nordeste 
tem sido demonstrada, nos últimos anos, ·com oS-polos de 
agricultura irrigada que têm revela(jo índic~s de produtivídade 
superiores aos do Centro-Sul, ensefando inclusive o desenvol
vimento ·da agroindústria e do setor terciário. Desejó, Sr. 
Presidente, apenas para dar um exemplo, referir-meà eXpan
são das atividades de fruticultura em pleno Seml-Árido. 

O segmento da fruticultura irrigada no núcleo produto1 
de Petrolina (PE)/Juazeiro(BA) já se converteu no maior nú
cleo exportador de frutas do País com cifras de exportação . 
cujas expectativas hoje suplantam a casa dos_ US$ 50 milhões 
anuaiS. 

Frise-se airida serem esses números passíveis de grande 
crescimento: em 1988, portanto há apenas cinco anos, as ex
portações totais de frutas do Pais eram de US$ 50 milhões, 
o Vale do São Francisco participava ape:ó.a~rcoiii 10%. Consi
dere-se também a significativa capacidade de expansão da 
produção, se atentarmos para o fato de que existe ainda uma 
extensão de área irrigável em todo Nordeste de 6,1 milhões 
de hec~ares. -- -

Dados disponíveis, sujeitos a reavaliações p3ra maior, 
registram para-o Submédio São FranciSco uina área tátal irríga
da de 82.000 hectares, correspondendo a cerca de 10% do 
total de área irrigada do Nordeste, o que nos permite estimar 
que o potencial de exportações anuais de frutas do Vale do 

SãO Francisco pode alcançar os US$ 300 milhões. Os resul
tados que têm verificam nessas atividades têm a sua contra-
partida na geração dos d_e_sejáveis benefícios sociais. -

As es~atísticas de evolução _ _da renda, do emprego e da 
arrecadação de impostos, a partir de cidades-pólo, como Pe
trolina, são estimulantes~_ Apenas para ilustrar, sabe-se que 
a. re_ceita do municípiO de Petrolina çresceu no p-erfodo de 
1978/88, cerca de 738% em termos reais. 

A ocorrência de tais nichos de desenvolvimento económi
co-social, dentre osguais o caso particular do pólo Petrolina/ 
Juazeiro, tem correspondentes em vários outros núcleos da 
região semi-árida do Nordeste. Tais mudanças positivas, que 
surgem numa circunstância de crise económica:, apontam cami
_nhos de_solução para o Brasil que passam pelo semi-árido. 

Ao tempo em que registro a realização deste importante 
Seminário- que- demonstrou a preocupação de uma empresa 
privada de grande porte para com a situação do Norde~te 
-e, por esse motiv-o, cumPrimento os patrocinadores e orga
nizadores desse Seminário Internacional, por considerar fun
damental, na busca da consolidação do processo çle desenvol
vimento do semi-árido, exe'rcitar uma reflexão sobre alguns 
pontos que estão a merecer análise e açõ_es concretas. 

Neste particular, finalizo abordando três pon_tos que con
sidero fundamentais: 

O primeiro deles reside na-importância de se mobilizarem 
recursos para a pesquisa e tecnologia da frutícultura em parti
cular, e da agricultura irrigada em geral, de forma a garantir 
a competitividade externa. 

O segundo refere-se à busca de equacionarmos num arca
bouço legal_ que possa compatibilizar os diversos interesses 
envolvidos no uso múltiplo das águas, considerando_ a sua 
escassez e as priOridades econôniiCas e sociais. 

