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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO H 

ANO XLVIII - N• 184 QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL · .. 

Faço saber que o Senado J'ecferai aprovou, e eu, HUMBERTÓÜJCENA,Presídente, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

N• 97, DE 1993 
Autoriza a Prefeitura. Municipal de Apucarama (PR) a contratar operação-de crédito 

junto ao Banco du Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, dentro do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor d~ até CR$65.400.000,00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor de até CR$65.400.000;00 
(sessenta e cinco milhões e quatrocento~-~il cruzeiros reais), j~i1t0 ao Banco do EstaÇo do Paraná S.A. 
-BANESTADO. . __ .. . 

Parágrafo único. A operação de crédito autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano :-c- PEDlJ. 

Art. 2• As condições financeiras básieas da operação são as seguintes: · · 
a) valor pretendido: CR$65.400.000,00; · 
b) juros: 12% a.a.; 
c) prazo para desembolso dos recursos: ·12 meses; 
d) índice de atualização monetáría: Taxa Reíérencial Diária; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
f) destinação dos rectrrsos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: . _ _ _ _ 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, venceiido-se a primeira doze meses após 

a primeira liberação; · · · · · 
-dos juros: não exisle período-de carência. 
Art. 3• A presente autorização deverá ser utilizada no prazo de duzentos e setenta dias, contados 

a partir de sua publicação. · 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação: 
Senado Federal, 16 de novembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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_SUMÁRIO 

1- ATA DA 238• SESSÃO, EM 17 DE NOVEMBRO 
DK 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Presidente da República 

W 403, 404 e 405, de 1993 (n• 852, 853 e 858/93, 
na origem), de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n' 396, de 1993, do Senhor Presidente 

da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Edson_ Bastos Sabino para exercer o 
cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Bra~ 
sil. 

- Mensagem n' 397, de 1993, ( n' 833/93, na origem), . 
solicitando autorização do Seo.ado Federal para contratar 
operação de crédito da República Federativa do Brasil 
junto ao Brazilian American Merchant Bank, no valor de 
1:11.505~000 (cento e onze milhões, quinhentas e cinco mil 
libras esterlinas), destinada a financiar a importação de 
oito helicópteros -e à modernizaç-36 de seis outros já perten
centes à Marinha brasileira. (Projeto de Resolução n9 125, 
de 1993.) . 

-Mensagem n' 373, de 1993, do Senhor Presidente 
da República, encaminhando ao Senad_o Fe_deral proposta 
para que seja autorizada a ."contr<)tação de operação de 
crédito externo, com garantia da União, no valor equiva
lente a até US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dóla
res norte-americ;atloS). entre a Companhia Vale do Rio 
Doce- CVRD e o Export lmport Bank of Japan- EXIM
BANK". (Projeto de Resolução n' 126, de 1993.), 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n'148, de 1993, de autoria 
da Senadora Eva Blay, que dispõe sobre loteamentos fecha
dos e condomínios horizontais. 

1.2.4- Requerimentos 

N~> 1.152, de 1993, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia 
informações que menciona. 

Ne 1.153, de 1993, de autoria do Senador José Paulo 
Bisol e outros Srs. Parlamentares, solicitando ao Ministro 
de Estado das Minas e Energia informações que menciona. 

N' 1.154, de 1993, de urgência para a Mensagem 
n' 397/93, pela qual o Senhor "Presidente da República 
solicita autorização para contratar operação de crédito ex
terno entre a República Federativa do Brasil e o Brazilian 
American Merchant Bank- BAMB, destinada a finallciar 
a importação e modernização de helicópteros para a Mari
nha brasileira. 

Ne 1.155, de 1993, de urgéncia para o Projeto de 
Lei da Câmara n' 53, de 1993 (n' 284/91, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercício das profissões de Téc
nico em Higiene- Dental e de Atendente de Consultório 
Dentário. 

N' 1.156, de 1993, de autoria do Senador Ronan Tito, -
solicitando autOrização do Senado Federal para desem-
penhar missão no exterior. Aprovado. --

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

Abertura de prazo para apresentação de emendas aos 
Projetes de Resolução n~ 125 e 126/93, lidos anteriormente. 

Recebimento do Ofício n' S/141 e S/142, de 1993 (n• 
467 e 479/93 na origem), das Prefeituras Municipais de 
Alto Rio Novo e de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, solicitando autorização para que possam contratar 

_operações de crédito para os fins que especificam. 
Recebimento do Ofício· n' S/143, de 1993 (n' 2.803/93, 

na origem), do Banco Central do Brasil, sóliciümdo autori
zação para que a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS) 
possa contratar operações de crédito para os fins que espe-
cifica. -- -

Recebimento do Ofício n' S/144, de 1993 (n' 197/93 
na origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
através do qual comunica que aquela Corte deferi':! o Man
dado de Segurança n' 21.154-7/160; e declarou a inconstitu-
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cionalidade do § 3' do art. 55 da Lei n' 8.028, de~ 12 de 
abril de 1990. 

1.2.6- Discurso do Expediente 

SENADOR JOSÉ SARNEY - Defesa de sua irre
preensível conduta como homem público, contestando as 
denúncias de corrupção co-ntra sua pessoa, veiculadas pelo 
Jornal do Brasil, no último domingo. 

1.2. 7- Comunicação 

Do Senador Ronan Tito de ausência do País,--nos dias--
17 e 18 do corrente ano. -

1.2.8- Requerimento 

N9 1.157, de 1993, de autoria do Senador Beni V eras, 
solicitando a inclusão, em- Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 173, 1993,- que dá nova redação aos 
arts. 387 e 392 da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho -
CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n9 8.213, 
de 24 de julho de 1991, tc>dos pertinentes à licença-'lla-
ternidade. --- --

1.3- ORDEM DO DIA 

ProjCto de Resolução n9 109, cte-_1993, qu~ "ªl!toriza 
a Prefeitura MuniciPal de Santo Augusto (RS) a contratar 
operação de crédito no valor total de um bilhão, setecentos 
e quarenta e quatro milhões. setecentos e quarenta e _cinco 
mil cruzeiros, a pfeços de outubro de 1992, junto aO BariCo 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 
Aprovado. À Comissão Diretor_a para â redàção fímlL 

Projeto de Resolução n<.> 110, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS) a 
contratar operação de_ crédito_ j_unto -ao Banco do Estado 
do Rio Grande do s·ul S.A- BANRISUL, no valor de 
um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos 
e vinte e sete mil cruzeiros, utilizando recursos do Fundo
pimes. Aprovado. À Comissão Diretotã. pára -a reêlação 
(inal. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Requerimentos n~ 1.154 e 1.155/93, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovados. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Apoio às 
manifestações do Sr. José SarneY. Inauguração das obras 
compleme;ntares do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju 
-SE. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como 
Líder - Preocupação de S. Ex~ com a prorrogação do 
prazo da CPI do Orçamento pela urgêricia de suas conclu
sões. 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Lider -
Congratulando-se com autoridades chinesas pela visita que 
farão ao Brasil no próXimO dia 23. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Tributo ao 
trabalho desempenhado por todos os membros da CP! do 
Orçamento·. -- - -- --- - ---

SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR_:_ Rego
zijO pela aSsinatura de convênio entre o Ministério da Saúde 
e a PrefeitUra de Goiânia, ãtraVés _dó-Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição, para o atendimento às gestan
tes e menores subnutridos. 

SENADOR AUREO !VIELLO ~Repúdio às inver
dades sobre os gastos com os pagamentos aos aposentados. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Explora
ção irracional dos recursos e riquezas do ecossistema do 
rio São Francisco. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Premência da 
reativação do Programa de Pesca Artesanal- PESCART. 

são 
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

N" 558 a 562, de 1993. 
N' 724, de 1991 (Apostila). 
W 115, 118, 128, 259, 366, 430, 437 e 446, de 1992 

(Apostilas). 
N" 266,267, 272 e 291, de 1993 (Apostilas). 

3- ATO DO DIRETOR-GERAL 
No?S, de 1993 (republicação). 

4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N' 30, de 1993. 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE~LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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Novembro de 1993 

Ata da 238a Sessão, em 17 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Levy Dias e Beni V eras 

ÀS lO HORAS E 15 MINUTOS ACHAM-SE: PRE:SE:NTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo ~ Alban_o Franco ..,..,.. AlmicG_a!:>dcJ _ Álv_aro 
Pacheco _ Aureo Mello _ Bcllo pargu _ Bcni V eras _ Carlos 
De'Carli __ César Dias __ Chagas J3-_odr:igucs _ Cid Saboia de 
Carvalho_ Coutinho Jorge _ Dario_ Pcrdra_,.... Di_rçCJ.l CnrT!_ciro _ 
Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio. Álvares :._ Epitácio 
Cafeteira_ Esperidião Amin _ t:va_Blay _ Francis.Co Rollcmberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ ·om~crto Miranda_~
Henrique Almeida_ Humberto Lucena _ I-lydckc! F~:citas _Iram 
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas_Passarinho _ João_Çalmon 
_João Rocha_ Jonas_ Pinheiro_ losaphat Marinho_ José Fogaça 
_José Paulo Bisol _José Sarney _ Jutahy Magalhães_ Lavoisier 
Maia_ Levy Dias_ Lourcmbcrg Nunes Rocha_ Lourival Rnptista 
_ Lucídio Portella __ Lulz Albc_r_tQ_ 9\iveira ~ Mngno Bacelar_ 
Mansueto de Lavor _ Marluce Pi11to _ Mauro __ Bencvidcs _ Meira 
Filho_ Nelson Carneiro_ Nelson Wedekin ...:,_Ncy Maranhfto_ Ncy 
Suassuna _ Pedro Simon _ Pedro_ Ieix~ir} __ R~1_çQ_[d Salàanha 
Derzi _ Raimundo_ Lira _ Renal do Aragão _ Ronan Tito _ 
Teotônio Vilela Filho_ Valmir Campclo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procedef_á_à_leitl:lf?_~oExpedie~te. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De comunicação de recebimento: 
N~ 403 e 404, de 1993 (n• 852 e 853/93, na origem), 

de 12 do corrente, referentes à promulgação das Resoluções 
n' 90 e 91, de 1993. 

De agradecimento de comunicação: 

N• 405, de 1993 (n' 858193, na origem), de 16 do corrente, 
referente à Mensagem SM n" 236!93, participando a promul
gação da Resolução n" 96, de 1993. 

PARECERES 

PARECER N• 412, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n~ 396, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Edson Bastos Sabino, para exercer 
o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central 
do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 16 de novembro de 1993, apreciando o relatório 

apresentado_ pelo Sr. Senador Ronan Tito sobre a Men.:.agem 
n:' 396, de 1993, do Senhor Presidente da República, opina: 
pela aprovação da escolha do Senhor Edson Bastos Sabino,_ 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil, por 15 (quinze) votos favoráveiS e 1 (um) 
c_ontrário. . _____ _ 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993. --João 
Rocha, PreSidente _:_ ':ROnan TitÓ, :ReiatOr - Atlnir Gabriel 
- Mário CoyJl.li - V_ãilnir Campelo - Esperi~iâO Amin ~ 
Elcio Alvares ...:_ JoSapha·t Marinho - Mansueto de Lavor 
....:.. - Eduardo Suplicy ...:.._ Flaviano Melo - Dario Pereira -
Áureo MeilO - Jonas Piritielro - José Fogaça - Affonso 
Cànlãl-go. - · · · -- .. 

Relator: Senador Ronan Tito 

O Senhor Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem n~ 396, de 1993, e com base .no artigo 84, inciso 
XIV, combinado com o artigo 52, inciso III, alínea d, da 
Constituição Federal. submete ao S.enado Federal, para prévia 
aprovação dos seus membros, o nome do Senhor Edson Bastos 
Sabino. atual Delegado Regional da Delegacia- Regional do 
Banco Central do Brasil, em Belo Horizonte-MG, para exer
cer o cargo de Diretor de Fiscalização do mesmo Banco Cen-

, trai do Brasil. 
2. O curriculum vitae do indicado encontra-se em anexo. 

Dele consta que o Senhor Edson Bastos Sabino é brasileiro; 
natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. e nasc~u em 23 
de abril de 19_42, _cont~ndn cjnqüenta e um anos de idade. 

3. O indicadO_é-formado, a nível Superior, erri Ciências 
Sociais, pela Faculdade de Filosofia de Itaperuna-RJ, curso 
concluído em 1972, e em Administração de Empresas, pela 
Faculdade de Ciências~ Administrativas da UNA, de Belo Ho
rizonte-MG, curso concluído em 1978. 

4. Sua experiêticfa profisSional, além da função que pre
sentemente exerce, de Delegado Regional da Delegacia ~e
gional do Bancõ Central dt;> Brasil em Belo Horizonte, e na 
qual se encontra desde 5 de novembro de 1990, compreende 
o exercício de cargos de carreira no Banco do Brasil, no perío
do de dezembro de 1963 a_ outubro de 1974, e no Banco 
Central do Brasil, desde outubro de 1974 até a presente data. 

5. Exerceu. ainda, no Banco Ceiitr_al do Brasil, as funções 
de: 

-Coordenador do Núcleo da Dívida Pública em Belo 
Horizonte, de outubro de 1978 a abril de 1981; 

-Coordenador do Serviço de Adminístração de Recur- " 
sos Materiais da Divisão de Admiriistração, de abril de 1981 
a junho de 1982; 

-Coordenador do Serviço de Refinanciari1erltos c Re
passes da Div-isãó de Crédito Rural, Industrial e Programas 
Especiais, de junho de 1982 a junho de 1983; 

-Chefe da DivisãO de Crédito Rural e Industrial do 
Departamento Regional de Belo Horizonte, de junho de 1983 
a abril de 1987; 
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-Chefe da DiviSão de Fiscalização do Departamento 
Regional de Belo Horizonte, de abril a novembro de 1987; 

-Delegado-Adjunto da Delegacia Regional em Belo 
Horizonte, de novembro de 1987 a_novembro de 1990. 

6. Participou,·com:o conferencista, de palestra p<ira audiw 
tores do Banco Central do Brasil, sobre Open Market -
Sistema Especial sobre LiquidaÇão- e Custódia de Letras do 
Tesouro Nacional, em Belo Horizonte, em 1980~- e do Curso 
de Política Agríc..~..üa, realizado durante a VI Semana de Ciên· 
cias Agrárias de Lavras, realizado na Escola Superior de Agri
cultura de Lavras-MG, em abril de 1986, com o tema "Crédito · 
Rural". - · 

7. Diante do exposto, considero que os-integrantes desta 
douta Comissão possam dispor dos elementos informativos 
necessários e suficientes para deliberarem a respeito _da indica
ção, por parte do Senhor Presidente da República, do nome 
do Senhor Edson Bastos Sabino para exercer o cargo de Dire
tor de Fiscalização do Banco Central do Brãsil. 

Sala das Comiss6es, 16 de novembro de 1993_~ -João 
Rocha, Presidente - Ronan Tito, Relator. 

PARECER N• 413, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Men
sagem n9 397, de 1993 (Mensagem n9 833!93 na origem), 
solicitando autorização do Senado Federal para contra
tar operação de crédito da República Federativa doBra
sil junto ao Brazilian American Merchant Bank, no 
valor de! 111.505.000 (cento e onze milhões e quinhentos 
e cinco mil libras esterlinas) destinado a financiar a 
importação de oito helicópteros e à modernização de 
seis outros já pertencentes à Marinha brasileirt. 

Relator: Senador Valmir Campelo 

O Senhor Presidente da República solicita ão- Senado 
Federal, por meio da Mensagem no:> 397, de 1993, seja autori
zada operação de crédito entre a República Federativa do 
Brasil e o Brazilian American Merchant Bank - BAMB, 
no valor de! 111.505.000 (cento e--onze inilhõe-s;-quiOhentas 
e cinco mil libras esterlinas). 

Os recursos destinam.:se a "íina-õCi3i a a-quisiçãO de oito 
hilicópteros e a modernização de seis outros, pertencentes 
à Marinha do Brasil, sendo fornecedora do material e dos 
serviços a empresa inglesa "Westland Helicopters Limited", 
nos termos de contrato a ser com ela celebrado. 

As características da operação são as seguintes: 
a) natureza: financiamento à importação; 
b) devedor: República Federativa do Brasil; 
c) credor: Brazilian American Merchant Bank, Grand 

Cayman; 
d) valor: Libras Esterlinas 111.505.00D; 
e) juros: 13% a.a.; 
O "flat fee": 0,75%; 
g) condições de pagamento: 
Sinal: 60% do valor da operação, até 18 meses da data 

de eficácia do contrato; 
Principal: dez parcelas semestrais iguais e consecutivas, 

vencendo a primeira 18 meses após a data de eficácia do 
contrato. 

Juros: s_emestrais 
"Fiat fee": após a emissão do certificado de autorização. 
De acordo com os esclarecimentos do Senhor Ministro 

da Fazenda, foram prestadas pela Secretaria do Tesouro Na
-cional - STN as informações financeiraS exigi~as pelo art. 

49, parágrafo 39, alínea q, da Resolução no 96/89 do Senado 
Federal, tendo a previsão do serviço da dívida derivado da 
presente operação -sido elaborad~. por aquela Secretaria, em 
bases_estill1ativas, confôrme demonstrativo anexo ao processo. 

A STN informou, outrOssini, ter-Sído o projeto I:espectivo 
incluído no_ subprõgr~~a 16_? :- Operaçõe~ Navais, que _consta,_ 
do Plano Plurianual 1993-1995 (Lei n' 8.446/93) e de sua revi
são pata-1994/95, estando contemplados recursos equivalentes 
a US$ 40~3 milhões, na proposta orçamentáría para 1994. 

Por outro lado, declara o Ministro da Fazenda ter a Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional emitido parecer pela lega
lidade das minutas do contrato, a.s quais estão também anexas 
ao processo. 

Em. vista das inform.açõês forneCidas pelo Podêr Execu
tivo, soiriOs pela aprovação do pedido de autorização n0:., 
termos do seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1993 
Autoriza a União a contratar operação de crédito, 

junto ao Brazilian American Merchant Bank - BAMB 
- no valor de CR$ 111.505.000 (cento e onze milhões 
e quinhentas e cinco mil libras esterlinas), para aquisição 
e modernização de helicópteros da Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1-:> É a União_ autorizada a contratar, nos termos 

da Resolução n" 96/89, do Senado Federal, operação externa 
de crédito, junto ao_ Brazilian American Merchant Bank -
BAMB- Grand Cayman, no valor de Libras Esterlinas CR$ 
111.505.000 {cento e onze milhões e quinhentas e cin-co mil). 

Art. 29 As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

.-) valor: Libras Esterlinas CR$ 111.505.000 (cento e onze 
milhões e quinhentas e cinco mil libras esterlinas); 

b) juros: 13% a.a.; 
c) "flat fee": 0,75%; 
d) condições de pagamento: 
Sinal: 60% do valor do crédito, até dezoito ineses da 

data de eficácia do_contrato; 
PriÕcipal: dez parcelas semestraiS, iguaiS e CoitSecutivas, 

vencendo a primeira dezoito meses após a data de eficácia 
do contrato; 

Juros: semestralmente vencidos; 
"flat fee": após a emissão do certifíóido de autorização. 
Art. 3o O prazo máximo para o exerc1ci6 da presente 

aulCftização é 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a 
pai::"tir da publicação desta Resolução. 

Art. 4~> Esta Resolução entra__ em vigor na da~a de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1993. ~João 
Rocha, Presidente - V almir Campelo, Relator - Mansueto 
de Lavor- Flaviano Melo- Jonas Pinheiro- Elcio Alvares 
- Dario Pereira- José FogàÇa- Affonso Camargo- Aureo 
Mello - Ronan Tito - Mário Covas - Almir Gabriel -
Esperidião Amin. 

PARECER N• 414, DE 1993 . 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n9 373, de 1993 do Senhor Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a "contratação de operação 
de crédito externo, com garantia d.a União, no valor
equivalente a até US$200,000,000.00 (duzentos milhões 
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de dólares norte~americanos), entre a Com(>3nhia Vale 
do Rio Doce- CVRD e o Export lmport Bank of Japan 
- EXIMBANK". 

Relator: Senador Mário Covas 
O Senhor Presiden"fe da RePública encaminhou para exa~ 

me do Senado Federai proposta para: que seja autorizada a 
concessão de garantia da -União- à con~ratação. de ... openlção 
de financiamento externo, a ser firmada Pelei Cornpanhifi Vale 
do Rio Doce, junto ao Export Import Bank of Japan -EXIM
BANK. 

O montante da operação de crédito, no valor equivalente 
a até US$200,000;000.00 (duzentos milhões de dólares norte
americanos). cm ienes japoneses destina-se a financiãr a dupli
cação da capacidade de produção da Celulose Nipo-Brasileira 
S. A. - CENIBRA- empresa coligada da mutuária. 

Esta operação externa apresentará as segUintes_ car~cte-
rísticas financeiras: -- - - - -

Natureza: empréstimo externo com vínculo_ a _exportação. 
Devedor: Comparihia Vale do Rio Doce-:- CVRD. 
Exportador: CelulosC Nip-o_-B-iasileira S-. A. - CENI-

BRA. . . . 

sas. 

Agente: Export ImpOrt Bank of Japan-:- EXIMBANK. 
Garantidor: Repúblíca Federativa do Brasil. 
Valor: o equivalente em ienes a até US$-200,000,000.00 
Vigência: 11 anos, contados a partir do ingresso das divi-

Juros: Long-Term Prime Lending Rate (LTPR) menos 
0,2% a.a., fixada na data de cada desembolso. _ 

"Commitment Charge": 0-,325% a.a., sobre os saldos 
não desembolsados. 

Despesas de Elaboração e Execução do Empréstimo: até 
y 13.000.000,00. -

""Escrow-Account": o nível de recursos na conta-de
pósito, em condições normais, não deverá exceder em 1 ,5 
vezes o- montante dos compromissos financeiros da op_~r~ão 
em cada período de referência (rel3:ção 1,5 por 1). 

Condições de Pagamento: 
- do principal: em 14 (quatorze) parcelas semestrais, 

iguais e_ conseçutivas, 4 (quatro)- anos contados a partir de 
cada desembolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da "commitment charge": após a emissão do Çertifí-

cado de Registro, sobre o saLdo não desembolsado, pago se
mestralmente; 

- das despesas de elaboração e execução do _e!llpréstimo: 
após a emissão do Certificado de Registro, mediante compro
vação, devendo ser pagas em cruzeiros reais,_ excefo aq_i.Ielas 
incorridas no exterior que só possam ser=-pagáS~em moeda-
estrangeira. _ _ _ - - -

Segundo consta _do parecer dª- Secretaria do Tesouro Na
cional, Parecer n' !98-, da STN/COREF/DIREF, anexo ao 
processo em exame, o referido projeto foi identificado como 
passível de financiamento externo pela Comissão-de Financia
mentos Externos (COFIEX}, mediante Recomendação n~ 77, 
de 5-6-91, homologada pelo Sr. Ministro~a Economia, Fazen-
da e Planejamento. ··_ 

Quanto aos mecailismõS de controle das operações de 
Crédito externo e à concessão de garantias da União a essas 
operações, definidos em nível constituciOnal e regulamentados 
pela Resolução do Senado Federal n" 96/89, cabem os-seguin-
tes esclarecimentos: - - - - --

a) conforme consta da E.M. no 329!MF, de 8 de Outubro 
de 1993, a Secretaria âo"Tesouro Nacional (STN) do Minis-

tério da Fazeilda teria informado que, d_e <icoido com o dispos
to no art. 13 da Resolução n" 96/89, os limites de endivida
mento definidos na Resolução não se_aplicam às instituições 
financeiras federais. -

Essa assertiva, no entanto, não foi encontrada_ no corpo 
do Parecer n~ 198/93_da STN. O que o parecer diz é que: 

i. "a CVRD _comprovou que a operaçáo se e-nquadra 
dentro dos limites de endividamento estabelecidos pela Reso
lução n~ 98/89, do Senado Federal"; não são fornecidos, toda
via, os dados comprobatórios do cumprimento dos limites 
de endividamento; e 

ii. "Esta Secretaria já providenciou a inClusão da garan
tia a ser concedida à operação de crédito em análise nos limites 
de endividamento previstos nos arts. 2':>, 3\"' e 4~ da Resolução 
n"' 96/89"; 

b) o mesmo parecer da STN declara que o Departamento 
Naciorial de Planejamento e Avaliação da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República (DNPA/SEPLAN) in
fOrmou que o Projeto ri.ão se encontra contemplado no Plano 
Plurianual de que trata a Lei n"' 8.446, de 21-7-92, urna vez 
que não está caracterizado como operação de investimentos 
da CVRD. mas de repasse de recursos à Cenibra; 

c) o mesmo parecer da STN afírma também que o Depar
tamento de Coordenação_ de Empresas Estatais (CEST), da 
Secretaria de PlanejamentO, Orçamento e Coordenação da 
PreSidência da República, informou que essa operação de 
créditO está incluída no Programa de Dispêndios Globais 
(PDG) da CVRD, de. acordo com o seguinte cronograma 
âe desembolso: 

1993- US$80,0 milhões 1994- US$120,0 milhões 
d) o parecer da STN, em atendimento ao § 9'-' do art. 

3"' da Resolução n~ 96/89, informa que o tomador não está 
inadimplent~_com a União ou com as entidades_ controladas 
pelo poder público federal. 

Declara também que as cláusulas que integram o Contrato 
de Garantia da União em favor da CVRD não atribuem ao 
TesourO Nacional riscos_superiores àqueles normalmente assu
midos em operações já contratadas _com as agências Oficiais 
de financiamento de governos estrangeiros. Não_ foram apre
sentadas, contudo, indicações de que a União tenha recebido 
garantias suficientes pa:ra o- pagamento de qualquer desem
bolso- que possa vir a fazer se .chamada a honrar a garantia 
- exigência esta que cons_ta do ifem I do § 9~ do art. 3" 
da Resolução n• 96/89. 

A Secretaria do Tesouro conclui seu parecer favoravel
mente à concessão da pleit(!~da garantia da União; 
_ e) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazeri.da ~ac::ional 
- PGFN/CO~/n• 970/93, encaminhado ao ·senaao Federal, 
no exame das cláusulas da minuta contratual, concluí que 
as mesmas são admissíveis _e estão de acordo c~m ~.legislação 
brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o disposto 
no art. 5• da Resolução n• 96/89, que veda disposição contra
tual de natureza política ou atentatória à soberania nacional 
e à oi-dem pública; 

f) há q~e se destacar, ainda, relatiVamente às _exigén~cias 
quanto à instrução do processo, constantes do § 3\"' do art. 
4~ da Resolução n? 96/89, que não foram encaminhadas as 
informações_ sobre as finanças do tomador e do garantidor 
do empréstimo, previstas na sua alínea g; apenas é informado 
que--as-obrigações a serem assumidas pela empresa, constantes 
do contrato de empréstimo, são passíveis de serem cumpridas 
satisfatoriamente e que a CVRD adotará as providências. ne-
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ces'sárias para que suas propostas orçamentáriãs incluam recur
sos específicos para atender-aos compromissos financeiros de
correntes do contrato pleiteado. 

As demais formalidades prévias à concessão da garantia 
da União e à contratação do empréstimo externo, piescritas 
na COnstituição Federal e na Resolução n"- 96/89 do -Senã.do 
Federal, foram obedecidaS. 

Em face das conclusões favoráveis dos pareceres de lavra 
da Secretaria do Tesouro Nacional, da Pfocuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e do Banco Central, somos pela autori
zação pleiteada pela Mensagem n" 92/93, nos termos dO se~ 
guintc 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 126, DE 1993 

Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contra
tar operação de crédito externo junto ao Export-Import 
Bank of Japan, no valor equivalente a até 
US$200,000,000.00 (duzentõs milhõeS: de dOiares norte
americanos), com garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1'' Fica a Companhia Vale do Rio Doce-CVRD, 
autorizada, nos termos da Resolução n"96, de 1989, a contra
tar operação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor equivalente em ienes a US$200,000,000.00 (duzentos 
milhões de dólares norte-americanos), -junto ao Export-Im
port Bank of Japan - EXIMBANK. 

Parágrafo ú-nico. Os recursos objeto da operação de crédi
to destinam-se a financiar a duplicação da capacidade de pro
dução da Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA, em
presa coligada da mutuária. 

Art. 29 Fica a República Federativa do BrasiLautori- _ 
zada a conceder garantia: à operação de crédito externo rele
rida no art. 1" desta Resolução. 

Art. 39 As condições fm_anceiras __ básicas de operação 
de crédito externo a ser garantida pela- UniãO são as Seguintes: 

Natureza: EmpréstimO externo com vínculo a exportação 
Devedor: Companhia Vale do Rio Doce- CVRD 
Exportador: Celulose Nipo-Brasileira S.A. -CENIBRA 
Agente: Export Import Bank of Japan- EXIMBANK 
Garantidor: República Federativa do Brasil 
Valor: o equivalente cm ienes a até US$200,000,000.00; 
Vigência: 11 anos, contados a partir do ingresso das divisas 
Juros: Long-Term Prime Lending Rate (LTPR) menos 

0,2% a. a., fixada na data de cada desembolso_ 
"Commitment Charge": 0,325_% a.a., sobre os saldos 

não desembolsaQos 
Despesas de elaboração e execução do empréstimo: até 

y 13.000.000,00 .. . ~ 

"Escrow~account": o nível de recursos na conta-depósito,
em condições normais, não deverá exceder em_ 1,5 vezes_ o 
montante dos compromlssos finàOceii'os da operaÇão em cada 
pe,ríodo de referência (relação 1,5 por 1) 

Condições de pagamento: do principal: em 14 (quatorze) 
parcelas semestrais, iguais e consecutivas, 4 (quatro) anos 
contados a·partir de cada desembolso; 

dos juros: semestralmente vencidos; 
da "commitment charge": após a emissão do Certificado 

de Registro, sobre o saldo não _dese_mbolsado, pago Semes
tralmente; 

das despesas de elaboração e execução do empréstimo: 
após a crriissão do Certificado de Registro, mediante compro
vação, devendo ser pagas em cruzeiros reais, exceto aquelas 
incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira. 
• Art. 4" A.,autorização concedida por esta. Resóiúç_~o_ de
verá ser exercicj.a num prazo de _540 dias contados da data 
de sua publicação. 

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

Sala das Comissões, 16 de novembro deJ9.93. ~Magno 
Bacelar, Presidente- Mário Covas, Relator -Jonas Pinheiro 
- José Fogaça - Ronan Tito -- Almir Gabriel - -Áureo 
Mello- Josaphat Marinho - 7 Eduardo Suplicy Flaviano Melo 
- Dario P~reira - Affonso Camargo - e outros. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

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

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SEl\IADO N• 148, DE 1993 

Dispõe sobre loteamentos rechados e condomínios 
horizontais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Todo loteamento regularmente inscrito no Re

gistro de Imóveis competente poderá constituir condomínio, 
na forma desta Lei e da legislação pertinente. 

Art. 2"' São requisitos para a constituição do condo
mínio a que se refere o art. to. além daqueles previstos na 
legislação específiCa~ naquilo que com esta Lei não colidirem: 

I - estar a área loteada devidamente isolada, por muro 
_divisório ou por algum outro meio; 

II- a especificação da finalidade do loteamento, se resi
dencial, comercial ou mista; 

III -a descrição e caracterização-de cada lote individual
mente, bem assim de eventuais edificações nele existentes. 
... _ IV --:-.a discriminação da fração ideal corresponde te a 
cada lote, em relação à área total, bem como nas coisas e 
bens de uso comum. 

Art. 3? As benfeitorias coletivas e demais coisas de uso 
~rn~rn dos propríetários ou titulares de direitos à aquisiçãO_ 
de lotes, com suas respectivas edificações, se houver, consti
tuirão condomínio de todos, e serão insucescetíveis de divisão 
e alienação. 

Art. 4"' A alienação de lotes, com ou sem edificações, 
bem assim a transfe_rência dos direitos _a eles relativos depen
derá de prova da quitação das obrigações do alienante para 
com ·o condomínio. 

ArL 59 A convenção de condomínio será elaborada e 
aprovada pelos proprietários, promitentes conipradores, ces~ 
sionários ou promitentes cessionários de direitOs relativos à 
aquisição de lotes que representem 2/3 (dois terços) das (rações 
ideais que compõem o imóvel loteado. 

§ 19 O registro da convenção no Registro de Imóveis 
da situação do lo.teamento, bem como de suas alterações, 
em matrícula própria, é condição indispensável de validade 
e_ regularidade do condomínio, atendidas as demais exigências 
da Lei n' 6.015, de 31 de dezembrq de 1973 (Lei de Registres 
Públicos) e_ da legislação específica. - -
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§ 29 Na matrícula do condomíriio cohstarão, obrigato_
riamente, a individualização de cada lote, com suas caracte
rísticas,limifes-e confrontações, a fração ideal que representa 
em relação à área total loteada e partes comuns, a menção 
às edificações, se houver, dispensada a descrição interna das 
edificações. 

Art. 6? Os loteamentos fechados itão constituídos em 
condomínio organizar-se-ão em sociedades civis, sem fins lu
crativos, com estatutos, convençãO e regimento interno devi
damente registrados no Registro de de Títulos e _Documen
tações da situação do imóvel. 

Art. 7" As despesas ordináriãs ou extraordinárias· ne
cessárias ao regular fundonameiüo dO ·condomínio, exceto 
aqueles a que se obrigou o· !ateador, por ocasião do lança
mento e venda do empreendimento, serão divididas entre 
os condomínios ou sócios, proporcionalmente à fraÇão ideal 
correspondente a cada Lote, com respeito à área total. 

Art. 89 O direito de voto nas assembléias gerais do con
domínio será exerCido p-eLOS cOndóminos ou sócios, na propor
ção de um voto por titular, ainda que um só condômino ou 
sócio seja proprietário de mais de um lote, contíguo ou não. 

Parágrafo úniCo, A fração ideal correspondente ao lote 
de que sejam titulares duas ou mais pessoas sotnente dará 
direito a um voto- nas assembléias. 

Art. 9"' Os condom(nios e loteamentos fechados já exis
tentes adaptarão seus atos constitutivos às disposições da pre
sente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias do início de _sua 
vigéncia, sob pena de destituição dos adminstradores, que, 
neste caso, íncorrerá6 ein multa no· valor equivalente a 10% 
(dez por cento) da arrecadação bruta do mês da destituição, 
atualizada monetariamente até a data do pagamento, rever
tendo a multa em favor do condomínio. 

§ 19 Ocorrendo a vacância, por força do disposto neste 
artigo, os condôminos ou sócios que representem pelo menos 
10% (dez por cento) das frações ideais totais do condomínio 
convocarão assembléia para a adequação do loteamento a 
esta Lei. - - -

§ 2"'. Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior 
sem a adequação do loteamento a esta Lei, o empreendimento 
será considerado irregular, sujeitando-se a pessoa jurídica- e 
os administradores responsáveis às cominaçõe.S da legislação 
pertinente. ' - --- - -

Art. 10. São nulas de pleno direito as-cláusulas e condi~ 
ções dos contratos translativos de direitos sobre lotes a que 
se refere esta Lei, bem como dos estatutos, convenções e 
regimentos de loteamentos e condomínios, existentes, em 
constituição ou que vieram a ser- Constituídos, que coiltra-
riarem o disposto nesta Lei. · -

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições ern contrário.-

Justificação 

É notória a proliferação dos denominados loteamentOs 
fechados. Cada um deles é administrado segundo o inteiro 
arbítrio-dos loteadores e empreendedores. 

A regra é a supremacia dos loteadores e empreendedores. 
Por vezes, o instrumento de coação sobre os adquirentes con
siste no cc>iltráto de adesão e que estes se vincUlam, ao adquirir 
lotes de terreno. Em outras ocasiões,_os loteadores reservam 
grande número de lotes para si, no aguardo de valorização 
futura, quando da edificação de melhoramentos e benfeitoriaS! 
o ~ais das vezes financiados pelos próPrios adquirentes. 

É freqüente ver-se loteanientos em que os empreende
dores llão logram vender todos os lotes. Valem-se eles, assim, 
da condição de detentores da maioria dos lotes do empreen
dimento, para exercer poder total sobre as deliberações das 
assembléiaS. - - -

--o feriómério que ocorre nos loteamentos é a desigualação 
freqüente entre o poder do loteador e o -dos demais adqui
rentes. A título de exemplo, mencione-se _que, em condo
ni.ínios verticais, o fato· de um condómírio possuir um aparta
mento triplex, com seis garagens, pagando taxa condominal 
muito superior à dos demais condóminos, não dá a ele mais 
que um voto nas assembléias do condomínio. 

Impede introduzir normas legaís específicas, que digam 
respeito aos loteamento fechados, para que o desequilíbrio 
existente entre as forças de loteadores e as dos demais adqui
rentes seja recomposto. 

Estamo~_ certos de que a presente proposição receberá 
o irrestrito apoio dos nossos nobres Pares no Cong~esso Nacio
nal, que, com os aperleiço3mentos que nela introduzirão, 
ensejarão sejam corrigidas as ditorções que marcam o lotea
mentos em nosso País. 

sala-d3.s Sessões, 11 de novembro de 1993.- Seriadora 
Eva Blay 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras provi
dências. 

-··-···································································· 
(.À Comissáo de COnstituiÇâo, Justiça e Cidãdania 

- decisão tàminativa.) - - --- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serào lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 1.152, DE 1993 

Requeiro, com base no que preceitua o art. 216 do Regi
mento Interno, a adoção das providências necessárias para 
o encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es
tado das Minas e Energia de solicitação de informações Tela
cionadas com o recente veto parcial ao Projeto de Lei de 
Conversão n9 22, aprovado na- sessão do Congresso Nacional 
em 19-10-93, observando o que passo a expor. 

Através da Mensagem n9 771, de 28-10-93, o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República refei-e, em suis razões 
de veto, que ouvido o Ministério das Minas e Energia, este 
manifestou-se que seus técnicos, assim como-aqueles integran
tes do Ministério da Fazenda, não teriam procedido o devido 

-e necessário acompanhamento da inserção do parágrafo sexto 
do artigo sétimo da Lei ri9 8.631/93, com a nova redação dada 
pelo Projeto, inclusive considerando-o contrário ao interesse 
público. 

Ocorre, entretanto, que na medida em que, como é de 
amplo conhecimento dos integrantes desta Casa que partici
param do processo de discussão e votação deste Projeto, inclu
sive com a intervenção de inúmeras lideranças, tanto do Sen;t
do quanto da Câmara dos D~_pu~ados, este instrumento legisla
tivo foi ampla e exaustivamente discutido em todos os seu~ 
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termos, em especial o referído parágrafo sexto, objeto do 
veto presidencial c nestas discussões o_:Lté~cnicQ.S.. i_iidicados 
pelo Poder Executivo partiCiparam ativamente. 

É oportuno que seja refCrido, também, que a discussão 
da matéria foi ampliada e passou a contar, inclusive, com 
os técnicos indicados pelas Entidades- ACESA, AEDENNE 
e ABCE, representativas das empresas do se to r elétrico nacio
nal, inclusive das próprias concessionárias, caracterizà.ndO-, as
sim, um "forum" de inquestionável representatividade, não 
sendo, portanto, lícita, a alegação de que tal dispositivO vetado 
não tenha sido resultado do mais amplo consenso entre as 
partes. 

Sendo assim, com o objetivo de esclarecer amplamente 
a questão neste abordada, recomendamos que a solicitação 
de informações a ser encaminhada ao Exm<? Sr. Ministro das 
Minas e Energia contenha, no mínimo, os seguintes quesitos 
básicos. 

- Quais os motivos que levavam os técnicos daquele 
MiniStério a se omifirefu <lurante as negociações havidas no 
período de discussão legislativa, quanto aos aludidos efeitos 
negativos da aplicação do parágrafo vetado, se naquela opor
tunidade nada foi fcierenciado neste sentido? 

-QUal à númerõ exãto de concessionários que a dispo
sição contida no parágrafo vetado iria atingir e qual o valOr 
que representaria de benefício para cada uma delas? 

-Qual exatamente seria o privílégio que este ·reduzido 
contingente de concessionários iria se beneficiar, para- justi
ficar a menção de que sua aplicaÇãO inYpliC3Tiã i:ún tiaJatriento 
disctírrliii3t6i'lõ-en:tre as empresas do setor elétrico? 

-Quais os benefícios financeiros_ que a União Federal 
obteve e obterá da aplicação do disposto no referido Projeto 
de Lei de Conversão, comparativamente -aos impactos hega
tivos sobre o Tesouro Nacional, da ordem de 943 milhões 
de dólares norte-:--americanos, conforme mencionado nas ra
zões de veto? 

-Quais as reais repercüsões do disp-Osto neste Projeto 
de Lei de Conversão, comparativamente.-aó-textO original 
da Lei n"' 8.631/93, conSiderando seus efeitos sobre a_s_ c_on_ta_s 
do Tesouro Nacional e sobre as concessionárias atingidas, 
em especial aquelas que foram excluídas do alcance do pará
grafo vetado? 

-Por alguma razão a abrangêricia do textc:) d<? parágrafo 
vetado estaria restrito ao referido_grüpo de concessioriárias 
ou sua aplicabilidade seria geral, sem discriminar -ãoS demais, 
apenas as atuais circunstânCias ra·zem- Cõril que seu alcance 
atinja somente este Contingente, ex3.ta'Inente no sentido de 
restabelecer a necessária isonomia que o sistema de tarifas 
vigorante até a promulgação da Lei no 8.631193 não propor
cionava em razão das pecualiaridad~s de cada concessionário 
em particular? 

Atenciosamente, 
Ao exame da mesa Diretora 

Sala das SesSões, 17 de novembro de 1993.- Senador 
Iram Saraiva. 

REQUERIMENTO N• L153, DE 1993 

Os sign_atários do presente, na condição de integrantes 
da bancada parlamentar do Estado do Rio Grande do Sul, 
Requerem de Vossa Excelência a adoção das providências 
riecessáiias coni vistas ao encaniinhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, de solicitação 
de informações adicionais relacionadas com o re_c:e_nte veto 

presidencial inserido parcialmente no Projeto de Lei de Con
versão_n~' 22, aprovado na sessão do Congresso Nacional ocor-
rida no dia 19-10-93. · 

_ Através da Mensagem n9 771, de 28-10-93, o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República refere, em suas razões_ 
de veto, que ouvido o Ministério das Minas e Energia, este 
manifestou-se que seus técniCos, assim como aqueles integran
tes do MinistériO da Fazenda, não teriam procedido o devido 
e necessário acompanhamento da inserção do parágrafo sexto 
do artigo sétimo da Lei n9 8.631/93, com a nova redação dada 
pelo Projeto, inclusive considerando-o contrário ao interesse 
público~ 

Ocorre, entretanto, que tal fato não c_orresponde com 
a r.ealidade, na medida em que, como é de _amplo conheci
mento .dos integrantes desta Casa que participaram do pro
cesso de discussão e. votação deste PrOjeto, inclusive com 
a intervenção de inúmeras l_ideranças, tanto do Senado quanto 
da Câmara dos Deputados, este instrumento legislativo foi 
ampla e exaustivamente discutido_ _em todos os seus termos, 
(:m especial o referido parágrafo sexto, objeto do veto presi
dencial e nestas discussões os técnicos indicados pelo Poder 
Executivo participaram ativame"nte. _ -

É oportuno que seja referido, também, que a discussão 
da matéria foi ampliada e passou a contar, _inclusive, com 
os técnicos indicados pelas Entidades -ACESA, AEDENNE 
e ABCE, representativas deis empresas do setor elétrico nacio
nal, incfuSive -das próPrias concessionárias, caracterizando, as
sim, um "forum" de _inquestionável representatividade, não 
sendo, portanto,lícit3., a alegação de que tal dispositivo vetado 
não tenha sido resultado do mais amplo consenso entre as 
partes. -· -·-· -----~ 

Sendo assim, cQIIl o objetiVo de esclarecer amplamente 
a questão neste abordada, recomendamos que a solicitação 
de informações a ser encaminhada ao Exm9 Sr. Ministro de 
Minas e Energia contenha, no mínimo, os seguintes quesitos 
básicos: _ -· , . 

-Quais os motivos que levaram os técnicos daquele Mi
nistério a se omitirem durante as negociações havidas no perío
do de discussão legislativa. quanto aos aludidos efeitos nega
tivos da aplicação do parágrafo vetado, se naquela oportu
nidade nada foi referenciado neste sentido? 

-Qual o número exato de concessionários que a dispo
sição contida no parágrafo vetado iria atingir e qual o valor 
que representafiã de benefíciO-pãra cada uma delas? 

- - Qual exatamente seria o privilégio que este reduzido 
contingente de conceSsionários iria _se beneficiar_, para juSti
ficar a menção de que sua aplicação implicaria em tratamento 
discriminatório entre a:s empresas do setor elétrico? 

-Quais os beneficias financeiros que a União _Federal 
obteve e obterá da aplicação do disposto no referido_ Projeto 
de Lei de Conversão, Comparativamente aos impactos-nega
tivos sobre o Tesouro Nacional, da ordem de 943 milhões 
de dólares norte-americanos, conforme mencionado nas ra
zões de veto? 

-Quais as reais repercussões do disposto neste Projeto 
de Lei de Conversão, comparativamente ao texto original 
da Lei n~ 8.631/93, cOnsiderando seus efeitos_ sobre as contas 
do Tesouro Nacional e sobre as concessionárias atingidas, 
em especial aquelas que foram excluídas do alcance do pará
grafo vetado? 