E, finalmente, a "questão Mercosul'' onde desponta a 
ameaça das dificuldades que poderão s'er impostas aos produ
tores em função de subsídios hoje disponíveis nos demais 
países que o integram. Acredito que as preocupações--aqui 
explicitadas venham também a ser objeto de análise e medidas 
concretas no âmbito do Poder Executivo no sentido de viabi
lizar recursos orçamentários para a Embrapa especificamente 
para pesquisa no campo da fruticultura e no âmbito dos Minis
térios da Fazenda e das Relações Exteriores na formulação 
de uma política tributária que compatibilize o livre comércio 
com condições adequadas à competição econômíca. Quanto 
à adequação da legislação para o uso múltiplo das águas, 
o assunto deve ser reexaminado na análise e apreciação do 
projeto que altera o Código de Águas ora em tramita_ção 
no Congresso Nacional e por ocasião da Revisão Constitu
cional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo convicto de que, 
com decisão política e a utilização de t~cnologias adequadaS, 
como as que foram discutidas e aprofundadas no Seminário 
que acabo de relatar, haveremos de pór fim a esse sofrimento 
seculâr. Tere'lnO$, então, um Nordes.le plenamente integrado 
à unida~e naciçlbal, capaz não apenas de oferecer vida digna 
aos seus habitantes, mas também de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida de todos__os brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedeki~j C_oncedo a pala-
vra _ao nobre Senador João França. -

6 SR. JOÃÓ FRANÇ,C(PP-RR. Pronuncia o seguinte 
'discurso.)- -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores: 

Os parlamentos, nos países de regime democrático, são 
assembléias às quais competem primordialmente duas tarefas: 
a elaboração das_ leis e a votação do orçamento. Esta tarefa. 
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a votação do orçamento, é vista. aliás, como o próprio ato 
político que deu origem aos parlamentos.-

Como se sabe, encontram~se na Inglaterra as origens mais 
remotas do orçamento público. Afíimam alguns historiadores 
que, naquele país, a máxima segundo a qual "todo imposto 
deve ser consentido pelo povo" é tão antiga que ninguém
pode precisar sua origem. 

Há, porém, os que identificam essa origem na célebre 
Magna Carta, salvaguarda das liberdades inglesas, aceita em 
1215, pelo rei João sem Terra, que lhe após o selo real por 
imposição- dos barões, que a prepararam após s_e r_ebeJarem 
contra os excessos tirâniCos do filho de Henrique II, especiaiR 
mente contra a elevação da "scutage", imposto pago pelos 
vassalos para se eximirem do serviço militar, bem como para 
atender às despesas do exército real com as guerras. 

Estabelece o item 12 dã Magna Carta, tamb!6m chamada 
Carta dos Barões, com as exceções e limites nele previstas, 
que "nenhuma scutage ou taxa pode ser lançada no nosso 
reino sem·o consentimento geral". Com _tal prescrição, to-rnou
se aquela carta verdadeiro monumento às liberdades dos vas
salos. Restringindo as despesas· reais, através da limiti:tção 
da liberdade do rei de lançar tributos, traçou ela os primeiros 
contornos do orçamento público. 

Na França, em 1483, já i::Xísiía-a idéia de que todo imposto 
deveria ser consentido pela nação. Essa declaração ganhou 
grande vulto após a revolução de 1789, fírmando-se o princípio 
da aprovação dos impostos pelo voto ·ctos_ representantes da 
nação. 

Nos Estados Unidos da América, il questão tributária 
e orçamentária chega mesmo a identificar-se com a histQria _ 
da própria indeperidê-ncia daquela nação. Como se sabe, a 
independência americana, proclamada em 1776, foi a culmi
nância de uma série de fatos que se deram em oposição a 
diversas tentativas feita pelas Parlamento inglês de cobrar 
impostos aos colonos, tendo o Congresso, reunido em Fila
délfia em 1774, aprovado esta declara,ãrr: "Rejeitamos tnda 
idéia de imposto -intei'ior óll exterior que tenha por objeto 
arrecadar receitas de cidadãos da América" sem o seu conseilti
rnento ... De fato, foi a imposição-de taxas que levou as colônias 
americanas à ínsuireiçáO e à guerra pela independência. Conlo 
affrma im-portante professor norte-americano, ""'a história do 
orçamento é a história de séculos de lutas pelo controle popu
lar do tesouro público". 

No Brasil, infelizmente, nossa história demonstra que 
não temos, a exemplo daqueles países e de outros povos 
de governo democrático, a cultura de discutir seriamente o_ 
Orçamento. Em nosso país, Sr. Presidente, Srs. sena-dores, 
votar o Orçamento não tem sido a mais nobre missão do 
Parlamento .. Aqui, a proposta orçamentárfa sequer é uni ins
trumento de planejamento do Estado. Em relação ao Orça
mento, o que- temos tido mesmo é--um c-onjunto de graves 
e permanentes problemas, há muito tempo acumulados e nos 
últimos anos agravados. 