- Por alguma razão a abrangência do texto do parágrafo 
vetado estaria restrita ao referido grupo de concessionários 
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ou sua aplicabilidade seria geral, sem dis_criminar aos demais, 
apenas as atuais círcuns.tãncias fazem· cõm que seu ã.lcance 
atinja somente este contingente, exatame-n.te--nõ sentido de 
restabelecer a necessária isonomia que o sistema de tarifas 
vigorante até a promulgação da Lei n' 8.631193 não propor
cionava em razão das peculiaridades de cada concessionâfió 
em particular? -

Neste TermoS 
Pede Deferimento. 
Brasflia, 17 de novembro de 1993. -Deputado Adolfo 

Fetter Júnior- Deputado Aldo Pinto- Deputado- Valdo
miro Lima - Deputado Wilson Müller - Deputado L!JiS 
Roberto Ponte - Deputado - Odacir Klein --Deputado 
Jorge Uequed ~ Deputado Gennano Rigotto ._ De"putado 
Amo Magarinos- Deputado João de Deus Antunes- Depu
tado Nelson Jobim- Deputado Amaury Müller- Oeput~do 
Adroaldo Streck - Deputado Adylson Motta - Deputado 
Hilário Braun- De"putado Celso Bernardi - Deputado Tel
mo Kirst - Deputado Fernando CarriOn Deputado- Carlos 
Azombiga - Deputado Ivo Mainardi - Deputado Paulo Re
nato Paim- Deputado Waldomiro Fioravante- Deputado 
Edson Silva - Deputado Eden Pedroso - Deputado Adão 
Pretto- Deputado Osvaldo Bender- Deputado Victor Fac
cioni- Deputado José Fortunati- Deputado lbsen Pinheiro. 

Ao exame da Mesa Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do indSO III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão-Hdos_pelo Sr. 
1..., Secretário. --

São lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N•t.I54, DE 1993 

Requeremos, nos termos do_ art. _336. alínea c do Regi
mento Interno do Senado Federal, urgência para a Mensagem 
n" 397/93, em que o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República solicita autorização para contratação de operação 
de crédito externo entre a república Federativa do Brasil e 
o Brasilian American Merchant Bank~BAMB destinada a fi
nanciar a importação e modernização de helicóptei'Os para 
a Marinha Brasileira. 

Brasl1ia, 17 novembro de 1993. - Mauro Benevides
Ney Maranhão- Jonas Pinheiro- Marco Maciel- Epitácio 
Cafeteira. 

REQUERIMENTO N' 1.155, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, -do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n" 53, de 
1993 (n" 284/91, na Casa d~e origem), que regulamenta o exer
cício das Profíssões- de Técnico em Higiene Dental e de Aten~ 
dente de Consultório" Dentário. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 1993. -Mauro 
Bene,·ides - Esperidião Amin - Jonas Pinheiro - Mário 
Covas - Marco Maciel - Eduardo Suplicy -- Epitácio Cafe
teira - Irapuan Costa Júnior - João Calmon - Ney Mara
nhão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do disposto no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.156, DE I993 
Nos termos do art. 43, ínciso II, do Regimento Interno, 

requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa,_ no 
período de 17 a 18111 do corrente ano, a fim de participar 
de encontro com o Senhor Presidente da República da Bolívia. 

Sala das Sessões, 17 de noVembro de 1993. - Senador 
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

A Presidência apela aos Srs. Senadores que Se encontram 
fora do recinto do plenário, ou em seus gabinetes, para que 
venham participar da _sessão- extraordinária do Senado Fede
ral, quando serão votadas matérias de importância e de inte
re~se público. 

O SR. PRESIDENTE (Humtierto Lucena)- r oram enca
minhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que concluem favoravelmente aos seguintes Pro
jetas de Resolução: 

N9 125, de 1993, que autoriza a União a contratar opera
ção de crédito junto ao Brazilian American Merchant Bank 
- BAMB, no valor de cento e onze milhões, quinhentas 
e cinco mil libras esterlinas, para aquisição e modernização 
de helicópteros da Marinha do Brasil; e 

N' 126, de 1993, que autoriza a Companhia Vale do Rio 
Doce a cohtrãtã.r operação de crédito externo junto ao Export
Import Bank of Japan, no valor equivalente a até duzentos 
milhões de_ dólares norte~americanos, com garantia da União. 

Nos termos do art .. 235, inciso II, letra f, dO Regimento 
Interno, os projetas poderão receber eme-ndas perante a Mesa, 
pelo prazo de cinco sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu das Prefeituras Municipais de Alto Rio Novo 
e de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, os Ofícios n'?-~ 
S/141 e S/142, de 1993, (n• 467 e 479/93, na origem), solici
tando, nos termos da Resolução n<:> 36, de 1992, do Seriado 
Federal, autorização para que possam contratar operações 

_de crédito, para os fins que especificam. --- ----
As matérias serão despachadas à CC?mTsSão de Assuntos 

-Econômicos, onde aguilrdai'ao a complementaçã-o -dos docu
mentos necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n'-' S/143, 
de 1993, (n' 2.803/93, na origem), encaminhando, nos termos 
da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, solicitação 
para que a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS) possa 
contratar operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada~ Comissão de Assuntos Eco
nómicos._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _::_ A Presi
dência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício n9 
S/144, de 1993 (n' 197/93, na origem), pelo qual aquela Egrégia 
Corte comunica o deferimento do Mandado de Segurança 
n' 21154-71160 e declara a inconstitucionalidade do § 3' do 
art. 55 da Lei n' 7.501, de 26 de junho de 1986, com redação 
dada pela Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990. 

A matéria s_erá despachada à Comissão de ConstituiÇão, 
~ustiça e Cida~ani~. onde aguardará ~ _cqmplementação do~ . 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 18 10573 

documentos necessários à s.ua traniítã.ção_, nos termos do art. 
387 do Regimento Interno. · 

Há oradores inscritos. 
Conce_do a palavra ao nobre SenadQt José Sarn_ey. 

O SR. JOSÉ-SARNEY (PMDB-- AP. -Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, impus-me 
três anos de silêncio. Tentei ficar na soinbi'a. Vacilei bastante 
em voltar ao cotidiano da vida pública. Contudo, venceu-me 
a vocação mais alta da causa pública. 

Venho a esta tribuna movido por uma única vontade: 
meu dever para com o Brasil, minha obrigação de defendê-lo! 

A Presidência da República fez-me um arquivo vivo da 
História nacional. A longa experiência deu-me uma viSão que 
poucos têm dos nossos problemas e do governo, em três di
mensões: a visão do êxito, a visão do fracasso e a- Visão do 
melhor conhecimento dos homens. 

Deu-me saber como é que eles se comportam, como se 
comportam os caracteres, para com o poder e a glória, para 
com o ostracismo e a ressurreição. 

Sou, talvez, um dos poucos parlamentares ....:.._ não mais 
do que cinco- que vêm do Palácio Tiradentes, do Rio_ de 
Janeiro. Assisti às_ Violentas transformações destas quatro dé
cadas. Fui protagonista de momentos decisivos da História 
do Brasil. 

Nunca me faltou, ao longo de toda a minha vida política, 
, nos momentos em que enfrentei os desafios, coragem cfvica 
e bravura pessoal. Tenho, contudo, uma grande incapacidade: 
de ter ódios. Deus me deu as virtudes da paciência, do equilí
brio, da tranqüilidade. Muitas vezes elas foram consideradas 
defeitos, e fi.Ji julgado mais por minhas virtudes do que por 
meus defeitos. -

Ninguém neste País foi mais julgado do que o Presidente 
Sarney. 

Moço, tive no Maranhão de enfrentar um dos homens 
mais duros, mais intransigentes e mais terriidoS deste País, 
que foi o Senador Vitorino Freire. Foram anos de armas na 
mão. Nunca perdi a serenidade, mas-nunca--desertei da luta. 
Isso se passou há muito tempo. Hoje, aqui, como é do meu 
temperamento, relembrando o seu nome-,- presto-lhe a minha 
homenagem. 

No Congresso, durante trinta anos, enfrentei muítaS lutas. 
Tercei armas com grandes nomes. E duas coisas nes-ta-casa 
marcaram a minha passagem: jamais quis pafticipar das Mesas 
Diretoras nerri âã Câmãra nem do Senado, nem da Comissão 
de Orçamento e Finanças. Duas vezes eséOlhidO para ser presi
dente do Senado, duas vezes recusei esta investídura. . . 

Neste longo tempo, tendo inimigOS duros e adversários 
políticos - o Congresso é um lugar--de __ disputas -, nunca, 
uma vez sequet, há trinta anoS Desta-- Casa; á1guém me fez 
qualquer ressalva de natureza moral. 

Fui o autor do primeiro prõjeto sugerindo a declaração 
de bens para a inscrição de candiaatosem----=proc'essO -de_ registro, 
e participei- está nos Anais da Casa....:..:.. àHvamenie da ehbo
ração das várias legislações eleitorais- Visando à lisura do pro
cesso, livrando-o da influência do Poder Executivo ou do 
poder económico. 

Avesso à demagogia e às fanfarra-s-'-, -nunca 1Jtisquei iYõríihó 
de situações espetaculares, sempre fui um homem profunda
mente tranqüilo. 

Rompi corri o PDS num riiõ-riientô- dl-3inátiCo, e todas 
,as ameaças me foram feitas. Vasculh3.ram a minha vida, e 

sabe Deus os momentos que passamos. eu e a minha família, 
naqueles tempos difíceis. 

Assumi a Presidência da República num momento dramá
tico da História política do BrasiL Não tive tréguas. Meu 
GoVerno não podia ter sucesso. Forças organizadas declara
ram que iriam desestabilízá-lo, e assim o tentaram. Enfrentei 
12 mil greves~ A imprensa, na sua quase totalidade, às vezes 
me negava até o direito de errar, ou o da dúvida. Cumpri, 
religiosamente, todos os compromissos assumidos no docu
mento da Aliança Democrática. Fiz voltar Os partidos claildes
tiJ!os, tirei deles o m:ãnto da segregaçãq. O própr!_o Governo 
de~-lhes u~_st~J!:_ls dentro do proces~o 9emocrá_Hco. Retirei 
as intervenções sindicais. Libertei o movimento sindical. auto
rizei a criação das centrais síTidiCais-, bani toda --a-legislaçãO 
de exceção, e, dessa forma, restaurou-se um clima de liberdade 
e participação jamais visto na História do País. Convoquei 
a-Assembléia Nacional Constituínte. Reuni as maiores autori
dade do Brasil para que, coniunt3mente com o Governo, 
oferecessem rumos ao País. Os operáriOs e os sindicalistas 
eram chamados para opinar. Com eles me reunia no Palácio 
do Gov~r~o e, pela primeira vez, eles tiveram a mesma condi
ção _de opinar dos empresários. 

Propus um Pacto Social, sem exclusão de ninguém, para 
a elaboração de_ uma agenda para o futuro. A tudo recusaram, 
para destruir o Governo Samey. -Saí, entãO, só. Fiz o Plano 
Cruziido, a mais inOvadora e justa de todas as fórmulas já 
oferecidas ao País para solução do problema econômico. Re
cúsei a clásSica opÇão da recesáãO e O arrocho. Nada de pensar 
somente em números macroeconômicos e, sini, nci que ia 
melhorar a sorte do nosso povo imediatamente. A área inter
nacional fechou as portas ao Brasil, que tentava uma nova 
fórmula. Mas o plano foi um sucesso. Há um lado que ficará 
para sempre na História do nossa País: o Plano Cruzado mu
dou a sociedade brasileira. A partir daquele instant"e O Povo 
soube que ele era dono do seu destino, do seu direito e da 
sua cidadania. A partir daquele momento o povo brasileiro 
tomou consciência de qúe todos nós éramos-iguais. Disseram 
que era um plano eleitoral. As greves recrudesceram. Disse
ram que não tínham sido feitas as modificações que_ deviam 
ser feitas. 

Veio a Constituinte. Combati muitas de suas decisões, 
mas, a Constituição promulgada, jurei defendê-la, fui o seu 
maior servidor. 

Crioú-Se urita Comissão- de Inquérito para investigar a 
corrupção no GOverno-: Nunca se vtu-uma comissão tão unâni
me, com absoluta liberdade de fazer tudo o que quisesse fazer, 
sem nenhuma interferência do Poder ExecutiVo. Entretanto, 
tal comissão foi violenta, agressiva e injUsta. A.ela forani 
chamados ministros de Estado, que ali compareceram. Todas 
as autoridades do Governo foram liberadas para ir e esclarecer 
tudo que ela quisesse saber. Em nenhum momento tentei 
interferir nos seus trabalhos. E aos meus líderes, aqui, muitos 
deles ainda hoje testemunhas, sempre disse que não desejava, 
em nenhum momento, que não se_ apurasse_ tudo o que se 
tivesse de apurar. Minha filosofia era uma só: qUein tiver 
culpa, pague pelos seus pecados. 

Quais foram suas conclusões? 
Si. -Pmsidente, essa Comissão de Inquérito, poi justiça. 

por seus próprios membros, começou como uma Comissão 
da Corrupção ·e terminou ---=. é a publicação oficial do Senado 
~-oom- um "Relatório da CPI que Apurou Irregularidades 
na Administração Pública Federal. Basta ler o intróito da 
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conclusão final para se constatar o caráter eminentemente 
político desse processo, 

A primeira frase do relatório final diz o seguinte: 

"Úe tudo o que anteriormente foi ex-poSto, saltã 
aos olhos uma constatação óbvia: houve uma enorme 
falta de governo neste País, especialmente a partir do 
exercíciO de 1987." 

Os membros da Comissão, não digO'tOdos, rria,s algunS, 
tinham sido eleitos senadores em 1986,_~ época do Plano 
Cruzado,_ e fizerãm a auto~ ressalva de que o Governo passo'u 
a ser pior depois de 1987. 

Mais adiante, o segundo parágrafo: "Neste-período. fe~
se tábula rasa do princípio geral de Direito"_._.E esta acaciana 
acusação:-

"Dessa forma ... o Senhor José Sarney concorreu 
para o au·rnento do déficit pUblico e, via de conse
qüência. para a intensificação dá -prOCesso inflacioná
rio." 

São essas as conclusões do relatório da comissão. Não 
vou ler todo. Fala-se também das infrações que o GOVçrõ.O
teria cometido como crime de responsabilidade, todas elas 
inseridas em decretos-leis do Presidente da República, decre
tos-leis que vieram ao Congresso e por ele foram aprovados. 
Sobre um deles diz o seguinte: -

"Infração aos mesmos dispositiVOS cOnSiihi.Cíona:is 
e legais que fixaram novos _valoies par_? <?_SOldo 9Õs
servidores militares e que instituiu- a gratificação p'ara 
os servidores civis." 

Esse era um dos pontos pelos quais o Presidente era 
acusado de crime de responsabilidade L .. 

Essas conclusões, Sr. 'Presidente, forarri arquivadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Supremo Tribunal Federal, 
porque nenhuma delas constituía crime de responsabilidade. 
E a penalidade para o crime de responsabilidade - todos 
sabem - é a perda do cargo. 

É necessário observar que em nenhum trecho dessas con
clusões existem acusaçõe;;. ao Presidente que não sejam de 
teor político. Nada de corrupção em relação ao Presidente, 
ou de malversação de recursos públicos. Investigaram-me de 
todas as maneiras e, nesse clima, decorreu toda a campanha 
presidencial. 

O senhor candidato- Collor de Mello saiu num ataque 
devastador, que toda a Nação presenciou. contra o Presidente, 
desmoralizando, inclusive, a instituição_da Presidênci_a, m.as, 
como dizia Ovídio, num verso célebre, ele mesmo foi vítima 
dos_seus próprios cães. 

Insultou-me, injurióU-Inee disse que iria prender-me logo
que chegasse à Presidência- da República. Mas nada disso, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, fez-me perder a consciência 
dos meus· deveres para comigo mesmo e para: com -a·minha 
Pátria. 

Entreguei o PaíS com aproximadamente sete bilhões de 
dólares de reservas, 14 milhões de toneladas de grãos em 
estoque, suspendi o pagameilto da dívida para que o novo 
governo pudesse negociá-la. Não fiz nenhum inventário, man
tive ó aumento das tarifas e dos preços, abri o Governo ao 
novo Presidente que me agredira, e tudo com espírito público, 
sem levar em consideração nada de interesse pessoal. 

Um homem como eu jamais poderia preparar o PaíS' para 
. o caos na chegada de um novo Governo. Para mostrar minha 

isençãO, vou citar um pequeno fato, mas simbólico: deixei 
vagos - caso inédito na História da República -dois cargos 
- um de ministro do Tribunal de Contas da União e um 
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não quis preen
chê-los poucos dias antes de deixar o Governo, tamanha é 
a noção que te{lho dos meus deveres. 
--~~No Governo Collor, eu, meus filhos, meu genro, nossas 

empresas, sofremos uma verdadeira devassa, _e ninguém sabe 
porque nunca utilizei isso politicamente. As nossas empresas 
sofreram mais de dez fiscalizações de_diversos órgãos do Fisco, 
além de uma discriminação que mostra o ódio que rios devota
vam. Uma recomendação especial às agências de publicidade 
foi feita: dois veículos não podiam, em nenhuma hipótese, 
r_e_ce_ber publicidade oficial: -Est.a.'!o do ~ar;:t-.:th_ão-_e a folha 
de S~-Paulo. ~ ~ ~ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
: · · Não há ninguém neste p_~ís mais investigado do que eu. 
Não podia t~r feito a carreira p-olítica que fiz, nem ch_egar, 
neste instante, a eSta tribuna. se não tivesse percorrido todos 
esses caminhos ásperos da política, marcada sempre por mo
mentos de grandes injúrias, de grandes calúnias, mas de gran
des lutas e de grandes realizações, porque nós, políticos, vive
mos do nosso dever, da nossa dedicação à causa pública, 
e isso nos dá a grande felicidade e a grande satisfação interior. 

Portanto. eu nada tenho do que me defender. De nada. 
De nenhum tipo de conduta. Tenho uma vida toda de dedica
ção ao País e devia merecer respeito. Num país onde se respei
tam os seus homens públicos, que ocuparam os cargos que 
e:u ocupei, não se pode fazer denúncias levianas, nem dizer 
que são feitas com base em fontes anónimas. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte, 
eminente Senador José Sarney? 

O SR- JOSÉ SARNEY - Senador Lourival Baptista, 
peço a V .. Ex~ que_ me aparteie um pouco mais à frente. 

Vida austera. Casados há quarenta e dois anos, eu e 
minha mulher sempre procuramos cultivar e dar exemplo ao 
País dos valores da família. 

Na Presidência, toda a Nação é testemunha do meu com
portamento. Nunca fiz uma festa, nunca compareci a um ban
quete. Mantive uma vida de austeridade. e no Palácio a nossa 
rotina só era quebrada pela missa aos domingos, que ali era 
celebrada. 

Não tenho nenhum gosto pelas coisas materiais, mas devo 
confessar que as coisas do esplrlto sempre me fascinaram. 

Tendo vindo para Brasília na mudança da capital. com 
todas as oportunidades de uma cidade que nascia, eu não 
tenho apartamerito em Brasília, Srs. Senadore-s.. Moro num 
apanametito funcional do Senado da República. 

Vida ili~ada, c()rreta, limpa. Estou aqui para ajudar o 
Brasil e não para desestabilizá-lo. 

Njnguém me chamará para a corrida da insensatez para 
levar este País a um ponto que tenho o dev_er de evitar,,como 
ex-Presidente da República. Mas não posso aceitar esse pro
cesso no qual tenha que adotar qualquer conduta política 
intimidado pelo terrorismo moral, Sr. Presidente, este que 
é pior do que o terrorismo físico, porque o terrorismo físico 
mutila, corta o cqrpo, enquanto o outro destrói a alma, a 
reputação, mergulha na sua famma. invade seus cnhos, os 
seus amigos. E não pOdemos de"ixar que se instale, neste País, 
a prática do terrorismo moral, já,que aqui não se instalou 
o terrorismo político que devastou nações "C! mundo inteiro . 
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"Qual o homem de Estado que não tem sido maculado 
pela cahlriia? -- -

Haverá alguém que pense- que nesse sistema de imputa
ções não se está afundando a própria reputação do nosso 
Parlamento? 

O Pafs estâ habituado ao triste espetãi::ulo de ver os seus 
homens públicOs arrastarem-se para o terreno da difamação." 

"Esta Câmara- corrupta~--." -Sr. Presidente, essas pala
vras que acabei ôe repetir não sãO niinhas, são de Joaquim 
Nabuco, há 105 anos, dentro desta Casa, -quandO o País vivia 
também a paixão de um escândalo, que eram os chamados 
"negócios Lóios". 

Acusado o MinistiO João Alfiedo, Presidente do ConSe
lho que fizera a Abolição, Nabuco veiO ã Câmara, a esta 
tribuna, das duas Casas, o COngres_sO, -que hoje e·aqure- antêS 
era no Rio de Janeiro, para justamente dizer uma coisa que 
naquele tempo, aos quarenta anos, é terrível que ele tenha 
dito: "Eu já-perdi a capacidade de indignar-me". 

Nenhum homem público neste País fugiu, sem dúvida, 
a esse tipo de acusação, e- não-s-eria eú esta exceção, uma 
peça isolada na história do BraSil. 

Tarilbém nesse discurso, aqui, há 105 anos, Nabuco relata 
que assistiu às acusações de Zacarias -Coritfa- à Visconde do 
Rio Branco· e diz que olhava para ·as ·mãos do Visconde do 
Rio Branco pousadas sobre mesa. São expressões dele: ''Pare
ciam mãos de mármore, tão brancas eram, diante do constran
gimento daquela cena". 

E Nabuco diz adiante que essa tortura moral foi lavada 
pela Nação inteira; através da memória que ela guardava, 
e que guardou para sempre, do Visconde do Rio Branco. 

Mas Joaquim Nabuco também terri oportunidade de falar 
dos homens que foram atacados e que passaram pela nossa 
história. Neste País, os homens públicos precisam morrer para 
que sejam respeifados. 

Rui Barbosa - e aqui está um grande estudioso de Rui 
Barbosa, que é nosso SenadDr Josaphat Marinho -, o que 
não sofreu? As injúrias· que lh-e foram assacadas, as acusações 
mais torpes. 

caxias-voltava da guerra, glorioso, e quase puxa. é~ 
depoimento" dos historiadores, a espada, no Senado, porque 
tinha sido acusado de trazer uma égua do Paraguai, contra 
os regulamentos. -

Osório! O que não diSser3rri do glorioso Osório? 
Não quero renovar nem a lembrança dessas infâmias Sew 

não para dizer que elas passam. Não se sabe quem as semeou; 
ferem os homens no presente, mas a História guarda na sua 
justiça aqueles que, na realidade, por efa devem ser guar
dados. 

O que acontece, Sr. Presidente, é que faZ parte" dos costu
mes políticos do Mundo Ocidental a acusação de corrupção 
contra _os adversários~ Já no -primeirá--documento histórico, 
que é a- peça fundamental sobre a democracia, o discurso 
de Péricles aos mortos na Guerra do_ Peloponeso, fala-se no 
roubo do ouro da estátua de Fídias. 

Mas o que acontece agora em: relação a mím não é esse 
processo condenável, execrável, mas outro, de muito pior 
natureza. 

Não quero me deter em episódios menores·. 
Há uma orquestração infamãnte, Sr. Presidente, que se

gue uma técnica conhecida. Coloca-se num jornã.I uma man
chete que nada tem a ver com o texto que lá está escrito, · 

para induzir o leitor a uma desinformação. Isto constitui uma 
ação criminosa, que não é da totalidade da imprensa bra~ileira, 
mas localizada em determinados órgãos, ou em determinado 
órgão, que, sem dúvida, por trás da sua condu_ta. tem algo 
Cj_ue deve ser revelado à Nação, e que eu vou revelar. 

Em nenhum momento, nenhuma acusação me fizeram 
de qualquer condescendência, nem de leve, com os rígidos 
princípios que --sempre --tive rio zelo do património público. 
Nenhum fato em relação à Administração Pública, ao zelo 
dos dinheiros públicos. 

Governando este' imenso País, lidando com os interesses 
extraordinários que se forrilam em torno do governo, eu con
fesso com orgulho que saí íntegro e o poder passou por mim 
e nada me modificou. 

Sr. Presidente, eu acho que devo pedir condescendência 
da Casa, porque, a não ser Getúlio Vargas, que aqui fez 
dois discursos defendendo-se, _eu sou o outro ex-Presidente 
da República que ocupa a tribuna desta Casa nessas circuns
tâncias. Outros nãO tiveram está-oportunidade que o Senado 
está me dando. Os senhores assistem a um momento da histó
ria polítiCa do Brasil, como há 105 anos. Li, em os Discursos 
Parlamentares, discurso de Joaquim Nabuco, pronunciado há 
105 anos sobres os negócios Lóios. Daqui há 100 anos. tam
bém, alguém se interessará pelo que se passou, nesta manhã, 
no Senado Federal --e, neste momento, todos nós somos 
testemunhas _deste pedaço da história brasileira. 

No _Governo do Senhor Presidente Fernando Collor eu 
era o alvo, eu era o inimigo e, no atual_ Gov~rno, por mais 
que especulem, eu não opino, não aconselho e não influo. 
Aprendi que a um Presidente não se deve dar conselhos e, 
quando muito, se pode oferecer testemunhos. 

Como Presidente da República, vetei-alguns dispositiVos 
do Orçamento de 1989, fato inédíto n3 história parlainentar 
e legislativa brasileira. Meus assessores, agora, lembram-me 
que fizemos isso para evitar que o EXecutivo pudesse tomar 
qualquer atitude que viesse a ser encarada corno um modo 
de facilitar o Orçamento. Aquele erã o primeiro Orçamento 
votado depois da Constituição de 1988 -era o Orçamento 
de 1989 com os vetos apostos pelo Presidente da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a~ pesquisas, repetida
mente, dão-me a glória - a mim que nunca tive orgulho 
de nad~ -de ser considerado, sobretudo pelo povo brasileiro, 
o:mell?or_Presidente que o País j~_!eve. Acho até, de certo 
modo, que devo i_sso à generosid~de e à bondade do povo 
brasileiro, porque cometi e:frós-e acertos também-.- ----- --

Não pedi a ninguém que incluísse me~ nome em pesquisa 
para candidato à Presidência da República, mas confesso que 
não posso deixar de sentir-me recompensado por ser querido 
pelo povo do meu país. E por que devo ser querido? Porque 
nunca persegui ninguém. Sou incapaz de fazer o menor gesto 
que possa ferir pessoas por motivação pessoaL Não tenho 
culpa de -~er respeitado, de ser estimado e de ser querido. 
Não_ tenho culpa do povo se lembrar do.. programa do leite, 
do vale-transporte, do seguro-desempre!Jo, de ter dado uma 
dimensão humana ao meu Governo, de tef evitado a recessão, 
de ter proc-u-rado sempre que os saláriós se deteriorassem 
com o processo inflacionário e de não ter recorrido a nenhuma 
medida que fosse- nem de leve, jamais o faria- prejudicar 
o. povo, como o·confisco_do dinheiro da poupança. 

Estou pagando um alto preço pelo reconhecimento popu
lar. A calúnia, a injUria, a difamação tênl sido sistematica
mente orquestradas como uma campanha de destruição. Co-
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mo velho político, deveria considerar essfJ,s coisas como-natu
rais da política. Mas tenho deveres para com o pàís-;-lenho 
de preservar por tudo a autorídade de ex-Presidente. O que 
dirão os jovens com o exemplo que estamos dando? Se eles 
acreditarem que os homens públicos têm responsabilidades, 
não poderá haver dúvida sobre a correção de seus atas, do_ 
espírito público e da dignidade em relação ao-s seus deveres. 

Retornei à política com a intenção de ajudar ,o país; não 
o fiz por motivos pessoais, pois- achava Cjue possuía vocação 
política para assim agir. Talvez a mínha volta à política tenha 
sido um grande erro pessoaL 

Minha conduta em relação ã imprensa, como jonialista 
profissional, foi invariavelmente de tolerância. Perdoemwme 
os meus companheiros desta Casa se recoidõ alguffi"as palavras 
do discurso de despedida como- Presidente da República: 

"Plantei o exemplo da paciência pOlítica; essencial 
à convivência democrática. Plantei os ventos da liber
dade que varreram o País inteiro. Plantei as modifi
cações instituCionais promovidas sem hesitação. Mas, 
há um tempo de semear e há um tempo de colher. 
E é possível que o tempo de colher seja mais glorioso 
que o tempo de semear. _ . __ 

Semeei o exemplo de respeitar, até o Iilnite do_ 
exagero, a liberdade de imprensa, do rádio e da televi
são, porque entendo que a prática da liberdade corrige 
os .excessos não apenas dos veículos de comunicação, 
mas de_ todo o processo de circulação da informação 
dentro da sociedade. 

Nunca usei do direito legal de medidas judiciárias; 
a Presidência tem um poder que não deve ser usado 
como força inibidora da crítica, nem para intimidar. 
promover a auto-censura, policiar consciências ou dis
criminar veículos. Isto, Sr. Presidente, é o que eu penso 
a respeito da imprensa." 

O fato que vou relatar é uma exceção rla imprensa brasi
leira._ Sei da importância do conceito de Thomas Jefferson, 
que concebeu a liberdade da imprensa como um dos braços 
da democracia. Está na Primeira Emerida. A imprensa permi
tiria ao povo questionar os governoS, era o_ __ ve{culo de que 
dispunha o povo para exercer a sua parcela de liberdade. 

Hoje, a imprensa. contudo, a indústria da comunicação, 
dizem os estudiosos, não é mais somente esse braço da impren
sa jeffersoniana, mas Sem dúvida é o terceiro grupo de grandes 
negócios e empreendimentos do mundo intejro. Portanto, ela 
carrega hoje, ao lado do braço do instrumento democrático, 
também o outro braço, ·que e-unnrparcela da atividade econó
mica mundial. 

Diz o Jornal do Brasil: "CPI sepulta candidatura de Sar
ney". (Esta a manchete). Já o lead afirma: 

"A CPI do Orça"mento, que-investiga a corrupção 
dentro do Congresso, já sepultou pelo menos uma can
didatura: o ex-Presidente José Sarney que sonhava vol
tar ao Planalto e quer eleger a filha Roseana como 
governadora. Tem diversos dos seus companheiros do 
Maranhão envolvidos no esquema que começa a ser 
destroçado." 

Veja-se que o texto nada tem a ver Com a rrianchete:, 
que procurar vincular a CPI ao Presidente Samey. 

Sr. Presidente, agora a coisa tornou um aspecto muito· 
mais grave, e, por isso, decidi vir à esta tribuna. Diz o Jornal 

do Brasil em sua manchete de domingo: "Sarney comprou 
5 imóveis no Leblon durante o seu Governo." 

Sr. Presidente, isso é uma __ igilomínia, é uina infâmia de 
tal natureza que se joga para enlamear, levantar suspeitas 
sobre os homens públicos. Acontece que no texto já desapa
rece o nome de ~arney, dando lugar ao nome dos seus filh.os; 
na página interna- já não constam os cinco, mas apenas três 
imóveis dos meus filhos. 

Sr. Presidente, eu não tenho nenhum imóvel no Rio de 
Janeiro, nunca tive um apartamento no Rio de Janeiro! Dizem 
que os meus três filhos têm. Aquele jornal afirma que minha 
filha Roseana comprou o"-apâttamento durante o meu Gover
no. Na verdade_, ela possui apartamento no Rio, na Avenida 
Atlâlltica, desde 1981, comprado do espólio do Sr. Roberto 
Simonsen. Separando-se, em 1988, o casal vendeu o antigo 
apartamento e trocou por_llm_ outro, no Leblon. (Escrituras.) 

E necessário que se digam essas coisas, Sr. Presidente. 
Chegamos ao ponto de ter que entrar nas minúcias das famí
lias. Minha filha se separou e ficou com esse apartamento. 
Meu outro filho, José, mora no Rio de Janeiro com mulher 
e filho. Um deputado não pode ter um apartamento no Rio 
de Janeiro onde reside com a mulher e o filho? O meu filho 
Fernando, direto:r; de três grandes empresas nossas no Mara
nhão, não pode ter um apartamento de três quartos no Rio 
de Janeiro, Sr ._Presidente? Pois são esses três apartamento-s 
que motivam a matéria: "Sarne)' cámprou cinco imóveis no 

. ,. Le,blon durante:~:? seu Goy~rno. 'j Não se f~la.em hivestimentQ. 
Como disse, Sr. Presidente, não tenho apartamento no Rio 
de Janeiro. 

Vejo à minha frente NeiSon Carneird, meu velho compa
nheiro dos tempos do Rio de Janeiro, btas quero mostrar 
a esta Casa~ jUstamente para dar um Sina~ de coerência, outro 
documento histórico da minha vida que g~ardei até hoje zelo
samente - jamais pensei em divulgá-lo: ~ive a oportunidade 
de ter um apartamento. no Rio de Jinejiro, Sr. Presidente, 
como muitos companheiros nossos do C~mgresso tiveram -
evoco aqui o testemunho dos que estavaiJtl no Rio de Janeiro. 

Disputava-se o firüindamento pela C3ixa Económica: serii 
correção monetária, pela Tabela Price. Durante o boom da 
construção, no período do Presidente Juscelino Kubitschek, 
ergueram-se na Avenida Atlântica algu~s grandes edifícios. 
Não estou censUrãndo qualquer colega meu que tenha partici
pado dessas incorporações. Era tudo lekal, Sr. Presidente. 
E eu recebi do Presidente Juscelino Kubitschek esta autori
zação, assinada por ele: 

"O Presidente da Caixa Económica Federal auto: 
riza a concessão de empréstimo hipotecário para a aqui
sição de casa própria, respeitadas as exigências regula
mentares, ao Deputado José Sarney. Juscelino Kubitsw 
chek de Oliveira." ' 

Sr. Presidente-; sendo eu Vice-Líde} da UDN, ao lado 
de Carlos Lacerda e dos outros compahheiros_, !JlUitos dos 
quais tiveram imóvel financiado pela Caixa Económica, decidi 
que não deveria aceitar financiamento pata a compra de imó
veis. Nunca tive imóvel no Rio de Janeiro, como disse; moro 
no Hotel Glória há 30 anos. Este dOcumento, sem dúvida, 
mostra à Casa o escrúpulo que sempre tive, em toda a minha 
vida, com os menores detalhes. 

Sr. Prisidente, Srs. Senadores, agora, quero contar a 
história dessas matérias do Jornal do Brasil, que nada têm 
a ver com a imprensa nem com os jornalistas. Com relação 
a estes, tenho. de certo modo, mais do que compreensão 
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po-rque eles, muitas vezes, não sabem que estão sendo utiliza
dos, como neste caso, para sustentar notícias indecorosas e 
indevidas que são elaboradas à custa do idealismo desses rapa
zes e moças que trabalham em jornaiS.-

Sr. Presidente, o Jornal do Brasil muitas v'ezes me procu
rou porque atravessava uma situação difícil. Eu tinha e tenho 
um respeito muito gf~úide pelo jornal que pertenceu a uma 
mulher extraordinária, a Cándessa Pereira ·carneirO, minha 
amiga de família dv Maranhão, que comigo ia ao meu Estado 
e com quem eu percorria os caminhos_da sua infância. Quando 
o Jornal do Brasil faria 100 anos e as dificuldades se acumu
lavam, os díretores me procuraram, e eu sempre tentei encon
trar, pelos meios normais, uma solução, mesmp que e:~igisse 
que abríssemos uma certa exceção, de modo que não fosse 
no meu Governo que o jornal, complef3fid0- fOO 300S, se 
extinguiria. -- -

Encaminhei várias solicitações, Sr. Presidente, e muitas 
delas foram atendidas; inclusive o reescalonamento de dívidas, 
quando possível, era feito. E eu quebrei uma exceção- os 
presidentes do Banco do Brasil do meu tempo aí estão. Nunca 
falava com o presidente do Banco do Brasil para pedir alguma 
coisa durante o tempo em que fui Presidente, mas abri uma 
exceção; falei a respeito do Jornal do Brasil, solicitando uma 
maneira de se evitar que um jornal que representava uma 
parte da História-do País fosse à falência. - -

Sr. Presidente, não quero ler para não renovar a mágoa, 
para não renovar a dor, porque essa campanha sistemática 
transcende a minha pessoa para alcançar a pessoa da minha 
filha. Esta matéria -A Jogadora:- é algo, Sr. Presidente, 
que não se publica nos piores jornais-das piores imprensas 
de qualquer lugar, do Brasil ou do mundo. Mas o fizeram. 

Certa ocasião, eu PfeSiàe"nte, o Dr. Nascimento Brito 
fez alusão à minha filha, c dele recebi uma carta a que não 
vou dar publicidade, mas que dizia: "PeÇo-lhe desculpas, de 
um pai para outro pai". Eu sei o que seiltê um· pai, mas 
tenho a impressão que o Dr. Nascimento Brito não o sabe. 

Depois de tudo isso, oJornaldo Brasil hoje responsabiliza 
o ex-Presidente Sarney por todas as dificuldades por que passa 
o jornal. Cultiva esse ódio que ele transmite a toda redação, 
a toda sua cadeia, não só de hoje mas desde que saí do Gover
no. Não sei porque. Não é verdade. É uma invenção que 
ele criou, que as dificuldades do JB foram -porqUe eu não 
quis ajudá-lo. Não, foram coisas indevidas em sua adminis
tração. 

E quero dizer que estou pagando, eu estou pagando -
ouça o Brasil! - não pelos meus defeitos, mas pelas minhas 
virtudes. Eu estou pagando o preço, Sr. Presidente, de ter 
cumprido com o meu dever; estou pagando o preço de não 
deixar me conspurcar por qualquer bajulação ou por qualquer 
apoio, com favores à custa do dinheiro, do povo. 

Entre essas correspondências, a úliima que S. S' me levou 
foi juStamente uma carta que dirigia ao"-presidente do Banco 
do Brasil, então o Sr. Mário Berard, dizendo quais eram 
as condições pelas quais ele queria que eu ailtoriz<isse, para 
que o jornal, a sua empresa, saísse do que chamava situação 
calamitosa. 

Já nos outros casos, Sr. Presidente, que eu mandara, 
o banco me tinha devolvido correspondência da qual leio um 
dos tópicos: - --

"Quanto ao finandàni.eilto-C1tãdo na alínea a, ten
do em vista a natureza dos recursoS necessárioS às con
dições especiais requeridas para {ir*_zo, garantias e, por 
certo, encargos financeiros, o Banco do Brasil poderia 

participar do pleito, se lhe fossem alocadas verbas ofi
ciais específicas para essa cobertura." 

Eu não podia fazer isso: verbas oficiais para cobertura 
desSa natureza! Não vou ler o resto de todo este expediente, 
porque ele tem informações confidenciais a que tive acesso 
pela função de Presidente e que não tenho que mostrar, embo
ra seja um documento do Presidente. 

Sr. Presidente, tenho um arquivo de 540 mil documentos: 
a minha gestão na Presidência dia a dia, por data, por assunto 
e por pessoa. E não desejo utilizá-h, senão para a História. 
Com outn finalidade e não para defender-me! Jamais! Se 
estou fazendo isto aqui hoje, Sr. Presidente, apenas nos pontos 
menores, é porque está em jogo_, sem d~vida, algo muito 
~p.aiO::r. que é a q.ignidade do ex-Presidente da República pe
rante a Nação. 

Vou ler a proposta do Sr. Nascimento Brito, que não 
pude atender. S. Sª me considera responsável pela difícil situa
ção do Jornal do Brasil: 

"Tendo em vista a dramática situação -financeira 
da empresa e considerando que nossos compromissos 
financeiros junto ao Banco do Brasil representam-hoje 
·aproximadamente o valor de Cr$35 milhões" (mais 
ou menos, à época, cerca de US$25 milhões e depois 
muito mais), "vemos como alternativa única, para via
bilizar a empresa, a seguinte composição:- -

1) Quitar 17 milhões-, através çie uma verba anteci
pada de espaço de publicidade no jornal ou na rádio 
ou matéria legal para o Banco do Brasil. para a Caixa 
Econômfca Federal ou outros órgá,ns do Governo, ser
vindo tais contratos para a quitaçãO imediata em igual 
importância do débito vencido; 

2) Liberar para venda (as garantias que ele tinha 
dados para os empréstifnos) os andares situados na 
Avenida Rio Branco -110, n• 1201, 1301,2501,2601, 
cujo valor de mercado é de 7 milhões, dos quais 3,5 

. milhões amortizariam outra parcela da dívida vencida 
e o saldo seria utilizado para as ne_cessidades emergen
_ciais de capital de giro do jornal; 

3) Liberar o im_ó~el_ llQLda Avenida Rio Branco 
- 110 para que seja negociado o lAPAS paraa quita
ção do débito vencido com aquela instituição; 

4) Os 14 mílhões restantes seriam reescalonados 
em dez allos- de pr:azo, com -um ano de carénda, com 
o menor índice de correção monetária oficial acrescido 
de juros de 6%. _ 

Na certeza de contar com a urgente atenção de 
V. Ex~ à nossa pr-oposta, subscrevemo-nos, 

Manoel Francisco de Nascimento Brito." 

Quero "ressaltar que estes !!JOntantes dizem respeito aos 
"compromissos financeiros", no Banco do Brasil, não ao prin
cipal, dívida de 50 milhões de dólares! Igual pleito existe 
na Caixa Económica. 

Sr., Presidente, se eu tivesse autorizado isso, eu hoje não 
estaria nesta tribuna, não teria tido a coragem de ter aceito 
o apoio e as louvações dos editoriais do jornal à custa de 
um tratamento que, como tOdos sabem, seria impossível pu-
desse ser feito. - -

Quero também alertar os-_ jornalistas para dizer que meu 
conceito--sobre a Imprensa é invulnerável. Acredito que a 
liberdade deve ser total; os excessos serão ·corrigidos pelo 
tempo e pela verdade. 
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Desejo que o Congress:.o apure até o- fí:ffi, até o último 
ponto que puder, todos os fatos relacionados à Comissão de 
Orçamento. O ex-Presidente José Sanley estará ao lado para 
apoiar todas as medidas punitivas, tanto dentro desta-Casa 
quanto fora dela, sem querer saber quem seja a pessoa envol
vida, porque, se alguém- quem quer que_seja- cometeu 
qualquer deslize ou erro, de minha parte não encontrará, 
em nenhum momento, apoio de qualquer natureza. 

Mas o Sr. Nascimento Brito não é a pessoa indicada 
nem o seu jornal, para dar orientação moral ao país. 

Carlos Castello Branco cita Um fato que lembrei no discur
so que fiz Quando o recebi na Academia Brasileira -de Letras. 
Um diretor de jornal disse-lhe: "Castello, o jornal é uma 
banca onde todo dia tem que ser liquidada uma reputação. 
Ataque, Castello, ataque!" E perguntou: "Quem você vai 
atacar hoje?" Castelo, então, respondeu: "Você!'' 

Sr. Presiâente, querotambém dizer ao Senado Federal 
que entrei com uma notfda-cri:ifte na POlíCia de- São Paulo 
para averiguação de falsidade de documento. Estou entrando 
com um processo-crime, por danos civis contra o Joi"naJ do 
Brasil. É a menor coisa que posso fazer. _Quãfiâo Presidente, 
não o fiZ, comO disse, porque a força da Presidência -impunha 
uma dimensão muito maior ã eSses atas. Hoje, sou um simples 
cidadão que tenho apenas o resguardo dos direitos individuais 
que aí estão na Constituição e que são tão difíceis de serem 
assegurados. 

Quero alertar o Governo ão 'PresídeÍlté itamàr Frarico 
que, segundo notícia circulada em vários jornais, está- ein 
andamento, sob a coordenação do Morgan Guaranty Trust 
Corporation, de uma outra firma e de um conjuntO de bancos,
uma composição de dívidas c_orn o Jornal do Brasil. Evidente
mente que nessa composição de dívidas, acredito que quase 
80% delas sejam com o Banco do Brasil, que eu não quis 
fazer conforme os senhores tiveram conhedffientó. 

O Banco do Brasil está impedido moral, financeira e 
bancariamente de participar dessa operação, que é suspeita 

. por todos os motivos. -
Não acredito que um banco estrangeiro ou cjualquer ban

co vá colocar o dinheiro dentro de uma empresa com essas 
dificuldades se esse dinheiro lá fora não tiver um respaldo 
e, aqui dentro, não tiver outros iilteresses. -- -

Manterei, aqui no _Senado, a minha vigilância. Sei, Sr. 
Presidente, o que vai custar isso para mim! Sei o que vai 
custar - as calúnias, as infâmias, o ataqUe -, mas tenho 
a determinação de cumprir com a minha dignidade e autori
dade de ex-Presidente. 

Enfrentarei tudo isso; voltarei às lutas da minha juven
tude; criarei as forças, quando já velho, para ser jovem nessa 
defesa. 

Rui Barbosa, na Bahia, já velho, na campanha, dizia: 
"Vou falar baixo para que o Brasil nãO õtiça que o velho 
Rui Barbosa, nesta idade, ainda está pedindo votos na Bahia." 

Sr. Presidente. 
Sou uma fonte de estabilidade para o País, não por mim, 

mas pelo cargo que exerci, pela parcela de liderança que tenho 
perante o povo brasileiro. Entretanto, não posso renunciar 
ao dever de reagir ao linchamento, ao terrorismo moral, que 
não se restringe a mim, mas irivade o que de mais sagrado 
posso ter, que é o amor de pai pela sua filha; que invade 
toda a nossa família, atingindo minha mulher, exemplo impe
cável de companheira que tem também o respeito nacional.. 