Durante ós anos da ditadura militar~ por exeinplo, com 
as restrições por ela impostas ao Congresso Nacional, a pro
posta orçame.ntária pass_ou a ser encaminhada pronta ao Poder 
Legislativo pelo Poder Executivo. 

Com a Constiti.iição--de 1988, o Córigiesso- recuperou- as 
prerrogativas de emendar o Orçamento, cabendo-lhe, ainda. 
de acordo com o texto constitucional, a atribuição de apreciar 
os projetas de lei relativos ao plano plurianual e às diretrizes 
orçamentáriaS, além de realizar a fiscalização contábil, finan
ceira, orçamentái'ia,--operaciõilal e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e índireta: Na prática, 

porém, o que prescreve_a_ atual ConstituiçãO não contribuiu 
para o aperfeiçoamento do processo de elaboração, aprovação 
e execução orçamentárias. Infeli:lmente, tem:-se notado, nes
sas etapas, o recrudescimento da irracionalidade e do cliente
lismo. Tampouco o Congresso Nacional assumiu sua atribui-
ção de fiscalizar a execuÇão orçamentária. -

No Brasil, não se elabora o Orçamento com vistas às 
prioridades e às grandes opçôes nacionais. Á proposta que 
vem do Executivo não passa de_ mera peça de ficção, que, 
uma vez chegada ao Congresso, se transforma em jogo de 
cena, onde muitos parlamentares disputam emendas para tão
somente beneficiar obras em seus Estados e Municípios. O 
absurdo desse jogo está nas dezenas de milhares de emendas 
ofereCidas pelos parlamentares à proposta orçamentária nos 
últimos anos. 

Não bastasse tudo isso, há todos os descalabros que foram 
Praticados por parlamentares no âmbito da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que se tornou 
um imundo balcão de negócios, onde os recursos públicos 
passaram a ser alocados _de acordo com o poder de pressão 
dos lobbies regionais, de órgãos do próprio Governo e dos 
mais poderosos segmentos da economia, como as _emprei
teiras. Nesse balcão, alguns parlamentares barganham tudo, 
oferecem a honra em troca de polpudas propinas e negociam 
verbas para receber apoio político. 

A Comissão Mista encontra-se im:hada, com número 
excessivo de membros. Com 120 parlamentares, enfrenta difi
culdades até mesmo de quorum para reunir-se regularmente. 
E pior: tornou-se feudo de alguns parlamentares, que a mani
pufam em proveito- próprio, Conforme vem Sendo apUrado 
na CP!. 

A metodologia escolhida no }3rasil para ã- elaboração, 
discussão e aprovação do Orçamento e os prazos exíguos para 
o cumprimento de todas essas complexas fases s~o outrOs 
fatores que dificultam o trabalho do_Congress_o_ Nacional. Na 
prática, os métodos inadequados_ e o tempo insuficiente aca

_bam· por permitir que a Comissão, não o Plenário do Con
gresso Nacional, decida sobre o-texto final da lei orçamentária. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. proponho 
a extinção da Comissão-Mista de Planos, Orçamentos Piíblicos 
e Fisc_alização, sugestão que_, diga-se a_ propósito_, não é inédita 
nem recente, e que é defendida por vários Srs. Senadores 
e· Deputados de diferentes partidos. 

O momento é mais que propício para a discussão da 
proposta, Sr. Presidente, Srs. _Senadores, porquanto nos en
contramos em período prévio à_revisão constitucional e em 
plena averiguação, através da CPI do Orçamentó, dos males 
caus;~ck ~ ao País pela desastrada atuação de parlamentares 
naq. - "Tlissão. -

O 1-- de vista que defendo é a de que, extinta por 
~lteraç~ .. _,_onstituição Federal, a Comissão Mista sejã ·subs-:-
tituí:J;· .as comíssões permanentes da Câmara dos Depu-
tados-- do Senado Federal, que se encarregarão da discussão 
e aprovação dos orçamentos setoriais, divididos de acordo 
com os ternas da competência de cada um daqueles órgãos 
técnicos. Os_ qrçamen_to_s setoriais, urp.~ vez compatibilizados 
e sistematizados, serão .submetidos à deliberação do Congres
so Nacional. 

Evidentemente, para a~sUmif as novas funçõeS. as comis-
sões temáticas das duas Casas do _Congresso Nacional terão 

_ que passar por processo_ de ampla e profunda reestruturação. 
De imediato, verifica-se a necessidade da redefinição dos 
temas pertinentes a cada comissão _técnica, em virtude da 
existência de dotações orçamentárias relativas a assuntos 
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atualmente por elas não contemplados. A seguir, será neces
sário dotar as comissões dos recursos humanos, materiais 
e tecnológicos necessárioS aõ ctfmpfiinenfõ de suas novas atri
buições. 

A propósito, merece comentário _o fato de que o Con
gresso Nacional reclama urgentemente ~ prese:~ça, em §.eus 
quadros, de funcionários com formação especializad;;t e em 
quantidade suficiente para o desempenho das tarefas de asses
soramento -e de apoio aos parlamentares na área .orçamen
tária. Sem esses técnicos, o Poder Legislativo _n_ãQ_ poderá 
assumir suas prerrogativas constitucio~ai_s_de órgão e~carre
gado de fiscalizar a execução do Orçamento. 

De acordo com minha proposta, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a tramitação do Orçamento pelas c9missões "técnicas 
permati"entes transformá-las-á em foros privilegiados para 
a discussão da matéria, tendo em vista a familiarização que 
será obtida pelos parlamentares com9 tema e a especialização 
dos funcionários. Aléiii. disso, nelas, os orçamentos setoriais 
poderão ser discutidos por maior terirpo; diria mesmo até 
de forma permanente, com dedicação quase exclusiva, uma 
vez que os titulares e os técnicos de cada unidade orçamentária 
poderiam compãreCér, ao longo do _exercfcio e a qualquer 
momento, às comissões, para o debate sobre planos, projetes, 
afividades e as respectivas necessidades de alocação de recur
sos orçam:entários_: Tudo isso fará coin que as discussõe-s sobre 
destinação de verbas passem a ter conteúdos técnico e político, 
segundo critérios 6bjetivos, deixarido de ser meramente 
motivadas pelo clientelismo e pelo fisiologismo, como ocorre 
atualmente. 