Winston· Churchill dizia, mima definição timifo sírilPles, 
que democracia é o regime no qual se às 6h da manhã a 
campainha da sua casa toca, você sabe que é o leiteiro ou 
que é o padeiro. Nunca vai pensar que é a polícia; nunca 
vai pensar que é polícia polítiCa; nunca vai pe-nsar que é o 
terrorismo rriofal. Porque a síntese desse conceito d_e demo
cracia é aquela na qual o cidadão não tem medo de nada 
porque ele é o dono dos seus direitos, é o próprio povo sobe
rano, é a ausência do medo! 

Que democracia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estare
mos construindo se os homens honrados se submeterem ao 
tribunal da desonra nacional, com medo dos ressentidos, dos 
curtidos no ódio, dos interesses contrariados, dos bandidos, 
de que o certificado de boa conduta seja passado ou pela 
penitenciária, ou pela deserção da vida pública? Sã.írido da 
vida pública pela violação, ou pela violação da sua priva-
Cidade? - - -

Sr. Presidente, perante o Senado Federal, perante a Na
ção, digo que não me submeterei ao tribunal da desonra pelo 
medo, porque ninguém vai me intrigar com a minha Pátria, 
nem com a minha consciência. 

Muito obrigado! 

Durante o discurso do Sr. José Samey, o Sr. Hum
berto J;.u_cena~ Pres_i4ente, deixa a cadeira da presidên
cia,~ qUe é ocupada pelo Sr. LeVy Dias,' 2~ Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esta Presidência 
suspende a sessão por cínco miilutos. 

(Suspensa às 11 Horas e 55 minutos, a sessão é 
reaberta às 12 horas.) 

o O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está reaberta a 
sessão. 

---Sobre a mesa. comuilicação qt.ie será lida pelo Sr. 1" Secre-
tário. . 

É lida a seguinte 
Seilhor Presidente, 
Tt:!nho a honra de comuni~r a Vossa Excelência -que, 

de acordo com o disposto no art. 39, alínea "a", do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, nos dias 
17 e 18 do corrente ano, para breve viagem ao est,rangeiro. 

Atenciosas saudações, 
Sala das Sessões, em 17 de novembro de 1993. -Senador 

Ronan tito. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A comunicação lic!a 
vai à publicação. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.157, DE 1993 

Solicito. nos termos do Art. 172. Inciso, I do Regimenio 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara . 
N• 173, de 1993, que "Dá nova redação aos arts. 387 e 392 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T, altera os arts. 
12 e 25 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e os arts. 
39, 71, 73 e 106" da Lei n• 8.213, de 24 de julho de 19_21,. 
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todos pertinentes à licença-maternidade", seja incluído em 
Ordem do Dia. - --

Sala das sessões_, 17 de novembro de 1993. ~.Sen~dor 
Beni Veras Presidente da CõrriisS:ão de--Assuntos SoCiais~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimento 
lido será publicad_o e incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do disposto no art. 255, inciso II, letra II, letra c, do Regimento 
Interno. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 62 Srs: Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno únic_o, -do Projeto. de Resolução n'-' 

109, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n\' 375, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo AugUsto (RS) a -c-on
tratar operação de crédito no valor total de um bilhão, sete
centos e quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta 
e cinco mil cruzeiros, a preços de ou_tubro de 1992, junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. -BANRI
SUL. A matéria ficou sObré a mesa durante cinco sessões 
ordinárias a fim de receber emendas,' nos termos do art. 235, 
inciso II, letra f, do Regimento Interno. À proposição não 
foram o oferecidas emendas projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. Em 
votação. Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) Aprovado. A matéria vai ã Comissão 
Diretora para a red3ção final. -

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 109, DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto 

(RS) a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$1.744.745.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta 
e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil 
cruzeiros), a preços de outubro de 1992, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul SA - BANRISUL. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS) 

autorizada a contratar operação de crédito =no valor de 
Cr$1.744.745.000,00 (u·m bilhão, setecentos e quarenta e qua
tro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), 
a preços de outubro de 1992, junto 3.o Banco do Estado do 
Rio Grande do SuliSA- BANRISUL. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operaçã_o_ de 
crédito referidano caput desse artigo destinam-se ao financia
mento de obras _de infra-estrutura urbana- no município -
Programa de Melhoria Social. 

Art. 2" As condições financeiras básicas _da operação 
de crédito são as seguintes: _ . - --

a) Valor: Cr$1.744.745.000,00 a preços de outubro de 
1992 (equivalente a Cr$ 5.454.956.236,00,a preços de março 
de 1993), atualizado monetariamente pelo IGP- DI da FGV; 

b) Prazo para desembolso dos Recursos: 60 dias; 
c) Juros: 11% ao ano; 
d) Atualização Monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) Garantia: 
O Destinação dos Recursos: Programa Integrado de Me

lhoria Social; 
g) Condições de Pagamento 
- do principal: em 48 parcelas mensais, igUais e suces

sivas, vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a primei_ra 
12 meses após a primeira liberação~ - ·- · 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente no amortização. 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deve
rá ser exercida num prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 

110, de 1993 (apresentado pela ComíSsão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n'-' 376, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS) 
a contratar operação de crédito 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 FUNDO-
PIMES. .. . . __ _ -

A matéria fícou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, letra f, do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. Em discus-
são o projeto, em tum(_? úilico. (Pausa._) . _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscussao. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• l!O, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das 
Missões (RS) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRI· 
SUL, no valor de Cr$1.325.427 .000,00, utilizando re
cursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Campina das Mis~ 

sões (RS) autorizada a contratãr, riOs termos da Resolução 
n'-' 36/92, do Senado federal, operação de crédito junto ao 
Banco do estado do Rio Grande do Sul S. A.- BANRISUL, 
no valor de Cr$1.325.427.000,00. _. -

Parágrafo único, OS ·recursos ieferidoS neste artigo, são 
provenientes do Fundo de Inves_time!J-tO do Program~ Inte
grado de Melhoria Social-FUNDOPIMES, serão destmados 
à execução de projetas de infra-estrutura urbana e de~envol-
vimento institucional. - _ 

Art. 2'-' As condições- financeiras· da operação são as 
seguintes: - -

a) valor pretendido: Cr$1.325.427.000,00, a preços de ja-
neiro/93; 

b) pr~zo para desembolso dos recurso~: 60 dias; 
c) juros: 11% a.a; 
d) atualização monetária: Reajustável pelo JGP-FGV; 
e) garantia: 
t) destinação dos recursos: Programa Integrado 9e Me

lhoria Social; 
_ g) condições de pagamento: __ 
- do principal: em 48 parcelas mensais, iguais- e suces

sivas, vencíveis no d~a 20 de cada mês, venc_endo a primeira 
12 meses após a primeira liberação; 
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-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 3n O prazo máximo para o exercíciO da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, cont~dos a 
partir de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em Vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora~ â apreciação do Requedinento n"' 1154, 
de 1993, de urgência lido no Expediente, para a Mensagem 
n• 397, de 1993. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores c}ue o aprovam qUeiraiD-permariecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a-que se refere-figu

rará na Ordem do Dfã da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termoS do art. 345, -íil.ciSO II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Passa-se à aprecia
ção do Requerimento n~ 1155, de 1993, de urgência lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmaran•53, de 1993. 

Em votação o requerimento. - -- - · -
Os Srs. Senadores que o aprovam queirátn pe:ríiiã.heCer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a -que se re-fere, 

figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Volta-se à lista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUIUVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, era meu desejo apartear o eminente Senador 
J?sé Samey- infelizmente não tive essa satiSfaÇão -para 
d1zer a S. Ex~ e a esta Casa da minha solidariedade. Conhece
mo-nos há muito e pcrcorrenibS juntos-nOssa trajetória políti
ca; fomos Deputados no Rio de Janeiro; em 1960, viemos 
para Brasília; fomos Governadores - eu de Sergipe- e S. 
Exa do Maranhão; S~ Exa, Helvídio Nunes e eu fomos eleitos 
Senadores em 1970. Desta Casa, José Sarney saiu para ocupaf 
a Presidência da República. 

Quando S. Ex~ deixou o Governo~ sob a ameaça -feita 
pelo Presidente que acabara ~ tomar posse - de ser preso, 
fui ao aeroporto para embarcá-lo. Abracei meu amigo José 
Samey, como o fiz há pouco, oferecendo-lhe minha integral 
solidariedade. --~- --- - _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscrevi-me para falar 
que, atendendo a convite do Governador de Sergipe, João 
Alves Filho, viajei para Aracaju na úUima quinta-feira, para 
participar no dia seguinte, sexta~feira, dia 12, da inauguração 
.de obras complementares de infra-estrutura do Aeroporto 
Santa Maria, agora dotado de mais SOO metros de pista, moder
n_as instalações e equipamentos aeroportllá_fios qUe o capa
Citam atualmentc à decolagem de aviões de grande porte

1 

nacionais e internacionais. 

Com a presença do Minist~o da Aeronáutica, Lélio Viana 
Lobu; do Presidente da lNFRAERO, Luiz C3.TlõS Boavista 
Accioly; autoridades dp Governo, convidados de outros Esta
dos e dirigciiiteS:-do sfitor de turiSino e avia-ção', foram inaugu
radas, no dia 11 -eu ainda me encontrava em BrasHia. pois 
fiz pronunciamento, nesta- Casa, naquela tarde -, as novas 
instalações e a principal pista de pouso do aeroporto, agora 
com 2.200 metros, que recebeu o primeiro avião de porte, 
o Boeing 767-200, da VARIG, trazendo 130 pessoas, entre 
agentes de viagens e jornalistas que vieram conhecer as novas 
possibilidades turísticas de Sergipe, cuja capítal já ingressa 
no círculo das cidades do País mais bem servidas de infra-es
trutura de transporte, hotelaria. segurança e atrativos naturais 
e culturais. 

AD!es da reforma Õo aerOPorto Santã- Maria. uma Viagem 
de São Paulo a Aracaju, devido às conexões, tinha duração 
de cinco horas, mas, a partir de agora, a duração do vôo 
é de apenas duas horas e meia. Finalmente, o Estado de 
Sergipe pode colocai--se com sucesso na rota do turismo nacio
nãl e internacionaL 

_ A ampliação da pista do Aeroporto de Aracaju era um 
antigo_ projeto que encontrava um grande obstáculo e um 
gráli.de desafio: a de-moliÇão de um imenso morro de areia, 
que desencorajava administrações anteriores, devido ao tama
nho e ao custo da obra. Para viabilizar o projeto, o Governo 
do Estado utilizou centenas de caçambas, durante vários me~ 
ses, retirando areia do morro e aterrando a área próxima 
ao aeroporto. Essa área foi desapropfíada para construção 
de casas para cinco mil fami1ias de baixa renda, obra que 
teve seu custo barateado, visto que _se aproveitava a terra 
que seria descartada. ~previsão é de que _esse investimento, 
através do turismo e de outros benefíCios para o desenvol
vimento do Estado, tenha um retorno garantido em pouco 
tempo. 

No dia 12, em solenidade da qual participei,-poiS qu-ando 
ocorreu a primeira, a que me- referi; ·ai rida me encontrava 
em Brasília, foi inaugurada a nova avenida de acesso ao aero
porto, ligando-o à rede viária da cidade. através de 4,5 quilõ
metros de estrada bem iluminada, com canteiros centrais, 
sinalização adequada, passando por um novo bairro, denomi
nado Santa Tereza. Esta nova avenida, durante a inauguração, 
foi classificada de_umã das mais lindas de Aracaju, e indisc-uti~ 
velmente uma das mais importantes, Come. o OSeu- cartão de 
visita, uma impressão" positiva·para o visitante que chega à 
cidade. 

A esta solenidadc,_Sr. Presidente e Srs. Senadores, reali
zada com grande participação popular e uril riúmero signifi
cativo de autoridades, entre as quais destaco a presença do 
nosso companheiro Senador Albano Franco, assisti com muita 
emoção e saudade, porque. tendo sido aprovado por unanimi
dade pela Câmara de Vereadores de Aracaju a proposta do 
Vereador José Lopes, a esta nova via pública do traçado da 
Cidade de Araca ju foi dado o nome de Avenida Hildete Falcão 
Baptista, como homenagem e reconhecimento do Estado de 
Sergipe e do povo aracajuano pelos seus méritos e pelo impor~ 
tante trabalho que durante quase 50 anos, vivendo em Sergipe, 
desenvolveu no campo das obras sociaíS, das quais 25 anos 
no Instituto Lourival Fontes, quando foram atendidos mais 
de 17 mil crianças carentes. 

Com as obras de reforma e modernização do Aeroporto 
Santa Maria e esta nova via de acess·o, denominada Hildete 
Falcão Baptista, q visitante que chega hoje a Aracã.ju tem. 
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real,.. ·~, uma ótima impressão do progresso da cidade e 
rlr -olvimento do Estado. 

J tribuna, Sr. Presidente, quero mais uma vez agra
dec( 3ovemador João Alves Filho e à Câmara de Verea
dores de Aracaju pela lembrança do nome de Hildete Falcão 
Baptista para aquela avenida. -

Ao finalizar, Sr. Pi"esidenú::, peço a támscrição nos Anais 
da Casa do meu pronunciamento e Uas seguintes notas publi
cadas pela imprensa de Aracaju: 

"Sergipe está na rota dOs_ vóOs internaciOD.ais'\ -Gazetã 
de Sergipe, edição de 12-11-93; "Governador inaugura nova 
avenida", Gazeta de Sergipe, edição de 13-11-93; "Estado 
recebe o apoio por obras feitas- DO' aeropói'to", Gazeta de 
Sergipe, edição de 13-11-93; e "Goveinador inaugura nova 
pista de acesso ao Aeroporto". Jornal da Manhã, edição de 
16-11-93. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA-
MENTO:. . . . 

Gazeta de Sergipe 

Aracaju, 12 de novembro de 1993, Página 3 
SERGIPE ESTÁ NA ROTA DOS 

VÓOS INTERNACIONAIS 
Sergipe entrou definitivamen-te na fpta dos. vôos interna

cionais, com a inauguração ontem, às 16 horas, da ampliação 
·da pista do Aeroporto de Aracaju e da estação de _desem
barque pelo governador João Alves Filho e o ministro da 
Aeronáutica Lélio Viaila Lôbo. PreStigiaram a solenidade o 
více-govemador José Carlos Teixeira, o senitd6r Albano Fran
co, o presidente do_ DAC_Mauro Gi'andra, o presidente da 
Infraero Luiz Carlos ·Bosvista Aciole, deputados estaduais, 
secretários de Estado,. diretores de órgãos públicos e opera
dores, agentes de viagens e jornalistas que vieram do- sul do 
país especialmente para a inauguração. - - , 

O ministrO Lélio Viana Lóbo afirmou que esta bora tem 
o significado do interesse do esfor:ço dos Governos estadual 
e federal, que assumiram o compromisso de ampliar a pista 
do Aeroporto de Aracaju, mesmo tendo pela frente um grande 
empecilho que foi o desmonte do morro que impedia a expan
são da pista para que -aeronaves de grande po"rte pudessem 
aterrisar_ "Tínhamos um desafio de engenharia a ser vencido 
e hoje vemos o resultado do trabalho", enfatizou. 

Mas o sucesso da obra, no opinião-'do ministro, deve-se 
a obstinação do governador João Alves Filho, "com su_a visão 
estratégica, sua CapaCidade de perceber que sem a participação 
do Governo do Estado seria ímposs?vel estarmos hoje inaugu
rando esta obra ... Para ele, o aeroporto é um elemento essen
ciitl à atividade económi<:a'e na alavancagem de qualquer 
região, prinCipalmente aquela que é potencialmente turística. 
O aeroporto é também o" Cartão de visita. é a porta de entrada 
das pessoas que chegam á cidade, por isso, ele tem que ofere
cer boas acomodações e segurança aos- s-eus--p-assageiros". 
acentuou. 

Muito entuSiãsmado, o governador João Alves Filho, ao 
falar para dezenas de pessos que-partiCiparam da inauguração, 
afifmou que-estava sentindq-se um vitoriosO por ter Conse
guido desmontat o grande r'norro_ que impedia a ampliação 
da pista do Aeroporto- Segundo ele, váriás gestões tentaram 
desmontar o morro e não conseguiram, mas por conta da 
sua obstinaÇão, finalmente Sergipe entra na rota dos vóo_s_ 
internacionais. Os saCrifícios, acentuou. foram muitoS, e entre 

eles o desembolso de 20 milhões de dólares, pelo Estado, 
para que fosse possível demolir o tal morro. 

- Poréffi, para que toda a terra retirada não fosse desper
diçada, o governador decidiu desapropriar as áreas que fica
vam vizinhas ao morro e cons_tru.ir: um bairro para cinco mil 
famílias carentes. Todo esse esforço, ressaltou, é porque ele 
se nega á.coinodar-sie pót cóntâ--da i"écessãõ e do desaliento 
que atraveSsa o país. ''Precisamos pensar para o futuro. e 
o turismú é -ã--iildúStfia- que- fiais Ciesce nO mundo e gera 
emprego para milhões de pessoas", disse. 

João Alves Filho citou os casos da Espanha, México e 
Itália, que têm no turismo a sua maior fonte de -renda e, 
ainda perto de Sergipe, os Estados nordestinos da Bahia, 
Ceará, Rio Grãnde do Norte e Alagoas. que investiram no 
turismo e hoje têm nele a sua segunda fonte de renda. 

Outras Obras _..;.. O governador destacou outras obras 
qúe o-GoVernô dó EStadOVem reãlizando, com recUrsos pró
prios, por não se permitir a entrar na indolência da recessão. 
Ele disse que Aracaju terá a segunda melhor rede de esgoto 
do país, a maior re_de de adutoras também do país, e está 
construindQ_obras de infra-estrutura do Pólo Cloroquímico. 

"Temos Que ter visão de futuro. Sergipe é uma terra 
que não reconhece o processo recessivo e, -quando esta crise 
pãssar~ estaremOs em· condições de alavancar na frente porque 
nos prepatanlCis---.'. enfatizou. O govétnador aproveitou para 
anunciar que nc>pf6ximo ano, em convênio com a Prodetur, 
um aeroporto modelo estará sendo construído para finalmente 
Aracaju fazer parte da rota do turismo internacional. 

767: UM POUSO TRANQÜILO 

O pouso do primeíro aviâo de grande porte em Aracaju 
foi tranqüílo. Procedente de São Paulo, o Boeing 767-200 
da Varig tocou na pista--do aeroporto aracajuano às 12:30. 
A bordo trazia 130 pessoas, entre agentes de viagens e jorna
listas que vieram participar da inauguração das obras de am
pliação e modernização do aeroporto e conhecer mais sobre 
Aracaju. 

"Antes. o vôo São Paulo Aracaju era feito em cinco 
horas, com as conexões~ Agora, será feito em apenas duas 
horas", informou o governador João Alves_ Filho, que fez 
questão de ir aO aeroporto receber os visitantes. Estava acom
panhado pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Lélio Via
nna Lobo, e pelo presidente __ da Infraero, Luiz Aciolli, que 
haviam des_embarcado de um jato da F AB minutos antes do 
767. 

O dir_etor naciOnal de vendas da Varig, Paulo Henrique 
Coco, que vei<f no Boeing, ficou elltusiãsmado com o novo 

.. aeroporto--de Aracaju. "Ciiarn--se à ·partir de -hoje grandes 
oportunídades para Sergipe, prfndpairrieflte para o desenvol
vimento turístico de Aracaju", assinalou. Para o presidente 
daBahiatursa, órgão ,oficial do turismo baiano, Paulo Gau
denzi. "o aeroporto- ·com capacidade para receber grandes 
aeronaves é um passO importante para uma cidade que quer 
se projetar no turiSmO". 

Na opinião do ministro da Aeronáutica, o novo aeroporto 
de Aracaju é um "marco signifícã.tivo, já que é Um instrurtiento 
essencial na condução das atividades gerais de um Estado 
e de um significado especial no caso do turismo". Segundo 
Ulio Lobo, a -polítiCa de desenvolvimento turístico do Go
verno sergipano revela que "o governador João Alves Filho 
tem uma visão estratégica muito importante para o futuro 
do Estado". 

Depois de afirmar que ''AraCa.Ju tem tudo para se trans
formar ein um pólo turístico", o presidente _da Infraero diss~ 
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que a ampliação e modernizaçãÕ do aeroporto vai_ f'!cili_tar ~Opinião 
muito o ··alcance dessa meta. "Agora os v.óos. para a capital GAZETA DE SERGIPE 
sergipana serão possíveis até dirctamente da Europa e dos 
Estados Unidos". Destacou Luiz Aciolli. 

AEROPORTO 
Para que Aracaju íriscreve_sse seu nome defiÕ.itivamente 

entre as cidades preparadas para entrar nos roteir<?s_ nacionais 
e internacionais, foi neceSsário" Uma açâo planejada e integrada 
a uma estratégia de Governo. Na verdade, tudo começou 
no primeiro mandato do governador João Alves Filho 1 um 
antigo defensor da ''indústria sem chaminé" ,_afonte de receita 
que mais cresce em todo o mundo, propiciando recursos aos 
Estados, Municípios e nações e criando uma rede de _empregos 
diretos e indiretos para as populações envolvidas. Foi no seu 
primeiro Governo que João Alves Filho plantou a semente 
da infra-estrutura necessária ao turismo ao implementar uma 
política de incentivos necessária na construção de quase duas_ 
dezenas de novos hotéb de porte na capital e no interior. 

A decisão pelos hotéis veio de uma constatação simples: 
Aracaju era uma das poucas capitais brasileiras que não tinha 
uma rede hoteleira capaz de dar conforto aos -~uristas. Desta 
feita, já no segUndo Governo, todas as dire~rizes _convergiram 
para as limitações do pequeno Aeroporto Santa Maria, com 
sua pista que só permitia o ~muso de peq_uenos aviões, ~!D 
estacionamento acanhado e um acesso "eStreito e precáno. 
Desses, o maior problema era o da ampliação da pista, j.á 
que a obra deveria vir acompanhada de uma outra bem mais 
complexa, o desmonte de um gigante~c~ rilorro de terra situa
do na cabeceira da pista. A solução era tão dispendiosa que 
foi repassado de Governo a GoVerno, em suc-essivas ocasiões, 
ora por falta de recursos, ora por simples razão de não ser 
uma prioridade. - -

A remoção do morro foi mesmo uma obra engenhosa 
para o Governo, que usou centenas de caçambas durante 
vários meses trabalhando ininterruptamente no transporte da 
terra. Nun raciocínio hipotético feito pelo governador João 
Alves Filho, se fôssemos colocar uma caçamba atrás da outra 
carregadas com a quantidade de piçarra retirada, ter(amos 
uma fila correspondente à distância de Aracaju à fronteira 
com o Uruguai. Usada para terraplenagem de uma área na 
Terra Dura com capacidade para quatro mil casas populares, 
a remoção-da terra permitiu o surgimenfO de uma área equiva
lente a um novo bairro na zona sul. Feito o desmonte, a 
pista ganhou mais 500 metros-, totalizando agora ~.200 metros. 

O estacionamento acanhado _sequer tinha Lugar para o 
estacionamento dos 6nibus das agênciaS de viagens. Bastava 
a chegada de um vôo a mais para que um -·verdadeiro caos 
se criasse em frente ao terminaL Agora, não apen_as há lugar 
para os ónibus, como o estacionamento ganhou novas 40 vagas 
que aumentaram para 103 a capacidade._ Quanto ao acesso, 
o órgão responsável pela obras, a ~hop, simplesmente desco
nheceu a antiga avenida e construiU uma íri.teiramente nova, 
mudando direções, tamanho de pistas, retornos, pistas dupla 
e mats: estendeu essa nova avenida até o conjunto Santa Tere
za, beneficiando destã form3. uma comunidade Ínteírà. 

Mas a principal das novas obras do aeroporto é o Anex? 
Internacional com setores de alfândega e de Controle de Imi
gração, a serem operados pela Receita Feder_al e Polícia Fede
ral. O Anexo também traz uma moderna esteira para a entrega 
de bagagens e instalações confortáveis para os passageiros. 
Assim a cansativo espera a que os turistas seriam obrigados 
caso não houvesse este Anexo simplesmente deixa de existir. 

Aracaju, 13 de novembro de 1993, página 2 

GOVERNADOR INAUGURA 

UMÀ NOVA AVENIDA 
Ar~caju tem desde ontem oficialmente uma nova aveni

da. Trata-se de avenida Hildete Falcão Batista~ na zona sul 
da cidade, que liga a avenida Heráclito Rollemberg ao Aero
porto Santa Maria, estendendo-se até o conjunto Santa ~ere
za. A obra ~oi inaugui3da pelo governador João Alves F1lho, 
para quem a avenida, de 4,5km de extensão, representou 
um sacrifício para o Estado. Mas ele vai socorrer uma área 
onde o fluxo de veículos aumenta a cada ano, com congestiona
mentos sobretudo nos finais de semana, com o movimento 
em direção às praias. Personalidades estaduais e nacionais 
elogiaram a iniciativa_ do Governo do Estado em executar 
um complexo de- obras que mudou o aeroporto de Aracaju 
e irá beneficiar diretamente os sergipanos e a indústria do 
turismo local, como a ampliação da pista do terminal para 
permitir o pouso de grandes aviões. (Página 3 A). 
Gazeta de Sergipe 

Aracaju, 13 de novembro de 1993 

ESTADO RECEBE O APOIO POR 

OBRAS FEITAS NO AEROPORTO 

A iniciativa- do Govern-o do Estado ao realizar um com
plexo de obras que mudou o Aeroporto Santa Maria ganhc;)U 
o aplauso unânime de personalidades estaduais e naciona1s, 
por entenderem que, de imediato, a_p_optllaç?o sergipana e 
os visitantes serão beneficiados. A partir de agora, um vôo 
de Aracaju para São Paulo, antes feito em 5 ho:Cas por causa 
das conexões, poderá ser feito em duas horas, "O passageiro 
terá muito mais cOnfortO"; assegura o superintendente da 
Infraero em Sergipe, Esli Teles Menezes, garantindo que nos 
vóos ínterilacionais fretados - os charter - o tempo de 
embarque e desembarque será bem menor, devido à implan
tação dos serviços de Alfândega e imigração no novo Anexo. 
Quem também aprovou as obras foi o presidente da Infraero, 
Luiz Acioli, para quem "finalmente Aracaju ganha um aero
porto em condições de acompanhar seu desenvolvimento". 

Para os gerentes das companhias aéreas, era o que faltava 
pira a capital sergipana se preparar para en~rar no clube das 
cidades que faturam com o segmento que mats cresce no mun
do, o Turismo. "A partir- de hoje criam-se grandes oportu
nidades para Sergipe", garante o diretor nacional de vendas 
da Varig, Paulo Henrique Cocó. Quem-também vê uma rela
ção direta entre o novo aeroporto de Aracaju e a abertura 
que ele cria para o Estado no setor turistico é um entendido 
no assunto, há vários anos lidando com o segundo maior mer
cado brasileiro. Trata-se do presidente da Bahiatursa, órgão 
oficial de Turismo da Bahia, Paulo Gairdenzi: "um_ aeroporto 
em condições de receber aviões de grande porte significa tudo 
para uma cidade que deseja se projetar internacionalm~nte", 
raciocina. 

Aqui no- Estado, a iniciativa do Governo também reper
cutiu positivamente. O presidente da Assembléia Legislatrva, · 
dePutado Reinaldo Moura, chegou a se emocionar ao ver 
um Boeing 767-200 descer_ no aeroporto de Aracaju. "E um 
exemplo de que os governos que têm compromisso com o 
desenvolvimento e a qualidade de vida de um povo po<!em 
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responder com ações práticas'', disse. Representante da Coo
perativa Mista dos Táxis do Aeroporto de Aracaju, José Apa
recido também acha que o novo.aeroporto traz perspectivas 
de melhora· para fortalecer a indústria do turismo no Estado. 
"Acho que essas medidas são boas para todos os sergipanos", 
assinalou. Dirctor da única publicação especializada em Turis
mo do Estado - a Revista Turismo & Lazer de circulação 
nacional -, o empresário Aciolli Ramos é--outro ·que- vê no 
novo Aeroporto Santa Maria o início de uma nova etapa 
no desenvolvimento do Estado ... É um marco importante", 
garante, acrescentando que agora ·torce pela implementação 
do Projeto Orla, medida que, segundo ele, "fecharia o leque 
das grandes ações do Governo nó- Setor tUrístico". 

ARA CAJU 
Considerando que as obras exec-utadas por um Governo 

deixam sua marca na política urbana e na estrutura de uma 
cidade, Aracaju ganhou ontem o que alguns técnicos da área 
consideram .. um novo cartão-postal". Trata-se da mais nova 
avenida da capital, situada na zona Sul, ligando a Avenida 
Heráclito Rolernberg ao Aeroporto Santa Maria e prologando 
se_ até o conjuntO Santa Teteza. "NossQaeroporto já merecia 
um acesso desse porte", afifma O presidente da Cehop, órgão 
encarregado da obra, o en_genhcirq Edson_ Leal. 

Com 4,5 quilómetros de extensão, dotada de pista dupla 
e uma moderna iluminaÇão, a nova -avenida leva o nome de 
"Hildetc Falcão Batista", esposa do senador Lourival Batista, 
recentemente falecida. Segundo o presidente da Cehop, não 
se trata apenas de uma questão estética. A prl.iieipal caracte
rístic-a da nova avenida é que ela vem socorrer uma área 
cujó fluxo de veículos aumenta a cada ano e que vinha enfren
tando problemas de congestionamento, sobretudo nos finais 
de_semana, com o movimento de carros na direção das praias. 

Na cmrega, ontem, o gove:rnador Jo?o Alves Filho garan
tiu que não mediu esforçõs para realizar uma obra _cujo custo 
representou um sacrifíciO para o Estado_, assegurando, no en
tanto, que o retorno é garantido na_ utilidade social que ela 
traz para milhares de Aracajuanos e pessoas viridas de outros 
Estados. O governador -disse mais uma vez que O te que de 
açóes _do __ Governo- na capital do Estado não termina aqui 
e que vai continuar trabalhando para melhorar a qualidade 
de vida em Aracaju. 

SER!Ji'DADE 

O governador João Alves Filho não se cansa de dizer 
que o Qoyerno de Sergipe é üm dos que fazem obras mais 
baratas dentre todos os Estados brasileiros, um motivo de 
orgulho que ele sempre faz questão de lembrar durante_ as 
inaugurãções de obras na capital e no interior.-- É devido ao 
critério rigoroso na eXecução de obras públicas que ele explica 
o fatO_ de um estado pequeno e pobre do Nordeste conseguir 
·realizar obras com recursos próprios, a exemplo do Plató de 
Neópolis e do Pólo Clproquímico. Esta afirmação_ foi feita 
novamente durante a inauguração da 1 ~ Etapa das obras do 
aeroporto, só que dessa vez partiu de segmentos que não 
possuem nenhum Vfnculo com o Governu do Estado. 

O primeiro deles foi o Cónego Carvalho, religioso respon
sável pela bênção do novo aeroportO, que aproveitou para 
destacar a honestidade do governador_ João_ Alves Filho no 
exercício de sua vida pública: É um homem sério, que utiliza 
o dinheiro público só com obras verdadeiramente importantes 
para o povo sergipano". Para o Cóne_go CarValho, o gover
nador é um homem católico, praticante e temente a Deus 
e cuja vida sempre foi maicada pela ética e pela dignidade. 

Certo de que obras como as do _novo aeroporto de Aracaju 
são essenciais ao desenvolvimento do Estado, o Ministro da 
Aeronáutica, Lélio Viana Lobo, também ressaltou a "visão 
estratégica e a obstinação" do governador João Alves Filho 
em perceber que sem_ a_participação do Gove_rno Est~dual 
seria impossível concluir uma obra des'se porte. 

GOVERNADOR INAUGURA A NOVA 

_j'ISTA DE ACESSO AO AEROPORTO 

Ao inaugurar o acesso ao Terminal Aéreo-pqrtuário de 
AracajU, na noite de sexta-feira, o Governador João Alves 
fil~o afirmou que administra Sergipe cOm ''trabalho''~ deixan-
do de lado "os discursos e_ mentiras". Ligando o aeroporto 
ao bairro Santa Tereza, a nova via rec-ebe o nome de" Avenida 
Hildete Falcão". numa homenagem póstuma à esposa -so Sena
dor Lourival Baptista, presente ao ato inaugural, que também 
contou com a p!C:sença do Senador Albano FiariCo. prü11úra
dama do Estado, Maria do Carmo Nascimento-Alves, entre 
outras autoridades. 

Enfatizando süa satisfação em inaugurar obras que ve
nham melhorar a vida do povo sergipano, o Governador lem
brou que no dia anterior havia entregue ao tráfego interna
cional o novo Aeroporto de Aracaju e que, poucas horas 
antes, encerrava de uma vez por todas cOm a vida miserável 
dos favelados da invasão do Tarnanda!é, entregando-lhes mo
radias condignas. Considerou a nova avenida como "uma das 
mais lindas de Aracaju .. , acentuancl9 ~ua felici_dade por poder 
promover mais uma inauguração em benefício da capital sergi
pana, onde nasceu, teve seus filhos e espera viver até seus 
últimos dias. 

No transcorrer do seu discurso, João Alves considerou 
muito jUsto o batismo do novo acesso com o nome de o: 
Hildete Falcão, t_endo em vista o muito que ela fez pelos 
mais carentes._ Fez questão de dizer que a home_nagcm nasceu 
na Câmara de Vereadores, com todos os vereadore_s_votando 
a favor da denominação da avenida que homeilageia-a-faieddit 
esposa do Senador Lourival Baptista que, com a voz emnbar
gada pela emoção, agradeceu o ato de carinho para com sua 
companheira de muitos anos. 

-A rigor, para fazer o nosso acesso ao aeroporto e ao 
Santa Tereza, o Governo do Estado precisou contruir uma 
nova avenida - a Hildete Falcão - e duplicar a Avenida 
Júlio Leite, ao todo, são 4,5 quilómetros de extenção, com 
canteiro central, moderna iluminaç_ão e completa sinalização. 

MOÇÃO 

Depois da solenidade de inauguração da avenida, o Go
vernador João. Alves Eilho recebe v Qas mãos do Prefeito Hélio 
Sobral, de Japaratuba, a moção de apoio e solidariedade apro
vada por unanimidade pela Assocíação dos Municípios da 
Barra do Cotiguiba. O Prefeito, que· preside a Associação, 
fez questão de entregar a moção ali mesmo, no meio da praça, 

_ _diante. _da multidão __ que saudava o govemador com a faixa 
"O povão agradece _ao João"._ O documento é_ um repúdio 
à tentativa de se envolver o Governador s_ergipano com o 
caso go Orçaménto da União. "João Alves Filho é um homem 
séri-o, um político honesto, um governant_C: trcibalhador, que 
merece o incentivo e o respeito de todos"; disse Sobral. 
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Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Levy Dias 2o Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1~ 
Vice-Presidente. · 

O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO- Sr. Presidente, 
como Líder do PMDB, gostaria de fazer uma breve comu
nicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra, para uma breve comunicação, na forma regimental. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero manifestar minha 
apreensão sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de 
trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura 
as denúncias- do Sr. José Carlos Alves dos Santos. Porque, 
na verdade, o objeto dessa CPI é muito restrito a essas denún
cias que foram publicadas na Revista Veja: Por isso, como 
Membro da Comissão, requeri a ouvida do repórter da Veja 
para dizer sobre as circunstâncíaS em que a entrevista foi 
concedida. Até o presente momentO, a CPI ainda não resolveu 
ouvir tal repórter; mas isso era importante para delimitar 
exatamente que são as denúncias desse cidadão. É urgente, 
de acordo com a tónica dos discursos prommciados nesta Casa, 
apurarmos corruptos e corruptores. 

Penso que está na hora. E creio até que este foi o pensa
mento expendido pelo Senador-Pedro Simon de termos.uma 
CPI urgente para averiguarmos a atiVfdade dos que corrom
peram, porque essa CPI que af está não tem essa competênCia~ 
pela limitação do seu objeto. . __ . . _ ~ 

Ouvi, Sr. PreSidente, do Relator, Deputado Roberto Ma
galhães, que, aliás, tem feito um traóa]hQ--órilhante" e séiio, 
que a prorrogação é necessária, é indispensável. Acredito 
que o seja; mas melhor que a prorrogação seria uma CPI 
com um objeto mais amplo, porque note V. Ex• que, pela 
letra constitucional, não é possível a uma CPI ir adiante do 
objeto de sua convocação. O trabalho da CPI deve ficar abso
lutamente restrito ao objeto: aquilo que forc:tenunciado por 
José Carlos Alves dos Santos. 

A denúncia dele abrange determinados nomes: todos fo
ram anotados, todos estão sendo averiguados pela CPI. A 
CPI para ir adiante significa dizer que vai um pouco à frente 
das denúncias do Sr. José Carlos, e aí começará, então, a 
se exceder. Daí por que, Sr. Presidente, entendo que para 
a melhor averiguação de tudo isso, urge·-coficluir essa CPI 
no prazo regimental para o qual foi convoca~da. A sua existên~ 
cia não deve ser prorrogada. 

Estou comunicando'como ·Líder do PMDB no senado, 
no exercício do cargo neste exato momento, q_U~ a Bancada 
do PMDB, por solicitação minha- transmitirei essa preocu~ 
pação à Bancada - tomará, por certo, uma posição quanto 
a isso no âmbito do Congresso Nacional, o mesmo devendo 
ocorrer com a Bancada do PMDB na Câmara dos Deputados. 

Queremos a averiguação perfeita de todos os deÜtos pot~ 
ventura cometidos, mas não é possível nos limitannos tão-so
mente às denúncias desse _cidadão, não apenas por sua qualifi
cação na vida do País, porque esse cidadão pontificou aqUi 
como um técnico, como um funcionário de largos cOnheCi
mentos - mais tarde pontificou no Poder Executivo - e 
depois apareceu como essa pessoa estranha capaz das mais 
diversas delinqüências, que o levaram, inclusive, à Prisão, 
onde se encontra no presente momento, Sr. Presidente -
•ele se encontra na prisão exatamente pela surpre~a de sua 
.nova imagem ante a anterior cóm que "tràitSifãVa no~ POder 

Legislativo e no Poder EXecutivo. Suas denúncias se referem 
ao Congresso Nacional, cujo orçamento é uma mera previsão; 
a materialidade do o-rçamento é do Poder Executivo._A libera
ção de verbas não poderia ocorrer no Poder Legislativo, sem
pre no Poder Executivo. É preciso, agora, examinar a ação 
de lobistas, a ação de empreiteiras, tanto Sobre ()Legislativo 
quanto sob.re o E'Çecutivo e, nessa Comissão, não há espaço 
legal para tanto. E essa a preocupação que manifesto, neste 
momento, perante o Senado Federal. 

Há pouco, Sr. Presidente, ouvíamos a palavra do ex-Presi
dente José Sarney, que cometeu uma falha, a de não permitir 
apartes, porque acredito que, com os apartes que lhe seriam 
oferecidos, muitas luzes, a maior, surgiriam no seu pronuricia
rnento, que tanto abrilhantou esta Casa durante a manhã de 
hoje. S. Ex~ preferiu fazer a sua peça de defesa, e o fez 
com o máximo de veemência e com documentos colltundentes.. 

Se aliarmos o pronundamento do PreSidente JOsé sai-neY 
ao quadro geral, haveremos de ter uma preo~upação muito 
grande: a CPI funciona ~qui, com todo o cuídado, com todo 
o recato, tendo um grande e honrado Presidente, que é o 
património d~sta Casa, Senador Jarbas Passarinho, que che
gou unanimemente à Presidência Pelos caminhos do PMDB. 
mais notadamente pelos_caminhos da sua própria história -e 
da sua dignidade. O Relator está -perfeitamente Sintonizado 
com a causa n~ qual se envolve, para a devida apuração. 

Mas as denúncias lá fora divergem muitas vezes do que 
há na CPI, onde há um clima dentro de determinado ordena
me~ to, dentro de um regimento: é a observância cons"titu
ciõrial, é a Observância da lei, é a observância regimental. 
Lá fora, as notír;ias chegam por terem vazado aqui e tornam-se 
um verdadeiro escândalo nacional, _que já confabula contra 
as institUições. Já existe uma preocupação nessa mobilização 
que se pretende, porque essa mobilização virá sobre o desco
nhecimento e sobre as versões que ocorreram, graças ao vaza
mento de informes não oficiais. Sabemos da grande irritação 
do Senador Jarbas Passarinho com o vazamento de informa
ções, expressada pela indignação de um homem experiente, 
tantas vezes Ministro, tantas vezes Senador; as preocupações
-de um intelectual,_ de um !1Jilitar, de um homem que tem 
nqção de disciplina acima de tudo. Ele se indignou com o 
vazamento de determinadas informa_ções. Mas esses vazamen
tos começam a confabular contra a própria ordem pública. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•, 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Desejo apenas· corroborar 
SUas ponderações, fazendo um pequeno acréscimo. A prudên
Cia: nO encaminhamento, sem -prejuízo do rigor da apuração 
dos fatos, é tanto mais indispensável, porque a excessiva publi
cidade que se está dando ao_ assunto envolve a Instituição 
Congresso Nacional. Não se está fazendo a devida discrimi
nação. Não se fazem as exceçQes devidas_ quanto à Instituição. 
E a Instituição e.stá sendo levada de roldão, como se toda 
ela se constituísse num grande centro de corrupção. Isto não 
é exato. E quanto menos tempo a Comissão levar para a 
devida apuração dos fatos, tanto mais concorrerá para a ressal
va do Congresso Nacional como Instituição. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- E temo, Senador 
Josaphat Marinho, que esta Instituição seja ferida, em caráter 
irreparável. 

Já fiz aqui pronunciamentos em que disse que o Congiesso 
Nacional não precisa da culpa nem da inocência de nenhum 
de nós. Ele é maior que todos nós . 

. '' ·\ , .. 
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O Congresso_ Nâcional não pode ser ofendido por um 
Deputado corrupto. Quando o Deputado corrupto atua para 
assim ser classificado, primeiramente frai o -povo; depois, trai 
o seu partido, e, por fim, ou genericamente, trai a instituição 
a que pertence. Então, quando uma pessoa trai uma institui
ção, não pode estar agindo em nqme d~la, nem por ela. 

O Congresso Nacional não delinqüiu fim nada. O Con
gresso Nacional não cometeu uma falha. Parlamentares falto
sos é que poderão ter agido mal, contra o povo, contra seu 
partido, contra a sociedade, contra o Congresso Nacional. 
Então, o Congresso é :vítima", não- é ajitOr: _E t~mo exatamente 
isso, que a imagem do Congresso Nacional Seja ofendid~ de 
modo irreparável nesta hora. Por não haver ainda o parecer 
final da Comissão~ não haver a conClusão, é impos_sível dizer 
que esse movimento de massa é cqntra _ o Dep~tad9 tal, é 
contra o Senador tal, é contra o funcionário fulano, é contra 
a funcionária "x ... Na verdade, é impossível, porque não há 
uma peça conclusiva, e o movimento, então, recai sobre a 
imagem do Con-gresso- Nacional. - _ _ _ _ _ 

Estou me manifestando com muito cuidado a esse respei~ 
to, Sr. Presidente, e o faço pela Liderança do~PMDB, ~aqui 
no Senado Federal, para deixar bem claro que é preciso que 
se esgote a apuração da denúncia do Sr. José Carlos AlveS 
dos Santos, porque esse é o objeto da CPI. Vamos esgotar 
essas denúncias e não vamos parar aí, como bem sugeriu 
o Senador Pedro Simon, em inspirado disCurso nesta Casa:. 
Vamos também apurar os corruptores, vamos verificar quem 
corrompeu; isso não pode acontecer nessa Comissão, _porque 
seria inconstitucíon3l. - -- ------ --- -

Sr. Presidente, esta a preocupação que, em nome da 
Liderança do PMDB, -fiz -questão" de manifestar perarite V. 
Ex~ e meus Pares. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concetlo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço a pala
vra para urna breve comunicação, corno Líder do PRN. O 
Senador Gilberto Miranda cedeu-me parte do seu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Por cessão 
do nobre Senador Gilberto Miranda, tem a palavra o nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN _:__ PE. Como Líder. 
Para uma breve comunicação; Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, congrar-ulo-me com o Presi
dente da China e Secretário-Gerai dO Partido Comunista Chi
nês, Sua Excelência Jiang Zemíh, que estará ViSitando o nos·so 
País nO dia 23 do corrente. 

Sua Excelência, que nunca saiu da China, foi PrefeitO 
da grande cidade de Xangai e, logo depois, assumiU a Presiw 
dência do Partido Comunista Chinês, como seu Secretário
Geral. Na China, o Secretário-Geral dO PartidO Comunista 
Chinês é praticamente o Chefe do Governo daquele grande 
país. E hoje Sua Excelência acumula esse cargo com a Presi
dência da República. 

Como Senador, em virtude das visitas que fiz durante 
meu mandato, tendo sido quatro à China Popular e quatro 
a Formosa, conheço profundamente aquele país, que está 
revolucionando o mundo, mostrando os caminhos da produtiw 
vidade e a solução dos seus problemas, que eram e são imen
sos. 

A Chin~ possui a maior população da Terra - 22% do 
seu total -, e lá não existe fome nem miséria, ninguém 
~~a desçalço, todo mundo trabalha; possui também a maior 

safr.:.e. de grãos do mundo, quase 600 milhões de toneladas, 
produzidos em terras milenarmente cansadas, de 3 mil anos 
antes de Cristo. · 

Certamente -õ ltamaraty,assim como o-Governo brasi
leiro, deve estar consciente da giande alianÇa que poderemos 
fazer com aquele grande país asiático. E quando menciono 
a Chinã~ quero também dizer Formosa, Hong-Kong, o Conti
nente. É por aí que temos de caminhar. 

Tenho certeza de que o Senhor Presidente Itamar Franco, 
o Ministro das Relações Exteriores, enfim, o Governo brasi
leiro, estão conscfeiites, devido a essa visita que Jiang Zemin 
fará ao Brasil,_ que será a sua primeira ao exferíOr, de que 
a China será Um grande parceiro deste País, não só na área 
comerCial, como na tecnológica. Há poucos dia" assinamos 
um convênio para lançamentos de satélites através dos fogue
tes dé alta tecnologia da China. -

Tenho certeza, Sr. Presidente, de (!lJe essa visita de Sua 
Excelêncià será muito pióveitos3 para o Brasil e que este 
Congresso e o povo brasileiro deverão recebê-lo com carinho, 
afeto e respeito, poi"s a China eStá-dando ao mundo_ um exem
plo da abertura de um país socialista, um país comunista; 
está dando um exemplo dos grandes investímentos qUe estão 
sendo feitos naquele país. 

E por que, Sr. Presidente? Porque as leis foram modifi
cadas, facilitando os investimentos. E o que precisamos fazer 
no Brasil: simplificar as leis. Precisamos, também, de parcei
ros, pois da mesma maneira que a China tem riquezas-imensas, 
temos muito mais e inexploradas. Precisamos de parceiros, 
porcrue· temos terras, ·nquezas-naturais, ·techologia e dinheiro. 
A China Popular, aliada a Formosa, será uma alavanca propul
sora do desenvolvimento do Brasil. 

Saúdo, neste momento, o Presidente da China e Secretá
rio-Gerã.l do Partido Comunista, Jiang Zemin, meu amfgo 
pessoal, com quem estive na última vez chefiando a Delegação 
de Parlamentares brasileiros, juntamente com vários Srs. Se
nadoreS", como a Senadora Júnia -Marise. S. Ex\ extrapauta, 
recebeu nossa Delegação por urna hora em conversa descon
traída, onde quis saber os mínimos detalhes do que é este 
nosso -grande país, o Brasil. 

Tenho certeza absoluta de que essa viagem será coroada 
de êxito para o engrandecimento dos dois grandes povos: 
a China e o Brasif (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodligues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR •. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores 
inicio estas palavras com a intenção de render tributo a exem: 
plar atuação da CPI do Senado que investiga irregularidades 
na Comissão de Orçamento. Essa Comissão, hoje- de notorie
dade nacional, entra para os Anais da Instituição Parlamentar 
como das mais profícuas, rumorosas e memoráveis dã História 
da Política da República. 

Na qualidade de um de seus membros, recebo cumpriw 
rnentos_por mi~ha participação ativa no trabalho dessa CPI, 
para a qual hOJe se volta a Nação inteira acompanhando de 
perto os passos de seus integrantes. O que me incumbe é 
tr~nsferir esses cumprimentos para o Setia~o Federal, pois 
fOI nesta Casa do Congresso que se tomou a decisão de insti
tuí-la para uma investigação tão profunda quanto impessoal 
e transparente. 

.- Por dever de justiça, não pode ser omitida, neste passo, 
mençáo à atitude eficiente, corajosa e isenta do- ilustre Presi
dente, Senador Jarbas Passarinho, que de forma serena, ma~ 
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intransigente com o compromisso em buSCã- da verdade, tem 
dirigido o árduo e espinhoso trabalho, até então, desenvolvido 
com denodo por todos os membros do Colegiada. 

Tem S. ExA demonstradO extraordinária habilidade e com
petência na condução dos trabalhos desenvolvidos pela CPI, 
agindo com firmeza e lisUra eni fOdo os momentos, impedindo 
generalizações injustas e_ inaceitáveis, -sem: contudá, _deSViar
se das investigações imprescindíveis e irielevantes _capazes de _ 
incriminar àqueles que, inquestionavelmente, Coffieteram deli-
tos e provocaram danos ao Erário. -

Por essas razões, a CPI está resgatando a credibilidade 
do Parlamento perante os eleitores de todo o País. · 

Esse_ objetivo está sendo atingido em sua plenitude: :de 
Norte a Sul do País ressoa o clamor popular cOntra as fraUdeS 
inumeráveis, já apuradas. Interpreto esse Movimento de opi
nião corno prova de que a Nação reconhece o valor inapre
ciável da contribuição da CPI para firmar o prestígio do siste
ma político democrático.-

Na vigência de todos os direitos e garantias con;stitUçio
nais, o processo tle apuração de tantas irr-egularidades que 
enxovalham os seus autores, decorre com uma transpa-rência 
que não deixa dúvida sobre a retidão e imparcialidade _dos 
Membros da CPI já célebre. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, percebe_-se-qué-río fllfzo 
da opinião pública, o Congresso, vistO comO peça inSubsti~ 
tuível da estrutura de poder da República, tende a sair engran
decido dessa experiência. Todos estamos convencidos que se 
trata de uma experiência inquietante e dolorosa, represen-
tando ·até agora um diagnóstico sombrio ãntes de_ cirurgia 
necessária, capaz de restaurar a sadde plena do paciente. Isto 
significa que o eleitor não abdica da esperança de ver o Con
gresso Nacional como um corpo saudável, imune à ação dos 
roedores. - ----- ----· 

O, espaço que os jornais, ã. TV e o rádio dedicam às 
atividades da CPI da Máfia do Orçamento reflete notável 
amadurecimento político da opinião pública. Nota-se uma in
teração entre esse e:spãÇO e o Vivo interesse dos lei_tores em 
conhecer os pormenores da investigação senato-1-lal. E, à mar
gem disso, percebe-se também que a CPI serve de binóculo 
por onde nossos patrícios vislumbram o Parlamento em sua 
justa dimensão de soberania. 

Esse inquérito, que é_ um episódio politico de_ recotihecido 
valor histórico, convence o eleitoradO ae qu~ __ 3-fnstituição 
Parlamentar tem competência suficiente para se depurar, ao 
mesmo tempo· em que pode depurar o sistema político de 
infiltrações abomináveis. 

Expostos à execração pública, os faltosos estarão conde
nados ao ostracismo perpétuo. Parece claro que nenhum indi
ciado, a partir da apuração de ates ilícitos praticados na mani
pulação de verbas orçamentárias, enco_ntrará abrigo na e§tru
tura partidária para tentar aproximação com o ·povo no intuito 
de lhe pedir votos. · 

As manifesüt.Ções de rua, que já começam a ocorrer em 
diferentes regiões metropolitanas, traduzem a proclamação 
de sentença que equivale a uma cassação de direitos políticos. 
Há indícios de que a opinião pública resolveu dar um basta 
à prática de fraude no exercício do mandato popular. 

Da atividade cotidiana da CPI da Máfia do Orçamerito, 
Srs. Senadores, ressalta o caráter histórico da missão que 
lhe foi oportunamente atribuída. Em phtneito lugar, porque 
as suas conclusões sígníficara:o o ju{:io _final ~ra certo ilúmero 
de aproveitadores do mandato popular. Em'~egundo lugar, 
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porque a meticulosa apuração de fraudes no Orçãmento, por 
manobras de grupos articulados para a prática de atas que 
ofendem o decoro parlamentar, estabelece uma linha divisória 
entre duas eras. 

Na era que está chegando a seu esperado fim, tornava-se 
possível a uni" Deputado a reeleição sucessiva sem nunca ter 
visitado os municípiõs onde se concentravam os maiores con
tingent.eS cte Seus·eleitorados. 

Garihou divulgação ampla, como fruto de revelações ·da 
CP! da Máfia do Orçamento, a descrição da técnica habitual
mente usada por um Deputado baiano, ao montar as bases 
de sua reeleição. Considerando desnecessário visitar muriícf
pios do interior de seu Estado, o Parlamentar reunia, em 
~alva,dor, os prefejtq~ çi§ suas cj.reas para o adiantamento em 
dinheiro, de acordo com o número de votos prometidos. No 
empenho de demonstrar extensão de seu poder, o Parlamentar 
abria um armár~o repleto de_ dinheiro empacotado- para distri

__ Q_uir a cada um de seus cabos eleitorais. Cõsturriãva -Segurar 
desse modo a reeleição. . . _ _ 

O método não falhava porque urna das contrapartidaS 
do apoio de cada prefeito era-· o ·enc:aminha.mento pi-eestabeR 
lecido de verb~_s para obras em seu município. No corpo a 

_ corpo, valia o dinheiro do armário. No cantata indireto, servia 
de chamariz o dinheiro do Orçamento da República, frau·dado 
na articulação diabólica que a CPI conseguiu pôr·a nu. 

Na era que se inicia-, ·a partir dos trabalhos da nunca 
suficienteniente louvada Comissão Parlamentar de_ Inquérito, 
será indispensável demonstrar ao eleitorado que a atuação, 
no Congresso, de uma candidato à reeleiçã,o deve produzir 
sempre uma folha corrida isenta de nódoas. 

Essa exigência do eleitorado brasileiro tem sido apresen
tada em comícios e marchas cívicas que empolgam as popula
ções de nosso-s-grande_s cep.tro.surbanos. Isso quer dizer que 
essa mobilização popular corresponde ao primeiro requisito 
para uma representação autêntica do povo brasileiro no Con
gresso Nacional. 

A autenticidade no exercício do mandato depende de 
um ato a_nterior, que é a escolha, a eleição do parlamentar. 
A boa escolha dependerá tanto do firme desejo de escolher 
o melhor, por parte do eleitorado, quanto de esclarecimento 
oportuno que lhe seja prestado por quem tem o poder de 
investigar o comportamento dos candidatos à eleição. 

No caso de reeleição, o Congresso há de investir-se no 
poder de impedir um novo apelo ao eleitorado por parte da
queles que, não tendo exercido com .lisura o mandato, insistam 
em querer reeleger-se. As CPI, do tipo da que hoje mobiliza 
o interesse geral dos brasileiros, representam uma forma efica~ 
de vigilância contra a entrada no Congresso de pessoas não
qualificadas para a função parlamentar: 

O inquérito parlamentar contra a máfia do Orçamento 
deixou clara uma coincidência que levanta fortes suspeitas 
sobre a ligação entre reeleição consecutiva de vários deputados 
e _a_ falta de decoro no exercício do mandato. E outra coinci
dência, não menos tenebrosa, revelou que muitos desses reeR 
leitos se articularam para fraudar o Orçamento da República 
mediante o emprego de táticas inqualificáveis. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA -É um prazer, Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Gilberto Miranda, V. 
Ex•, apesar de novo nesta Casa, tem tido uma grande partici
pação nos trabalhos parlamentares, em qualquer setor que 
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V. Ex~ ocupa;-e nessa ComisSãO,- v:-EX~ tein mostrado a 
sua tenacidade, a sua experiência, fazendo_ um excelente traba
lho para que ela cumpra a sua finalidade. A Nação brasileira 
está acompanhando passo a passo a participação de V. Ex•, 
assim como de outros companheiros, na CPI da qual fazemos 
parte, juntamente com o Senador Aureo Mello. Temos certe
za, nobre Senador, de que vamos atender à expectativa da 
maioria do povo brasileiro que exige a punição dós culpados, 
para purificar o-·nosso- Congresso Nãcional. V._ Ex~- também 
assinou o requerimento para a instalaçãO dessa ComissãO Par
lamentar de Inquérito, em que precisávamos, no· mínimo, 
de 27 assinaturas, e tivemos o apoio de ql.\ase 7Q Srs. Senado~ 
res. V. Ex• sabe que essa Comissão_ terá uril papel decisivo 
para demonstrar à sociedade brasileira a integridade do Con~ 
gresso Nacional. Como autor desse requerimento, mostrei 
que o Congresso _Nacional, há muito tempo; ã_prova as dota:-
ções governamentais sem ter condições de contestá-las. Temos 
condições, nobre Senador, através do PRODASEN, que está 
capacitado para desenvolver esse trabalho, de contestar essas 
contas. V. Ex', grande empresário nacional, certamente, ao 
receber uma fatora na sua empresa, não irá pagá-la imediata
mente sem antes verificar se está correta, pois, caso não agisse 
dessa maneira, a sua empresa iria à falência. É isso justamente 
que está acontecendo no Congresso, que tem sob sua responsa~ 
bilidade a aprovação do Orçamento_ da União. Controlamos 
apenas 3% desse Orçamento; o resto está nas mãos dos tecno
cratas, da burocracia, são as caixás-pretas. Eu 'já'di'Sse, inclu
sive, Senador Gilberto Miranda, que qualquer Ministro da 
Fazenda que tentar manusear essa caixa-preta está fadado 
a cair pelas forças ocultas, que são fortíssimas e que V. Ex~ 
conhece muito bem pela posição de destaque de que goza 
no cenário nacional, na área empresarial e hoje como Senador 
da República. Congratulo-me com V. Ex•, pois a pr~ocupação 
que traz a esta Casa é de todo o Congresso NacionaL Temos_ 
certeza de que chegaremos a um denominador comum. Não 
vamos_ prejulgar. Não vamos condenar sem ter as provas. 
Mas, graças a Deus, pela competência de V. Ex~ e da Comis
são, já chegamos a algumas conclusões_ em relação a algumas 
pessoas que estão envolvidas. Vamos trabalhare, com certeza, 
sob o comando do Senador Jarbas Passarinho, na Presidência, 
e do Deputado pernambucano Roberto Magalhães, na Relato~ 
ria, vamos chegar a bom termo honrando o nosso mandato, 
esse mandato sagrado que o povo brasileiro delegou a todos 
nós. Parabéns a V. Ex• 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte 
de V. Ex' Lembro-me de que eu ainda não era Senador e 
vi V. Ex\ na televisão, dizendo:_ "Quem não_sonegã iieSte 
Pais? Quem i)ão_ omite IJ,est~ ~aís?_Que$ ~ão falta cqm._ uma 
declaraç-ão tão justa e séria como d_everia ser:?" Vi e acompa
nhei a vida de V. Ex~ sendo vasculhada. 

Hoje, essa Comissão tem a oportunidade de investigar 
as contas de todos os membros das duas Casas. Assim, devería
mos propor que se fizesse, pela Receita Federal, uma revisão 
das declarações de Imposto de Renda e das contas bancárias, 
nos últimos cinco anos, de todos aqueles que ocupam uma 
cadeira no Congresso Nacional. __ 

Tenho visto a atuação de V. Ex~ na ConiíSSãO~-óem como 
a do Senador Iram Saraiva, do Senador Elcio Alvares, do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que hoje ocupou a tribuna 
para um-breve comunicado- conversando com S. Ex .. sobre 
o assunto, ouvi de S. Ex~ que essa ComissãO não pode passar 
. do tempo estabelecido. 

O Deputado Lázaro Barbosa e eu fizemos um requeri
mento na semana passada e o entregamos ao Plenário da 
CPI, pedindo-lhe que, se possível, o votasse e que se fizessem 
relatórios parciais; para que houvesse tempo de enviá~los â 
Casa pertinente, para Ser encaminhado à respectiva Comissão 
de Constituição e Justiça, onde o parlamentar seria julgado 
pela falta ou não de decoro. Dessa forma, ainda neste ano 
legislativo, o -processo se·na mandado de volta ao plenário 
e o parlamentar seria julgado. 

Espei:o que o Presidente da CPI, Senador Jarbas Passa
rinho, que também demonstra simpatia por esse requerimen~ 
to, coloque-o em votação, porque ele é muito importante. 
Se de,ixarmos uma laranja podre dentro de um saco fechado, 
a tendência é que ela contamine o resto. 

Na visita que_ il_6s, membros da subcomissão de que faço 
párte, fizemos aó Triburial de Contas da União, ouvimos do 
seu Presidente, MiniStro Carlos Átila, a- informação de que 
essa Casa tem investido muito em treinamento de pessoal. 
Mas não basta o treinamento: é necessária a contratação de 
pessoas capacitadas, de mais auditores, porque, sem pessoal 
treinado e preparado no serviço público, e enquanto -o Estado 
estiver presente na ecoiiorilia da forma violenta como tem 
estado nos últimos trinta anoS, dificilmente teremos condições, 
como disse V. Ex~ no seu aparte, de saber se o dinheiro 
foi aplicado ou hão. 

Ntima pequena vista sobre dados relativos a três entidades 
filantrópicas no Estado de Minas, que receberam dinheiro 
de dotações feitas por ffite:finédio de emendas de um Parla
mentar, um Deputado d;:~.quele Estado, chega_mos ~-conclusão 
de que as notas eram preenchidas pela mesma pessoa, mas 
de firmas diferentes; tudo praticamente igual e no endereço 
do referido Deputado. 

Creio "que éssa prática· iiãO -pode cOntinuar, Senador Ney 
Maranhão. Enquanto isto ocorrer, teremos hospitais públicos 
com falta de remédio, a população com falta de emprego, 
ausência de dignidade no emprego, saúde, educação, casa. 
E por quê? Porque o- empresã-Hãd6, (iue teria condições, que 
tem condições, sonega seus impostos, o que torna difícil para 
o Governo, efetivainente,-realizar toda a obra de que se ne~ 
çessit3:. _ 

Agradeço o aparte de V. Ex• Espero c}ue continue na 
Comissão da mesma maneira, apontando os erros da forma 
interessante como sempre o faz, aplícandó --ditados do Nor
deste, o que lhe dá um brilho próprio. à maneira- do Senador 
Jarbas Passarinho. 

Voltando à peça do meu discurso, gostaria de dizer que, 
naturalmente, inspira dúvidas sobre a boa conduta o parla
mentar que mantém distanciamento sistemático de suas bases, 
ignõra as--rtivindica:çóesde seus-e1eitore-s-e,-ao-nresmo-tempct. 
exterioriza sinais de riqueza incompatíveis cOm os Proventos 
de sua representação. ... -

Parece evidente que a vigilância do Congressó sobre seus 
membros não pode ficar na dependência de inquéritos aleató
rios. Antes, deverá obedecer a normas estabelecidas de acordo 
com a douta experiência legíslativa de ambas as suas CasasA 

_ É fato reconhecido que, não fosse o acaso de denúncias 
que poderiam jamais ter sido feitas, não se teria desencadeado 
a febril atividade da CPI do drçamento na apuração dessa 
montanha de irregularidades. Movido por decisão política ina
balável, o Congresso Nacional poderá tornar eficaz a vedação 
de todas as bre_chas utilizáVeis por cOrruptos para colocar em 

. bolsos particulares recursos públicos de grande porte . 
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Sr. Presidente, Srs. sena-dores, recordO os coinprorriissos 
do Legislativo com a parte da população que se acha encur
ralada no quarto extrato social. Insisto que torna ainda mais 
obscuro esse sombrio pano ·cte Iundo a presença, em nossa 
força nacional de trabalho, de mais de 40% ~e pessoas <:uja 
remuneração mensal não ultrapassa dois salários mínimos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me y. Ex~ um_ apa-r:te-, 
Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA-'- Será um prazer, Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Gilberto Miranda, 
infelizmente, não pude acompanhar íiúegrafmente o pronun~ 
ciamento de V. Ex•, devido a outras obrigações aqui na Casa, 
mas gostaria de manifestar também a opi.n~~o favorávei_a que 
tivéssemos, no LegislatiVo, uriúi pósSíbilidade maior de fisca
lizar esses atos nãb só do próprio Legislativo, mas também 
do Executivo. DU:ralife-o periado da COnstitUinte-, teri.tei críár 
uma auditoria para qUe o Legislativo, com pessoas comp-e
tentes, nomeadas pelo próprio Legislativo e detentoras de 
um mandato que lhes permitissem ficai' isentas de- pre-ssões, 
tivesse_ a possibilidade de fazer esses exames e o acompanha
mento dos fatos. V. Ex• tem razão quan-do diz que esses dois 
grandes episódios de que o Legislativo tem _partiéip-ado -
o que resultou no impeacbment e agora ~na C~I df? <?~~~~~f!tO 
- foram resultantes de denúncias feitas por pessoaS de fora, 
sem qualquer ligação com a área- de investigaÇãO _do Exec~utivo 
e do Legislativo. V. EX~ pode observar Que as denúncias que 
originaram esseS dois fatos aos quais me referi,_ partirain do 
Sr. José Carlos Alves dos Santos e do Sr. Pedro Collor de 
Melo. Onde está a fiscalização que deveria ser realizada pelos 
órgãos institucionais da República? Onde estão os fatos que 
foram apurados, jogados perante eles e que não tiveram o 
retorno necessário? Quantas CPh foram procedidas aqui no 
Congresso que seguiram os indícios de que havia algo errado; 
que encaminharam fatos à Procuradoria, ao Tribunal de Con
tas, que por sua vez os remeteram às comarcas do int~!'i-~r 
dos diversos Estados que estavam envolvidos -na questáo e 
sobre os quais até hoje não obtivemos respostas? De forma 
que esses órgãos institucionais de fiscalização d-o Estado estão 
falhando, e nós temos que buscar soluçôes para encontrar 
caminhos que nos permitam não estar aqui dependendo, a 
ordo com urna oportunidade, uma vingança qualquer ou urna 
maneira de sair de um crime maior para responder por um 
crime menor, mas que-são as que ptõpíciaram o que estamos 
vendo hoje e o que vimos num passado recente. Port:mto, 
é a opiniãO que desejo fazer inserir rio pronundamento de 
V. Ex• que, como· sempre, faz um levantamento com muita 
eficiênciã, com muita eficáciii, levando sugestões que poderão 
ser aproveitadas posteriormente. 

O SR. GILBERTO.MIRANDX·- Agradeço o aparte 
de V. EX', que, como sempre, contribui inuit:O -par~ cõ~ __ os 
meus pronunciamentos. - ---- -

Tenho acompanhado, nesta Casa, nos quase onze meses 
que aqui estou, a atuação de V. Ex~ Percebo, Senador, que 
na maioria -das vezes estamos em lados diferentes. V. Ex•, 
com sua integridade e seriedade, com o conhecimento dos 
Regimentos, da vida nacional e das causas públicas, tem defen
dido sempre o Presidente da República com a lealdade que 
lhe dedica; defende-o todas as vezes que estou na tribuna 

. e ~aço algumas colocações que - de acordo com a visão 

de V. EX~ --ferem o Presidente, mas V. Ex<' nunca falta 
com aquele respeito que lhe é próprio. 

Também tenho admirado muito, nos últimos meses, o 
cOnipoftamehtO- de V. Ex~ que --..:hão s_ó corilci -pai- de um 
Deputado, hoje Ministro, mas-também como Senador- não 
assomou à tribuna da Casa para sair em defesa de um_ Minis
tério - cujo titular hoje é seu filho - vítima- de ataques 
levianos por parte da imprensa. 

Quando recebi aquelas denúncias de que haveria irregula
ridades em licitações do Ministério, procurei V. Ex•, que con
seguiu com que eu tivesse, o mais rapidamente possível, acesso 
a todo e qualquer tipo de informações, e pude constatar que, 
realmente, as denúncias eram vazias. Com relação a isto~ 
nas duas ocasiões em que estive com o hoje Ministro Juta~y 
Magalhães Júnior, sem dúvida, o prazer foi imenso, pois S. 
Ex~ apresentou-me cópias de tudo, provando que a licíta~ã? 
tinha sido a mais clara e a mais aberta possível, tendo possibi
litado ao perdedor da mesma a oportunidade de se defender 
e de impugná-la. Mais,- sen_ador: se t<?d~s __ fiz:ess.e~ co~o o 
Sr. Ministro do Bem-Estar Social, que ao assmar e destmar 
ver_bas para determinado Estado ou Município divulga a notí
cia em A Voz do Brasil ou em qualquer outro órgão de comuni
cação, nenhum Parlamentar, lobista ou outra ·pessoa diria 
que conseguiu esses recursos em virtude da influência que 
exerce sobre algum Ministro ou pessoas d~_ outro escalão. 

V. Ex• tem toda a razão, não podemos mais depender 
de denúncias ou de informações de terceiros. Precisamos, 
de uma forma ou de outra, conseguir dos responsáveis pela 
tarefa de investigar para onde vai o dinheiro público - no 
caso, os Tribunais de Contas dos Estados, dos Municípios 
e da União- que realmente cheguem lá, averigúem os f~tos 
e que tenham pessoal suficiente para fazer os tevantame~~os. 
Não podemos continuar desse jeito. Como V. Ex~ afirmou, 
é muito- ímportante darmos início a uma investigaç-a.-o- abran
gente, não necessariamente uma CPI. Entendo que outros 
órgãos poderiam iilquitír~o Executivo e o Judicíário também. 

TOdos têm medo de falar no Judiciário. Estou aqui nesta 
Casa há 11 meses, tenho visto propostas de Senadores que 
resiStiriam .a tudo, de Deputados que resistiriàm a qualquer 
investigaçãO, mas--quarido se propõe urna ter que venha a 
investigar esses órgãos do Poder Público_exclui-se o Judiciário. 

Acho que não temos que ter medo do Judiciário, pois 
lá se encontram Desembargadores, Juízes, Promotores,Minis
tros da mais alta competência e da mais alta seriedade. E, 
como em qualquer outra profissão, também, há os que, às 
Vezes maculam a instituição judiciária. Mas, nem por isso, 
deverÍamos nos omitir etn rela-ção àquela instituição. Teremos 
grandes surpresas como as que ocorrem agora nõ Rio de Janei
ro· com todas essas falcatruas do INSS. 

Agradeço a Vt. Ex~ pelo aparte. 
Diante desse quadro, cumpre ao Congresso erguer e con

servar as barreiras intransponíveiS a esSa prática, habitual, 
do -assalto de marginais aos cofres públicos. 

Era o qut!:-tinha a dizer. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior- ·Sr. Presidente, peço a 
palavra para urna breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Tem V. 
Ex~ a palavra na forma regimental. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP - GO. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr .. Presi
dente, Srs. Senadores, esteve, ontem, em Goiãnia, O Sr. 
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Ministro da Saúde, Henrique S3i1tiHo. Naquela ocasião S. 
Ex~ assinOu uin cónvênío com a prefeíúira ·daquela Capital, 
através do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, para 
atendimento a gestantes e a menores subnutridos. 

Gostaria- de evidenciar aqui dois aspectos desse evento 
que julgo bastante importante para o Brasil, pois vém em 
benefício do polimento de duas arestas das mais cortantes 
do poliedro social que hoje encaramos neste País. 

O primeiro deles tenta justamente ameriizar o gravíSSiffio 
problema da desnutrição. Sr. Presidente, recordo-me de um 
artigo que ,li em uma revista científica, escrito por um pesqui
sador do Estado de Pernambuco. Trata esse artigo das seqüe
las que a desnutrição, durante os períodos de gestação e do 
primeiro ano de vida, traz por toda a existência do subnutr~do. 
Porque compromete o cérebrO, o indivíduo passa a ser um 
meio cidadão, que não poderá, ao longo de toda a sua existên
cia, exercer plenamente as atividades que dignificam todo 
ser humano. Esse estudo, absolutamente importante, deveria 
ser de leitura obrigatória para todos aqueles que têm alguma 
responsabilidade social. Pois bem:, o convênio assinado pelo 
Ministro da Saúde e pelo prefeito de Goiâniã., Darei Accorsi, 
contribui para minorar o comprometimento Cere-bral da àian
ça pela desnutrição. 

Gostaria ainda de ressaltar que essã transferênCia de re
cursos é feita pelo repasse do Fundo Nacional de Saúde direta
mente aos Fundos Municipais, sem intermediação de qualquer 
natureza~ e, no caso· específico; de um Ministro-absolutamente 
correto para um prefeito que também tem, ao longo de sua 
vida, demonstrado um apreço muito grande à honestidade 
em relação ao dinheiro público. 

Deve-se louvar aqui essa metodologia de transferência 
direta do Fundo Nacional de Saúde, para os Fundos Muni
cipais da Saúde permitindo aos municípios economizar com· 
a aquisição direta e local dos alimentos que serão entregues 
às gestantes e aos m~nores subnutridos, o que proporciona 
maior aproveitamento dos recursos públicos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Irapuan Costa Júnior, 
o Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice-Pre~idente, deixa a 
cadeira da presidência, é ocupãda pelo Sr. Beni V eras, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Aureo Mello. 

OSR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
guinte discurso- Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não gostaria de passar por esta sessão sem 
antes registrar aqui uma campanha que se vem avolumando 
contra os aposentados de todo o País. 

Tenho observado notícias, inclusive em jornais-de grande 
tiragem, sobre as despesas com aposentados_ Diz-se que gas
ta-se mais com aposentados do que com os funcionários no 
exercício -detive de seus encargos. Sr. Presidente, essa~ uma 
asseveração que poderia até retratar a verdade, mas, ao mes
mo tempo, ela não signifíCaria ulna observação de justiça_ 
Primeiro, porque na Constituição de-1988 foi éônseguido aos 
aposentados o direito de equivalência aos funcionários em 
atividadc; segundo, porque· o que se atribui ao aposentado 
brasileiro é um direito conquistado por ele através do seu 
trabalho, do desconto mensal nos seus proventos_ para,que, 

. ao término do prazo que a lei determina, ele possa. d~sfruta~ 

um pouco Uo descanso ou do prêmio que constitui a aposenta
doria. Isso é a eie prOporcioOado para que ele venha a ter 
um tratamento condigno e adequado, considerando-se princi
palmente a sua idade e as suas condições físicis. É justamente 
neste período, entre 65 e 70 anos, que ele mais necessita 
de apoio financeirO, de uma situação que lhe permita encerrar 
os seus dias e desfrutar a sua velhice de maneira racional 
e condigna. 
- HoUve ate um ministro que andou- saindo-se:-em Estado 

da Federação, com essa queixa, cOmo se fosse um choramingas 
qualquer _protestanáO contra ás aposentádos. Ele que apa
renta, pelo seu invólucro físico, todas as peculiaridades do 
senil e dt? homem que já ultrapassou até as condições físicas 
imprescindíveis para que possa exercer uma atividade eficiente 
e capaz. E, no entanto, Sr. Presidente, isso é uma grande 
injustiça, principalmente praticada por esses homens que fa
lam_ da boca para fora, porque do bolso para dentro costumam 
ser homens moiros ricos e têm uma situação financeira que 
não pode ser abalada, a não ser que haja algum cataclismo 
ou algo parecido. 

E muito fácil uril indivíduo rico, um velho rico, profligar 
a sitUaçãO de um velhO pobre, aposentado. No entanto, isso 
é- muito difícil para o· aposentado ouvir e sentir, porque ele 
é que sabe o quanto trabalhou, as atividades que exerceu, 
a sua capacidade, a sua luta, para, no fim, vir a ter sobre 
a sua cabeça a espada de Dârnocles, ameaçando, principal
me-nte a:gQra ·com a fase de Revisão Constitucional, a sua 
segurança, a sua estabilidade c a s_ua tranqüilidade. 

Por isso, Sr. Presidente, o meu protesto contra essa cam~ 
panha sórdida, insólita, injusta e desumana que se vem fazen
do contra os aposentados de todo o BrasiL 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguiÕte discurso-) --Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, 
o sentido e o ritmo da história da formação do Brasil estabele
ceram-se sob o signo.auri sacra fames (sag~ada fome do ouro). 

Lope de Vega, referindo-se aos conqüistadores da Amé
rica: Latina, escreveu que "de religião, apenas a fachada, pois 
o que procuravam mesmo era prata e ouro". 

Não os animava, portanto, a pátria nova, a famnia, a 
honra, o trabalho, a honestidade nem a fé~ animava-os o 
tes_ouro escondido. Para encontrar o tesouro, tudo era válido 
e a natureza era objeto de depredação. 

As conseqüências dessa atitude, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, plantaram-se profundamente na cultura nacional, 
e s_eus malefícios, de modo particular no que diz respeitO 
ao trato da natureza, apenas vagarosamente a nação começa 
a perceber. 

Quero referir-me especialmente ao que vem ocorrendo 
com o_iío São Francisco. o- rio São FranciSco, hoje, mais 
aceleradamente do que ontem porque mal tratado sempre 
foi, está sendo lamentavelmente vítima da exploração irracio
nal dos seus re~'="rsos e das riquezas- do ecossistema de suas 
margens. _ _ _ 

No mês de outubrO último, a imprensa divulgou com 
destaque _o relatório elaborado por quatro peregrinos da Dio
cese de_ Barra, Bahía, que percorreram os dois mil e setecentos 
quilómetros do rio, desde a nascente, no Parque Nacional 
da Serra da Canastra, no Estado de Minas, até a foz, na 
cidade de Penedo, no Estado de Alagoas. De a~ordo co~ 
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o relato dos peregrinos, o gra~ de degradação encontrado 
foi superior ao esperado, e concluem afirmando que "o Velho 
Chico está morrendo". 

De fato, a única extensão atualmente protegida são os 
vinte e cinco quilômetros da nascente percorridos dentro do 
Parque NacionaL Cerca de cinqüenta metros após a divisa 
do Parque, contra o _rio começam as ágresSões próvoc3das 
pelo garimpo de diamantes, aumentadas, logo em seguida, 
pela primeira carga de esgoto urbano se!ll tratamento, o da 
cidade mineira de Margem Bonita. A partir -de-SSã-Ciâ3de, 
o problema repete-se por mais noventa e duas cidades, pois, 
das noventa e sete que são banhadas pelo rio, somente cinco 
possuem tratamento de esgoto: · 

A poluição que vem matando o ~ão Francisco ~'é resul
tado da cultura do desprezo pela coisa pública que, no Brasil, 
acomete ricos e pobres". 

É preciso denunciar o processo que está levando o São 
FranciScO ---pai: a a mOrte~ para -que esse: caminho se reverta 
através de uiria mudança de mentalidade. -

Rev-erter" esse prOcesso e redirecionar a história é uma 
tarefa urgente e exige -profunda mudança de mentalidade, 
com a participação de toda_ a s_ocíedade, não apenas nos seg~ 
mentos hoje denominados ecológicos ou alternativos. 

O progresso económico é necessário, mas será fátuo se 
tiVer comO horizonte apénas o presente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR~ PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a pala~ra 
ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

Da nascente até a divisa- com o_ Estado da Bahia, os 
afluentes são identificados pela população pelo tipo de polui~ 
ção que apresentam. Assim, o Paraopeba está poluído por 
dejetos resultantes da mineração; o Rio das Velhas, além 
da mineração, contribuem para poluí~ lo o esgoto industrial O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 

seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, e urbano; o Paracatu está inquinado pelo garimpo; o Pardo a pesca no Brasil já viveu "tempOs m-ais affienoS,-tempos menos 
está assoreado; o Pandeiros vem sen-do prejudicado enorme~ amargos, tempos em que era "doce morrer no mar". 
mente pelo desmatamento das margens e pela destruição das Hoje é muito amargo viver no mar, e muito penoso--víver 
lagoas ribeirinhas; e o rio Verde Grande, antes de desaguar do mar, tirar do mar 0 seu sustento, fazer do mar 0 seu 
no São Francisco, abastece de água cento e quarenta e três ganha-pão. 
fazendas. Cada fazenda retira a água suficiente parã. suas -la~ Pelo menos é o que sentem e acham os homens que 
vouras irrigadas, em força do que, em algumas épocas do vivem da pesca artesanal em Santa Catarina e que se vêem 
ano e em detenninados trechos, o rio seca. A utilização indis- ameaçados de se transformar em meras peças ornamentais, 
criminada da água para irrigação provoca o mesmo problema para compor as fotos típicas e os flagrantes exóticos dos turistas 
no rio Gorutuba, em Minas, e 'no rio Salitre, em Juazeiro, na Bahia. que procuram hoje as praias catarinenses. 

Relegados a meros coadjuvantes no processo produtivo, 
Todos esses problemas, aliados à baixa pluviometria e explorados pela ganância dos atravessadores, esmagados pelo 

à arenosidade dos_ terrenos da região, já deixam an.tever a poder de fogo das empresas de pesca industrial, 0 pescador 
possibilidade de desertificação de alguns espaços ao longo artesanal de Santa Catarina corre 0 iisCo real de se tornar 
do caminho percorrido. 

No que diz respeito à produção de peixes, oS dados tam~- uma peça folclórica, U:rii elemento plástico pára integrar a~ 
bém são preocupantes. Segundo estudiosos da ictíofauna do estética kitsch das fotografias de turismo. 

Existe, inegaVelmente, uma poesia envolvendo a ativiSão Francisco, na região de Três Marias, a possibilidade de dade pesqueira. A mesma poesia que inspirou Dorival Caym-
pescar surubim, dourado ou pacanha, espécies outrora abun- mi inspirou também a Hemingway, pois a luta d6 homem 
dantes, caiu em trinta por cento nos últimos dez anos. Estima- contra o mar, em busca do seu sustento é, inegaVelmente, 
ram esses estudiosos que tal fato pode ser estendido a todo um dos temas mais fortes dentro do repertório da experiência 
o São Francisco, pois a construç-ão de barragens, a derrubada humana em todos os tempos e em todos os lugares. das matas ciliares, o secamente das lagoas marginais- ~s_tes Mas, em que pese o heroísmo e apesar da poesia, é fundaverdadeiros berçários para os alevinos- e a pesca predatória 
vêm ocorrendo em toda a sua Extensão. mental que se dê ao pescador artesanal condições dignas de 

vida, é indispensável que ele receba um mínimo de apoio 
A bacia hidrográfiCa- do São Francisco possui seiscentos ao seU- trabalho, como- Um ato de respeito ao Homem, até 

e quarenta mil quilómetros quadrados, onde têm se-de quatro- mesmo como uma homenagem à poesia que Sua ativídade 
centos e cinqüenta Municípios, abrangendo território de cinco inspir~. _ · _ 
Estados: Minas Gerã.is, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergi~ Aliás, pouCa Poesia lhes resta, depois de se verem obriga-
pe. Cinqüenta e oito -por cento do curso do São Francis-cO dos a entregâi todo o- resultado de um dia ou urna noite
passam pelo Polígono da Seca e, em toda a região banhada de trabalho insano ao atravessador, que o espera na praia 
pelo rio e por seus afluentes, vivem treze milhões de habitan--- --elhe paga menos de um quarto do valor que irá cobrar, 
tes, aproximadamente dez por cento da população brasileira. depOis, das peixarias e dos feirantes da cidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não estou trazendj1.f.SSeS Não sobra espaço para a Poesia quando o tema t! expio~ 
dados e observações para posicionar~me coritra-ci desenvol~ ração do trabalho alheio. Não resta tampouco muita paciência 
vimento da região. Apênas··quero alertar para a necessidade para a contemporização~ pois aqui se trata de uma injustiça 
urgente de ordenar -'O--desenvolvimento, de tal modo que se a ser sa_nada pelos poderes públicos e não apenas de um deter~ 
produzam e se colham fru_tos, mas preservando os reCl..lrsos minismo qualquer que predestinasse aqueles descendendes 
do meio ambiente e favOrecendo sua renovaçãO. dos açorianos às_ condições de vida em que hoje se encontram. 

Hoje, diferentemente do qUe acOiitecia na época dos coo- Aliás, aço ria nós que não inerecerain o mesmo tratamento 
quiStadores portugueses e espanhóis, existem recursos tecno;. que-o Brasil reservou para os outros imigrantes, italianos e 
lógicos, inteligência- e sensibilidade para trabalhar a natureza alemães, que aqui chegaram anos depois e que, naturalmente, 
e fazê-la produzir, respeitando e cultivando suas leis de rena~ puderam prosperar social e economicamente porque partiram 
vação. de patamares bem mais altos. 
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· É verdade que os açorianos que povoaram -o litoral sul 
do nosso País não mereceram de nós brasileiros o mesmo 
tratamento desumano_que se deu ao negro. Menos ainda que 
os açorianos, os negros aqui" chegaram sem nada, nem mesmo 
nome ou identidade e fora~ vep4!_c_lqs qas praias como merca
doria. Continuaram sem-rulda com o passar dos anos e, nato· 
ralmente, os seus descendentes, ou a esmagadora maioria 
deles, ocupam hoje os últimos deg[~us d.a escala social Não 
há qualquer determinismo à explicar tais diferenças. Há, sim, 
uma enorme diferença de tratamento, uma d!scrirninação que 
começa nas próprias políticas públicas, curiosamente pouco 
preocupadas em promover a ascensão ~igualitária de todos 
os cidadãos e cidadãs em nosso País. Há uma desigualdade 
que perdura entre nós, apesar"'do grande esforço de todos 
os que, partindo das áreas periféticas da sociedade, souberam 
vencer e superar tantos e tão grandes obstáculos. 

Os descendentes dos açorianos que hoje se_ 9cupam da 
pesca artesanal em Santa Catarina estão a merecer um trata~ 
menta especial, também, por parte das autoridades bra_sileiras. 

E, para tanto, não precisarfamos, talve~. críar noVç:>s me~ 
canismos de apoio à pesca artesanal: Bast:;tria reeditar alguns 
instrumentos que, como O Programa de Extensão Pesqueira, 
foram desativados juntamente com a extinção da SUDEPE, 
deixando os pescadores abandonados à própria sorte. 

O PESCART foi um programa & apoio ao pescador 
artesanal que existiu até há muito pouco tempo. enquanto 
não foi dcsatívada a SUDEPE, a Superintendência do Desen-
volvimento da Pesca. · 

Tratava-se de um programa governarriental, que treinava 
os ffihos dos pescadores no manejo e n~ -manu-tenção dos 
barcos, estimulava a organização dofõ produtores em coopera~ 
tivas, firlanciã.va a aquisição de material de pesca, mantinha 
escolas de pesca em todo o Brasil, e atl:'aya aolo_ngC? de todo 
o litoral e em áreas_ de pesca fluvial junto aos nossos gra_nd_es 
rios. --

Mas tudo isto está hoje desativado, pois o governo de 
Fernando Collor não considerou que esta fosse uma área de 
atividades capaz de merecer os cuidados da nação. 

Abandonados pelo Governo, entregUes à sanha especu~ 
lativa dos atravessadores, desestimulados e pouco interessados 
em se organizar, deixarn~se explorar vergonhosamente en
quanto se matam, literalmente, para garantir o sustento dos 
seus. Se matam literalmente, porque a falta de treinamento 
os torna vítimas privilegiadas de acidentes de trabalho, _quase 
sempre fatais, quando se está no mar. -

Assim como a falta de equipamentos, como por exemplo, 
a falta de geladeiras e frigoríficos ((ué lhes permitiriam estocar 
melhor o produto de seu esforço, os deixa hnpotentes e indefe
sos frente ao especulador e ao intermediário melhor apare
lhado; a falta de capacitação os deixa escravizados ao h_ábito 
tradicional e à repetição acrítica de_ procedimentos, sem per~ 
mitii· qualquer avanço em termos de melhoria qualitativa ou 
de aumento de Produtividade. 

Ao mesmo tempo é inacreditável que uma atividade assim 
tão pouco assistida ainda seja chamada a contribuir para os 
cofres_ do Estado com um seguro _obrigatório que irá onerar 
ainda mais os seus já numerosos encargos. o-estado que parece 
ter perdido a compctênci<i. de lhes prestar assistência, tem 
sabido ser muito competente no momento de arrecadar e 
cobrar. 

Ê inadmissível ainda ver·s~ o pescador artesanal de Santa 
. Catarina sendo destruído pelo fluxo turístico que lhes invade 

as áreas de pesca com seus barcos de n::creio lhes ameaça 
obstruir os canais de comunicação que levam o camarão e 
o peixe para dentro da Lagoa da Conceição. Porém, menos 
-ãdmissível ainda, é y_er o pescador artesanal explorado pelos 
atravessadores, verdadeiros parasitas que lhes consomem as 
forças e lhes impedem o crescimento: 

De fato, uma recente matéria publicada no Diário Catari
nense dá conta de uma meia dúzia de atravessadores, que 
vive às custas do trabalho do pescador artesanal catarinense 
e que tem feito todos os esforços para que nada seja alterado 
nesta relação que tanto bem tem feito aos intermediários. 

A mesma matéria, lembra também a dedicação quase 
atávica co-m qcre·os pescaâores desenvolvem as suas tarefas. 
Apesar de todas as dificuldades, apesar dos atravessadores. 
apesar do descaso das ~utoridades. apesar da invasão dos 
turistas, apesar de tudo, enfim, nenhum pescador pensa em 
largar a profissão. 

Certamente há nisto um elogiável amor à arte, um indiscu
tível apego ao mar, mas também existe nisto uma impossi-. 
bilidade quase física de provocar algum tipo de mudança, 
uma absoluta falta de perspectiva ou de antevisão de dias 
melhores, uma descrença em sua própria capacidade de luta, 
uma falta, enfim, daquilo que se chama esperança. 

Que as autoridades do Estado de Santa Catarina olhem 
com inais respeito para o cidadão pescaaor artesanal para 
que o seu exemplo de trabalho e dedicação possa merecer 
a recô-mpensa de uma j1,1sta rerriuneração. _. 