Às comissões técnicas devem ser cometidas também as 
atribuições constitucionais de fiscaliza-çao-eoorttfole da execu- _ 
ção orçamentária, tarefas que devem ser realizadas pelo Con
gresso Nacional em caráter permanente. A grande vantagem 
de essas tarefas serem -asstiiliidas pelas co_missõ.es temáticas 
é que será mais fácil a quem participa diretamente da formu
lação do Orçarriento realizar a fiscalização de sua execução, 
principalmente se se pensa-em uma fiscaliZação setorializada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com as considerações que 
acabo de fazer. julgo ter trazido _ao 9ebate desta Casa·têina 
da maior relevânCia e-- ã.tualidade. Ousaria" afirmar que, de 
seu equacion3.meiito, dependeria mesmo encaminhai_Pen_to de 
~~~d~ parte da crise política que" vive a s~ciedade brasileira. 
Estando o Orçamento na: origem dos Parlamentos ·e na raiz 
da própria democracia, sem que tenhamos controle sobre a 
sua elaboração e aproVação, não há como mantermos o regime 
de liberdade no BrasiL Pensemos nisso, Srs. Seriadores! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ·- _ 
Durante o discurso do Sr. João França, o Sr. Nel

son Wedekin, 4~ Secretário, deixa -a- cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1~ 
Vice-Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PPT-SC. Pronuncia o se
guinte discurso. ) -Sr. Presidente, S~ _e Srs. Senadores: _, 

Guafapuava, cidade paranaense, sediou no mês de jul~o 
o encontro estadual da Juventude Socialista do PDT, abri
gando cerca de quinhentt?S jovens, repr~sep.tantes 4e quarenta 
e oito municípios daqUele pujante Estado. 

. É-nos particularmente prazeroso .fazer constar dos Anais 
da Casa a realização desse evento, eni especial por se tratar 
,de iniciativa e manifestação de jovens já adrede comprome-

tidos coin. a causa política nacional e partiCipes atuantes ~e 
ternário que octJi)a os espaçoS da mídia escrita e televisiva. 

Afinal, que esperança nos aJ_~_nta mais do que a repre~ 
sentada por esses moços que nos sucederão _na condução do 
múnus público, desde já saudavelmente engajados no processo 
de haurir preparo, adestramento_e experiência para tal? 

Entremeio a momentos tão difícds _e até cruéis por que 
tem passado a Nação nesses últimos tel!lpos, devoh·em~nos 
e aquecem-nos o ânimo os termos da correspondência que 
nos foi enviada pelo presidente da Juventude Socialista do 
PDTIPR. . 

-Ãléni de decid~ reconduzir os a tu ais titulares na direção 
estadual dessa facção do PDT, o encontro lavrou, como fecho 
de suas resoluções, a "Carta de Guarapuava", que "reafirma 
disposição de luta contra a política neoliberal entreguista do 
Governo Federal; contra o desmantelamento do Estado; con
tra os ~onopólios das comunicações; em defesa intransigente 
dos interesses nacionais; a fãvor da escola pública. gratuita, 
integral e_ de boa qualidade; pelas reformas de base e retomada 
do desenvolvimento nacional, através da potencialização das 
nossas riquezas nacionai_s e pelo çombate, até _as últimas conse
qüências, contra as ações desumanas e avassaladoras do impe
rialismo, direcionadas c01;1tra ·os povos latino-americanos"_. _ 

O acoritecim.ento, consigne-se. fói prestigiado por emi
nentes líderes pedetist<ls, que contribuíram com seu brilhan
tismo pessoal e experiência forjadà IÍa militância partidária, 
quando do enfoque de temas relevantes, todos eles p~rtinentes 
ao momento político que vivemos, afeto ao interesse nacional. 

Acordaram ainda os participantes da reunião da J uven
tude Socialista em fazer composição com todas as forças políti
cas que entendem eles irmanadas com as causas democráticas 
e populares, tendo em vista o objetivo maior de concretização 
do projeto naciOnal do PDT. 

Alvíssaras, pois, a_~ssa juventude vibrante, calorosa, _par
ticipativa, preocupada com os destinos da Pátria, consciente 
do papel histórico que desempenha, resultante do exercício 
cívico da prática partidária e da militância cidadã. 

Oxalá muitos outros jovens pudessem multiplicar-se·, e 
multiplicados, somar-se a esses que motivam e justifitari:J. noSsa 
palavra no dia de hoje, e, igualmente, pudessem dispor das 
mesmas condições de acesso, dinamismo e atuação! Certa
mente, porém, a longo prazo essa meta poderá ser atingida, 
com pertinácia e obstinaçcio, se trabalhos desse porte tiveram 
continuidade, se esse grupo seleto de moços não esmorecer, 
se o s_eu modelo permanecer, sempre--éstimulaúdo, Ievitãli
zando e mantendo o sangue novo indispensáVel à iniciativa 
e áçãO pártidárias, qUe se--pn!telldem inoV3d0úts e à altura 
das mais legítimas aspirações populares_. 

Como reptesenla:Dte do PDT nesta excelsa Ças,a de Leis 
-quero, Sr. Presidente, S~ Senadoras e Srs. Senadores, regis
trar e __ agradecer o bom exemplo dos jovens do nosso partido, 
e deSde já vaticinar oS frutOS dourados que dele advirão; contri
buição inestimável para o aprimoramento da democraciá-de 
países como o Brasil, ainda em fase de desenvolvimento. 

Muito Obrig~do. 

O SR. PRESIDENTE (chagas R~drigues) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Ç>dacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) Sr. Presidente, sros e SiS~ Senadores dois eventos 
sumamente auspiciosos estão marcando esta segunda semana 
de novembro. O primeiro diz respeito ao lançamento da segun
da edição de "Turismo é Industria" - atraente publicação. 
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da Associação Brasileira de Agências de Viagens qUe, endere
çada às autoridades de governo e aos parlamentares, visa 
a provê-los de informações atualizadas sobre esse importante 
segmento económico.-- -:: - - - -

O segundo evento, desperta-nos; particular interesse, tan
to mais que nele se envolve a empreendedora e dinâmica 
conterrânea, S~ Warly Nascimento, que hoje, em Porto Ve
lho, será empossada na presidência regional da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens, de Rondônia. 

Ambos os acontecimentos põem em relevo o tema, cãda 
dia mais palpitante do turismo como atiVidade econóniica das 
mais rentáveis. Tão rentável, que jã houve quem, numa tirada 
bem ·achada e pitoresca, denominasse o turismó_de "indústria 
sem chaminés". - - ---

Fazendo nossas as palavras de "Turismo é Indústria'', 
alinhamos abaixo, os princípãis argumentos-- que- sublinham 
a importância do Turismo como Indústria. -

"Anualmente são feitas mais de 475 milhões de viagens 
internacionais e um número incalculável de viagens domés
ticas, internas. O simples fato das pessoas se deslocarem, 
seja pdr lazer ou motiVadas por negócíos- Ou coritatoS Cõmei'
ciais, deverá movíriu!iitar- US$3,4 trilhões em 1994, empre
gando cerca de 204 milhões d_e peSsoas em todo o mundo 
e contribuindo com US$655 bilhões em taxaS e impostos dire
tos_e indiretos. Ou seja, na média, um em cada dez trabalha
dores estará ligado diretamente à indústria turística - trànS
portes, hotelaria, agenciamentõ de viagens, re~taurantes,loca-_ 
ção de veículos e entretenimento - ot.i _ _iridiretamente. No 
Brasil, segundo o último levantamento disponível, o turismo 
emprega mais de 1 ,6 milhão de pessoaS e fatüra cerca de 
US$1,5 bilhão somente com os viajantes estrãngeiios- cerca 
de 0,3% do total de viagens- internacionaiS. Com valores ex
pressivos diante da realidade nacional, porém insigriiiicantéS 
quando enfocados no panorama mundial e pelo seu potencial, 
fica-claro que o País tem todas as condições de se desenvolver 
no setor. Incentivar essa indústria é irriporfãiite- por Vários 
motivos: 

a) propotciona o retorno mais rápido dos valores inVesti-' 
dos. Como exemplo podemos citar o caso -dos Estados do 
Nordeste brasileiro que fizeram campanhas promocionais na 
Argentina e tiVeram uma reSposta ini"ediata, sem a necessidade 
de grandes investimentos-em ilifra-éstrütura; -

b) ·é a alternativa mais viável de desenvolvimento para 
países·com grandes riquezas naturaiS, como-é O cas-o do Brasil;

c) .
1 

trata-se de uma indústria com interesses diretos na 
preserVação desses recursos naturais, alénf-dbs monumentos 
históriCos e culturais; ---

d) não polui, quando bem administrado; 
e) é a indústria mais democrática mi"distribuição de ren

da, visto que pode beneficiar diretamente uma série de seg
mentos: das companhias aéreas aos pequenos artesãos. Além 
de incentivar o consumo e- a produção de outros setores, como 
a indústria automobilística , a construção· civil e até a agri
cultura; 

f) gera novos empregos, contribuindo para ·a fixação das 
pessoas em suas regiões de origem e aumentando sel_lsivel
mente a qualidade de vida local; 

g) as melhorias feitãS-em nome do desenvolvimento_ turís
tico beneficiam, primeirãiilente, as populações da cidade ou 
região; · -

h)gera a arrecadação de i!llpostos e taxas que podem 
ser destinados às áreas sociais, melhorando os serviços presta
dos à população; 

i) é a -indústria que m<iis cresce no mundo.". 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazermos ó registro 

desses ·dois acontecimentos tão relevantes, queremos apre
sentar noSsas mais vivas congratulações ao Sr. Tasso Gadzanis, 
digno Presidente da ABA V pela frutífera iniCiativa de dar 
acónhecei aos parlamentares os motivos que tOmam o turismo 
uma indústria das mais rentáveis e promissoras; bem assim 
como à prezada amiga e conterrânea Sr' Warly Nascimento, 
por Sua posse na presidência da ABA V de Rondônia, auguran
do-lhe os melhores êxitos à frente dessa importante associação. 

Obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADORES: 

Albano Franco _ Almir Gabriel _ Bello Parga _ Beni V eras _ 
Carlos P3.trocíitio _César Dias ___ 'Qario Pe:r:~_ira _Eduardo Suplicy 

_ Elcio Alvares_ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ 
Henrique Almeida __ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Jarbas 
Passarinho _ J~ão Calmon _ JÇ~ão Frahç~ "'""" Joãp _ ~~cha _ Jc:'nas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Paulo Bisol _ José Sam.ey _ 
Lavoisier Maia Mansueto de Lavor Márcio Lacerda Nelson 
Wedekin _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Si!llon 
Raimundo Lira_ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai enterrar os trabalhos, 
d.e~ign:;mdq para a sessão ordinária de quinta-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~l-

PROJETO DE LEI DA.CÂMARA W 175, DE 1993 
- (Em regiine de urgência; noS terffios do 

-~~t. 353,_par~gr3fo iínico~:do Regim~eil!O Interno) _ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 175, de 1993 (n' 4.153/93. na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que inclui a categoria funcioD.al 
de Agente de Portaria no Anexo X da Lei n' 7.995, de 9 
janeiro de 19~0, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Pedro Teixeira, em substituiçãO à Coinissão de Consti