- --As aUtoridades federais, por sua vez, precisam repensar 
os motivos que as levaram a desativar o Programa de Pesca 
Artesanal, o PESCART, instrumento comprovadamente útil 
na promoção social de todos os que tiram do mar o seu sus-
tento. , 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso N;tcional está convo_cado para 
hoje _às 15:00 horas, destinado à votação do parecer da Çomis
são de Constituição. Justiça e Cidadania dos destaques relati~ 
vos ao Projeto-de Resolução n9 1, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Nada mais havendo 
a tratar, a·Presidência vai encerrar __ os trabalhos, desigmindo 
para a sessão.ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROjETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 175, DE 1993 
(Em regime de urgência, os termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Lei da Câ1para 
n' 175, de 1993 (n' 4.153/93,.t1a.Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que inclui a categoria fw1cional 
de Agente de Portaria no Anexo X da Lei n• 7.995, de 9 de 
jaheiro de 1990, tendo 
- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: ~enador 
Pedro Teixeira, em substituição â Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tennus do art. _336, c, do 
Regimento InternO} 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei çiq_ Senado 
n" 135, de 1993 ~Complementar, de autoria do _Sena-dor 
Pedro Simon, 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 nú'!nciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômi_cos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônõma, corno pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 59, DE 1993 

(Em regime de urgência, ri.os terinos do art. 336, c, do 
Regimento Intern_o j · --

Discussao~-e-m 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, ten
do 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituiÇâo à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável 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 urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

DiscussâO, e"i:fi turno único, do 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 Exteriór 
Brasileiro, as Carreíras de Oficial de Chancelaria e de Assis
tente de Chancelaria, e dá outras providências_._(Dependendo 

· de pareceres das ComisSões de Constituição, Justiça e Cidada
nia; e de Assuntos Econômícos.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 115, DE 1992 

Votação, em turno único, ~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 Cidadania. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172, 

DE 1992- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 172, de 1992- Complementar, de autoria do senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato 
do disposto no § 29 do art. 192 da CoristitiJ,ição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 194, de 1993, da Comissão-
-de Assuntos Económicos 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 62, DE 1990 

Díscussão, ·em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
~ n' 62, de 1990 (n' 3.516/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção 
e repressão- dõ crime organizado, tendo 

Parecer, sob n9 381, de 1992, da Comissão-__ --
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos 

-feriDOs do substitUtiVo que apresenta. 

-8-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 102, DE I993 

Discussão, em turno único, do Projeto -de Resolução n~ 
102, de 1993 (apresentado pela Comissão âe Assuntos Eeonô
micos como conclusãO de seu Parecer n9 367, de 1993), que 
autoriza a Prefeitur~ dO Município de Guarulhos (SP) a contra
tar operação de crédito, com o Banco Econômi® S.A., no 
valor de até quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros 
reais. -

-9-
~ PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 103, DE 1993 

DiscusSão, enflurno único, do Projeto de Resolução n9 
!03, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 368, de 1993), que 
autoriza a Prefeiturã Municipal de Faxinai do Soturno (RS) 
a contratar Operação de crédito 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. 

-lO
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 104, DE 1993 

Discussão, em tulno único~ do Projeto de Resolução n9 
104, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos cOmo conclusão de seu Parecer n9 369, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a Contratar 
operação d~ crédito junto ao Banco do Estado do Parã.ná 
S.A - BANESTADCJ, no valor de trinta e dois milhões 
e cento e_ setenta mil cruzeiros_ reais, dentro ._dq Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano~ PED U, para execução 
de projetas de infra~estrutura urbana, naquela municipali
dade. 

-li
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 105, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de 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 Ivaí (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de oito milhões de 
cruzeiros l-eais junto ao Banco do Estado do Paraná - BA~ 
NESTADO. 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 18 10593 

-12-
PROJETO DEI{ES-ÕLUÇÃO 

N• 106, DE 1993 

Discussão, em- turno único;~do Projeto de Resolução n9 

106, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como-conclusão de seu Parecer n9 371, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito jUnto ao Banco do Estado do Paraná 
- BANESTADO, no valor de duzentos e sessenta e nove 
milhões, oitocentos e trinta e nóve ritil e novecentos cruzeiros 
reais, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano-PEDU. 

-13-
PROJETO DE RESÓLÚCÃÓ 

N• 111, DE 1993 

Discussão~ eitf turno- tii:tíCO, do Projeto de Resolução n" 
111, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos com:6-Conclusão de seu Parecer n9 377, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduv~_(RS) .a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. -BANRISUL,no valor de três bilhões, duzentos 
e onze milhões e quinhentos e noventa e cinco ~ii cruzeiros, 
utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

-14-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 112, DE 1993 

Discussão-,- em tunio único, do_ Projeto de Resolução no:> 
112, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó' 
micos como conclusão de seu Par~e:er ~<:>~;378, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipaf 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 e quatrocentos e trinta e 
sete cruzeiros, a preços de maio de 1993. 

o SR- PRESIDENTÉ (lienfVeras)-:-:: Êstá ence,;ada 
a sessão. 

(Levanta-se a se.são às !3h15min.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 558, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de_ competénci~ que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão. Diretora no:>- 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Ato do Presidente n9 

525, de 1993, e de acordo com a Resolução n• 42, de 1993, 
resolve nomear GILBERTO GIL SANTIAGO para o cargo 
de Assessor Legislativo, NíVel' III, Área de As~essoramento 
Legislativo, Padrão 42, do Quadr_o de Pessoal do Senado Fede- . 
ral, em virtude de aprovação em concurso público, homolo
gado pelo Ato do Presidente n"' 214, de 1993, publicado no 
Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 19 de março de 
1993, e noDiário Oficial da União',-Seção I, de 23 de março 
de 1993, observada a ordem de classificação da Área Dez. 

Senado Federal, 16 de novembro _de 1993. ~ Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 559, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão -
Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e teildo em vista o 

que ç~msta do Processo no:> 1.687/93-0, resolve aposentar, volun
tariamente, com proventos proporcionaiS aO tempO-de serviço, 
OTÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, matricula 0616, Analista 
de Indústria Gráfica Legislativa, Nível III, Classe Especial, 
Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do 
Senado Federal- CEGRAF-. nos termos do artigo 40, inciso 
III, alínea "c", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea ·•c," 
e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. -Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 560, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tênda regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 1.686/93-3, resolve apo
sentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tem
po de serviço, EDWALDO ALVES DA SILVA, matricula 
378, Ar1alista de IndústrjaGráficã. Legislativa, Nível UI, Classe 
Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro 
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF......:, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea c, da ConstituíÇâo âa República 
Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso 
III, alínea c, da Lei n• 8.112, de 11 de de•embro de 1990, 
e artigo 36, I, § 4•, da Resolução SF n' 51/93. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. -Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESfDENTE N• 561, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de confO!_!I!idade 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~ 21.917/93-0, resolve 
aposentar, voluntariamt:nte, o servidor JOSÉ BORGES DE 
SOUSA, Técirico- Legíslativo, Área de Polícia, Segurança e 
Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos d_o artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 186_~ inçisó UI, alínea c, e 67, da Lei 
no:> 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2<:>, -e 37, 
da Resolução SF no:> 42, de 1993, com proventos prOporcionais 
ao tempo de serviço, observado o disposto no arti-go 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO Db PRESIDENTE N• 562; DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções, em conformidade com a delegação de competêJ1cia que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n~ 21.553/93-9, 
e de acordo com a resolução n~ 42, de 1993, e com o Ato 
da Comissão Diretora nQ 53.-de 1993, ·Resolve nomear MARIA 
DE FÁTIMA CQRRÊA DE MELLO para o cargo de Téc
nico Legislativo, Nível II, Área de Apoio Técnico-Adminis
trativo, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtude 
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 de 1992, e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

- Senado Federal, 17 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 
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A TO DO PRESIDENTE N• 724/91 

Que aposentou EDUARDO LUIZ MOUSINHO MA
RIZ, Analista Legislativo, Área Médico-Odontológica~ Classe 
"Especial", Padrão III. 

APOSTILA 

No presente Ato, onde se lê: "a partir de 29 de agosto 
de 1991", leia-se: "a partir de 19 de abril de1991". 

Senado Federal, 27 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO'PRESIDENTE N' 115/92 

Qüe aposentou SEBASTIÃO ANTOJ'-110 FERNAN
DES. Técnico Legislativo, Área de Transporte, Classe "'Espe-
cial", Padrão III. -

APOSTILA 
Fíca alterado o fundamento legal do presente ato de apo

sentadoria, para incluir a Resolução_ d_o Senado Federal n~ 
77/92, e Resolução SF n• 42193. ~. -~ _. _ ·~ ·-" 

Senado FederaJ, 20 de oUtubro de 1993, ~-Sena_dor ljum
berto Lucena, Presídente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 118/92. 

Que aposentou VALDIR MOURÃO, Técnico Legisla
tivo, Área de Transporte, Classe "Especial", Padrão III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão de aposen
tadoria a que se refere o presente ato, para incluir a Resolução 
do Senado Federal n' 77/92. 

Senado Federal, 25 de outubro de 1993.-Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. - . 

ATO DQ_PRESIDENTE N' 128/92 

Que aposentou ly!IL TON MIRANDA DQS SANTOS, 
Técnico Legislativo;Area de Assistência de Plenáiios-e Porta
Portaria, Classe ''Especial", Padrão L 

APOSTILA 
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da 

Concessão de Aposentadoria, para incluir os arts. 34, § 29, 

37 e 41, inciso I, da Resolução SF n~ 42L93, bem como alterar 
a denominação do cargo para Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, 
e excluir o art. 11, da Resolução (SF) n' 87/89de 1989. 

Senado Federal, em 17 de novembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. -----

ATO DO PRESIDENTE N' 259/92 

Que apo~entou FÉLIX PEREIRA DE LIMA, Técriieo 
Legislativo, Area de Artesanato, Classe "Especial", Padrão 
III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da 
Concessão de Aposentadoria, para incluir os arts. 34, §' 29 , 

37 e 41, inciso I, da Resolução SF n' 42/93; bem como alterar 
a denominação do cargo para TécniCo Legisla~ivo, Área de 
Instalações, Eq-uipamentos, Ocupação e Aiilbientação de Es-

paço Físico e Serviços Gerais, Nível II, Padrão 30, e excluir 
o art. 11 da Resolução SF n' 87/89. 

Senado Federal, 17 de novelJlbro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 366/92 

Q_ue aposentou JUAREZ MENDES, Analista Legisla
tivo, Area de Orçamento Público, Classe "Espedal". Padrão 
L 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria a que se refere o presente ato, para incluir a Resolução 
do Senado Federal n' 77/92. 

Senado Fe.deral, 25 de outubro de 1993.-Senador Hum
berto Lucena, PreSident~. 

ATO DO PRESIDENTE N' 430/92 

Que aposentou PETRONILHO RODRIGUES DA SIL
VA. Técnico Leg~slativo, Á!ea de Artesanato, Classe "Espe-
cial", Padrão V._ - -

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da 
Concessão de Aposentadoria~ para excluir os arts. 42/93, bem 
como ~Iterar a denominação do cargo para Técnico Legisla
tivo, Area de instalações, Equipamentos, Ocupação e Am- , 
bientação de Espaço Físico e S-erViçOs Uer'ais, Nível II, Padrão 
30, e excluir o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989. 

Senado Federal, em 17 de novembro de 1993. -Senado 
Humberto LucenaPresidente .. 

ATO DO PRESIDENTE.N' 437/92 
-_ . _Queaposentou LUIZJOSÊ CORREIA JUNIOR, Téc
pi~9 Legis~ativo, Área de Artesan~to, Classe ''Especial", Pa-
drão V. -

APOSTILA 

.. _FiCa âl~r~~o o f!!ndamento legal da cºnc~~~ã_o d~ aposen
tadoria a que se refere o preseri.te ato, para incluir a Resolução 
do Senado Federal n• 77/92. 

Senado Federal, 25 de oUtubro de 1993. -Senadof-Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO_ PRESIDENTE N' 44Q/92 

Que aposentou MARC!J ANTONIO CAMPOS MAR
TINS, Analista Legislativo, Areade Orçamento Público, Clas
se _'~Especial.,, Padrão ~II. 

APOSTILA 
~o presente Ato~ --onde- Se lê:,- ''Classe Especial, Padrão 

III", leia-se: "Classe Especial, Padrão V". 
Senado Federal, 19 de outubro de 1993. -Senado Hum

berto Lucena, Presidente. 

A TODO PRESIDENTE N' 266/93 

Qúe ap'osentou ADILSO~ FERREIRA DO NASCI
MENTO, Analista Legislativo, Area de Contabilidade, Classe 
"Especial", Padrão V. 

ÃPOSTILA 

-Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de 
Aposentadoria, para excluir o artigo 11, da Resolução (SF 
n' 87/89, e incluir os artigos 34, § 2' e 37 da Resolução (SF 
n9 42/93, bem como, alterar a denominaÇão do cargo do ~rvi-
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dor para Analista Legislativo, Nível III, Padrão 45, no cargo 
em comissão, símbolo FC-07. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. --,.Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 267/93 

Que aposentou MARIA ANGELA MAESTRl ROSSO
NI, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão V. 

APOSTILA 

Fica alterada ·a fundamentação legal do pre_sel).te Ato de 
Aposentadoria para excluir a Resolução SF 09 21/80, e o artigo 
daResolução SF n9 87/89, bem como incluir os artigos 34, 
§ 2', 37 e 41 da Resolução SF n' 42193 .. Fica alterada, ainda, 
a denominação do cargo da servidora para Analista Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Proresso Legislativo, Nível 
III, Padrão 45. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 272193 

Que aposentou EUZEBIO GONÇALVES DA RO
CHA, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "Es
pecial", Padrão V. 

APOSTILA 

Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato para 
excluir a Resolução SF n' 21, de 1980, e o art. 11 da Resolução 
SF n' 87, de 1989, e incluir o artigo 193, da Lei n' 8.112, 
de 1990, bem co-mo_ os -artigos 34, § 2>', e 37, da Resolução 
SF n"' 42, de 1993:, DesSa fOrina fic-a alterada a denominação 
do cargo do servidor para TécnicOLegislativo, Nível II, Padrão 
30. 

Senado Federal, 
Presidente. 

- Se'nador Humberto Lucena, 

ATO DO PRESIDENTE N' 291/93 

Que aposentou qumo FARIA DE CARYALHO, 
Analista Legislativo, Arca de Processo _Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão V. 

APOSTILA 

Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de 
Aposentadoria para excluir o artigo 11 da Resolução SF n9 
87, de 1989, e incluir os artigos 34, § 29 , e 37,-da Resolução 
SF n9 42, de 1993. Fica alterada, também, a denominação 
do cargo do servidor para Analista Legislativo,Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo Nível III, Padrão 45, no 
exercício do cargo- em COfilisSãd de Secretário~Geral da Mesa, 
símbolo FC-10. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1993. -_Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

(')ATO DO DIRETOR-GERALN' 75, DE 1993 

ODiretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 79 , § 2"', da Resolução n" 42, 
de 1993, e de acordo __ com o .que consta do Processo n~ 
022.602/93-3, resolve nomear HILMA DE MELLO OLIVEI
RA para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder dei PRN, Senador Ney Mara
nhão. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993._ ~-Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, 
Sessão II, de 13-11-93. 

PORTARIA DO DffiETOR-GERAL 
N• 30, DE 1993 

. - . 

O Diretor-Gerãr dõ Senado Federal, no uso de suas atri
bUições regulamentares e considerando a sugestão apresen
tada pela Subsecretaria de Administração Financeira a respei
to dos procedimentos orçamentários, finaitceiros e contábeis 
relativos ao encerramento do exercício -de 1993, resolve: 

I- fixar datas-limites para as seguintes rotinas: 
a) 15 de dezembro: 
-Validade dos bloqueios orçamentários; 
b) 16 de dezembro: 
-Emissão de notas orçamentárias; 
Recebimento, pela SEAFIN, de solicitação de-aDUlação 

de empenhos tornados insubsistentes; 
c) 17 de dezembro: 
-Recebimento, pela SEAFIN, de documentos já empe

nhados, prontos para pagamento; 
II -os prazos referidos no item I somente poderão ser 

--ultrapassados em casos excepcionais, devidamente justifica~ 
dos· 

'III -determinar, com-vistas ao -cumprimento dos prazos 
legais e regimentais para a apresentação de balancetes e balan
ços de encerramento de exercício, que: 

a) Os detentores de suprimento de fundos encaminhem 
as suas prestações de contas até o dia 17 de dezembro do 
ano em curso, impreterivelmente, e que novos adiantamentos 
somente sejam concedidos a partir do_ exercício vindouro~ 

b) os responsáveiS põr almoxarifados providenciem, até 
o quinto dia útil do mês de janeiro de ~994, a remessa dos 
respectivos inven~ários, demonstrando a movimentação até 
o último dia do corrente exercício. , 

IV- Esta Portaria er1:tra em vigor na d{lta de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

senado Federal, 11 de novembro db.. 1993. - ManoeJ 
· -Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. - -



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO C.ONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•185 SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 19113 BRASÍLIA- DF 

.----CONGRESSO NACIONAL---_,. 
DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1993 

Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a doação de equipamento à 
Unicamp, no valor de vinte e um milhões de ie~es, celebrado entre o Govenio da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em 14 de maio de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: . · · · · 
Art. p· É aprovado o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a doação de equipamento 

à Unjcamp, 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 aprovaçào do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer aJUstes colnplementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ori compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL 

Art. 29 Este Decreto Legislativa· entra em vigor mi data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de novembro de 1993. --'-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

A Sua Excelência o Senhor 
Kabun Muto, 
Ministro dos Negócios Estraiigeiros 
do Japão. 

Excelência, 

Tóquio, 14 de maio de 1993 

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota de Vossa Excelência, datada de hoje, cujo
teor em português é o seguinte: 

"Tenho a honra de fazer referência às recentes conversações entre representantes do Governo 
do Japão e do Governo da República Federativa do Brasil a respeito da doação~de laboratório de ensino 
de idiomas (doravante denominado"Equipamento") à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
e de propor, em nome do Governo do Japão, o seguinte acordo: 

L Para fins de promover a língua japonesa na República Federativa do· Brasil, o Goveri10.âo 
Japão, de conformidade com as diSposições legais pertinentes em vigor no Japão, fará uma doação ao 
Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominada "Doação") no valor até vinte e um 
milhões de ienes (Y2L000.000). -

2. A Doação será utilizada pelo Governo da República Federativa do Brasil exclusivamente 
para fins de aquisição do Equipamento (composto de produtos japoneses) e de serviços necessários ao 
transporte do Equipamento até os portos de desembarque na República Federativa do BrasiL 

3. A Doação ficará disponível no período compreendido entre a data de entrada em vigor do 
presente acordo e o do dia 31 de dezembro de 1993, podendo esse período ser estendido por consentimento 
mútuo entre as autoridades competentes dos dois Governos. --
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EXPEDIENTE 
Cl!llnO OLVJCD DO !IlHADO P!I)UAI. 

MANOEL VILEU. OE MAOAI.HÁES 
Oir•lar .OuaJ 4e S.u4o P•WaJ 
ACiA<:lEL lJASllYA MAIA 
Oir•w S:.c•av. 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oiu&or .YaW.cnave 
I. L l.l CARLOS 8A.iT'OS 
o ......... 111'111 
~LOIUAI< AUOUSltl CXIIJTlNHO JloiADilUOA 
o•••..w.u• 

DIÂIUO DO CX)NOIIZIIO NN:IONAL 

la_ ........... -."- .. - .. ·-

S...tnl ...... -·-··--·-.. ·-------·----·--- CtS "lllOIID.OII 

1•-I.DI_a,.._ 

4. (1) O Governo da-Répública Federativa do Brasil ou a autoridade por ele designada firmará 
contratos para a aquisição do Equipamento e a prestação dos serviços menCionados no parágrafo 2 acima, 
em moeda japonesa e com nacionais japoneses ou pessoas jurídicas japonesas controladas por nacionais 
japoneses ... Tais contratos serão p'réVià.mente' sUbrilC:tidOs ao exame do Governo do Japão-: 

(2) O~ Governo da República Federativa do Brasil ou a autoridade por ele designada abrirá conta 
bancária, a ser Utilizada unicamente para o propósito da Doação, em nome do Governo- da República 
Federativa do Brasil, em um banco japonês autorizado a operar com moeda estrangeira escolhido pelo 
Governo da República Federativa do Brasil ou pela autoridade por ele designada. 

(3) Para saldar as obrigações assumidas pelo Governo da República Federativa do Brasil ou 
autoridade por ele designada nos contratos citados no item (1) acima, o Governo do. Japão efetuará paga
mentos em ienes na conta mencionada no item (2) acima, sempre que forein solicitados ao Governo do 
Japão pelo banco referido no item (2) acima e mediante autorização do Governo da República Federativa 
do Brasil ou autoridade por ele designada. 

5. (1) O Governo da República Federativa do Brasil tomará as medidas necessárias com vistas 
a: 

a) assegurar o pronto desembarque e desembaraço alfandegário nos portos de desembarque na 
República Federativa do Brasil e o transporte interno do Equipamento a partir de tais portos; 

b) isentar nacionaiS japOneses, ou pessoas jurídicas japonesas controladas por nacionais japoneses. 
de taxas alfandegárias, impostos e outras obrigações fiscais que possam ser aplicadas na República Federativa 
do do Brasil com relação ao fornecimento do Equipamento' e serviços no âmbito da Doação; 

c) assegurar que a manutenção e o uso do Equipamento sejam "feitos de forma efetiva e apropriada; 
d) arcar com todas as despesas necessárias para a implementação da Doação e nela não incluidas. 
(2) Com relação ao transporte marítimo e ao seguro dos produtos adquiridos por meio da Doação, 

o Governo da República Federativa do Brasil não imporá quaisquer reStrições ã livre concorrência entre 
companhias de seguro e de navegação. 

Tenho, ainda, a honra de propor que a presente Nota e a Nota em resposta de Voss.a Excelência 
confirmando, em nome do Governo da República Federativa do Brasil, o acima disposto, constituirão 
acordo entre nossos GOvernos, o qual eiitrará em vigoi" ria data dO recebimento, pelo Governo do 1apão, 
de notificação por escrito do Governo da República Federativa do Brasil sobre o cumprimento das formali
dades internas necessárias á vigência do acordo. 

KABUN MUTO" . 
2. Tenho, igualmente, a honra de confirmar, em nome do Govenio da República Federativa 

do Brasil, que o acima disposto é também o entendimento do Governo da República Federativa do Brasil, 
e de concordar com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota' em resposta constituam acordo entre 
os dois Governo, -o qual entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo do Japão, de notificação 
por escrito do Governo da República Federativa do Brasil sobre o cumprimento das formalidades internas 
necessárias à vigência do acordo. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência a garantia de minha mais alta 
consideração. Fernando Henrique Cardoso, Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federa
tiva do Brasil. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 239• SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO 
DE 1993 -

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimentos 

- N~> 1.158, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que seja considerado como licença auto
rizada, o dia 12 do corrente mês. Aprovado. 

-N"' 1.159, de 1993, de ã.utorla -do Senador Dirceu 
Carneiro, solicitando que seja conSiderada como lic.ença 
autorizada sua ausência aos -trabalhos da cã.sa, nos• dias 
11 e 12 de novembro corrente. Aprovado. 

1.2.2 - Leitura de projeto -

-Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1993, de autoria 
do Senador João Rocha, que torna obrigatória a publici
dade da transferência e da aplicaçã9 d~ recursos, a fundo 
perdido, da administração pública federal para estados e 
municípios, inclusive a seus órgãos e entidade, e dá outras 
providências. 

1.2.3 - Apreciação de matérias 
- Redação final do Projeto de ResOiuç~O n9 99, di 

1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina 
(RS) a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$ 3.245.610,00 (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 a_:-ranâe_ do 
Sul S_.A.- BANRISUL. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n' 1.160/93. À promulgação. 

- Redação finàl do 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 cr_uzeiros reais, a .Cr$ 
5.502.22l.OOO,OO(Cinco bilhões, quinhentos e nove milhões 
e duzentos e vinte e um mil cruzeiros), em valor~s-~~lativos 
a fevereiro de 1993. Aprovada, nos termos do Requeri
mento n' 1.161/93. À promulgação. 

- Redação final do ProjetodeResolução n• lõ1, d.t>-
1993, que ãU.toriza a Prefeitura MU.niCipaf de Iv~rá (RS) 
a contratar operação de crédito juntO ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor total 
de Cr$ 2. 776.593,96 (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 19JB. Apro
vada, nos termos do Requerimento n9 1.162/93. A promul
gação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 107, de 
1993, que autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais 
de reescalonamento de seus créditos junto à República 
Islâmica da Mauritânia, ou suas agências govêíTiaméntais; 
renegociados no âmbito do Clube de Paris, conformê Atas 
de Entendimentos de 16 de maio de 1985, 15 de junho 

de 1987 e 26 de janei~o de 1993. Aprovacb, nos terlllos 
do Requerimento n• 1.163/93. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 108, de 
1993, que autoriza a Únião a contratar operaçilo financeira 
de doação no valor de Y 63.000.000 (sessenta e três milhões 
de ienes), entre a República Federativa do Brasil, o Banco 
Intemacional de Reconstrução--e Desenvolvimento~ BN
DES destinada à assistência técriica do Progralna de _Con
trole de Poluição IndustrtaL Aprovada, nos lermos-do Re
querimento n~' 1.164/93. A promulgação. 

1.2.4- Requerimento 

-N• 1.165, de 1993, de autoria do Senador Pedro 
Simon, solicitandO a dispensa de interstício e prévia di~tri
buição de avulso do Parecer n' 412/93, da Comissão de 
Assuntos Económicos. referente à Mensagem n9 396/93, 
a fim de que figure na Ordein do Dia da próxima sessão. 
Aprovado. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
-Requerimento do Ofício n• Sf145, de 1993 (n' 

2.843/93, na origem), do Banco Central do Brasil, encami
nhando solicitação para que a Prefeitura Municipal de Pa
raíso do Norte, Estado do J'ar~ná,_pqssacontrataroperação 
de crédito, para os fins que especifica. --- -- -

1.2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Esfacela

mento do setor público nas áreas da Saúde e Educação. 
Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo d9 Dr. Alujzj:q 
Campos da Paz Júnior, intitulado Na Contramão, publicado 
no jornal O Globo, de 6-11-93, versando sobre a crise no 
atendimento da SalJ_de Pública. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Saudação à Ma
rinha Brasileira pelo lançamento do submarino Tamoio, 
o primeiro totalmente fabricado no Brasil, de avançada 
tecnologia. 

SENADOR ALBANO FRANCO ---Preocupação 
com o desaquecimento da economia, resultante das reper
cussões da crise política, das elevadas taxas de juros e 
do descontrole da inflação. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Cónsidera
Ções sohre o pronunciamento do Senador José Samey, 
prOferido na sessão de ontem. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Repúdio a de
clarações d_o sindicaljsta Jair M:eneguelli, atribuindo a S. 
Ex~ a responsabilidade por tragédia ocorrida em sua fa
nu1ia. 

1.2. 7 ,- Oficio 
-Da Liderança do Partido Progressista, referente a 

substituição de membros na Comissão ESpecial Mista, que _ 
dará parecer à Medida Provisória n• 368/93. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 175, ,de 1993 (n' 4.153/93, 

na Casa de origem), que iriclui a câtegoria funcional de 
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Agente de Portaria no Anexo X da Lei n' 7 .995, dê 9 
de janeiro de 1990. Aprovado, teriâo usado da palavra 
em seu encaminhamento o Sr. Pedro Teixeira. A sanção. 

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. Retirado da pauta, nos 
termos do art. 175, Letra "E" do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993 (n' 2.287/91, 
na Casa de origem), que cria, no SerVIÇo Exterior Brasi
leiro, as Carreiras de Oficial de ChanCelaria e de Assistente 
de Chancelaria, e dá outras providências. Apreciação so
brestada, após parecer de plenário favorável ao projeto 
com emendas que oferece. sendo concedido ao relator pra
zo de 24 horas para emissão do parecer sobre as emendas 
apresentadas nesta oportunidade. 

Projeto de Lei da Câmara n' 115, de 1992 (n' 4.620/90, 
na Casa de origem), que autoriZa a doação do imóvel que 
menciona. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3.516/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repressão do crime organi
zado. Aprovado o substitutivo, sendo prejudicado o proje
to. À Comissão Diretora para redigir o vencido para o 
turno suplementar. 

Projeto de Resolução n~ 102, de 1993, que autoriza 
a Prefeítura do Município de Guarulhos (SP) a contratar 
operação de crédito, com o Banco Económico S.A., no 
valor de até quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros 
reais. Aprovado. À Comissão Diretora paTa redação final. 

Projeto de Resolução n9 103, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno (RS) a contra
tar operação de crédito junto aà Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul - BANRISUL, no valor de dois milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e 
seis cruzeiros reais, a preços de maio/93, dentro do Progra
'!'a Integrado de Melhoria Social - PIMES.. Aprovado. 
A Comissão Diret6ra para redação final. 

Projeto de Resolução n9 104, de 1993, que ·autoriza 
a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
- BANESTADO, nO valor de trfnta e dois milhões e 
cento e setenta mil cruzeiros reais, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU, para exe
cução de projetas de infra-estrutura Urbana, naquela mini
cipalidade. Aprovado. A Comissão Diretora para redação 
final. 

Projeto de Resolução n' 105, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Mqnicipal de São Jorge do Ivaí (PR) a contra
tar operação de crédito no valor de oito milhões de cruzei
ros reais junto ao Banco do Estado do Paraná- BANES
TADO. Aprovado. À Comissão Diretora para redação fi
nal. 

Projeto de Resolução n' 106, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná -
BANESTADO, no valor de duzentos e sessenta e nove 

milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos cruzei
ros reais, utilizando recursos do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEDU. Aprovado. À Comis
são Diretora para redação fínal. 

Projeto de ResoluÇão n' 111, de 1993,que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS) a contratar ope
ração de crédito junto -ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de três brilhóes, 
duzentos e onze milhões e quinhentos e noventa e cinco 
mil cruzeiros, utilizando recurso do FUNDOPIMES. Apro
vado. À Comissão-Diretoni para redação final. 

Projeto de Resolução n' 112, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a COntratar op·era~ 
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S/ A, no valof de seis bilhões, duzentos e _sessenta 
e quatro milhões, seiscentos mil e quatrocentos e trinta 
e sete cruzeiros, a preços de maio de 1993. Aprovado. 
À Coll).issão Diretora para redação final. 

Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993- Comple
mentar, que acrescenta parágrafo ao 3rt. 38 dã Lei n~ 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. 

Projeto de Lei do Senado n' 172, de 1992- Comple
mentar, que dispõe sobre o cumprimento imediato do dis
posto no parágrafo 2'.> do art. 192 da Constituição Federal. 

-- Votação adiada por falta de quorum 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO - O problema da 
segurança pública no País. Ofício do Comandante da Polí
cia Militar de Pernambuco, rebatendo críticas do Deputado 
Chico Vigilante àquela instituição. -

SENADOR NELSON WEDEKIN- Descaso do Go
vernador de Santa Catariria coin a greve dos servidores 
da extinta Fundação Hospitalar daquele Estado. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Importân
cia da manutenção do cronograma das obras da hidrelétrica 
de Xingó. Critério na concessão de subsídio nas tarifas 
elétricas, programa de conservação e utilização de fontes 
alternativas de energia, como fl!to_res de confiabilidade e 
eficiência -do setor elétrico. 

SENADOR MARCO MACIEL - Inauguração das 
novas instalações do Hospital de Olhos de Pernambuco. 

SENADOR JOÃO FRANÇA- Defesa de presença 
mais efetiva das_ Forças Armadas na Amazônia. 

são. 
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATAS DE COMISSÕES 

3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 



Novembro de 1993 DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 19 10601 

Ata da 2398 Sessão, em 18 de novembro e 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Lucídio Portella, Beni V eras e Jutahy Magalhães 

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

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Álvaro 
Pacheco - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli 
- Carlos Patrocínio - César Dias··...:_:'ChãgáS ROdrfgues -
Cid Sabóül de Carvalho- Darcy Ribeiro -Dirceu Carneiro 
- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy..:.. Élcio Álvares....,. 
Esperidião Amtn- Flaviano Melo ...:....·Franciscu Rollemberg 
- Garibaldi Alves Filho - Gerson Càrrlata .;_ Guilherme 
Palmeira- Henrique Alrneída- Humberto Lucena- Hyde· 
kel Freitas-_ Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarba~ 
Passarinho -João Calmon - João França -João Rocha 
- Josaphat Marinho -José Fogaça- José Paulo Bisol -
José Richa - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucídio Portella - Magno Bacelar -_ M~nsueto de Lavor 
- Marco Maciel - Mário CovaS _ ___.:..- Màüro Benevides -
Meira Filho- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Pedro 
Simon - Pedro Teixeira-__:_ Rachid Saldanha Derzi - Ro· 
naldo Aragão - Ruy Bacelar --:-:Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário: - --
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.158, DE 1993. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, ncis termos do Artigo 13~ do Regimento Inter

no do Senado Federal~ seja considerada como licença minha 
ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 12 do corrente mês, 
quando estarei proferindo palestra sobre "Revisão Constitu
cional", no Município de Pomerode!SC. 

· • Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Esperidião Amin. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

Ofício n' 147193 
Florianópolis, 27 de outubro de 1993 

Senhor Senador, 
Apresentando nossas cordiais saudações, queremos for

mular convite para que Vossa Excelência se faça presente 
à reunião que este parlamentar está cifga!iízâfldO -a respeito 
da Reforma Constitucional, para o próximo mês de novembro, 
em nosso MunicípiO de Pomerode. 

Vossa presença é requisitada na qualidade de palestrante, 
o que deixaria-nos muito honrados. 

Para tanto, solicitamos a escolha da data ideal em vossa 
agenda de compromissos e a gentileza de comunicar nossa 

assessoria, para que possamos dar seguimento "aos prepara
tivos do evento. 

Sem mais, e agradecendo a atenção dispensada, subscre-
vemo-nos. · · 

Atenciosamente, Deputado Estadual Gilmar Knaesél. 

O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães).:_ Fica conce-
dida a licença solicitada. - · 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.159, DE 1993 

Requeiro, nos termos do ait. 13 § 19 do Regimerito Inter
no do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, nos dias 
11 e 12 de novembro p.p. 

Nesta data atendi ao convite para proferir palestra a res
peito do Mercosul no Seminário Regional: "Meio Ambiente 
no Planejamento Municipal e no Plano Diretor" em Campo 
Mourão -PR, conforme cópia anexa ao presente. 

Sala das reuniões, 18 de novembro de 1993~ -Benadot 
Dirceu Carneiro. 

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO 
- Estado do Pai-aná -

Rua Brasil, 835- CEP 87301-140- Caixa Postal420 
Tel: (0448) 22-1144- Fax 22-1554 

CGC (MP) 7590452410001-06 

Seminário Regional: "Meio Ambiente no Planejamento 
Municipal e no Plano Diretor" 

1. Datas possíveis: 11112-Nov ou 25126-Nov. 
2. Locais: Faculdade de Ciências e Letras de Campo 

Mourão (Painéis) - Associação dos Engenheiros Agrónomos 
da Região (Abertura) . 

3. Promotores: Município de Campo Mourão- Conse
lho Municipal do Meio Ambiente - Conselho Municipal do 
Bem-Estar Social- Conselho Municipal de Desenvolvimento 
- Conselho Municipal de Transportes. 

4. Organização: Secretaria Municipal do Planejamento 
deC.M. 

5. Patrocínio: Expresso Nordeste- Unibanco- Eco
logia- Cooperativa Agropecuária Mouráoense. 

6. Programa Preliminar: 
5~-feira 19h30mii1- SOlenídade de Abertura e instalação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
20h- Coquetel oferecido pelo Unibanco 
21h -Jantar aos Palestristas/Painelistas -(Adesão de 

participantes) 
6'-feira 9h- O Estatuto da Cidade e a Ação Comunitária 

dos Municípios 
__ ~_Maneco, representando o Fórum Paranaense da Refor

ma Urbana, ex-secretário da Cultura do Município de Lajes 
-SC. 
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9h30min- A Democracia Municip_alizada- Dirc~u Car-
neiro- Senador- Ex-Prefeito.de Lajes----" SC. 

lO h - Cidade e Cidadania ....,....; Carlos. Frederico Mares 
de Souza -Procurador-Geral do Estado do Paraná 

!Oh30min - O Futuro das Cidades - Cassio Taniguchi 
- Presidente do IPPUC -Instituto de Pesquisa e Planeja
mento Urbano de Curitiba. 

llh - Encaminhamento de perguntas aos Painelistas/ 
Membros da Mesa. 

15h - Política Municipal de Meio Ambiente - Hitoshi 
Tahlinato -Secretário de Meio Ambiente de Curitiba. 

15h30min - Ação Ambiental e Qualidade de Vida -
Eduardo Requião de Mello e Silva - Secretário Estadual 
de Meio Ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Fica conce
dida a licença solicit3da. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. I' Secretário. 
É lido o seguinte: _ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. __ 

Sobre a mesa redações finais, que, nos termos. do art. 
320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, 
serão lidos pelo Sr. I' Secretário. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N• 415, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução o• 99, de 
1993. 

A ComiSsãO Dii-etOnl aph~s"enúi 3 redação final do Projeto 
de Resolução n9 99, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Horizontina (RS) a contratar opefação de crédito 
no valor total de CR$ 3.245.610,00 (três milhões, duzentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros reais), a 
preços de fevereiro de 1993, juntO ao Bailco do Estãdo do 
Rio Grande do Sul S. A. - BANRISlJL. ·oln 

Sala de Reuniões da Comissão, f8 de nOvembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente -Chagas Rodrigues, Rela
tor - Levy Dias - Nelson W edekin. 

ANEXO AO PARECER N' 415, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n9 99, 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 

RESOLUÇÁO N' , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina 
(RS) a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$3.245.610,00, a preços de fevereiro de 1993, junto: 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRISUL. 

O Senado Federai 1-esolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS), 

nos termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação no valor de CR$3.245.610,00 
(três milhões, duzentos e quarente 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. - BAN
RISUL. 

Parágrafo único_. Os recursos advindo& da opeTação de, 
crédito referida no caput desse artigo destinam-se à execução 
dÕ Programa Integrado de Melh<?ria Social; 

Art. 29 As condições financeiras básica.; da operação 
de crédito são as seguifltes: 

a) valor: CR$3.245.610,00, a preços de fevereiro de 1993; 
b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
d) 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; 

t) destinação dos recursos: Programa Integrado de Me-
lhoria Social: - -

g) condições de pagamento: 
- do pl;incipal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e-sucessivas, vencíveis nó día vinte de cada mês; vencen
do a primeira doze meses após a primeira liberação; -~ _ 

-dos juros: exigíveis trimesftaltneDte na carêncfa e_ men-
salmente na amortização. 

Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ~~- exerçida num prazo máxirim de duzentos e setenta 
dias~_ contados da d~Ja de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 416, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 100, de 1993. 

A ComisSão Diretárà--apresenúi a redaçiio final do Projeto 
de Resolução n~ 100, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Três de Maio (RS) a contratar operação de crédito 
junto ao- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRJSUL, no valor equivalente, em cruzeiros reais, a 
CR$5.509.221.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e nove mi
lhões e duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), em valores 
relativos a fevereiro de 1~9?· . 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de novembro de 1993_. 
-Humberto LuCena, Presidente -Chagas Rodrigues, Rela
tor - Levy Dias - Nelson _Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N' 416, DE 1993 

Redação fmal do Projeto de Resolução n' 100, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Pre-
sidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOJ.UÇÁO N' , DE !993 

AutoriÍa 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 
CR$5.509.221 .. 000,00, em valores relativos a fevereiro 
de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS), 

nos ternios da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito junto ao Ba-qco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no 
valor equivalente, effi cruzeiros reais, a CR$5.509.221.000,00 
(cinco bilhões, quinhentos e nove milhões, duzentos e vinte 
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e um mil cruzeiros reais), em valores relativos a fevereiro 
-de 1993. · -·-

Parágrafo único. A Operação de crédito a que se refere 
o caput deste artigo destina-se ao fimlitcicimfmto de_ proj€:tos 
de desenvolvimento institUcional e de infra-estrutura urbana. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguirites: - -

a) valor pretendido: o valor equivalente, em cruzeiros 
reais, a CR$5.509.221.000,00, a preços de fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: quotas-partes do ICMS e do FPM; 
O destinação dos recursos: Prog"rarna Integrado de Me

lhoria Social; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês, vencen
do a primeira doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíveis tiimestr3.lmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 39_ .A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exercida num prazo de duzentos e se_tenta dias, conta
dos da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em _vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 417, DE 1993 
(Da ComisSão Diretora~ 

Redação linal do Projeto de Resolução o• 101, de 
1993-

A Comissão Diretora apresenta-a: reâação final do Projeto 
de Resolução n9101, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ivorá (RS) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRI
SUL, no valor total de Cr$2.776.593,96 (dois milhões, sete
centos, e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três cruzei
ros reais e noventa e seis ceritavos), a preços de abril de 
1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de novembrl'de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Chagas Rodrigues, Rela
tor- Levy Dias- Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECERN'417. DE 1993 

Redação linal do Projeto de Resolução n• 101, 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 

RESOLUÇÁO N• , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor 
total de Cr$2. 776.593,96, a preços de abril de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a PrefeitUra_ Municipal de Ivorá (RS), nos 

termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, auto-. 
rizada a contratar operação de crédito -junto- ao Banco do 
Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de até 
Cr$2.776.593,96 (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. -

Parágrafo ~nico. Os r~cui"sos __ advindes da operação de 
crédito referida no caput deste artigo destinam-se à execução 
do Programa de Melhoria Social. 

- Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$2.776.593,96, a preços de abril 
de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11,00% 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 recursos: Programa hltegrado de_ Me
lhoria SoCial; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês, vencen
do o primeiro doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 3~> A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 418, DE 1993 
(Da Comissão Direfoni) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 107, de 
1993. . . 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9107, de 1993, que autoriza a União a celebrar 
os contratos bilaterais de reescalonamento de seus créditos 
junto à República Islâmica--da Mauritónia, ou suas agências 
governamentais, renegociados no âmbito do Clube de PariS, 
conforme Atas de Entendimentos de 16 de maio de 1985, 
15 de junho de 1987 e 26 de janeiro de 1993. 

Sala de.Reuniões da Comissão;-18 de novembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente -Chagas Rodrigues, Rela
tor - Levy Dias - Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N'418, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n9 107, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , 
Presidimte,. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno~ promulgo a segu~nte 

RESOLUÇÃO N• , 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 de maio de 1985, IS 
de junho de 1987 e 26 de janeiro de 1993. 

a·senado Federal resOlve: 
Art. 19 É a União autorizada, nós termos do art. 52~ 

V, da Constituição Federal, a celebrar os contratos bilaterais 
com a República Islâmica da Mauritônia-, ou suas- agências 
governamentais, relativos aos créditos do Btasil r~_neg.ociados 
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no âmbito do Clube de Paris, de acordo com os parâmetros 
de consolidação e de renegociação fixados nas Atas de Enten
dimentos (Agreed Minutes), acordados em 16 de maio de 
1985 (Fase II), 15 de junho de 1987 (Fase III) e 26 de janeiro 
de 1993 (Fase V). 

Art. zo 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 norte-americanos e dezenove centavos) 
e as condições financeiras básicas a se_!"em firinadas n_os respec-
tivos instrumentos são as seguintes: . -

I -Relativas à Fase II (Ata de Entendimento de 16-5-85): 
Valor: US$2,510,575.91 (dois milhões, quinhentos e dez 

mil, quinhentos e setenta e cinco dólares norte-americanos· 
e noventa e um centavos); 

Reescalonamento: 100% dos venciment9~ de principal e 
juros· do contrato original no período Cle -i, de abril de 1986 
a 31 de março de 1987; 

Amortização: 
- US$2,385,047.11 (dois milhões, trezentos e oitenta e 

cinco mil, quarenta e sete dólares norte-americanos e onze 
centavos), sendo dez parcelas semestrais iguais, vencíveis a 
partir de 31 de março de 1991 até 30 de setembro de 1995; 

- US$125,528.80 (cento e vinte e cinco Dlil, q·urnlieitfos 
e vinte e oito dolarcs norte-americanos e oitenta centavos)," 
sendo duas parcelas semestrais iguais, vencíveis em 31 de 
março de 1987 e 31 de março de 1988; . 

Juros: Libor + 1,25% a.a., pagáyeíS seiiJ.estralmente, 
a partir de 31 de março de 1987; 

Taxa de Administração: 0,25% a.a.; 
II- Relativas à Fase III (Ata de Entendimentos de 15 

de junho de 1987): . 
Valor: US$3,703,608.79 (Três milhões, setecentos e três 

mil, seiscentos e oito dólares norte-americanos e setenta e 
nove centavos); 

Reescalonamento: 95% dos vencimentos- de principal e 
juros do contrato origirial rio período de _19 de abril de _1987 
a 31 de março de 1988; 

Amortização: vinte parcelas semestr-ais iguais, vencíveis 
a partir de 30 de abril de 1993 até 31 de outubro de 2.002; 

Juros: 6% a.a. fixos para o período de 1" de junho de 
1988 a 31 de dezembro de 1992 e Libor + 1% a. a. para 
o período de lo:> de janeiro de 1993 a 31 de outubro de 2.002, 
pagáveis semestralmente a partir de 31 de outubro de 1988; 

III-Relativas à Fase V (Ata de Entendimentos de 26 
de janeiro de 1993): 

Valor: US$23;438,431.49 (vinte e três milhões,"quatro
centos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um dólares 
norte-americanos e quarenta e nove centavos);-

Reescalonamento: 100% dos vencimentos de principal e 
juros dos contratos originais, fases I, II e III, da seguinte 
forma: atrasados, até 31 de dezembro de 1992 e vincendos, 
no período de lo:> de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 
1994; 

Amortização: vinte e duas parcelas seniestrais iguais, ven
cíveis a partir de 2 de janeiro de 2009até l' de julho de 
2019; . ' 

Juros: Libor + 1% a. a., pagáveis semestnllmente a partir 
de 1' de julho de 1994; 

Juros de Consolidação: US$15,022.59 (quinze mil, vinte 
e dois dólares norte-americanos e cinqüenta e nove centavOs) 
a serem pagos até trinta dias após a vigência desta autorização 
para a implementação da Ata de 26 de janeiro de 1993_; 

Penalidade de mora: 1% a.a. acrescida a taxa de juros. 
Art. 3» Aplica-se a esta autorização, no que couber, 

o disposto nas Resoluções n9s 82, de 1990, e 50, de 1993, 
do Senado Federal. 