tuição, Justiça e -cidadania. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO. 

N' 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência n9s termos do 
art. 336, c, do Regim6rito Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador 
PedroSiirión, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n~ 
4-.595, de -31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas que menciona, terido 

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Conliss_ão de Assuntos Económicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 
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-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 59; DE 1993 

(Em regime de urgência, nos te.rmos do 
art. 336, e, do Regimento Interno) . . 

Discussão, eni turôo único, dÕPrÔjeto-deLei da Câmara 
n• 59, de 1993 (n• 1.270191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de mêdicos e cirurgiões-dentistas, ten-
do -

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador Almír 
Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, 
favorável ao Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a emenda) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 217, DE 1993 

Em regime de urgéncia, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 217, de 1993 (n• 2.287191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria, no Serviço Exterior 
Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Cbancelaria e de Assis- · 
tente de Chancelaria, e dá outras providências. (Dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidada
nia; e de Assuntos Económicos) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• ll5, DE 1992 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• ll5, de 1992 (n• 4.620/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a doação do imóvel 
que menciona~ tendo 

Parecer favorável, sob n• 346, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. _,_ 

PROJETO DE LEI DO SENAD9 N' 172, 
DE 1992-COMÍ'LEMENTAR 

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 Económicos. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 62, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 62. de 1990 (n• 3.516/89, na Casa de origem), que disp6e 
sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção 
e repressão do crime organizado, tendo 

Parecer, sob n• 381, de 1992, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos ter

mos do substitutivo que apresenta. 

-8-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 100, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução. n• 
102, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n• 367, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura do Município de Guarulhos (SP) a contra-

tar operação de crédito~ cóm o Banco Económico S.A., no 
valor de até quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros 
reais~ 

_,_ 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 103, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 
103, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n• 368, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno (RS) 
a contratar operação de credito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor de dois mi
lhões~ trezentos e oitenta e quatro· mil e trezentos e setenta 
e seis cruzeiros reais, a preços de maio/93~ dentro do Programa 
Integrado de Melhoria Social - PIMES. 

-10-

- PROJETO DE RESOLUÇÃO W 104, DE 1993 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 
104, de 1993 (apresentad() pela Comissão de Assuntos Econô-. 
micos como conclusão de seu Parecer n• 369, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a .contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A- BANESTADO, no valor de trinta e dois milhões 
e cento e setenta mil cruzeiros reais~ dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, para execu
ção de projetos de infra-estrutura urbana, naquela munici-
palidade. · 

-11-
. PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 105, DE 1m 

_Discussão, em turno único, doProjetode Resolução n' 
105, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclUsão de seu Parecer n' 370, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaf (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de oito milhões de 
cruZeiros reais junto ao Banco do EstadQ d9 .Paraná - BA
NESTADO. 

-12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 106, DE 1993 

DisCussão, em turnqllnico, do Projeto de Resolução n• 
106, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como i:onclusão de seu Parecer n• 371, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
- BANEST ADO, no valor de duzentos e sessenta e nove 
milhões) oitocentos e trinta e nove_ mil e novecentos cruzeiros 
reais, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano-PEDU. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Está encer-
rada a sessão. · 

-(üvtmttz~ a =são às 12h38min.} 

ATO DO P~ENTE Nt 557, DE 1993 
Altenl o Qnackv de DeCalhameDto da Despesa fixa

da no OrçooiDé&to Fiscal do Senado Federal. 

O Presidente do senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno~ e tendo em vista o 
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disposto no art. 57, §- 3', da Lei n' 8.447, de 2Í de julho 
de 1992, resolVe: 

Art. 19 Fica alterado na forma do Anexo, o Quadro 
de Detalhamento da Despesa fixada no- Orçamento da Uni
~~~-e 02.101--SenaQo-Fed~~l, que com este. baixa. 