Art. 49 A União encaminhará ao Senado Federal cópia 
dos contratos bilateraís a que S_e -refere a presente autorização, 
no praZo de quinze dias após a assinatura dos respectivos 
instrumentos e devidamente traduzidos para a língua portu
guesa. 

Art. 59 O prazo para o exercício da presente autori
zaÇão é. de quinhentos e quarenta dias. 

Art. 69 Esta resolução entra em vigor na data- de sua 
publicação. 

PARECER N• 419, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 108, de 
1993. 

A Comissão DiretOi'a apresenta a redação fillai do Prõfeto 
de Resolução n9 108, de 1993, que autoriza a União a contratar 
operação financeira de doação no valor de Y 63.000.000 (ses
senta e três_ milhões de ienes) entre_a RepúbliCa Federativa 
do Brasil, o Banco Intern<;~.cional de Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD e o B:;tnco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social- BNDES destinada à assistência técnica 
do Programa de Controle de POluição Industrial. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de novembro de 1993. 
- Humb:erto Lucena, Presidente -Chagas Rodrigues, Rela
tor - Levy Dias - Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N• 419, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n' 108, 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 

/l,ESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoi-iza a Uoião a contratar operação financeira 
de doação no valor de Y 63.000.000 (sessenta e três 
milhões de _ienes) entre a RepúbJica Federativa do Brasil, 
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD e o Banco N aciooal de Desenvolvimento 
Económico e Social - BNDES destinada à assistência 
técnica do Programa de Controle de Poluição ~dustrial. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a União autorizada, nos termos do art. 52, 

V, da Constituição Federal, a contratar operação de crédito 
externa de natureza financeira, revestida da forma de doação 
com encargo, para custeamento de assistência técnica ao Pro
grama de Controle de Poluição Ind~strial. 

Art. 29 A operação financeira niienCiOnada no art. 19 

apresenta as seguintes características:_ 
) - Dona~rio: 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 Juridica do Donatário: Pessoa jurídiCII de 

Direito Público interno e ~xterno; 
IV- Doador: _Governo do Japão, representado pelo 

Baríco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento; 
V -Moeda: Ienes japoneses; 
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VI.- Valor: Y 63.00Õ.OOO; 
VII -Finalidade: Custeamento da assistência técniCa ao 

Programa de Controle de Poluição Industrial- POLUBRÁS. 
Art. 3"' A internalização dos recursos referentes à opeR 

ração financeira mencionada no artigo anterior está condicio
na4a à sua inclusão prévia nO Orçamento Geral da União. 

Art. 4"' O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de duzentos e setenta dias contados a partir 
de sua data de publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Os pareceres 
lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação 
de redação final, que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.160, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n' 99, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a 
contratar 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 19-93, fi.irito ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

Sala das Sessoes, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação _da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçãp. -
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre a me-
sa, requerimento de dispensa de publicaÇão de redação final, 
que será lido pelo Sr. 1' Secretárioc · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.161, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento_ Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n' -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 equiva
lente, 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-. --

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Seriador 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre~ me-
sa, requerimento de dispensa de publicação de redação final, 
que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.162, DE 1993 
· Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Lei n' 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 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. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. -Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (!utahy Magalhães)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
finàl. 

Em discussãO a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, _encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre a me-
sa, requerimento de dispensa de publicação de redação final, 
que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido· o seguinte 

REQUERIMENTO N' I.I63, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata Resolução n~ 107, de 
1993, que autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais 
de ree~caloname_nto de seus créditos junto a República Islâ
mica da Mauritâriia, Ou suas agências govefnaffientais, renego
ciados no âmbito do Clube de Paris, conforme Atas de Enten
dimentos de 16 de maio de 1985, de 15 de junho de 1987 
e de 26 de janeíro de 1993. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. -Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Aprovado 
o requerimento, passa-se· à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre a me-
sa, requerimento de dispensa de publicação de redação final, 
que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 1.164, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão_ e V<?ta_ção, 
da redação final do Projeto de Resolução n' 108, de 1993, 
que autoriza a União a contratar operaçâO financeira de doaw 
ção no valor de sessenta e três milliões de ieries entre a_ Repú
blica Federativa do Brasil, o Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD e o~ Banco Nacio_nal de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES deStinado 
à assistência técnica do Programa de Controle de Poluição 
Industrial. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Lourival Baptista, 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ 
Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ·permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. .. -_ .. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre a me· 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<? Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.165, DE 1993 

Requeiro, na forma regimental, a dispensa de interstício 
do Parecer n<? 412193, da Comissão de Assuntos Económicos, 
referente à Mensagem n' 396/93. . 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Pedro Simon. 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Aprovado 
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. -

A Presidência -recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n' S/145, de 1993 (n' 2.843/93, na origem), encami· 
nhando, nos termos da Resolução n<? 36, de 1992, do Senado 
Federal, solicitação para que a Prefeitura Municipal de Paraíso 
do Norte, Estado do Pataná, possa contratar operação de 
crédito para os firis que especifiCa. - ' 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco 
nômicos. 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Lourival Baptista. 

O SR, LOURIV AL BAPTISTA (PFL :..... SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)--Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso 
País tem um vasto elenco de sucessos em vários setores _da 
atividade económica, uma rica pauta de potencialidades para_ 
realizar progressos em iniciativas ]á exiStenteS~e- novas oportu
nidades de desenvolvimento. 

Apesar·ctas difiCuldades atuais, o setor público tem _Ieali
zado importantes empreendimentos em vános·--setores onde 
a presença âo Estado se fez necessária, ocorrendo. em ~lguns 
segmentos, harmoniosa parceria e participação entre a área 
pública e a iniciãiiva privã-da. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs .. Senadores, nos dois 
setores mais essenciaís da atividade básica do Estado, da ativi
dade m~is prioritária, o que temos observado ~-ao longo desses 

últimos anos, é a descrença e o sistemático sucateamento da 
estrutura física; da experiência acumulada e dOs projetes de 
modernização e aperfeiçoamento da rede pública, de educação 
e saúde. 

Apesar dos esforços dos governos, não se tem dado aten
ção necessária para soerguer "a credibilidade, recursos e efi
ciência às unidades públicas de atendimento em educação 
e saúde. 

Hoje, quem tem alguma condição financeira, não proCUra· 
mais a_escola pública e o hospital do Governo, submetendo-se 
aos preços insuportáveis da rede particular, onde, diga-se de 
passagem, isto não se deve a uma maior especialização dos 
seus profissionais relativamente ao setor público, mas sim 
ao ingrediente gerencial e à motivação primeira da atividade 
empresarial, que é o lucro. . 

Não se pode negar, Sr. Presidente, que é indiscutivel
mente importante a especialização e ampliação do atendi
mento privado em áreas especialmente carentes como a educa
ção e a saúde, mas o que temos visto é a tendência Preocupante 
de um completo esfacelamento do setor público nestas áreas, 
num País em que a maior parte da população não tem a 
menor condição de recorrer às escolas e aos hospitais privados 
porque não podem pagar. 

Uma revista de grande circulação no País vasculhou os 
pronto-socorros, as enfermarias, UTis e salas de çirur:gia, en
trevistando médicos e paCientes, vendo as estatísticas de óbitos 
e atendimentos, e o que revelou, como denúncia, foi o verda
deiro estado de miséria e carência eril que se encontram pa
cientes, médicos, enfermeiros e hospitais, onde tem filltado 
até matetial básico de atendimento primário. 

A realidade, Sr. Presidente, é que o nosso sistema público 
de atendimento à saúde, lamentavelmente, há alguns anos, 
está enfermo, e, enquanto a medicina especializada progride, 
com altíssimo custo social por um lado, a clínica geral e o 
atendimento básico preventivo definha, à míngua de recursos 
e meios, pelo outro lado. A medicina e o atendimento médico 
se tlitizaDJ, em detrimento de melhor assistência à população 
que tem penando. em fiJas intermináveis, nos ambulatórios 
e enfermarias dos hospitais públicos. 

Alguma coisa muito séria-está ocorrendo no setor público 
de saúde, e nisto não se inclui apenas carência de recursos 
financeiros, mas. príriCipaJménte, recursos gerenciais e a defi
nição de um sistema ou de uma política mais coerente para 
o setor. -

Li, em O Globo, edição de 06 de novembro de 1993, 
um artigo do Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, Presidente 
da Associação da Pioneifas Sociais, manteiiédora da rede dos 
Hospitais Sarah Kubitscheck. que me chamou a atenção pelas 
cinsiderações que tece, numa perspectiva de avaliação crítica 
de n_osso sisterria de_ saúde, comparativamente à experiência 
de outros países mais adiantados. 

Uma de suas conclusões é de que "implodiu-se o embrião 
de um sistema nacional de saúde e erigiu-se em seu lugar 
um ,híbrido xifópago no .qual a metade concessionária briga 
com seu gêmeo fraco - o Estado - que, por sua vez, briga 
com seus três braços: a União, os Est~dos e os Municípios. 
E critica a convivência ·a:rribfgua e "a perniciosa crise de identi
dade em que o setor público e o chamado setor privado, 
este último nada mais é do que o concessionário do Est~do." 

Comenta, o ilustre médico, que nos-Estados Unidos, onde 
tradicionalmente só é_ admissível a participação do Estado 
nas área.s de educação fundamental e segurança, o fat<?. de 
que 40% da população não tem uma assistência médica satisfa7· 
tóiia; já é motivo de grande apreensão do go~rno, Pois sen~<" 
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o seu modelo de saúde caracterizado pela participação maciça 
do setor· privado, através das grandes seguradoras e planos 
privados de saúde, o ''efeito vitrine", caracterizado pela exces
siva especialização e incorporação tecnológica perdeu a sua 
racionalidade, tornando os serviços de saúde muito caros, 
e com isso aumentando o valor das contribuições, afastando 
a população mais pobre do acesso a estes serviço, o que esti
mula um outro fenómeno: a aterrissagem em massa de_ doentes 
nos pronto-socorros. 

Naquele país, é inadmissível deixar de atender alguém 
que procura um pronto-socorro, não porque bS seüs ·rn:êdicos 
sejam melhores que os nossos, mas ~rque _as indenizações 
na justiça são infinitamente maiores do -que qualquer trata
mento prestado. 

Por esta razão~ nos Estados Unidos, cuja experiência 
de saúde é historicamente de participaçã-o maciça- do setor 
privado, já existe unia "imposiçãó de se fortalecer, inadiavel
mente, um sistema nacional de saúde. _ 

E conclui o Dr. Campos da Paz: "que o furor ideÕlo
gizante de alguns setores, de um lado, e a incapacidade admi
nistrativa, de outro, parecem não querer enxergar no Brasil, 
é que neste final de século as soluções para a assistência médica 
não pedem mais ser discutidas através de um enfoque ideoló
gico, mas sim sob o da ética social". 

COnhecemos há muitos arios o -padrão de· qualidade e 
atendimento do Hospital Sara Kubitschek e a seriedade, com
petência e dedicação com que ·seu Diretor, Dr. Aloysio Cam
pos da Paz Júnior, administra aquela Casa de saúde. 

O artigo que escreveu, respaldado no seu conhecimento 
a experiência, deve merecer a nossa reflexão e de todos aque
les que defendem a saúde pública em nosso País. 

Por esta razão, Sr. Presidente, peço a transcrição, coni 
o meu pronunciamento, do artigo a que me referi, intitulado 
Na contramão, publicado no jornal O Globo, edição de 06 
de novembro de 1993. 

DOCUMENTO A QUE-SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

NA CONTRAMÃO 

Aloysio Campos d"a Paz Júnior 

Um dogma do neoliberalismo, transformado, _curiosa
mente, em fetiche da esquerda brasileira, está no cerne, hoje, 
do caos da assistência médica no Brasil. No fundo, por trás 
do quadro da saúde pública nacional encontra-se, entre outras. 
maz~las, o fantasma de um processo equivocado de descentra
lização. Perseguindo a miragem de que descentralizar signiM 
fica, necessariamente, "democratizar", e que, ao repartir res
ponsabilidades o incompetente torna-se miraculosamente ca
paz, os planejadores do "novo" modelo de saúde conseguiram 
a proeza de transformar um gigante hidrocéfalo numa galáxia 
de anões sem cérebro. 

A cultura típica de transição de um período autoritário 
para um regime democrático, que respingou de ambigüidades 
vários trechos da Constituição de 1988, deixou marcas profun
das no capítulo da saúde. Neste universo ambíguo fez-se convi
ver "um modelo unificaâo e descentralizado" e ampliou-se 
a perniciosa crise de identidade entre o setor público e o 
chamado setor privado, este último nada mais que um mero 
concessionário do Estado. O sadio proPósito de enxugamento 
do organismo estatal foi contanlinado por um fluxo doentio 
de preconceitos, pretextos e equívocos de ordem política, ad

, ministrativa e ideológica. 

Irnplodiu-se a estrutura de assistência médica federal na 
medida que houve a estadualização e a municipalização dos 
grandes hospitais. Foram criados obstáculos conc~e~os para 
o fort3.ledment0 de órgãos de planejamento e retiraram-se 
do Estado os meioS para experimentar, testar, adquirir expé:. 
riência, formar geraÇões com uriidade de doutrina, esvazian
do-se, portanto, o seu papel regula~or. Enfím, implodiu-se 
o embrião de um sistema nacional de saúde e erigiu-se em 
seu lugar um híbrido xifópago no qual a metade concessionária 
briga com o seu gêmeo fraco - o Estado - que, por sua 
vez, briga com seus três braços. A União, os estados e os 
municípios. Nesse mesmo tempo, o provincianismo impediu 
qu-e fOsse feita uma reflexão sobre o que acontecia nos países 
desenvolvidos. 

A Europa _caminha parã um process_Q_de centralização, 
determinado pela necessidade de fazer nascer os seus Estados 
Unidos em gestação- a Comunidade Européia de Nações. 
(É sintomático que-seja na Grã-Bretanha, pátria do neolibe
ralismo, onde ocorram as maiores reações à centralização, 
como é o caso da resistência à unificação da moeda). O Cana
dá, por sua vez, implanta um modelo centralizado no planeja
mento, com alguns níveis de descentralização na execução, 
mas com alto coeficiente de regulamentação. Enquanto isso, 
nos Estados Unidos ocorre u.m·apaixonante e histórico debate: 

Forçado pela cruel constatação de que 40% de sua popu
lação não têm uma assistência -médica de qualidade, aquele 
rico país vê a assistência médica trarisforrõá.r~se num dos princi-· 
pais pólos de apreensão nacional. Depois de ser um dos temas 
rõ.ais polêffiicos da Campanha presidencial, a questão da saúde 
é agora prioridade política do presidente eleito que. para tratar 
do assunto, fez, há 15 dias, uma ocupação t~o poderosa de 
mídia, anteriormente não utilizada por um presidente norte-a
mericano nem mesmo em alguns perfodos de guerra. Durante 
uma hora, Clinton usou uma rede nacional de televisão para 
criticar o atual modelo de saúde e para propor ao Congresso 
uma nova regulamentação da assistêncüi-ritédica, com forte 
particip-açâo da ... União._ _ - _ _ -

O que, afinal, terá acontecido nos Estados Unidos, país 
que jamais discutiu o seu modelo de saúde. que se caracteriza 
por uma participação maciça do setor privado, através das 
grandes seguradoras? ~implesmente o modelo se exauriu e 
mostrou sua cara socialmente injusta. Estabeleceu-se um cír
culo vicioso onde, aparentemente, todos os lados sofreram 
as conseqüências. Os ãtuafs custos da assistência médica deixa
ram de fazê-la lucrativa. Por outro lado, um percentual cada 
vez maior da população deixou de ter acesso aos serviços. 
A incorporação tecnológica perdeu sua racionalidade para 
se buscar, cada vez mais, o "efeito vitrine", aumentando con
seqüentemente os custos e fechando ainda mais as portas para 
a população mais pobre. Como quem sofre de dor busca de 
. todas as formas _o alívio, os pobres desviam-se dos hospitais 
e aterrissam, em massa, no pronto-socorro. 

Como a omissão de socorro é simplesmente impensável 
nos Estados Unidos - não por serem os seus médicos mais 
éticos "bonzinhos" do que-os nossos, mas porque o custo, 
na Justiça, de uma indenização por omissão é infinitamente 
mais alto do que qUalquer tratamento prestado- as despesas 
com este tipo de "'urgência", compulsoriamente gratuita, são 
repassadas para o preço do tratamento hospitalar eletivo, au
mentando as mensalidades dos seguros e restringindo, cada 
vez mais, o acesso ·aos serviços. 

Desta forma, os ~mericanos, que historicamente só conce
biam a participaÇão do ~stado nas áreas da educação funda-
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mental e da segurança, -p-assam agora a ·admitir a assistência 
médica como direito de cidad.ania e retorno obrigatório do 
imposto pago. Exatamente por isso, um serviço ·nacional de 
saúde nos Estados Unidos virá de forma inexorável. Terá 
características locais, forte participação do empregador, com~í.:: 
vio com ambigüidades, mas com forte regulamentação do Es
tado, principalmente em ações que gerem normas técnicas 
e, conseqüentemente, incidam s-obre os cuS!OS. _ - _ .. 

O que fatos Cómo estes atestam e 6 que o furor ideolo
gizante de alguns setores, de um lado, e a incapacidade admi
nistrativa, de outro, parecem não querer enXergar no Brasil, 
é que neste final de século as soluções para a assistência médica 
não podem mais ser discutidas através de um enfoque ideoló:
gico, mas sim sob o da ética social. 

Aloysio Campos da Paz Júnior é cirurgião-chefe dp Rede 
Sarah de HospitaiS- -do Aparefho Locomotor e presidente da 
Associação das Pioneiras Socia!s. 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Jutahy Magalhães, deixa-a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ]'! Vice-Presi
dente. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeiia-:-·- - · -· ,-

0 SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso) - Sr. Presídente, Srs. Senadores, saúdo a 
Marinha do Brasil, nesta oportunidade, pelo lançamento ao 
mar do primeiro submarino inteiramente construído no País, 
em solenidade que contará com a presença do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Itamar Franco, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Trata-se do submarino Tamoio, um dos mais modernos 
do mundo, não propulsionado a energia nuclear. 

Mercê da transferência de tecnologia, sob contrato, com 
a Ferrostal Deutsche, que primeiramente construiu em Kiel, 
na Alemanha, o submarino Tupi, de igual classe à do Tamoio, 
contando com o acompanhamento de engenheiros navais bra
sileiros, é que se pôde chegar, agora, a bom termo, com 
o lançamento ao mar da belonave Tamoio, construída sob 
a exclusiva orientação de engenheiros navais e técnicos briisi
leiros, nos estaleiros do Arsenal de Marinha, no Rio de Ja
neiro. 

Num País como o nosso, de dimensão continental, baDha
do a nordeste, leste e sudeste pelo Atlântico, ·com 7.408 quiló
metros de linha costeira, evidenciando sua vocação eminen
temente marítima, converte-se em fato sUmaffiente auspicioso 
verificarmos o alto grau tecnológico alcançado por engenhei
ros navais, técnicos e operários brasileiros dedicados à constru
ção naval. Assimilando tecnologia alemã, coloca-nos em situa
ção privilegiada, no se to r, só alcançada por poucos países 
do Primeiro Mundo. · 

Sendo o submarino arma de defesa por -c!Xceiéncia, ante 
a imensidão de nossa costa, carecedora de proteção, justifi
ca-se plenamente os esforços do Governo, em especial das 
nossas autoridades navais, no sentido de viabilizar essa realiza
ção, contcmP.lando-a, com os ·meios e recursos indispensáveiS, 
a fuh de dotar nosso espaço mãrítimo da necessária e desejável 
proteção. _ _ __ _ _ 

Com a conclusão -dõ primeiro subffiaiinO construído no 
Brasil, merecem ·destaque duas considerações~ 

A primeira refere-se ao estabelecimeDto, por parte ~-=
Ministério da Marinha, de uma política rígida e inflexível 
no tocante a programas e metas a serem alcançados, os quais 

nortearam todas as suas atividades, sem descontinuidade e 
independente de ever:ttuais modifiCaçoeS-riõS cargos de direção 
daquele Ministério. Desta forma. comprova-se mais uma vez, 
que esses critériOs conduzem com segurança e eficácia a-o 
êxito. 

Podemos citar c_omo exemplo o célere desenvolvimento 
alcançado no período de governo do inesquecível Presidente 
Juscelino Kubitschek, ao estabelecer o seu programa de metas, 
sob o famoso slogan "SÓ anos eni 5", multiplicando realizações 
gig.antescas e complexas em curto espaço de tempo. 

Vê-se, portanto, que estabelecendO-se programas bem 
definidos. cumprindo-se rigidamente esses programas, com 
organização, continuidade e métodos adequados, chega-se aos 
almejados objetivos. Esses eXemplos poderiam e dever!am 
ser seguidos não só pelos demais Ministérios mas, principal
mente, pelo Governo como um todo, estabelecendo - se 
uma política global, programada e metódica de atuação gover
namental que servisse de linha mestra, não só para um período 
de governo, mas para tantos quantos fossem necessários à 
realização dos seus objetivos. 

A segunda consideração a fazer diz respeito à avançada 
tecnologja_ empregada na construção do submarino Tamoio. 
O domínio tecnológico alcançado pelos brasileiros, com a 
construção daquele submarino, converte-se no aspecto de 
maior importância deste evento, atestando a pujante capaci
dade, inteligência e criatividade de engenheiros, técnicos e 
operários brasileiros, demonstrando, sobejamente, que estes. 
e tantos outros desafios podem ser vencidos, não obstante 
as muitas dificuldades enfrentadas. Em parceria com a Nucle
brás Equipamentos Pesados - NUCLEP, pôde a Marinha 
confiar àquela empresa a construção do casco resistente do 
submarino, uma das partes mais complexas, do ponto de vista 
tecnológico. Para tanto, a tecnologia empregada na construção 
do casco resistente e absorvida pela Marinha, no estaleiro 
HDW, da Alemanha, foi, então, implantada na NUCLEP, 
através da participação cõnjunta de pessoal té_cnico daquela 
empresa com o pessoal técnico da Marinha que havia sido 
treinado na Alemanha. Além da tecnologia altamente especia~ 
lizada na construção do casco resistente, diversas outra~ seções 
da nave submarina mereceram apurado emprego de conheci
mentos técnicos. 

Prazerosamente manifesto meu reconhecimento e· júbilo 
pelo lançamento do primeiro submarino construído no Brasil. 
Essa satisfação torna-se maior na medida em que temos ciência 
das imensas dificuldades orçamentárias e financeiras, em face 
da sitUação e-conómica desfavorável que o País atravessou 
nesses últimos anos e que, por isso .e pelas demais dificuldades 
inerentes ao desenvolvimento do arrojado projeto, aumenta 
em muito o mérito daqueles que se envolveram e se empe
nharam com sacrifício, pertinácia e competência para a realiza-
ção desse importante feíto. · 

Congratulo-me com S. Ex• o Senhor Ministro da Marinha, 
Almirante Ivan Serpa. bem como com toda a equipe de enge
nheíros navais, téCnicos e operários responsáveis pela realiza
ção da magnífica obra, almejando que o submarino Tamoio 
firme-se como marco precursor de tantos outros submarinos 
e_ navios de guerra, construídos por brasileiros, tão necessários 
ao _fortalecimento da nossa Marinha e à defesa da soberania 
territoriaL 

Parabéns à Marinha do Brasil. 

Era_o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (MuitO bem[) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albano Franco. 

O SR- ALBANO FRANCO (PRN _: SE. Pronuncia o . 
seguinte disco.:so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com
preendo a delicadeza do momento político. Mas, preocupap 
me, sobremodo, o desaquecimento da economia. -A conju
gação de uma crise política com uma crise económica tornãrla 
a situação ainda mais grave do que- é ho-je._Isso tem de ser 
evitado a qualquer preço. 

O ano vinha bem. As vendas estavam crescendo na maio
ria dos setores. A taxa de desemprego de 5,5% fofúnúl das 
mais baixas dos últimos tempos:- Mas, de setembro para cá, 
o quadro mudou. Os "Indicadores Industriais" da Confede
ração Nacional da Indústria apontam para uma situação preo
cu~ante. Naquele mês, as vendas caíram 3,7% em termos 
reats; as horas trabalhadas encolheram 3,2%; e a massa salarial 
diminuiu 3,9%. _ _ -

Tudo isso é muit~,- sério. O BraSil Utiliza, hoje em dia, 
apenas 73% da sua capacidade industrial. Para atender às 
necessidades de abastecimento e de emprego da sua população 
o País deveria utilizar, pelo menos, 85% de sua capacidade. 
Esse é um desperdício lamentável. 

Sr. Presidente, o desaquecimento atual é fruto de uma 
combinação de três ftitores:- (1) as inceitezas -geradas pela 
crise política; (2) o elevado nível de inflação; (3) e a estratos-
férica taxa de juros. · 

No campo político, a Nação toma as providências necessá
rias, mostrando ao mundo que, aQui, se respeitam as regiãs 
democráticas. -

No campo econômíco, há medidas poSitivas, mas o País 
aguarda soluções_:.mais concretas para reduzir a inflação e 
os juros. ~ _ - --= 

Dent:r:e ~s medidas positivas, é mister rec_onhecer o empe
nho do MiniStro Fernando Henrique Cardoso e sua equipe 
na redução do déficit público~ Isso está certo. Não se pode 
pór o carro ·na frente dos bois; primeiro o equilíbrio fisCal, 
depoi:$ a desindexação. 

1. O trabalho do Presidente Itamar Franco e do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso nesse campo_ está ~ concen
trando na redução da dívida interna. Terminaremos o ano 
r:ocando qu~e US$10 bilhões de títulos_de curto prazo po; 
títulos de médw prazo, lastreados por NTN-cambiaisdo Banco 
Centràl. · 

_2. No campo da dívida externa, as negociações estão 
praticamente concluídas, e tudo indica que o Brasil merecerá 
um crédito de confiança da comunidade fuüUiceira interna
cional para rolar o endividamento atual por 25-30 anos. 

3. No terreno da desestatização, o Presidente Itamar 
~ o Mi_nistro Femand,o Henrique Cardoso conseguiram priva
tuarmto empresas em 1993- quase uma por mês- e lidera~ 
raro a idéia de se ampliar a participã.ção do capital estrangeiro 
até 100.% nos processos de privatização.· Agora. eles vêm 
lutando para ampliar o leque de empresas privatizáveis e moe
das a serem utilizadas. 

4. A dívida dos Estados, da mesma maneira, está sendo 
definitivamente equacionada. Eles já começam a pagar os 
US$20 bilhões que devem ao Governo Federal. 

5. Os banCos eSiaduais foram proibidos ·ae emprestar 
para seus respectivos governos. .. 

6. As despesas orçamentárias de 1993 foram cortadas 
e~ IJS$3 bilhões e os gastos das empresas estatais em US$2,5 
.bilhoes. - . .• --.-,--- ----~ -,--_ - -

7. 
30%. 

o, combate à so~egação elevou a arrecadação. çm ', 

8. As cpntas do Banco Central e do Tesouro foram 
separadas. As taxas de câmbio vêm sendo unificadas. 

Sr. Presidente, Srs. Se~~dores, .não há dúvida de que 
todos esses fatos foram positivos. Agora, a área económica 
procura aprofundar os cortes no Orçamento e racionalizar 
as transferências para Estados e Municípios a partir de 1994. 

- - Esse ataque frontal ao déficit- público constitui um bom 
alento para o próximo ano. Mas isso não pode se resumir 
a um mero aumento de impostos como se costuma fazer nos 
ajustes de emergência l~nçados nos fins de ano. Temos que 
elimil}ar, em definitivo, as grandes fontes de déficit. 

E urgente simplificai" -o atiaal sistema tributário e alargar -
a b~~-dos q~~ p~g~~. É imperioso reduzir o peso dos encargos 
so~Iats sobre os sa~ât!os: E funda!I!el!t~l aliviar as- despesas 
com pessoal e Prev1dencia. É absolutamente essencial conter 
os gastos desnec~~sários das empresas estatais. 

Essas são medidas cruCiais para se chegar à tão necessária 
desindexação da nossa economia. Lembremos que os planos 
anteriores falharam porque o Governo não tapou os ralos 
do desperdício nem saneou o déficl,t público. -

Sr. Presidente, no momento em que o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso e a sua eqU:ipe se prepararit para·encami
nhar as medidas económicas para 1994, faço um veemente 
apelo no sentido de incluírem as soluções que atingem a causa 
dos problemas e nã_o apenas os seus sintomas. 

Não podemos perder esta oportunidade. Vivemos um 
raro consenso Sobre a necessidade de se sanear as contas 
pú~li~s como uma precóildição para a redução da inflação 
e dos Juros. Temos de capitalizar sobre esse consenso. 

.~as equilibrar não é sinónimo de aumentar impostos. 
Eqmhbrar é, sobretudo, cortar despesas e aumentar a receita 
pe_I? combate à sonegação. É aprofundar a. privatização. É 
utilizar melhor os recursoS"exístentes. É aumentar a eficiência. 
É_ transferir os ganhos de produtividade para todos os cida
daos. É fazer o povo ter orgulho de pertencer a uma grande 
Nação. 

_Enfim, mais importante do que ter um Est3.do menor, 
preCisamos ter um Estado melhor. O tamanho do Estado 
é secundário. A sua qu3.Iidade _é o fundamerlt;:tl. Esta é a 
oportunidade que se abre em nossa história, Por linhas tortas,· 
Deus acabou nos conduzindo ao ·caminho reta. Aproveitemos 
o seu convite. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem§) 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Eduardo ~uplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguin.~e discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
S~s. Senadores pretendo, primeiramente, fazer um breve re
giStro, levando em conta que o Senador José Sarney não se 
encontra presente. Ontem, quando S. Ex~ fez o seu pronunCia
mento, gostaria de tê-lo aparteado, de ter-lhe formuladQ algu
mas·.perguntas. Lembramo-nos todos de que, à certa altura 
dÇI dtscurso de S. Ex~. o Senador Lourival Baptista mencionou 
que_:gos~at!~ de fazer um aparte; o seJ!ador_ José Sarney disse 
que pr_efenna qu: ele? fizesse ao final de seu pronunciamento. 
Inclusive levantei o mtcrofone, num sinal nítido de que_ queria 
aparteá-lo, mas não tomei tal iniciatiVa no sentido de falar 
~nte~ do _Se~_ador Lourival ~aptista, porque eSte já estava 
mscnto como o primeiro apart:eante. -

_ Quero r~gistrar que avalio que o debate em torno das 
quest6es relativas ao que aconteceu, seja <11:1rante o GOverno 
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José Sarney, se.ja-rieste-período desde que deixou o Governo, 
seria muito mais ricO se tivéssemos tido a oportunidade de 
travar um diálogo respeitoso, no mais alto riível. 

Ao cumprimentai S. Ex~. logo após o pronunciameitto, 
disse a ele que gostaria de ter feito perguntas_, como por exem
plo sobre questões que poderiam ser melhor esclarecidas por 
Senadores da Legislatura anterior. Ainda ontem, eles haviam 
dado entrevista ao Jornal O Estado de S._ Paulo, relatando 
que tinham encaminhado perguntas ao Senador José Sarney 
e que aguardavam ainda resposta. 

O Senador José Sarney disse-me que autorizou todos 
seus ex-ministros a responderem as perguntas que lhes fossem 
feitas. Mas, parece-me, dada a relevância do assunto, impor-_ 
tante que o próprio ex-Presidente pudesse esclarecê-las. Te
nho a impressão de que alguns dos assuntos ventilados à im
prensa não chegaram ~ser objeto das considerações do Sena
dor José Samey ontem. 

Não seria adequado, na ausência de S. Ex\ estar desen
volvendo esse tópico, então não o farei hoje. Mas, eu gostaria 
de, pelo menos. no meu entendimento, assinalar que um ex
Presidente da República, na verdade, se sente no dever. de 
prestar esclarecimentos. S .. Ex\ como um ex-Presidente da 
República e como Senador, enriqueceria muito a possibilidade 
de esclarecimentos, se pudesse travar um diálogo com os cole
gas do Senado Federal sobre assuntos tão relevanteS 1 qu~nto 
os que foram ontem levantados. Imagino que muitos aqui 
estàvam querendo aparteá-lo para elogiar a sua atitude, mas 
havia outros que queriam formular-lhe perguntas. Espero que, 
posteriormente, tenhamos essa oportunidade. 

Sr. Presidente, queria também assinalar a importância 
que a Comissão- Parlamentar de Inquérito está tendo --para 
desvendar os métodos, segundo os quais grupos económicos 
influenciain o Congresso Nacional, através de representantes 
do povo, procurando interferir em decisões, tais co-mo as do 
Orçamento da União. 

Tivemos hoje mais um depoimento riquíssimo, do ponto 
de vista desses esclarecimentos, por parte do Deputado José 
Geraldo Ribeiro. Foi muito interessante conheCer co-mo é 
que um parlamentar, com participação acionária em diversas 
empresas, acaba arquitetando um mecanismo bastante sofisti
cado, através do qual consegue influenciar, como membro 
até da Comissão Mista de Orçamento~ a destinaç3..o de recursos 
para obras que são construídas, por exemplo, por empresas 
nas quais ele tem participação societária:- obras que são fiscali
zadas por outras empresas, nas quais ele tarnhém tem partici

. pação societáriá. 
· Depois, -como -e que pelo rri.enos três empresas, nas quais 
ele tem participação Societária, têni a sede DO mesmo endereço~ 
de três outras entidades, que existem com a finalidade de 
receber subvenções sociais que, por sua vez, também recebem 
recursos do Orçamento. 

Também soubemos, no depoimento de hoje, do vínculo 
existente, bastante dare agora, entre o_ então Ministro da 
Ação Social, Deputado Ricardo Fiúza, que libenivã. vêrha·s· 
para as áreaS: ou municípiOS onde estavam sendo realizadas 
essas obras, através da Caixa Económica Federal. Aos poucos, 
o trabalho da CPI vai conseguindo juntar aS peças de um 
complexo quebra-cabeças, o qual vai ficando mais claro para 
a opinião pública. -

Esclareço também aquilo que ontem disse da tribuna do 
Congresso Nacional, quando da leitura da solicitaçãO de CPI, 
e_ncabeçada pelo Senador Esperidíão Amin, sobre a Central 
Unica dos Trabalhadores e eventuais relações com o Partido 

dos Trabalhadores. Não há, da' parte do PT, qualquer atitude 
que possa ser caracterizada como_ de chantagem, como ainda 
hoje diz o jornalista Gilberto Dimenstein. Conversei com o 
Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jair Mene
guelli, e disse, com ontem da tribuna do Congresso Nacional, 
que, da parte do Partido dos Trabalhadores e da CUT, não 
há o que temer. É até importante que possam todos conhecer 
a forma de solidariedade que ocorre entre entidades no exte
rior que realizam, por exemplo, convênios c_omo a CUT pata 
a.fonnação de quadro~ Sindicais._ · · -

Eu até disse que avaliava como importante- que soubés
semos das relações entre os partidos políticos, os parlamen
tares e todas as entidades _sindicais, Como a Força Sindical, 
a CGT, a outra CGT. bem como entidades patronais, .como 
a Febraban, a Fiesp, a Confederação Nacio"ilal da Indústria, 
enfim, entidades que representam os interesses patronais. · 

Tive a oportunidade de obter um esclarecimerito·dõ Sena
dor J arbas Passarinho, que, pessOalmente, corrigiU úln:i irifor
mação que eu havia citado incorretamente no pi"ogrania -do 
Jô Soares, porque, quandp provocado Sobre o que eu achava 
das relações entre o PT e a CUT, disse que isso deveria ser 
inteiramente transpare11-te, mas que seria iri:ipOrtante -que se 
verificasse a relação entre entidades como a Febraban ou 
como a CNI e parlament~res. · · 

Foi um dia divulgado que t~;m parlamentar hB.via recebido 
100 mil dólares da Febraban para sua campanha política. -E. 
eu havia lido uma entrevista do Senador Albano Franco~ _qu~ 
talvez tivesse saído Com alg~ma incorreção, que me- levou 
a fazer o comentário no programa Jô Soares. O Seriador J arbas 
Passarinho, entretanto, explicou-me que ele não é uri:I assesSor 
da CNI, mas sim um consultor do Instituto Euvaldo Lodi, 

· sem fins lucrativos, que tem uma atividade para fins culturais, 
visando a interação entre o trabalho e a empresa. 

. Faço queStãO de dizer issO para fazer a correçãó, üiclusive 
já a transmiti aó Sena~_or Jar'f?as Passarinho, que transmitiu 
um fax ao Jó Soares com essa coireção. 

Gostaria, ínclusive ~tá presente _o Senador Esperidião 
Amin, de dizer que soube de um incidente hoje havido em 
entreviSta do Presidente da CUT .1air Meneguelli, que teria 
feito. uma afirinaçãó iricOrreta sobre "S. Ex~ 

O Sr. _Albano Jfran,ço "":"":' Pei'qljt~-mc; V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Eduardo Suplícy?-- · · 

O SR- EDUARDO SUJ'LICY- Com muita honra, Sena
dor Albano Franco. 

O Sr. Albano FraiJ.co ~ A bem da verdade, Senador 
Eduardo Suplicy, aproveito- o" aparte OOnCe"didO por V. Ex• 

'para mais uma vez reafirmar - V. Ex~ se lembra de que 
há mais de trinta dias também me concedeu um aparte, quando 
sugeriu que também não fosse constituída uma CPI somente 
para á CUT; rilas que -estendesse também para as outras cen· 
trais ou entidades siridicais, tanto_ dos trabalhadores como 
dos empresários. V~ Ex• citou nominalmente a Confederação 
Nacional da Indústria. Naquele instante, eu respondia e infor
mava a V. Ex .. que me colocava intêiranieilte ao seU dispor .. 
Inclusive,, se V. Ex~ desejar ou pensar mesmo em constituir 
essa CPI, faço questão de ser o primeiro a subscrever, porque 
a Confederação Nacional da Indústria tem o Seu- Conselho 
Fiscal, é subordinada à Inspetoria-Get~l de Finanças do Minis
tério do Trabalho e tem suas contas também aprovadas pelo 
Egrégio Tribunal de ContaS da U_nião. E, realmente, seria 
uma boa oportunidade para esclarecermos ·quaisqUer dúvidas 
que poderiam surgir peran~e V. Ex• Já que y. Ex• tocou 

--·-------·- --- ---- --
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no norríe do honrado,' do digno, ·cto eÍninénte SeiÍador e riosso 
colega Jarbas Passarinho, tamb~m a be,llf da verdade, é pt_eciso' 
dizer que, desde o dia 25 de julho de 19SS;~ele dá consultoria' 
ao Instituto Euvaldo Lodi, que é uma eritidade civil do SiStema· 
CNI, responsáv~l p~la integração univers1dade-empresa~·Na
quela _época._·ÇI.~inistro Jarbas Passarinho tinha, inclusive, 
m~is tempo e jà nos prestava e·ssa asSesSoiia,- tendo realizado 
im'pbtt'ahtes·ttábalhos·, 'já que· S~ Er, ré:almenfe, tem esse 
Valor ihtelectu.:il"e co-nhece bem·o erittósarriento naS lníivé:rsi-· 
dades brasileiras. S. Ex~. realmente, -cOniiõ.llóu até hoje-aSseS
sorando o 'Instifuto Euvaldo Lodí, ·sem nunca ter sido 'seu 
fuD.Ción~rl<? .. CoMO COnSult.ol-,- iecebia ãtr~Vés-de s'erviçbs prés
tados, mas, durante. o período em que ·exerceu· o ·cargo· de 
Ministro· da Justtça; ele ficou sem receber nenhúin título em 
termos de remuneração. Eti queriá târhbém esclareCer "iSsO. · 
Mais ui:ria' Vez, 'SeÍlildor Eduãrdo Suplicy, coloco-me 'inteira~ 
metit~ à' qi~P~'siç~ç, de _v. sx~· para ·quaisquer tipos de indaga
ções; de 'dúvidas, de ·esclare'cimentos sobre tudo que ocorre 
n~ ~Onf~·deraçã?'~acidrlal_da-Ii1?ústri~. ' , _ · ~, ~ · 

O SR. 'EDUARDO SUPt.ICY -c- Agradeço a esclareci
nientó.; que Se'tótna íllais rico e· mais completo~ _dado.por 
V. Ex~; Senador Albàno Franco .. Gost"ariá de- eschuecer .que. 
a proposta que fiz é para ser considerada no âmbito-do Colégio 
de Líderes·, ainda mais porque a constituição da CPI, proposta 
e encabeçada peto Senador Esperidião Amin, deve ser objeto 
da tonsideràção dos· Líderes que vão indicar os nomes, uma 
vez' que· ela, regini.éntalmente, está-constituição. Falta apenas 
a iridiôação doS. nOmes, pelos senhores Líderes. E nesta opOr
tunidade ·imagino pOssa ser considerada• essa proposição -que. 
faço, sem qualquer exclusão da possibilidade da CP! &obre 
a CUT e' o·PT c(ue; irlclU.sive·, ·disse'que considerava como 
bem-vinda. · 

Aproveito .a presença --do Senador Esperidião Amin para 
dizer que tive o cuidado de" ligár para o Presidente da CUT, 
Jair Meneguelli, logo que soube do incidente havido hoje ... 

· . O ~r- Esperldi~q ~A,.\tin.- Senador Eduardo Suplicy, in· 
terromperei V. Ex~ para lhe pedit 4ú:e não dique nesse assunto. 
PêÇO- a· V. EX~ 'riâo· tocà.i nesSe' Msuntd. 'EU mê 'reserVO 'o 
direito de colocá-lo ·aqui. ' ' ' · ' · ~ ' · -· ' · · ' ' · 

b' SR- EÚUA'im<YSUJ!LICY- Mas posso apenas trans
mitir, Senador Esperidião Amió, qtie' aValiei cOfio híádeqlla
doc .. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, pe
Ço-lhe, encarecidamente, em nome da dignidade, que V.·Er' 
não aborde esse"·assunto .. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Está bem! 
Assim, Sr. Presidente, eram apenas essas .as _considera

ções que eu desejava· fazer-hoje à tarde, reiterando que consi
dero relevante o pedido de instalação de uma CPI sobre a 
CUT e O PT. Penso que ela poderá trazer benefícios, no 
SCJ:Itido da transparência, da democracia e sobre como funcio
nam as instituíÇões. Se porventura ocorrerem inadequações 
nesses procedimentos, que sejam revelados. Apenas considero 
relevante que o Colégio de Líderes examine a proposição 
de ampliar a questão da relação entre os partidos políticos 
e as entidades sindicais. 

O Sr. Epitácio CafeteirO- V.-Ex~ me perniite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o nobre Senador 
Epitácio Cafeteira. · 

O Sr. Epitácio Cafeteira - V. Ex~ mencionou o Colégio 
de Líderes e, como Líder de partido, logicamente sou chamado . 
à colação. Quero dizer a V. Ex~ que não existe sentído no 
pedido de instalação de uma CPI que conta com um número 
muito grande de assinaturas, em colocar, fora_do desejo da
queles parlamentares, entidades que não estão ali relacio- · 
nadas. Eu, como o nobre Senador Albano Franco, também 
me coloco a sua disposição para subscrever a CPI que V. 
Ex~ idealizar. Mas não podemos e não devemos ir além da 
vontade_ expressa pelos parlamentares que subscreveram o 
pedido de_ssa CPI. Digo isso cqmo Líder .• porque o autor 
da proposição é o Presidente do nosso partido, o nobre Sena-
dor Esperidião Amin. _ - - ' · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Tudo bem. Agradeço 
o esclarecimento de V. Ex• · 

Obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
~ palfivra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPJ;:RIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não ·é 
meu hábito trazer para esta tribuna questões de natureza pes-
soal. Assumi o mandato que o povo catarinense me conCedeu 
com o propósito de me dedicar, da melhor maneira possível, 
de acordo com os meus fracos talentos, a uma causa, à causa 
pública. 

Num País que tem tanto a vencer em matéria de desafios 
- as desigualdades sociais, as desigualdades regionais -; 
que_ tem de vencer a grande tarefa de _construir uma demo
cracia, ninguém pode pretender ser o dono da verdade. E 
tenho procurado exercer este mandato com um·esforço sincero 
para admitir e querer crer qUe aqueles que se opõem às cauSas 
e às idéias que defendo talvez tenham razão. Esse é um exer
cício que faço com intensidade e com sinceridade. Posso não 
ser bem-sucedido, posso não me fazer entender, mas este 
é o meu pr9pósito. É possível que o meu oponente tenha 
razão. E ele nunca trará apenas coisas ruins;- nunca a~ _suas 
idéi3.s, as suaS lutas só Conterão aspectos negativos .. _ 

E assim fenho procurado .conviver com os que se opõem 
politicamente a mim, seguindo t!ma máxima. atribuída a Santo 
Agostinho, de que todos devemos fazer uma grande esforço 
para ·espancar o pecado. Mas de~emos·, até por semelhança 
e identidade, poupar e respeitar o pecador, que, afinal, todos 
somos. Uns mais, outros menos; e alguns pensam que são 
menos do que realmente são. 

Já dei todas as explicações, o porquê da curiosidade que 
se transformou em persistente busca do conhecimento ~e in
formações de natureza financeira_ por parte da Central U nica 
dos Trabalhadores. Eu nunca disse que a referida entidade, 
que o Partido dos Trabalhadores só contém erros. Se alguém 
pensa que eu disse isso, enganou-se; ou eu me enganei. Num 
País que ainda está na fase primária da consolidação do regime 
democrático, das suas relações d.e capital/trabalho, até usei 
a expressão de que essas forças fazem parte daquilo que se 
chama o tempero, o sal da terra. Não alcançaremos justiça 
com unanimidade, não atingiremos equilíbrio sem forças opo
nentes. E quando houver unanimida~e _forçada pelo medo, 
pelo totaliúuisn'lo, pela unicidade de ídéias, então o País ou 
a sociedade estará encarnando a situação da poça de água 
parada. Por isso, esta Casa já pôde habituar-se c_bm um pouco 
da minha irreverência, m.as rião com ô desrespeito à pessoa 
nem dos amigos, neffi dos adversários. Não cultuo o afago 
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ou o acalentar do inimigo. Acho ciue ~ornas adversários e 
devemos, por isso, nos ater ao cai:npo das idéias. · -

Ontem, rió plenáriO da Câmara dos Deputados, com re
presentantes do PT, travamos um diálogo elevadíssimo. Frisei 
esse fato ao Senador Eduardo Suplicy, que está aqui presente, 
e ao Deputado Paulo Rocha que, no momento, liderava a 
Bancada do PT, quando foi lido o requerimento de criação 
da CP! da CUT-PT. Com tal leitura, foi criada a CP!, restando 
agora os procedimentos administrativos e políticos de indica
ção dos representantes dos partidos, nos termos do req'ueri
mento, posto que os titulares do direito de requerer são os 
que assinaram a proposiçãô. E ela não pode· ser alterada por 
nenhum de nós isoladamente sem a audiência que já foi feita 
a cada um dos que assinaram~ 

Ao mesmo tempo, desde que anunciei a CPI da CUT, 
várias acusações surgiram. Em agosto, logo depoiS do discurso 
que aqui proferi ilo dia 11, recebi ou tomei conhecimento 
de acusações de que no meu governo haveria um serviço de 
informações. Uma parlamentar do PT divulgou uma acusação 
de que a minha esposa, que é Deputada Federal, teria encami
nhado solicitações de pessoas ·que queriam instãlar, junto à 
Caixa EcOnômicã~ Federal, agênciaS lotéiiCas, como se 'issO 
fosse um crime, qUarldo isso· é uma concessão que a Cãíxa' 
despacha mediante requerimento, pelo que sei. Espero que 
não sejam as casa lotériciiS com· prêmio garantido. Se assim 
o fossem, certamente nenhum de nós pediria para outrem, 
pediria para si próprio. · 

Finalmente, ontem, os parlamentares do PT anunciaram 
que se dirigirarri à PrOcuradori'!--Geral da República parã sOli
citar a instauração_ de um inqUérito referente a uma· obra 
contratada ainda no meu governo, que· terminou em março 
de 1987. Acho que isso é ha!ural. Ainda que se possa pór 
em dúvida a validade de uma ou outra acusação, questiOnar 
a conduta do homem públicO é tarefa que-- cada um faz de 
acordo com os seus costumes. Se alguém acha _que é oportuno 
investigar, agora, uma obra que um de nós tenha feito como 
administrador há 10 ou 15 anos, creio que é--pertinente, uma 
vez que, a meu ver, os atas de um homem Público s'âôj,úblicos, 
por definição genétiCa.- Não nos c~be defini!' _o que é pú~liço 
ou o que é oportuno; tudo é oportuno se a_ alguém do povo 
assim parecer. Se o motivo é político, pesso-al, se visa a criar 
embaraço, cabe à opinião pública avaliar, ponderar, dar-lhe 
a importância devida. A meu ver, todas essa iniciativas podem 
ser colocadas no mesmo plano: fazem parte do jogo político, 
que não é um coquetel, não é uma festa, não é um cOngraça
mento; é uma disputa nem sempre embalada por afagos, fre
qüentemente permeada até por destemperosc- mas destem
peras emocionais, não destemperes· frios e calculados. 

É a propósito de um destempero - creio que se trata 
de um destempero frio e calculado - que ocupo· a atenção 
dos meus Pares, porque este -é ·o· meio de que disponho. Quan~ 
do cheguei hoje à minha casa, depois de partiCipar do piO gra
ma Bom Dia Brasil, recebi um recado de que o radialista 
Heródoto Barbeiro, da Rádio CBN, tinha urgência em falar 
comigo. Liguei. Trata-se de uma rádio atuante. O prepos'to 
do radialista informou-me que tomara a libeYdã.de ·ae pedir 
o meu telefonema, porque· o Presidente da CUT proferiu 
agressões, de natureza pessoal, violentas contra mim. Tomei 
conhecimento dos termos da agressão, e imediatamente ass_o_-_ 
ciei a um episódio - um processo - ocorridO em agosto. 

Quando anunciei ·a CPI da CUT, fui prOcurado por dois 
deputados federais - um deles era o Deputado Marcelino 
Romano Machado- e dois jornalistas- um dos quais soube 

hoje se tratar de Leonel da Rocha, da revista Veja. Este 
último disse-me, çonfirmando o que o Deputado Marcelino 
·Romá:õo Machado dissera, que recebera uma "informação
bomba" contra mim e que estava investig-ando. -

A "informação-bomba" foi reproduzida mediante esta 
transcrição da entrevista- receberei a fita nas próximas horas 
- do Presidente da CUT, não vou ler o teXto por inteiro. 
Até porque não gosto de me autoflagelar, mas vou ler o essen
cial, ou seja, aquilo que justifica a minha estada nesta tribuna. 
Eu não tomaria a atenção dos meus nobres Pares e da imprensa 
se não fosse por uma razão forte. -

"Sobre a CPI da CUT. isso af·é absolutamente 
louco. Essa CPI só podia estar sendo proposta· por · 
um assassino louco, ou louco assassino, como queira; 
que é o Esperidião Amin. 

- Vocês sabem que o Esperidião Amin matou o ir
mão dele em 1966, que era sócio do escritório dele. 
Matou a tiros e ficou internado, duraiite seis anos·, 
num noSocômico judiciário e-m Santa Catarin'a: Esse 
cara não é muito bom de cabeça. Ele é um louco a-ssas-
sino pedindo CPI para uma Central. E os outros tam
b~m assinam. Tarribém lá você não pOde esperar muito 
daquele Congresso." -~ __ ._ - _-_,-_. __ ·_ 

Essa é a transcriç-ão da parte mais cáustica e que_força 
este registro. Fiz uma associação de idéias, a partir do que 
me foi dito pelo Deputado Marcelino Romano Machado e 
pelo jornalista Leonel da Rocha, ao que "O Sr. Jair Meneguelli 
falou à CBN. E niais: depOiS da entrevista mediante a qual 
esclareci este assunto, ele concedeu uma outra à Rádio Na cio: . 
nal de Brasma:Respondi, então, mais uma vez, a essa pergun-. 
ta. Essa associação e a resPosta que dei determinou três prOvi
dências - a terceira é esta: vir a esta _tribuna. A priineira 
foi objetivamente reSponder aos ouvintes da rádio, com o 
respeito que merecem, que o Sr. Jair Meneguelli, que há 
muito já tiriha esseS eleine:rltos à sua dispoSiÇão,. referiU-se. 
realmente a um Cidadão de nome igual ao meu, que,_pelos 
caprichos da vida, desferiu tiros contra o seu irmão e o rriatou. 
E o nome dele era o meu nome; era o meu paí. Nome que 
nunca escondi. Meu pai foi vereador; tinha o nome conhe.cido_ 
de Esperidião Amin, o- meu nome. Isso ocorreu em 1966. 
Meu pai morreu em 1977. Respondeu a inquérito policial, 
foi a Júri e certamente já prestou suas contas com quein O 
criou. Não é justo que o seu nome seja -iiSildo nessa guerra 
suja. A segunda providência foi falar com os meus filhos, 
de seis, dez e treze anos. Eu não me havia programado para 
dar-lhes essa notícia dolorosa, mas necessária. Antecipei e 
o fiz, aos três, hoje ao meio dia. Foi muito bom. Eles com
preenderam. Terminamos a nossa conVersa com orações ao. 
meu par, ao meu tiO e· a quem, eventtialmente, descuida
damente, tocar no assunto perante essas crianças. 

Disse eu à rádio CBN que, pelos procedimentos adminis
trativos de pedir investigação disto e daquilo, não se precisava 
desculpar, porque o homem públko está aí para isso. 

Por este _episódio, perdóo o Sr. Jair Meneguelli, caso 
ele não tenha agido de má-fé. Caso contrário, infelizmente 
cõineço, a partir da segunda entrevista, da reincidência e do 
se'u silêncio após o esclarecimento que prestei à rádio e agora 
ao Plenário e â opinião pública, a crer em· má-fé, começo 

_a entendex_ o artificialismo daqueles que se escandalizam com 
agressões. 

Solidarizei~rile coin aqueles que consideraram, por exem
plo, deprimente o episódio da n~ Mirian Cordeiro na campa-
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. nha de 1989. N uncaA fiz uso de um 
instrumentb dessa natureza; creio que não _o faria, porq-ue, 
certamente, nunca fui procurar, na família_de um adversário 
meu, um tacape para enxovalhá-lo, para humilhá-lo ou para 
inthnidá-lo. 

Finalmente, o terceiro ponto é este: quero pedir aos meus 
Pares que aceitem essa informação; a algunS, já dei. É lógico 
que não os procurei para dar essa informação, inas não tenho 
constrangimento algum de sobre ela falar. É -um episódio, 
em que, como sempre, há algo de bom até nas desgraças. 

Os senhores imaginem um guri, filho de pai rico, aos 
18 anos de idade, numa cidade pequena, de uma família conhe
cida, enfrentar esse problema. Demorei 15 dias para ter cora
gem de voltar às faculdades que eu 
freqüentava - eu estava no primeirO ano da Facuidade de 
Direito e no primeiro ·ano -da Faculdade -cfe Administração. 
Voltei. Nunca escondi essa circunstância; .. nUnCa: a procl-amei 
ou dela me vali. E tenho pedido a Deus sempre aprender 
com ela. Não preciso lhes dizer o que aconteceu em termos 
de amadurecimento para mim com esse ê'piS:6dio. Foi uni cürsO 
intensivo de hombridade, de responsabilidade. Tive que assu
mir deveres que não c.stavam na proposta de vida de. alguém 
com 18 anos de idade, até porque so-u ·o tínico. filho homem 
do meu pai -tenho três irmãs. Isso me amadureceu. 

Os meus adversários na pOlítica nunca fizeram dessa ques
tão-um mote. Houve uma ou duas exceçóes que se perderam 
na areia da praia, com a maré cheia - isto não é para ser 
guardado. Penso que isso também me deu mais humildade, 
até para compreender que coisas taiS podem acontecer com 
qualquer um, ou com as pessoas às quais dediquemos inais 
respeito e às quais queiramos bem. · · 

De sorte que não pretendo prolongar-me numa alocução 
emotiva, mas quero deixar assinalaâo que·é verdade que este 
fato oc·orreu com um cidadão de nome Esperidião Amin; 
seu nome era Esperidião Amin Helou; o meu nome é Esperi
dião Amin Helou Filho. Ocorreu há 27 anos-, -e Se a alguém 
parecer que é um assunto atual e relevante para a política, 
faço votos que isso não perverta a ·sua alma, que isso não · 
lhe impeça que Deus o corrija, põrqUe -óertantente um uso 
tal não é fruto do melhor costume político e do melhor costume 
de cidadão. 

Peço desculpas aos meus Pares por tomar-lhes o tempo 
par;:a tratar deste assunto. Prometo que ·a ele não voltarei, 
a não ser se provocado, porque, se provocado, retornarei 
com a firmeza dos que não se intimidam. N~o tenho compro
miS$0 com o e"rro de ninguém, mas teD.ho compromisso com 
os níeus, com as pessoas, com os--·vaiores~ com as coisas que 
são o cerne e o fundamento que justificam--1f eXiSténcia do 
indivíduo que lhes dirige a palavra. 

Cada um de nós é aquilo que foi e nãO pOde fugir daquilo 
que o gerou. Pior do que ter circunstâncias táis à-explicar, 
é delas fugir ou querer escondê-las pela covardia. Política 
é, de todas, a mais nobre das artes - no momento que o
Congresso está vivendo essa fase é preciso que se diga isto 
- mas também deve ser "das mais perigosas e, por isso, é 
das mais fascinantes. · -

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

O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Eu não pretendia ser hon
rado com apartes, mas não posso deixar de o.v.vir o nobre 
Senador Nelson Wedekin, que era meu colega na Faculdade 
de Direito. -

O Sr. Nelson Wedekio - Senador Esperidião Amin, 
quero aparteá-lo com dois níveis de autoridade. A um, V. 
Ex~ já se referiu: somos conterrâneos·, {Offios contemporâneos 
de escola, freqüentamos os mesmos bancos da Faculdade de 
Direito de Florianópolis; eu estava lá quando esse episódio, 
profundamente marcante da sua vida, aco~tec~~- Todo relá.t9, 
que V. Ex~ fez aqui, portanto, tem, em primeiro lugar, uina 
referência para dizer que as coisas se deram exatamente como 
V. E~ aqui as relatou- naturalmente, com todo esse senti

. mento que é absolutamente justificável. Mas há uma outra 
aUtorida~e que também tenho para lhe fazer este aparte. Uma 
autoridade até um pouco diferente, pOrque somos e sempre 
fomos adversàrios políticos; mas isto nunca me permitiu, nem 
a mim nem a quase toda Sap.ta Çatatj~ª'- ~azer qualqUer tipo 
de ataque colno lhe fez o .Presidente da CUT. Por isso que 
meu aparte é bastante simples: é para so~i4~rízar-_me Ct)m 
V. Ex~ Foi um ataque cruel, rasteiro, menor, mentiroso, nem 
vamos falar em baixo nível, porque isso não tem nfvel algum. 
Errou. os personagen~. fal()u do seu falecido pai, enfim, foi 
uma atitude realmente assustadora diante dessa circunstância 
que foi a iniciativa de V. Ex~ de requerer uma CP(, cjue 
é um direito seu. Eu,não assinei esse requerimento, rrias V. 
Ex~ tem todo direito de fazê-lo. Por isso eu queria, como 
seu colega e conterrâneo, catarinenses que. somos, transmi
tir-lhe aPenas a minha total e irrestrita solidariedade por esse 
ataque vil- para dizer o mínimo- que V. Exa receb"eu. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, Senador 
NelSon Wedekin. Como V. Ex~ frisou, fomos adversádos já 
na escola. Não podemos dizer que desde a Itália, nem que 
despe a Alemanha •. mas desde a escola. Mas nada sequer 
par~cido com isso turvou~ nossa re~ação pesso~l; ~r&ulho-me 
mu1to de poder me cons1derar seu am1go, apesar à e todas 
as divergências, no mínimo políticas, às vezes aié ideológicas, 
mas, certamente, nunca divergências de riatui-eza· htimaná. 
Agradeço-lhe, muito confortado, pelas suas palavras. 

O Sr. Edt;a:!!rdo Sup~icy- Permite-me V. EX" um aparte? 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Eduardo Suplicy. Quero agrade.cer-lhe por haver atendido 
ao meu apelo de; não tocar neste assunto. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Esperidião Amin, gos
taria de lhe transmitir que, no momento em que soube do 
ocorrido --aliás, uma das várias pessoas que me relataram 
o episódio, além da minha assessoria, foi o próprio Deputado 
José_ Dirceu, que aqui se encontra - depoi~ de dialogar com 
S. Ex•, resolvi telefonar ao Jair Meneguelli, para dizer-lhe 
que, segundo nossa avaliação, ele havia cometido um erro. 
E coloquei-lhe algumas reflexões, que espero possam até re
sultar numa atitude dele próprio para com V. Ex~ Senador 
Esperidião Amin, V. Ex~ sabe que tenho sido solidário com 
a Central Única dos. Trabalhadores em muitos episódios; ava
lio que a CUT e o PT não devem temer quaisquer problemas 
com relação àquela entidade, se porventura erros vierem à 
bala, se tornarem transparentes. Penso que essa CPI proposta 
por V. Ex•, e que teve o apoio de um número Significativo 
de parlamentares, será positiva, pois moStrará à Nação como 
funciona a Central. Realmente, há dificuldade para os traba
lhadores se organizarem-se neste País, pois V. Ex~ sabe que, 
por muitos anos, não foi permitida a organização sindical. 
A Central Única dqs Trabalhadores, durante muito temp-o, 
teve ·o reconhecimento público, antes de poder se organizar 
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.como uma entidade reconhecida oficialmente. Hoje ela é intei
ramente legal, mas houve momentos em que ela viveu na -
ilegalidade. Enquanto as entidades. patronais podiam existir 
com tranqüilidade, as dos trabalhadores, V. Ex~ sabe, não · 
tinham os direitos que tem hoje, graças aos progressos do 
processo de democratização no País. Se_ houy_e erro na obser
vação, Senador Esperidião Amin, erro de fato e erro no uso 
do tema relacionado a V. Ex~ e ao seu pai, gostaria de lhe 
transmitir qUe o que V. Ex• acaba de nos informar, com mais 
detalhes do que a informação que recebi pela primeira vez 
hoje cedo, na verdade, aproxima-me mais de V. Ex• Apenas 
quero dizer que sou solidário no __ seu sentimento e Ii._a sua 
oração com o SeU -p-ãi e com os seus filhos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Seriador Eduardo Suplicy, 
quero tornar a lhe agradecer por ter ouvido o meu apelo 
e dizer que cofls1dero o seu aparte, com todo o substrato 
que nele sei que existe, Um dos momentos bons_que um motivo 
muito ruim ensejou, o que comprova uma assertiva que aqui 
flz: nunca: verit -só coisa ruim com a _mi,C_riOffç:ia _ou com· o 
mau acontecimento. Agradeço_-lhe, repito, tanto por ter açeito 
o meu apelo veemente_quanto, sinceramen.te,-a sua m·an'ife~
tação de solidariedade, que considero sincera. 

O Sr. Epitácio Cafeteira-Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador. 
epitacio Cafeteira. -

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Esperidião 
Amin, vim à sessão de hoje sem conhecer nenhull) ,desses 
fatos. Nã.o sabia sequer das entrevistas dadas á rádio, Sabia 
que V. Ex~ era um homem valente, intrépido, destel;Tlido. 
pedir a Í!Jstauração de uma CPI, que é uma CPI qualquer, 
quando já havia uma proposta- de represália mesmo antes 
de ser instalada, eu já considerava um ato de; muita coragem. 
OuVindo agora o seu relato, vejo que V. Ex~ forjou esse 
caráter com a coragem dos bravos. Conseguiu se superar. 
Nobre Senador, com a minha solidariedade, há também uma 
declaração pública de respeito e de admira_ção por V~ EX",. 
coisa que não disse até hoje a nenhum parlamentar. Digo 

.a V._ Ex~, que tem o meu apoio. a minha admiração e o meu 
respeito pela bravura .com que enfrentou a vida em si e eilfién
ta hoje a vida pública. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, meu caro 
amigo e Líder da nossa Bancada no Senado. Senador Epitad_o 
Cafeteira. 

O Sr. Pedro _Simoo -Permite-me V"f .Ex• um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
e Líder Pedro Simon. · 

O Sr. Pedro Simon -Senador Esperidião Amin, V. Ex• 
sabe do apreço e do carinho que lhe tenho, pela sua atuação, 
ação e dinamismo. V. Ex• tem uma inteligência muito lúcida 
e muito mordaz. V._ Ex~ é um homem de bem, um homem 
digno, um homem correto, de quem podemos divergir, mas 
em quem somos obrigados a reconhecer a competência e serie
dade de sua áção. V. Ex~ solicitou uma CPI e apresenta argu
mentos. Podemos ou não aceitar, mas V. Ex• quer debater 
e analisar uma questão, que é impo-rtante que conheçamos. 
Sou o último a saber o que V. Ex:~ relata. Vim do meu gabinete 
para ouvir o seu pronunciamento e não sabia _do que se tratava 

tomei conhecimento do seu teor aqui no plenário. Penso 

que não há lógica para isso. Estava eu dizendo. outro dia 
acilli ·neste plenári_o,. _quando se Ouvia o depoimento do Depu: 
tado Federal, ex-Relator do Orçamento, que este parecia o 
Congresso americano, pelo tom de seriedade. Os assuntos 
eram ásperos, eram duros, mas o diálogo era feito_ de_ uma 
maneira respeitosa. CreiO que, nesta hora tão dramática que 
viv~ a naciopalidade, ___ temos a,_míl$na Obrigação -de manter 
o respeito recíproco. O mínimo que pÕdenlos fazer é nOs 
resp~itar reciprocamente. A análise feita em relação a V. 
Ex~ não é verdadeira, porque, na verdade, não se refere a 
V. J?x~, mas ~ seus ~ncestrais, a um fato que é da história, 
que é do passado, que não iótetessa à- viâa politicá.- de V. 
Ex~ Se,iriteiéssasse', Poderia te'r relevância. ritas não-me parece 
quê seja pOr ai. Mas V. Ex~ .diSse, no· aParte âo Senador 
Eduardo Suplicy, algo que me parece muito importante: nada 
de ruim é totalmente ruim, nem nada de bom é totalmente 
bom. Acredito qu~_ isso que veio- de rUhn 'e qúe atíngiu a 
V. Ex~ e à sua f~mília, e que V. Ex~ expõe com tanta grandeza 
neste momento, deve nos chamar a atenção exatamente para 
os debates que continuarão a haver no futuro. Esta Casa 
viveU ínOnienlOs dramáticos, incluSive OOm ·morte neste plená
rio, pela incompreensão, quando a linguagem saiu- dos lirnítes 
que d~veria ter. Podemos emitir nossas opiniões, podemos 
ser ásperos, duros, podemos divergir. Provavelmente tenha
mos que nos_ decidir pelo pior. Já afastamos um Presidente 
da República. Talvez, amanhã, tenhamos que afastar compa
nheiros nossos do Congresso Nacional. Mas isso tem que ser -
feito co~ grandeza, com espírito público, sem ódio, sem raiva, 
sem mágoa, sem ressentimento, sem vindita e muito menos 
querendo atingir a honra e _a dig_nj.daçle _Qo cid_adão. O_utro. 
dia, nesta tribuna, dizia eu que, tanto no impeachment do_ 
Presidente Collor quanto agora, havia uma diferença infinita 
em relação ao que acontoceu em 1954 e 1%4: em 1954, com 
o Dr. Getúlio, e, em 19641 -com o·nr. João Goulart. Nesse 
tempo, a linguagem era agressiva, ofensiva, radical, má; era 
para atingir a honra e a dignidade, era_ para desmoralizar, 
para tumultuar, enquanto que,_ agora, a linguagem é para 
buscar a verdade. Chegamos a afastar um Presidente da Repú
blicª1 ma5: 1_1-enhuli} 4~º-o_it:nento, nenhuJAP:TOn_J.!,nciaqientof~i~ 
to no. Ç9ngr~~so_-~1:1ci9J!al .atingiu. a dignid~e do Presidente, 
o~ende,u a ~!le_, a sua ~sposa, a sua familia, ou a quem quer 
que seja. E .estamos vendo agora um de_bate travado aqui, 
que é o pior de todos. Saí, nesta manhã, de uma reunião 
onde se inquiria um deputado federal, mas com respeito, com 
a linguagem adequada. Por isso, a partir deste momento, 
quando formos examinar o PMDB, o PSDB, o PT, a CUT; 
a Federação das Indústrias, quando formos revisar a Consti
tuição e tratar do capital externo, do capital interno, podemos 
dive~gir, _discordar, lamentar 1 protestar, mas vamos nos respei
tar. Q ,!T!í:r;li_n;tQ que t~~osAe J'!~r é n9s respeitar. Talvez 
o que aconteC~u com V. Ex• nos sirva de exemplo, para mos
trar que esse não é o _caminho a ser seguido. Vai ser dura 
a nossa caminhada até concluirmos os trabalhos da CPI. Vai 
mexer com companheiros nossos, e isto não é bom. Vai ser 
duro o que_ vier depois, a outra CPI, para atingir outrás pes
soas. Vai ser difícil esse tra.:balho. Vai ser duro divergir, às 
vezes cada um de nós achando que está certo em relação 
a princípios que são básicos no texto da nossa Constituição: 
deve-se ou não dar abertura ao- capital estrangeiro? Deve-se 
ou não privatiZar a Pitrobrás? Além de uma série enorme 
de requisitos e itens que vamos discutir. Mas vamos ter lingua
gem, ter diálogo e, acima de tudo, vamos nos respeitar! Vamos 
fazer para os outros _o que que~emos que façam conosco 
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conforme nos ensina um preceito da Bíblia.' Vamos tratar 
o nosso adversário como queremos ser tratados; Na verdade, 
a toda ação corresponde uma reação, e se eu agir duramente 
com relação ao meu adversário, devo me preparar para a 
reação dele. Os incidentes, as violências e os arítrios que 
Comumente vemos em toda a Históría da América Latina 
decorrem, muitas vezes, de más aç6es, de violências e de 
abítrios. Reitero-a minha solidariedade- que V. Ex~ jà Sabj(l 
ter; portanto, não era necessário --:-, meu· _càrinho e respeito 
a V. Ex• e à sua famflia. - · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Àgradeçoa V. Ex•, nobre 
Senador Pedro Simon. Quero deixar aqui absohiiamente con
signado, junto com roeu agradecimento e a minha manifes
tação, que procurei, ao longo dessas palavras, não ter uma 
reação que enodoasse, ainda mais, ~se ciclo. De forrtm qUe 
concordo também com essas observações de V. Ex~ 

O Sr. Elcio Alvares -Permite-me -v. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o rtobre Sertado~ 
Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Pens~i rriuito a-iités de~lhe apartear. 
Primeiro, porque V. E~. hoje, cresceu mais ainda em minha 
admiração permanente. O -modo pelo q~~r V. ___ E~ -'ªbo_i'do_u 
um assunto tão íntimo revela aquilo que falou anteriormente. 
V. EX" é urri homem maduro. Talvez o sofrimento ferihã. lhe 
dado uma dimensão, que eu possivelmente não tivesse, no 
momento de fazer essa colocação perãnte seus Pares. -"Quero 
vir a este plenário, não com a-responsã.bili9acle de ser Senado:~; 
por um· EStado onde as pessoas se cultivam pelo carinho, 
pelo afeto, pelo respeito. Quero vir simpleSmente como um' 
homem qu-e· tem o privilégio de co~_vj_y_er com V. _Ex~, aqui 
em Brasília, quase vinte e quatro horas por dia. Conheço 
a sua famüia: Ângela - não ~ Deputada Ângela Amin -, 
aqui presente, João, Maria e Joana representa,m o seu mundo. 
E hoje eu tenho a impressão de que a sua família, Esperidião 
Amill, ficou mais unida, vocês ficaram mais Perto um do 
outro. O que aconteceu deve ser debitado a esse lado ruim 
da política. Às vezes, no exereício do mandato, pergunto-me 
como é que a política pode tornar cega as: pessoas CfUé~-de 
maneira tão desabrida, ultrapassam não só os limites da moral, 
da dignidade, mas também os umbrais mais sagrados da fal)lí
lia. Sem família, Senador Esperidião Amin, nada é possível 
fazer, nada é possível construir. Se lhe doeU - e como deve 
ter doído! -essa declaração, V. Ex~ também manifestou 
um lado muito positivo hOje. A s"ua faia-s-e escreve nos Anais 
do Senado; a fala de um homem de bem, de um homem 
amadurecido e, acima de tudo, de um Senador da República 
que tem, num momento difícil coino este, a serenidade de 
falar aos seus Pares, ó.ãO com a força emocional de um pronun~ 
ciamento que se perderia entre tantOS pronunCüiiiielltos, mas 
fazeitdo, acima de tudo, uma oração que re·preSeiita a ·afirma
ção do homem, não só na- sua inteireza ,_itioral, mas, muitO 
mais ainda, na envoltura dos postulados de família, que são 
inquebrantáveis, mesmo quando o ataque é_ tão" duro e, às 
vezes, chega a parecer resultado de insãnia. Recebi o meU 
abraço, o abraço que reitero todo dia. Receba a minha mani
festaÇão de admiração. Sempre tive pof s.1a _pessoa um elogio 
permanente, pois vejo, aqui, neste Colégio~ a suà participaçãO 
como um farol permanente de inteligência, de valor e cj.e 
merecimento. E isso mio é somen:te úmjulgamento meu, V. 
~ tem todo o apreço do povo de Santa Ciltariri.a, pela Sua 

vida pública. Neste instante, Senador Esperidião Amin, só 
posso apregoar, publicamente, que cada vez mais me honra 
- e muito - o convívio da sua pessoa e o exercício perm-a
nente da nossa amizade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Elcio Alvares, 
desejo dizer -como um seu quase-irmão, um pouco mais 
moço, mas irmão pela liberdade, pela afinidade, até nas diver
gências que eventUalmente temos - que o seu aparte eu 
já tínha escrito no meu coração, porque V. EX"- era Um dos· 
que já sabia do fato. 

O Sr. Albano Franco- Permite-me V. Exa um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? · 

O SR, ESPERID!ÃO AMIN- Com prazer, ouço V. 
Ex~_, nobre Senador Albano Franco. 

O Sr._Albano Franco~ Senador Esperidião Amin, sur
preso", ouvfó relato de V. E?Ci sobre os fatos que aco~teceram 
na manhã de hoje. QuerO aproveitar esta oportunidade para, 
na presença dos nossos Colegas Senadores, não só lamentar, 
lastimar, mas dizer da nossa tristeza. Em meio a tudo isso, 
V. Ex~ não tenha dl,Í_vida: o crescimento do homem, do cidadão 
EsPeridião Amin peiante os seus P-ares. Mã.is do que- isso, 
V. Ex• demonstrou o- seu caráter e a sua formação cristã, 
inclusive quando reuniu a sua mulher e os seus três filhos 
para comunicar tudo o que ocorreu, inclusive em anos passa~ 
dos: V. Ex~ sabe -e todos nós sabemos.- que democracia 
é a administração das divergências e dos conflitOS, irias temos 
que respeitar a dignidade e a honra, inclusive dos adve.rsári!)s. 
Com sua atitude, com esse gesto de grandeza, V. Ex• mostra 
a sua formação, principalmente pela maneira de resporider 
e esclarecer a todos nós, a toda a sociedade brasileira, dizendo 
a verdade. V. Ex~, Senador Esperidião Amin, cresceu perante 
os seus Pares e Deus há de lhe iluminar para .que seja,- cada 
vez mais, credor do respeito e da solidariedade de todos que 
estão aqui e que são_seus Colegas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Agradeço, profundamente 
sensibilizado, Senador Albano Franco, a maóifestação de V. 
Ex~ 

O Sr. -FranciSco Rollemberg ...:.._ Permite-Ine V. Ex~ urD.. 
aparte, nobre Senador Esperidião Amin?, 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois riao, Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg -Meu amigo Senador Espe
ridião Anlin, Ortega y Gasset, certa feita, disse: "Eu sou 
eu e as minhas circunstâncias". V. Ex~ é Esperidião Amin 
e as suas circunstâncias. A sua circunstância de ser um homem 
adulto

1 

aos_ dezoito anos, tomando-se responsável por uma 
família com três irmãs, de ter feito dois cursos universitários 
mantendo a sua família, tornando-se um político amado pelo 
povo da sua terra, querido pelos seus companheiros. V .. Ex~ 
pôde dizer, hoje, com. a tranqüilidade com que se postou 
na tribuna, como Ortega y Gasset: "Eu sou eu. Eu sou Esperi
dião Amin, com as rriinhas circunstâncias, mas as minhas cir
curist~cias são alheias à minha própria pessoa: Elas se vincu
lam a mim por laços de sangue, vinculam-:se a mim pela fatali
dade, mas são circunstâncias para as qUais eU nãO cOntribuí, 
das quais não participei, as quais não vivi e pelas quais sofri 
muito". O que eu queria lhe trazer nesta tarde, Senador Espe
ridião Amin, era a solidariedade ao amigo querido, ao político 
inteligente,~a'? ho~em culto, vencedor, aCthomem bem casa-
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do, bem amado pela sua esposa e pelos seus filhos, bem amado 
pelos catarinenses, bem amado por todos nós. Era essa solida
riedade que eu lhe queria trazer. Estou tão emocionado quan
to V. Ex• Vivi o seu drama, -vivi o seu problema e a ele 
incorporei-me. Por _esse motivo é que queió-dizer-lhe, neste 
instante, que o meu afeto-, o meu carinhO e a minha ad~iração 
são inlensuráveis pela figura de Esperidião Amin, meu COlega, 
Senador da República. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Múito obrigado· de cora
ção, Senador Francisco Rollemberg. Suas belas palavr~s m~ __ 
ensinam. 

O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex• um aparte? 

OSR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço V. EX', com prazer. 

O Sr. Antônio Mariz- Senã.dor Esperídião Amirf, quero 
também trazer-lhe a minha solidariedade. Acostumamo-nos 
aqui a admirar a sua inteligêncra·; a sua-cultura, a sua COI)lbati
vidade, o seu espfrito, a sua partidpaçâ.o Cóiistante nos fatos 
mais relevantes da vida do Senado Federal. Hoje, sem dúvida, 
V. Ex~ se revela na sua dimensão humana e se engrandece. 
V. Ex' recebeu um depoimento que me parece da maior impor
tância, porque vindo do seu próprio Estado, o depoimento 
do Senador Nelson Wedekin, com quem V. Ex• combateu 
a vida toda~ em termos políticos e até.ideológicos_. __ como dizia 
V. Ex• Creio que es-se·Iato que Õ atingiu, hoje,"teve esse 
lado bom, conforme V. Ex~ mesmo assinalou, or.i seja, o de 
permitir que- o Senado expreSsasse de forma tão clara e tão 
espontânea o apreço e a admiração que todos temos por V. 
Ex• Muito obrigado. 

AS~ Eva Blay- Permite-me V. EX" um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço V. Ex•, com prazer. 

A S~ Eva Blay -Senador Esperidião Amíil, V. Ex~ 
está passando por um momento muito difícil, do qual partilho 
de coração. Chamou-me muito a atenção o· fato de V. Ex~ 
dar, como homem público, uma resposta, ratificando essa 
sua condição, levando-o a divulgar a verdade_ da sua vida 
presente e passada. Isso faz com que eu consiga, difíCilmente 
com palavras, sintetizar algo sentido por mim, desde o primei
ro momento em que me sentei 'nesta cadeira ao seu lado. 
Faz apenas um ano, mas me parece uma longa vida, porque 
nossa convivência me mostrou uma pessoa extraordinaria
mente humana, que sempre se preocupou em me ajudar, em 
compartilhar os problemas, em abrir mão de qualquer coisa 
para orientar urna re·cém-C::hegada, igllorando inteiramente 
nossas diferenças partidárias. Muito pelo contrá:fio,- ape·sar·-
dessas nossas diferenças partidárias, nunca senti em V. Ex~ 
o mínimo resquíciO ·de resistência ou de oposição. Portanto, 
magoa muito mais vet uhl hOilierii", que_ age publicamente 
com a correção com que V. Ex~ se tem conduzido diariamente, 
aqui, aos nóssos olhos, hoje ser atingido em sua Vida priVada. 
Mas eu tenho a certeza de que a serenidade com que V. 
Ex~ se colocou, neste momento, mostra que a humanidade 
que eu tenho encontrado em V. Ex• é_ o resultado, não _só 
desse sofrimento, mas da sUperação do- m-eSmo~-Estou certa 
de que seus filhos vão reproduZir e trazer para dentro deles 
mesmos essa-serenidade, tão necessária neste momento que 
estamos vivendo no País. -· -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Muito ob!igado, Senadora 
Eva Blay, pelas colocações tão generosas, amigas e encora
jadoras que V._ Ex~ me fez chegar. Eu lhe diria que r~olho 

o testemunho estritamente humano de suas palavras, tão ne
cessário nessa hora. MU;ito obrigado. 

O Sr. José Ricba- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com prazer, o com
panheiro e amigo Senador José Richa. 

0 sr. José Richa- Senador Esperidião Amin, as circuns
tâncias nos fizeram, nesses últimos anos, ter um convívio quase 
diário. Neste mandato de Senador, o convívio tem sido diário. 
Antes, éramos vizinhos de Estados - Paraná e Santa- Cata
rina, ali tão próximos-, convivendo com tanta freqüência, 
cada um no seu Estado. As nossas atividades políticas também 
tiveram uma correspondência: V. EX" foi prefeito da sua cida
de, e eti fui-prefeito da minha; fui governador do meu Estado, 
V. Ex\ do seu. Tudo isso fez com que tivéssemos cantatas 
freqüentes. Quando conhecemos outra pessoa no exercício 
da política, nlilitando em partidos diferentes, é muito difícil 
haver uma identificação ·tamanha, a ponto de transformar 
esse Convívio pOlítico, quase que obrigatório, nu-ma ainizãde 
tão sólida quanto a que conseguimos construir ao longo desses 
anos. V. Ex~ conhece a minha famHia, e eu· a sua. Vou à 
sua-casa, onde convivo com a sua família, com a sua esposa 
Ângela, com os_ seus filhos -_o João, a Maria e a Joana. 
Isso é algo que só se consegue faZer - sobretudo, militando 
em partidos diferentes, divergindo muitas e muitas vezes -
quando há um respeito, além de à atividade política, à vida 
pessoal, à vida que a outra pessoa leva. Nesse sentido ê que 
aprendi a admirá-lo, a respeitá-lo, a ser tão amigo de_ V. 
Ex~ e de sua família. Isso foi, para mim, algo gratificante. 
Quanto ao episódio que agora lhe fere, quase todos nós já 
passamos por algo semelhante, em algum momento da nossa 
vida pública e, por isso, temos condições de avaliar. devida
mente, como isso dói. Conhecendo bem, como conheço, a 
sua vida pública e a sua vida particular, sei que V. Ex~ nunca 
fez isso coritrã adversário nenhum. V. Ex• nunca foi capaz 
de tentar, numa represália, numa divergência, usar de expe
dientes tão baixos como o que agora usaram contra V. Ex~ 
Eu sabia desse fato- não s_ei se V. Ex• tinha conhecimento 
disso - ; no entanto, nunca trocamos qualquer palavra a 
esse respeito, porque acho que as pessoas não têm o direito 
de invadir a privacidade das_ outras, a não ser que a outra 
pessoa, espontaneamente, provoque. Nunca toquei nesse as
sunto com_ V. Ex~, embora soubesse dele há muito tempo. 
Foi exatamente nesse convívio que aprendi a admirá-lo e a 
ter um orgulho muito grande de ser seu fraterno amigo, seu 
admirador até. Por issO, a meu ver, _essa_ represália que o 
Presidente da CUT ousou fazer contra V. Ex~ merece o repú
dio de todos nós. Aqui, como muito bem acentuou o Senador 
Pedro Simon, o Seriador Nelson Wedekin, podemos ter diver
gência. Nem todos, certamente, concordaram com a CPI que 
V. Ex~ tomou a iniciativa de propor. Alguns não concordaram 
nem assinaram. Eu (assinei o documento no momento em 
que V. Ex~ o trouxe, e_ se não fui o primei_ro a assiná-lo, 
foi porque não fui 6 primeiro a ser procurado. Durante a 
minha longa v.ida como parlamentar, sempre agi assim. Sem
pr~ assinei a constituição de qualquer C PI. E não tive esse 
comportamento só como parlamentar, porque quando e~tava 
no Executivo tiiiha idêntico comportamento. Quando fw pre
feito contava com o apoio da maioria na Câmara de Verea
dores e. quando governador, tinha ampla maioria na Assem
bléia. Portanto, antes de tornar posse, naquelas conversas 
que costumamos travar com aqueles que nos dão sustentação 
pÔlítica, um dos primeiros princípios que sempre deixei claro 



Novembro de 1993 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 19 10617 

foi esté.: nunca deixe de assinar e aPolà:f a coilstituição de 
qualquer comissão de sindicância ou comissãO -parla_mentar 
de inquérito. Cada um de nós teln o dever de ter urna gestão 
transparente. Então, na minha prefeitura, no roeu governo,_ 
os meus companheiros nunca deixaram de dar apoiamento 
à constituição de qualquer averiguaçá6para que a-gesfão fosse 
transparente. Mas, mesmo que não _concotd~semos, entendo 
que ningué!ll tem o direito de fazer repreSália pof- meio de 
um gesto desse. De modo que todo aquele_ que exerce um 
cargo público, um presidente de sindícato ou, muito mais 
do que isso, de uma central sindical, tem a obrigação de ter 
uma vida transparente, uma gestão transparente, pof1anto, 
não pode temer a constituição de uma comissão de inquérito. 
A reação foi tão grande que, mesmo que eú não~·ooncordasse 
com a CPI, hoje estou absolutamente convencido de que agi 
certo, politit:amentecerto, assinando a-sua cbnstituição. Quem 
não deve não teme, e quem não teme rião pode ter Uma 
reação tão estapafúrdia, tão vil, tão canalha como a que.esse 
cidadão teve. Por isso, cabe a nós Um-a análiSe política traO~ 
qüila, serena, como a que V. Ex~ está promovendo. Eu não 
tenho tanta serenidade quanto V. Ex\ essas ~titudes ~eixam
me indignado. Estou indignado com este_ episQdio porque sei 
quanto dói, porque já fui vítima também de-gestos tão baixos 
quanto este e por isso afirmo (fuC não teiiho a su"a serenidade, 
a sua tranqüilidade. Isso prova que V. Ex~ tem uma maturidade 
invejável. Mas receba a nossa soli~~ieda~e integral. C?.da 
vez mais·- principalmente coln a sua reação diante do episó
dio de hoje - robustece-se o orgul~<>: que tenho de_ ser um 
dos seus amigos. 

O SR. ESPERlDIÁO AMIN -Senador José Richa, V. 
Ex~ compartilhou recentemente comigo de uma emoção muito 
grande, quando tive a ocasião de, na sua companhia e na 
de minha esposa, visitar a casa onde meu pai nas_ceu. E, como 
sei que V. Ex~ já tinha conhecimento deste fato, estou convicto 
de que póde avaliar naquele momento toda a extensão da 
minha emoção. 

Agradeço-lhe profundamente sensibilizado as palavras, 
amigas acima de tudo, que V. Ex~ me dirigiu. -

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. E-~-um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Esperidião Amin, 
o Congresso Nacional, como qualquer colegiado ou institui
ção, é tão grande quanto os elementos que o compõem. A 
grandeza de cada um faz com que esta Casa, ou qualq'uer 
outra, se transforme _e passe a- merecer o respeito da opinião 
pública. Não precisava que eu vieSse solidarizar-me, porqu~" 
nem todos usaram o microfone, mas aqui estão, e têm estam
pada no rosto a solidariedade e o respeito a V. E~ e a sua 
dor. Embora deplorando profundamente a agressão vil, por 
todos_ os modos_ condenáveis, entendo _que V. Ex~ faz com 
que esta Casa hoje apareça diante do povo brasileiro maior 
e mais respeitada. O sofrimento fez com que V. Ex~ trouxesse 
a público a grandeza de um dos seus integrantes. Não tenho 
a honra de privar da intimidade de sua casa, mas, desde que 
aqui cheguei, sinto-me honradç em participar com V. Ex~ 
deste Plenário quase que diuturnamente e de admirá-lo por 
suas atitudes políticas. Hoje, saio engradecido por pertencer 
ao Senado Federal ao qual V. Ex~ honra. Minha solidariedade 
a sua família. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, nobre 
Senador e prezado amigo Magno Bacel:ir. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me V. EXl' um 
aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIJ\1- Com prazer, ouço V. 
Ex~ 

O _Sr. Rachid Saldaoha Derzi - Nobre Senador Esperi
dião Amin, conheço V. Ex~_ há muitos anos. Convivemos sem
pre com a mesma amizade e a mesma admiração: Minha admi· 
ração por V. Ex~ cresce_ todo dia, porque V. Ex~ é um homem 
de bem, de alto espírito público, corajoso, abraça as boas 
causas e está sempre em defesa da nossa Pátria. V. Ex; merece 
_a_ nossa admiração e o nosso respeito, porque poucoS têm 
a coragem que V. Er demonstra. Por este motivo estou aqui 
para solidarizar-me com V. Exa Em qualquer situação estarei. 
V. Ex~ é um homem digno, nobre Senador. 

~ O SR. ESPER!l>IÁO AMIN- Senador Rachid Saldanha 
Derzi, agradeço sensibilizado às colocações encorajadoras que 
vêm de quem na vida já aprendeu muito e, por isso, sabe 
mais do que eu. 

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

O SR. ESI'ERIDlÁÕ AMIN - Com grande satisfação, 
ouço - eu que me honro tanto com a sl,!ª" _companhia_ n!!sta 
Casa - o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre· Senaçlo_r Esperidião 
Amin, vivfmaisdo que V. Ex~ e talvez tenha, em determinados 
momentos, sofrido tanto quanto V. Ex• Mas quero dizer que 
hoje sou um homem capaz de saudar em V. Ex~ não só o 
amigo, não só o companheiro, mas também o exemplo. Um 
homem que venceu a adversidade é hoje _um exemplo de 
trabalho, de dignidade, de amenidade no trato e· na convi
vência. Não guarda V. E~ nenhuma mágoa do passado, o 
passado que V. Ex~ ven~eu e que o engrandec_e no presente. 
Saúdo em V. Ex~ o vitorioso, o EsperidiãO Amii:t que todos
nós gostaríamos de ser, se tivéssemos vivido o mesmo instante 
desagradável na nossa mocidade. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Nobre Senador Nelson 
Carneiro, gostaria que y. Ex~ soubesse que,_ dentre tantas 
manifestações de carínho, de estímulo e de apreço, não poss.o 
deixar de distinguir a de V. E~, porque vem daquele que, 
sendo o mais experiente, tem a energía e o poder de síntese, 
de juízo que todos nós aspiramos ter. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Ouço com prazer V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador Esperidião 
Amin. um homem, sobretudo o público, que é capaz de tratar 
assunto de tal intimidade, como o que V. Ex• tratou, com 
serena firmeza e imPessoalidade, cresce no jufzo dos seus 
Pares. Nada mais preciso lhe dizer para testemunhar-lhe a 
l!ri!lha _co~sideração. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, nobre 
Senador e querido amigo Josaphat Marinho. 