12.111 ·SENADO RDERAL 
17..101 ·SENADO n:DERAL • U<:UTAIUA; 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DfSPISA-
CANCELAMENTO 

I SPICIFJC A Ç' ÃO NA11111UA 

OI.OOUI001.20ll·AdmiailtraçloeC~dol 
_..,.._ 

OI.001.0001.2021t1:1002 • Funcionlmento do Scudo 
F ...... 3.4.90.39 

RECIJRSOS DO OUTRAS DESPE- TOTAL 
n:souRO $AS COJUtENTES 

IOI.IN'Jil.DOI tOO.tOI.Iot 111.000.100 

12.101· SENADO RDEitAL 
11.101 ·SENADO FEDERAL~ SECRETARIA 

QUADRO DI! DETAJ..IIAMENTO DA DESRSA· 
SVPU:MENTAÇÃ.O 

ESPECIFICAÇÃO 

01.001.0001,2021 w Adm.lnistmçlo e Coonlenlçlo dos 
S<Mooo tq;,lath-os 

OI.001.0001.2021J0002 ~ Fw~elol••u*'do Seudo 
F"""' 

RECURSOS DO OUTRAS DESPE- TOTAL 
TESOURO SAS CORRENTES 

tOO.IItiO.OOI IOI.IOf.IIO 111.111.1101 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 74, de 1993 

!IATIJIIU.\ 

:U.90.30 

§j 

O Diretor-Geral do Senado Feder"ai; no uso· da atribuição, que 
lhe foi confeiida pelo art. 7°, § 2~. da Resolução n~ 42, de 1993, 
e de acordo com o que consta do Processo n~ 022.402/93-4, resolve 
tornar sem efeito -o Ato n~ 71, de 1993, -desta Diretõria, qu-e nomeou 
ANDRÉ GIL FONSECA DE OLIVEIRA FILHO; para exerC"er 
o cargo, em comissão, .de Secretário Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Líder qo PRN, Senador Ney Maranhão. 

Sena(fo Federal, 11 de novembro de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor~Geral. 

I 

~, 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na datã de su-ã publi
cação. 

Art. 39 Revogam-s~" as .disposições eril contrário. 
SenadO Feder::Jl, 12--de novembro de 1993:_ -:- __ Senador 

Humberto LuCena, P·re:sidente. 

IMCRS1• 

RJ:CURSOS DE TODAS AS PO~ E TMNSftlttMCIAS • PISCAL 

rorm: DltTALIIADO TOTAL 

100 100.000.000 100.000.000 
.. 

JEM:CIISJ• 

RllCIIRSOS D& TODAS AS OONTIS & TJIAIISRitiNCIAS·I'ISCAL 

FON11: 

100 

DIITAUJADO TOTAL 

100.000.000 100.000.000 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N~ 75, DE 1993 

O Díretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, que 
lhe foi"COrlferida pelo art. 79, § 2", da Resolução n& 42, de 1993, 
e de acOrdo com o _que corista· do ProCesso n? 022.602/9.3.:3, resolve 
nomear HILDA -DE MELLO OLIVEIRA para ààc-ei 0 cã.rgo, 
em comissão, de S"ecretário Paflamentar, do QUi:tdrõ áe:-PeSsoar do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Líder do 
PRN, Senador Ney Maranhã9. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. - Manoel -Vilela 
de Magalhães, DiretOr-Geiãl. 