O Sr. Valmir CB:mpelo- V. Ex~ me perrriite um ãPaite? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Ouço com prazer V. Ex• 

o- sr: Valmir --campeió- :.:.:.:.- NObre semidOr EsperidhlO 
Amin, hoje, ao entrar no meu carro, o motorista que me 
sen:-e, um trabalhador, voltou-se par.a mim e perguntou se 
eu havia ouvido a entrevistâ dó Presidente da CUT. Eu lhe 
disse que não. Ele, revoltado, narrou a entrevista .. Tenho 
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certeza, nobre Senador, de que a· revolta daquele homem 
representa a de todos_ os brasileiros que ouviram essa entre
vista. O Brasil respeita V. Ex•, pelo seu dinainíslno e intelí-· 

. gência, pelo digno pai de família que sempre foi, pelo trabalho 
profícuo e honesto que fez pelo seu Estado, quando gover-
nador, enfim, pela competência com a qual se dedica à causa 
do País. O que poderíamos esperar de um cidadão que de
monstrou, durante a Assembléia Nacional Constituinte, ser 
um homem que não respeita a opinião dos parlamentares, 
que, ao sinal de discordâncias, quando das votações, atirava 
chinelos e moedas no plenário do Congresso Nacional? Esse 
é o Presidente da CUT. Para ele, é muito difícil dialogar 
com pessoas como V. Ex•, de grande inteligência e brilhante 
caráter. V. Ex~ cresce mriifo mais nO ·meio Ue todos nós. 
V. Ex~ tem a estima peiinaneOte de todos os seus Compa
nheiros. Sinto-me muito honrado em ser seu amigo e admirar 
sua inteligência. - -

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Valmir 
Campelo, admirador que sou do trabalho ingente e dedicado 
de V. Ex~. principalmente em prol dos mais humildes não 
só da Brasüia do Plano Piloto, mas da BrasOia que não aparece 
nos postais, recolho o seu aparte, com muita honra e com 
muito orgulho, como seu amigo. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex' um aparte"? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, ouço o nobre 
Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador Esperidião 
Amin-, sintO~- rie"ste-momento, certa dificUldade em falar sobre 
um assunto dessa natureza. Eu estava no meu gabinete quando 
ouvi parte da sua explanação. Durante onze m~ses de Senado 
nunca me havia defrontado cum um episó-dio desses, provo-
cado pela entrevista do Líder e Presidente da CUT. Esse 
homem tem tido um comportamento ordinário quando compa
rece às galerias do Senado. Na última vez em que aqui esteve 
-todos tivemos a oportunidade de ver-, agiu com atitUdes 
que demonstram seu baixíssimo nível. Esse- cidadão, que re
presenta a classe trabalhadora, urna classe sofrida, uma classe 
que luta, deveria dar o exemplo. Mas, o invés de fazê-lo, 
fica à toa, porque o que faz, o que planta, nunca está voltado 
para a geração de novos empregos, apenas para a manutenção 
dos mesmos. Repito: o comportamento do Presidente da 
CUT, quando vem ao Congresso Nacional, quer no saguão, 
quer na galeria, é deplorável, é o pior poSSível. A Nação 
só poderia esperar de Jair Meneguelli, vil. ordinário, pratica
mente insensível, atitudes como essa. Perdoem-me_, mas não 
encontro palavras mais amenas para me referir a esse indiví
duo. O que V. Ex~ e sua família estão passando é lamentável. 
V. Ex~, que é admirado por esta Casa e pelo seu Estado 
pela coragem e peJa forma pela qual conduz seu trabalho, 
conta com o apoio de todos nós. Tenho certeza de que os 
Colegas ausentes e os que não solicitaram aparte procurarão 
V. Ex~ para prestar-lhe solidariedade. É lamentável- volto 
a dizer - o episódio desencadeado por esse homem. N&o 
acredito que ele represente a classe trabalhadora. Esta não 
seria capaz de um gesto tão mesquinho, tão ordinário como 
o de Jair Meneguelli. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Recolho, Senador Gil
berto Miranda, com Inuita receptividade, sua manifestação 
de solidariedade. Não obstante a minha visão crítica do fato 
- a geração do fato é até um pouco diversa - agradeço, 
acima de tudo, a indignação que V. Ex~ nesta Casa expresSOu. 

O Sr. Marco Maciel - V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Se1;1ad<;>r ~peridião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Tem o aparte o nobre 
Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Vida pública. Pública, sabemos 
que o é-, Vida, nem sempre, tais as dificuldades que o político 
enfrenta para bem se desincumbir das suas difíceis e áridas 
missõ_es. Por essa razão, costumo dizer que política é mais 
do que uma profissão, é uma atitude de vida, exige doação 
integral ao _objeto ao qual nos dedicamos. Fazer política exige 
-usando uma expressão de Joaquim Nabuco- "muita provi
são de Sol interior", muita conVicção íntima, para suportar 
Qs agravos;. aS ofensas que freqüentemente desabam sobre 
os nossos gestos e tentam conter as nossas ações. Nobre Sena
dor Esperidião Amin, neste instante, levo a V. Ex~ e a sua 
famOia; aqü"i -repreSentada- pela presença de sua senhora, a 
Deputada Ângela Amin, o meu abraço de solidariedade. Mais 
do que isso: juntamente Com minha solidariedade e com minha 
estima, gostaria também de levar-lhes a certeza de que, de 
alguma forma, esse episódio - como aqui foi lembrado -
serviu para pôr em destaque não somente a estima e o apreço 
de que V. Ex' desfruta nesta Casa, mas também para demons
trar, n1ais uma vez, que V. Ex~ dispõe de_ força interior, de 
cõ:DvíCção íntima, para enfrentar-vicissitudes e superar dificul
dades. Certamente que, para isso, muito contribui ter V. Ex' 
uma família modelar, que naturalmente muito o ajuda a se 
conduzir nos difíceis momentos que a vida pública nos reserva. 
Concluindo minhas palavras, nobre Senador Esperidião 
Amin, quero dizer que, neste instante em que V. Ex' se dirige 
a seus Pares e recebe manifestações tão sigriifi"Cãtivas de cari
nho e estima, certamente este momento o engrandece e mostra 
Como uma vidil que busca servir ao País e aos seus inelhores 
destinos. A V. EX" não falta a coragem que, certa feita, foi 
muito bem definida por Churchill como a "dignidade sob 
pressão". V. Ex~ dá com seu gesto um testemunho de coragem 
serena, que é a virtude dos fortes, 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Marco 
Maciel, para quem, como eu, tem a oportunidade de privar 
de um convívio, _principalmente político, com V. Ex~ e de 
conhecer a maturidade e serenidade que caracterizam a tole
rância e exercício da sua atividade política, essas suas palavras 
são muito caras. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. EX" me permite uTri apúúe? 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

- O Sr. Pedro Teixeira- No:bre Senador Esperidião Amin, 
já estava preparado para dar um aparte de ordem pessoal. 
Mas, agora, com a presença do Senador Irapuan Costa Júnior, 
nosso Líder, e o Senador João França, compondo a Bancada 

_do PP, faço um somatório de maior valia. As palavras conven-; 
cem, mas o que arrasa mesmo são os exemplos, os testemu
nhos. A eloqüência é brilhante, mas o· que realmente prevalece 
é um;'\ trajetória de trabalho. V. Ex~ demonstrou hoje -
e os apartes feitos aqui Corroboraram isso -que possui uma 
vida públíca dotada de uma coletânea invejável de trabalho. 
:g, h_oje, V. Ex' apreseritou ainda ~ma virtude - com a 
qual desejo que pross~ga - __ quando contou que, na hora do 
almoço, fez suas orações. Faço votos que tenha paciência 
nas tribulações, porque um homem vitorióso como V. E~ 
não pode querer que as cnisas corram tão facilmente.- Deus 
tem sido até escandalosamente generoso com V. Ex• 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É verdade. 

o s~ ~ Pedro Teixeira - É realmente imPorta ri te que' 
nesses percalços, nessas dificuldades, V. ~x·dê aquela respos
ta, aquele sim veemente que o_ Ctiado~ espera dos homens. 
E V. Ex~ tem bagagem para isso. Nós aqui fazemos corO 
e temos a certeza de que esse é um pequenino ·combate entre 
os bons combates - como bem disse São P3Ulo- qu-e V. 
Ex~ saberá, por certo, combater. Com a ajuda e o reSpeito, 
principalmente de seus familiares, há por certo de emergir 
desse riacho pretensamente poluído por aqueles que realmen
te não sabem respeitar os valores humanos. Solidarizo--me, 
junto com os demais CompanheirOs; com· v. __ EX\ põr'· cilgO 
que já sei foi vencidO-. Cóiii tX!riéia, V. Ex• sairá- dessa dificul
dade mais uma vez Crescido diante- dos que lhe resPeitam 
e admiram. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Muito obrigado, Senador 
Pedro Teixeira; na sua pessoa, nas suas Palavras tão cheias 
de espiritualidade, desejo estender os agradec!mentQS_~-s~us 
Pares, o Sen-ador João França e Senador Irapuan Costa Júnior. 

O Sr. Chagàs Rodrigues- Permite-me V. Ex• uin aparte, 
nobre Senador Esperidião Amih"? --- - - --- -

Ex• 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o apárú' à V. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Esperidião Amin, 
já foi dito que o verdadeiro homem é aquele que está no 
interior do ser humano. Como homem público V. EX" foi 
plenamente vitorioso e as vitórias na política todos nós e<redita
mos a Deus -Napoleão dizia que c-reditava ao-destino._Mas 
o homem público vitorioso que-V.- EX" -sempre foi, no seu 
Estado e no País, inclusive presidindo um grande Partido, 
revelou, para aqueles que ainda não o conheciam, a grandio
sidade de sua alma, do seu íntimo, dos seus sentimentos. 
E o homem vale mais pelos sentimentos do que pelas idéias. 
Por isso tudo, V. Ex• cresceu ainda mais. O honiem público, 
atingiu uma altura ainda maior. E o homem da intimidade, 
o homem do coração, o homem dos sentimentos, _o bomem 
da fé, este se revelou plenament~ -neSse iê.Sto~. De mod-o que 
V. Ex~ não está recebendo hoje aqui a solidariédade_-e um 
gesto de fraternidade de Senadores deste 9u daquele _partido; 
mas sim Uma consagrãçãO de iodo o Senado. Vale dizer, de 
tod;:t a Nação. Tive -a ventura de chegar muito _ce_dÕ à Câmara 
dos Deputados, com menos de 28 anos, eleito em 1950. Nunca 
vi um espetáculo dessa magnitude. V. Ex~ o merecia. Meus 
respeitos. V. EX\ hoje, está maior ainda, na vida pública 
e na'sua vida íntima de homem que acredita e que tem fé. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Chagas Rodri
gues, desejo, profundamente sensibilizado, agradecer essa sua 
manifestação que, acima de solidariedade, 'é uma exortação 
que pretendo seguir. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo a palavra a V, 
Ex~-

O Sr. NeY Mãraithão- Senador Esperidião Amin, de 
propósito, deixei para ser um dos últimos nesta manifestação 
de solidariedade que esta Casa, por Unanimidade, presta-lhe 
hoje. Há muitos anos, DOj idos de 1956 e 1957, vivi Um-a 
situação--que-não-desejo pá:ra ninguém, em que fui obrigado 
às últimas conseqüências. Eu era Deputado Federal e o episó
Qjo foi falado no Brasil1nteiro. Por isso, sei o que V. E:r. 

e_ sua digníssima esposa e família estão passando. Senador 
Esperidião Amin, no meu NOrdeste, costU.rriamos dizer: "A 
procissão passa, os câes ladram." V. Ex~ é uma árvore frondo
sa, de muitos frutos, em que tentam jogar- pedraS. Mas c 
povo do seu Estado, através dos mandatos populares que 
concedeu a V. Ex~ até hoje, desde prefeito da capital até 
governador do Estado, demonstrou que sabe distinguir o jOic 
do trigo. V. Ex~ é um homem que olha a Nação brasileircr 
e o Congresso Nacional dentro dos olhos de cada homem 
de bem. E V. Ex~ tem o respeito desta Casa, não por simples 
coleguismo, mas pelas suas posições coerentes .de homem sério 
e de político que não aceita- patrulhamento. V. EX" teve cora
gem de comandar uma ação para instalar uma comissão parla
mentar de inquérito e isso, com certeza-; é·-á iDOiivo pelo 
qual está recebendo e vai receber muitas pedradas dessa natu
reza. V. Ex~ sarjou o tumor de um homem que não se conforma 
e deve estar muito preocupado com essa CPI,__por isso atacou 
um homem da sua envergadura moral. Neste momento, faço 
um apelo ao Congresso no sentido de que vamos a fundo 
nas investigações a cargo da CPI, para descobrir o que existe 
por trás disso, com o que tanta gente está preocupada. Portan
to, receba o carinho e a solidariedade dessa gente e ·ctestes 
Senadores. representando o Congresso e a maioria do povo 
brasileiro, solidários com V. Ex~ No instante em que V. Ex~ 
for para casa, juntamente com sua esposa, seus filhqs irão 
olhar para V. E~: e cada vez mais vão se orgulhar desse 
Senador e homem público que o Brasil não vai esquecer. 
Minha solidariedade a V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Ney Mara
nhão, recolho nesse seu aparte, principalmente do homem 
ViVido, autêntico~ que é capaz de geStos e ações corajosos, 
um grande ensinamento. Eu o guardarei junto corri ·a nossa 
amizade. 

O Sr. Beni V eras- V. EX" me permite~ aparte? 

O SR. ESPEl.UDIÃO AMIN- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Beni V eras- Senador Esperidião Amin, sou, Corno 
os demais que aqui estão, daqueles que aprenderam a respei
tá-lo na convivência que- teinos tido no Senado, não só no 
âmbito do plenário, mas nas comissões, ouvindo suas opiniõeS, 
divergindo ou concordando com elas. Tenho, enfim,_ encon
trando espaço, na convivência, para respeitá-lo cada vez mais. 
Desse episódio, sobra uma lição bastante interessante para 
nós - infelizmente. V. E XI' está pagando o preço, mas ela 
também servirá para nós. Essas pessoas que fazem parte de 
grupos autoritáriOs, ao serem arranhadas, revelam o seu cará
ter e o seu compromisso democrático, que é meramente epi
dérmico. E_ssa é uma boa lição para nós, na cOilvivência _com 
eles:_ a democracia tem de s_er preservada através do nosso 
trabalho, que faz com que esses grupos revelem sua verdadeira 
natureza. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Beni V e
ras, eu, -que aprendi a ver no Senador que veio do Ceará, 
eleito na mesma oportunidade que eu, uma referência coino 
homem de bem, recolho da sua manifestação uma lição que, 
na prática, fortalece o que, aqui, tive oportunidade de dizer 
e mUitos de nossos Pares repetiram: não há nada inteiramente 
mau, não há nada que seja apenas ruim, porque, até por 
redução ao absurdo, pode-se aproveitar o mau exemplo, quan
do menos, para não reiilcidir no erro. 

O Sr. Mário Covas -Permite-me V. Ex~ um aparte? 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - OuÇo o nobre~~Seriador 
Mário Covas. -

O Sr. Mário Covas- Senador Esperidião Amin, infeliz
mente não tive oportunidade de ouvir o s-eu discurso. Sei 
do que se trata, acabo de ouvir uma série" de referências a 
respeito do acontecido e, de certa forma, folgo em ter podido 
chegar a tempo de trazer a minha presença e a minha solidarie
dade ao companheiro. Não sei se avalio corretamente, mas 
reduzo a avaliação do homem público com quem tenho um 
contato inicial a duas coordenadas fundamentais. Não é impor
tante para mim que o homem público pense como eu, não 
é impo-rtante nem que ele esteja do meu lado, mas sim que 
pratique o exercício de dois valores: que ele tenha apreço 
pela democracia e que tenha caráter. E vou adiante, tenho 
mais identidade e afinidade com o adversário que tem caráter 
e apreço à democracia do que com o eventual companheiro 
que não os possua. Sou signatário da CP! da CUT. Acho 
até que dificilmente ela vai poder comprovar alguma coisa. 
Mas tenho por princípiO Oão negar a-nenhuma petição desta 
Casa que, para o seu andamento, requeira número, a: minha 
assinatura. Não acho justo que se cerceie a liberdade de pes
quisa, de procura, de investigação pela ausênCia de uma assina
tura. Não considero justo que alguém não veja discutida e 
votada uma emenda constitucional por lhe faltar a dimensão 
de uma assinatura. Reconheço em V. Ex~ as virtudes a que 
acabei de me referir. É evidente que, no convívio, ganhamos 
alguma coisa adicional em relação ao comportamento político. 
V. Ex~ é uma figura extremamente simpática, da qual aproxi
mamo-nos com satisfação, porque tem um espírito lúcido, 
um bom humor permanente, uma capacidade de encarar as 
coisas de forma extremamente lúcida e, afinal, alguém que 

· tem demonstrado, no convívio com cada um de nós, uma 
enorme capacidade de trabalho. V. Ex~ não é o único, mas 
me dou ao luxo de, carregando trinta anos de mandato, inter
rompido por uma cassação, eventualmente, fazer referência 
a companheiros com quem convivo no Senado. E quando 
tenho que fazê-lo- é natural, sou humano com outro qual
quer- avanço na ousadia até de julgamentos pessoais. Sem
pre digo que uma das admirações mais profundas que me 
assaltaram depois de vir para esta Casa resultou da convivência 
com V. Ex~ Muitas e muitas vezes-estivemos- em terrenos 
opostos e, provavelmente, muitas e muitas vezes vamos estar 
em terrenos opostos; mas é um terreno indiscutível. Posso 
identificar que V. Ex~ é o que tradicion-almente se chama 
um homem de bem. E para o homem de bem a vida pública 
é pesada. Ela oferece lances como esses que acabam de assaltar 
V. Ex~; mas aqueles valores que o nobre Senador cultiva fazem 
com que rapidamente os esqueçamos, em- fav_or dos objetivos 
muito mais· nobres, muito .mais profundos que, segundo as 
suas convicções, V. Ex~ persegue. Seguramente V. Ex~ há 
de entender que já tive filhos de seis, sete ou oito anos de 
idade que, um belo_ dia, escutaram na escola que seu pai 
tinha sido cassado; e nenhuma explicação lhes deram a respei
to do motivo da cassação. O convívio com essa novidade 
certamente deve ter-lhes causado um certo tumulto, ao qual 
se contrapós a dificuldade de perguntar, de aprofundar, de 
tentar esclarecer. Não é difícil entender o drama que V. Ex~ 
viveu hoje. Nessas situações, a solidariedade não é talvez 
o melhor caminho. Só posso demonstrá-la dizendo que uma 
coisa dessas atinge a cada um de nós .. A agressão, ainda que 
se possa admitir que foi feita com informaçõeS erróneas, é 
algo que ultrapassa os limites da personalidade de V. Ex\ 

por maior que seja a sua dimensão. E urna coisa que açãba 
atingindo cada um de nós. não pelos esprit de corps nascido 
do fato de que somos todos Senadores, mas pela identidade 
de quem reconhece que V. Ex~ não merece, ou, quem sabe, 
exatamente por ser um homem de bem, acaba sendo vítima 
dessas coisas. É inevitável, é da roda da vida, não se atira 
pedra em cachorro morto. Não se faz isso àquele que não 
tem uma reputação sólida, construída ao longo do tempo, 
cuja orige-m repousa na humildade de recursos, na grandeza 
dos sentimentos; alguém que cultivou, ao longo da sua vida 
pública, uma série de valores; alguém que pode se dar ao 
luxo de representar ou apresentar um exemplo de altivez, 
de dignidade e seriedade na disputa do seu lugar na cidadania 
coletiva. De forma que eu não folgo em ter podido chegar 
a tempo de trazer a minha solidariedade pessoal, mas eu nã 
oquero que V. Ex• deixe de considerar, sem que isso pOssa 
significar-qualquer tipo de diminuição, de desagravo em rela
ção ao sentimento que. neste instante, lhe assoberba, que 
este seu amigo, este seu companheiro, este seu admirador 
se sente igualmente atingido pela violência do impacto de 
uma declaração que, sobre não ser verdadeira, é inteiramente 
desprovida de Lógica de ter sido feita. Quero dizer ao Senador 
Esperidião Amin que, novamente, a sua conduta, a sua manei
ra de ser, o seu enfrentamento num momento como este con
tribui, ainda mais, para alicerçar o conceito que cada um 
de nós tem a seu respeito. De minha parte, quero dizer que 
isso não me estranha. Folgo em saber, para gáudio e privilégio 
meu, que a avaliação que a vida inteira fiz do comportamento 
e da maneira de ser do Senador_ Esperidião Amín e da sua 
esposa se vê, neste instante, confirmada pela sua conduta. 
Fica pequena, portanto, a conduta do agressor. Desaparece 
na dimensão do seu próprio comportamento. Receba V. EX', 
menos que a solidariedaáe, o abraço do amigo, do compa
nheiro de Senado que se sente, como V. Ex~, atingido pela 
o. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Nobre Senador Mário 
Covas, V. Ex• e sua esposa, D. Lila, sabem do apreço que 
lhes dedico. Apreço pelo cidadão, pelo homem que já sofreu 
-já sofreu na política -e que-, acima de tudo, não guardou 
nem cultivou a amargura do -sofrimento._ _ · 

Quero lhe dizer que seu aparte me dá muito mais ânimo 
do que V. Ex~ pode supor, ·porque vem de um homem de 
bem que já sofreu e me estimula a encarar esse episódio 
cómo um episódio que deve ser convertido pela recepção, 
de mesquinho, em instrumento para promover a grandeza. 
Não que eu pretenda encarná-la, mas que nós todos, solidaria
mente, podemos construir com- palavras e gestos; palavras 
que V. Ex~ aqui trouxe e gestos que V. Ex~ tem praticado. 

Muito obrigado. 

O Sr. Aui'eo Mello -Permite V. Ex~ um aparte1 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Com prazer, ouÇo V. 
Ex~ 

O Sr. Aureo MeU o - Senador Esperidião Amin, V. EX' 
já deve ter compreendido o tipo da organização que foi atingi
da, tocada pela bravura cívica de V. Ex~ V. Ex~ é um porta-voz 
do que há de idealista, de aguerrido, de sincero na política 
brasileira. Teve a coragem de solicitar uma Comissão Parla
mentar de Inquérito sobre uma organização que se julga toda 
poderosa, magister dixit, dona da verdade. Nada pode ser 
levantado contra esses verdadeiros torquemadas da opinião 
pública dos nossos dias. É um pemosticismo estrailho, Uma 
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autoconvicção de validade inexplicável, um remplir de soi-mê
ine, que pessoas desse tipo têm revelado no decurso da política 
democrática que se está desenvolvendo em nosso PaíS. V. 
Ex' ousou requerer uma ComiSsão Parlamentar de Inquérito, 
para saber quais as origens de determinados gastos ou procedi
mentos dessa organização, e teve como troco a descida de 
nível do diálogo político. Repare bem V. Ex~: há uma espin
g~rda apontada para todo presidenciável no Brasil destes dias. 
V. Ex• viu serem fuzilados nomes de expressão política, em 
São Paulo; está vendo Roriz ser atacado; está verificando 
uma tentativa de destruição do Senador Sarney; viu que as 
metralhadoras do cangaço político já se voltaram contra Antó
nio Carlos Magafhães, desencadeando um _processo que é ante
rior e que, infelizmente, pegou este Congresso desprevenido. 
V. Ex~, pela sua e-nvergadura moral, pelo seu passado, pela 
sua cultura, pela sua capacidade, na minha opinião, é um 
presidenciável e precisa ser destruído. V. Ex~ precisa ser des
truído e, para derrubá-lo do seu pedestal, qualquer recurso 
de campanha, por mais baixo que seja, será adotado. Entre
tanto, V. Ex~ não cairá Porque é duro, experiente, culto, 
capaz, além de ser muito bravo e muito sereno. Já tive ensejo 
de presenciar V. Ex~ ser provocado pessoalmente. V. Ex~ 
ficou tranqüilo, recebeu a ofensa, porque é um ser profunda
mente civilizado. Senador Esperidião Amin, muito o admiro 
por todas as suas qualidades. Tenha a certeza V. Ex~ de que, 
no momento em que os fuzis dos jagunços se voltam cont_ra 
o seu coração, é porque V. EX" Os está incomodando, e pode 
constituir-se em um empecilho para a marcha despótica que 
esse tipo de organização está encetando em nosso amado Bra
sil. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, nobre 
Senador Aureo Mello, pelas suas palavras amigas e encora
jadoras. 

O Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDJÃO AMJN - Coin prazer, ouço V. 
Ex~ 

O Sr. Gerson C a mata __:SenadOr ESPeridião Amin, estou 
ouvindo V. Ex~ desde o início e --rec:OrGeJ:.me de ~m verso 
do poeta fluminense, Viria-to Correia, esCritor que está meio 
esquecido mas que, no tempo do curso primário, freqüentava 
os compêndios de literatura brasileira: "PiOr, muito pior que 
a durindana, eu vos dig() amigos meus, é a l(ngua humana." 
Essa "língua humana., do ofensor de V. Ex~ é muito pior 
que a durindana, e ela se voltou contra a V. EX~' hoje. ObserM 
vando a reação serena de V. Ex~. calcada na reunião da família 
e na oração, quero dizer que muito mais importante do que 
dissemos aqui, muito mais do que a solid_ariedade unânime 
do Senado Federal a V. Ex~, muitO mais do que todas as 
nossas palavras, é o seu exemplo de vida, que soube s_uperar 
as dificuldades as quais se referiu, e gaõhpu o carinho, o 
amor, o afago da sua gente; con.tinua no coração da sua gente 
de Santa Catarina e hoje recebe, em toda sua dimensão, o 
afago, o carinho e a solidariedade de todo o Senado brasileiro. 
O exemplo da sua vida constitui uma resposta antecipada 
àqueles que um dia tentaram fazer isso com V. Ex~. Então, 
a língua humana, pior que a durindana, feriu V. Ex~; .mas 
não se turve o seu coração, pois o exemplo da sua vida já 
é uma resposta dada não só ao -povo-do seu Estado, mas 
a todos os brasileiros. Receba a nossa solidariedade, o nosso 
apoio nesta hora em que V. E~ é tão duramente atingido. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Senador Gerson Camata. 
meu amigo, Governador no mesmo ciclo, companheiro de 
tantas lutas polítícas, agradeçoMlhe as generosas e orientadoras 
palavras. 

O Sr. JarbasPassarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço meu querido amigo, 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Surpresa, não diria que tive, 
embora tomado, há momentos, de indignação quando soube 
que V. Exa estava-se obrigando a vir à tribuna para c,lefender-se 
de um agravo dos mais baixos, dos mais mesquinhos, que 
é tirado da lata de lixo dos ódios humanos. Apressei-me a 
vir até aqui para dizer quanto me honra ter V. Ex~ como 
Presidente do meu partido. A vida política de V. Ex\ como 
o Se-nador Gerson Cama ta acaba de salientar. é a melhor 
resposta que poderá dar a qualquer pessoa que não entenda 
as regras democráticas de convivência e apele" para aquilo 
que Rui Barbosa chamava de "os magarefes da honra alheia". 
Apressei-me a vir aqui, saído do tufr1:~_lto - V. Ex• sabe 
-em que vivo nessa CPI, p3.ra trazer não apenas uma palavra 
de solidariedade, mas a palavra daquele que quer combater, 
lado a lado, com V. Ex~ pela honra que sente por tê-lo como 
Presidente do seu partido e seu companheiro no Seriado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jarbas Passa
rinho, eu, que em tantas circunstâncias já tive a oportunidade 
de tornar pública a sincera admiração, o profundo respeito 
e o apreço pelas qualidades de V. Ex~. não posso, nesta oportu
nidade, deixar de agradecer-lhe, primeiro, pelo exemplo que 
V. Ex~ está dando. Acima do nosso partido, V. Ex~- repito 
aqui de público - foi escolhido, pelo sentimento primeiro 
e mais nobre da Instituição, pelo instinto de sobrevivência, 
pelo direitO à sobrevivência desta Instituição, para presidir 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito crucial. 

O aparte de V. Ex~ engalana, dá um fecho de ouro, 
independentemente do mérito de todos os ámigos e Pares 
que já fal(lram, a este meu despretensioso pronunciamento. 

Quero agrad_~çer à Mesa a tolerância. Quero agradecer 
aos meus amigos, meus irmãos Senadores, a solidariedade. 
Também quero agradecer à imprensa a atenção, pedir a todos 
desculpas pelo tempo que despendi e dizer três palavras ao 
fina]: A primeira é o corolário de tudo o que nós pensamos, 
que é a política, citando o poeta: 

"Para passar além do bojador, que é o Cabo das 
Tormentas, mas também é o Cabo da Esperança, é 
.preciso passar além da dor. Deus, perigo e a,pismo 
ao mar!"- dizia Fernando Pessoa; eu digo; "A vida 
e à política deu, mas é nela, é na política, que espelhou 
o céu e a possibilidade de a ele chegarmos. Por isso 
vale à pena, porque tudo vale à pena, se a alma não 
é peque:áa". 

Eu recolho aqUi depoimentos da alma grande dos meus 
Pares. 

A segunda palavra ... Não vou aproveitar este ensejo para 
falar sobre a CPI. A iniciativa foi tOmada. Eu a assumi no 
que me tocava; ela pertence hoje ao Congresso, pertence 
à Instituição. Não vou fugir da autoria e, serenamente, quero 
dizer: s_e há um defeito na minha personalidade, esse defeito 
é -gostar, principa~mente, do conflito_de·idéias,, do embate 
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político, porque eu faÇo um esforço permanente de fazer do 
embate político Um exercício democrático. 

Finalmente, quero dizer a todos, principalmente à minha 
mulher e ao meu filho, que não posso encerrar' estas palavras 
sem dizer que aquele imigrante que chegou a~ Brasil ~orn _ 
pouco mais de 13 anos de idade, constituiu familia, fez-se .. 
um homem de bem e de bens, só investiu em Santa cata-fina-: 
foi empresário, foi políticos sem dizer -meu pai-, vereador, 
que usava o-mesmo nome que uso; recebeu neste dia a melhor 
das demonstrações de respeito e amor filiãis que eu poderia, 
com a ajuda de todos, dar-lhes. Honrei e quero honrar sempre 
as coisas boas que ele me ensinou, e os seus erros não os 
quero julgar, mas quero evitá-los. -

Faço, portanto, nesta palavra final, uma homenag~m a 
todos aqueles que exercem, com dignidade, a função pública, 
principalmente aqueles que conhecem a dimensão da palavra 
tolerância. Não vou guardar rancor. Não vou permitir que 
esse incidente, pela erosâo do ódio, consiga fazer em inim 
e na minha famOia aquilo que aquele trágico incidente, ocor
rido há 27 anos, não conseguiu produzir na famOia do meu 
pai. Aquele incidente nos manteve unidos, graças, _especial
mente, a minha mãe. E este, certamente, vai nos unir. Muito 
obrigado. (Palmas. Muito bem! O orador é cumprimentado.) 

O sr. Eduai-do Suplicy - Senador Esperidião Amin, eu _ 
lhe agradeceria se V. Ex~ pudesse conceder-me mais ·um ins
tante. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sugeriria a V. Ex• que 
consultasse a Mesa. De minha parte, não hâ -nenhuma objeção. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presid~mte, alguns apartean
tes condenaram o gesto, que eu próprio já disse ter sido um 
erro pessoal do Presidente da CUT, Jair Meneguelli. Entre
tanto, alguns aparteantes atribuíram ao Presidente da CUT 
fatos que não foram de sua responsabilidade, mas de outras 
pessoas, como, por exemplo, manifestações ocorridas nas ga
lerias do Congresso Nacional. Senador Esperidião Amin, gos
taria que V. Ex', que hoje demonstrou sua compreensão diante 
de fatos importantes, que às vezes caracterizam ·os seres huma
nos e os levam às vezes a atitudes drásticas, demonstre a 
mesma compreensão diante da reação do Presidente da CUT, 
Jair Meneguelli. Considerei inadequado o gesto dele e propus
lhe que pensasse numa forma de corrigir o erro, até junto 
à direção da CUT, se· possível. Nas palavras de alguns Senado
res, observei que nem sempre houve compreensão quanto 
ao sentimento de trabalhadores neste País, porque aqueles, 
muitas vezes~ tiveram a oportunidade de se manifestarem e 
de serem cidadãos plenamente realizados. É_ preciso com
preender que o surgimento da Central Única dos Trabalha
dores~ bem como o de outras entidades. tais como a Força 
Sindical, a CGT e os Sindicatos, foi uma reação a Situações 
muito exploradas. Acredito até que V. Ex~, em algumas opor
tunidades, por vezes até como Chefe de Executivo n9 seu 
Estado, possa ter sido objeto de crítiCas dessa Central Unica 
dos Trabalhadores. Mas V. Ex•, em algumas ocasiões, pelo 
que sei, soube compreender a importância da organização 
dos_ trabalhadores para reivindicarem seus direitos e melhores 
condições de vida. Ainda, hoje, Senador Esperidião Amin, 
ocorre um fato de grande relevância social em meu Estado, 
São Paülo. Algümas milhares de famílias d~ trabalhadores 
sem terra e com apoio, inclusive, da Central Única dos Traba
lhadores, encontram-se acampados no Município de Getulina, 
numa área em que o próprio Governo e o _INCRA já conside
ram que deva ser objeto de reforma agráfia._ o- Governo _de 

São Paulo, neste instante, encontra-se dialogando com repre
sentantes do movimento dos sem-terra, para decidir se decreta 
ou não que, de pronto, as tropas ocupem aquela área, desalo
jando os acampados, ou se há algum momento de negociação 
para que o INCRA possa realizar a desapropriação. Cito esse 
exemplo típico, Senador Esperidião Amin, porque este é o 
momento em que ocorrem excessos de mpa parte <YO de outra, 
eventualmente por parte dos trabalhadores _sem terra, ora 
por parte dos policiais militares_. E seria importante que hOu
vesse alguma atitude de bom-senso que evitasse qualque-r pro
blema maior de violência e que, a-o mesmo tempo, levasse 
em conta a aflição, a angústia de famílías de trabalhadores 
sem terra que, há tempos, estão aguardando a oportunidade 
de trabalhar no próprio chão. Então, Senador Esperidião 
Amin, ao renovar a solidariedade a V. Ex~, sua senhora e 
seus filhos, no que diz respeitO a eSse episódio" e diarite do 
que relatou, eu gostaria de colocar que o desenvolvimento 
dos trabalhos da CP! sobre a CUT e o PT deve levar em 
conta não apenas os. aspectOs que V. Ex• inseriu_ em seu·reque
rimento, mas principalmente a história-e o e5foi-ÇO de trabalha
dores para se organizarem e defenderem direitos à cidadania 
em nosso País. Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO ÁMTN :=-.sr:. Pre$).dente, considero 
legÍtimo o direitO de o· Senador Eduardo Suplicy faze;r es::;as 
colocações, mas a elas_ não desejo aduzir~-'ne&te inOme-nto,. 
qualquer comentário. Muito ob~igado. 

Durante o disc,ursO dq Sr. ~sperJçl_i{io fimi!)_o Sr. 
Chil"gas Rodrigues, Jr> Vice~Presidente, (feixa a_ cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr.· Ben(Vel-cis, 
Suplente ~e Secretário. · · 

Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sf. 
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
}9 Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Si-.- Esperldiãõ Amin, O sr: 
Chagas Rodrigues,-]"' Vice~Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídit) Portel/a, 
Supl(!nte de Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: SENADORES: 

Aimir Gabriel _ Aluizio Beze~a _ Antonio Mariz _ Aureo 
Mello _ Dario Pereira_ Epitácio Cafeteira _ Eva Blay _ Gilberto 
Miranda Jonas Pinheiro _ Luiz Alberto Oliveira _ M!rcio 
Lacerda -Mar!uce Pinto _Moisés Abrão ~!'labor .Júnior _ Ney 
Maranhã;; _Raimundo Lira_ Valmir Campelo. · · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa, 
ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. No 96/93- GUPP 

Brasília, 9 de nov~mbro de 1993 
Senhor Presidente: 
Dirijo-me a V. EX'", na qualidade_ de Líder do Partido 

ProgressiSta -PP, no· SeDado, párã -S-Ollcíta-r a Substituição 
dos Srs. Senadores João França e Pedro Teixeira, indicados 
anteriormente como Titular e Suplente para compor a Comis
são Especial Mista que dará parecer à Medida Provisória n"' 
368, referente a redução dO IPI, pelos Senadores Pedro Tei-
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xeira e João França para integrar, nesta ordem, como Titular 
e Suplente, essa mesma Coinissão. - - -

Na oportunidade, renovo a V. E~ protestos da mais ele-
vada estima e apreço. _ _ _ 

Atenciosamente,- Senador Irapuan Costa Júnlor. Líder 
do PP.· 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Serão feitas 
as substituiçõe's Solidt3.das. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à ' 

ORDEMDODfA 

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

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.166, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens n"" -2 e 6 sejam submetidas ao Plenário 
em penúltimo e último lugares respectivamente. --

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Pcirtella) - Será feita a 
inversão solicitada. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, D.OS termoS do 
art. 64, § 2•, da Constituição Federal e do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno, esgotou..ge ontem o prazo de 45 dias 
para que o Senado cOncluísse a apreciação do_ Projeto ·-cte 
Lei da Câmara n• 175, de 1993, item 1 da pauta. 

Assim sendo, ficará sob restada a deliberação sobre as 
demais matéi'ias· constantes da Ordem do Dia, se não for 
ultimada a votação do referido projeto a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l75, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento.Intemo) · 

Votação, em turno único,, do Projeto de Lei, da Câmara 
n• 175, de 1993 (n• 4.153193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que inclui a C!ategoria funcional 
de Agente de Portaria no Anexo X da Lei n• 7 .995, de 9 
de janeiro de 1990, tendo . 
· · Parecer favorável, proferido em Plenário, Relato_~~ ~ena
dor Pedro Teixeira, erti- substituição- if CõffiisSão 'de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

A. discussão da matéria foi enCeriadã. na sessão ordinária 
de 12 do corrente. . 

Em votação o proje.to, em turno único-. 

O sr. Pedl"o Teixeira- Sr. Présideitte,"peÇo a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem V. Ex• 
a palavra. -- · 

O SR. PEDRO TEIXEmA (PP- DF. Para encaminhar 
a votação. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presídente, Srs. 
Senadores: 

Trata-se de projeto de autoria do Governo que vem corri
gir a vergonhosa situação de uma classe, os agentes de porta
ria, tendo em vista a irrisória remuneração que percebem, 
fazendo-se n-ecessária uma complementação salarial, a fim 
de que seus rendimentos atiD.jam o patamar do salário mínimo. 

Em oportunidade anterior, o próprio Governo, ciente 
dessa situação, procurou corrigi-la, transpondo do nível auxi
liar para o intermediário, tal como ora se propõe, outras cate
gorias da mesma forma injustiçadas, ComO a dos vigilantes, 
telefonistas e motoristas- sendo que estes últimos pertenciam 
ao mesmo grupo funcional dos agentes de portaria, os quais 
foram alijados da providência reparadora adotada pelo Gover-
no~ até hoje integrando o nível auxiliar. . 

Sensibilizado, o atual Governo~ considerando o baxxo 
impacto a ser -caus-ado por esse acréscimo financeiro, inferior 
a 1% do valor das despesas da União com pessoal e encargos 
sociais, segundo informação da própria Secretaria de Plan~ja
mento e Coordenação da Secretaria de Orçamento Federal 
da Presidência da República, houve por bem tomar a iniciativa 
de corrigir a situ3.ção de iniqüidade até hoje reinante, apresen
tando o projeto de lei em apreciação, já discutido nesta Casa, 
a fim de que possam esses humildes e sacrificãdos servidores, 
cujo universo estima-se na casa de 3 a 4 mil, desfrutar desse 
!n9desto, mas importante acréscimo em seus rendimentos. 

Por essas razões, neste encaminhamento, apelo aos ilus
tres Pares no sentido de votarem favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 175, de 1993, ora em apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação 
o projeto, em tUrnO' único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai â sanção. 

É o seguinte o projetd aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 175, DE 1993 

(N• 4.153193, na Casa de origem) 

(De inici.ativa do Presidente da República) 

Inclui a categoria funcional de Agente de Portaria 
no Anexo X da Lei n~ 7.995, de 9 9-e_janeiro de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A categoria funcional de Agente de Portaria 

do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n• 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, passa a integrar o Anexo 

. X da Lei n• 7.995, de 9 de janeiro de 1990. 
Art. 29 Aplica-se também o disposto no art. 1" desta 

Jei aos servidores da Administração aut~rquica e ~ndaci~~al 
não pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos de que 
trata a Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. ocupantes 
de cargos efetivos, cujas atribuições sej_am iguais às pertiixentes 
ao cargo de Agente de Portaria. 

Art. 39 Os efeitos desta lei incidem igualmente sobre 
os proventos da aposentadoria e sobre as pensões de'correntes 
do falecimento de servidor federal que, quando em atividade, 
tenha pertencido à categoria de Agente de Portaria ou ocupa-
do cargo a que·se refere o art. 2~ : 

Art. 49 Esta lei entra em. vigOt'na data de sua publi
cação. 
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Mensagem n' 588, de 1993 
Senhores Membros do Congresso Nacioilal, 
Nos termos do art. 64, § 1', da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Pre
sidência da República, o texto do projeto de lei que "Integra 
a categoria funcional de Agente de Portaría no- Anexó X 
da Lei n'7.995, de 9 de janeiro de 1990". . · 

BrasHia, 10 de setembro de 1993. ~ITAMAR FRANCO. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SAFIPRIN• 189, DE 26 DE 
JUNHO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO CHEFE DA SECRETARIA DA ADMINISTRA
ÇÃO FEDERAL DA PRESID~NCIA DA REPÚBLI
~- -- -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Encaminho para exame de Vossa Excelência o projeto 

de lei que integra no Anexo X da Lei n<:> 7.995, de 1_990, 
a categoria funcional de Agente de Portaria, do Grupo-Ser
viços de Transporte Oficial e Portaría, do Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970. 

2r-- Com a ediç_ão da LeLo" 8,460, _de _17 de setembro 
de 1992, conforme disposto no do seu art. 5", algumas catego~ 
rias funcionais pãssaram do Nível Auxiliar para o Nível Inter
mediário entre elas a- de Motorista Oficial, pertencente ao 
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código 
TP-1200, criado pelo Decreto n' 71.900, de 14 de março de 
1973. 

3. .A-medida visa atender o pleito dos servidores públi
cos Federais ocupantes do cargo de Agente de Portaria perten
centes ao mesmo Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Por
taria e que não foram conte!flplados com a mudança de nível. 

4. Por ser uma questão de justiça, eis que os ocupantes 
do cargo de Agente de Portaria, desde 1990, estão sendo 
prejudicados em sua remuneração, percebendo a menos do 
que aquilo a que fazem jus, sugiro a Vossa Excelência, se 
assim o entender, que encaminhe o presente projeto_de lei 
para a apreciação do Congresso Nacional na forma do disposto 
no art. 64, § 1' da Constituição Federal. 

Respeitosamente,- Romildo Canlüm, Ministro de Esta~ 
do Chefe da Secretaria da Admin1sfiã:Çâo Federal da Presi
dência da República. 

A-NEXO À EXPOSIÇÃO DE MCffiVOS 
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

DA PRESID~NCIA DA REPÚBLICA 
N' , DE I /93 -

1. Síntese do problema ou da situação que reclama pro~ 
vidência: -

·Integra ·-ã categor:!~ fUncional de--Ageni~~-de-P0riari3- no 
Anexo X da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990:- - --

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

Passa a cãtegoria· JuD.Cíoitai de Agente- de P~rtarü~ do 
Nível Auxiliar para o NíVel Intermediário. 

3. Alternativas eXistentes às medidas ou atas propostos: 
Não existe outro_ projeto em andamento. 
4. Custos: 

Despesa A~ual Despesa Proposta Acréscimo 

NrS 148.775.690.262,30 233.824.676.950,64 85.048.986.688,34 

5. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não tem efeito sobre o meio ambiente. 
6. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico. 

ES'I'IUATIVA DE IJ.IPACTO- DIFii:Rii:NÇA ENTRE REMUN!i:RAÇAO ATVAL E 
Rl:t.IUNI:RAÇAO PROPOSTA PARA AGENTE OE PORTARIA 
NIVEL. Au:IIUAR 

SITUACAO ATUAL 
i . 

SITUACAO PROPO:fl' A 
I I ( 
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TOfAL DA Dei!PeSA AT\JAL UII.TTS.U0.2a,:IO ~:"jTOTAl DA DeSPeSA PROPOSTA 

!ACAi!SaMO DA De8POA • 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -A Presidência 
retira o item 3 da pauta de hoje, nos termos do art. 175 
do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado: 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÁMARAN• 59, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão; em turno únicq_,_ do Projeto de L~i da Câmara 
n' :>9, de 1993 (n' 1.270191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, ten
do-, 

Parecer, proferido em PlenáriO, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável ao Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e CidadanJa sobre a emenda), 

O SR. PRESIDENTE (Lucídlo Porteffa) - Item. 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2I7, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos ~o art. 336, "c", do 
Regimento Interno). 

Discussão, ein turno úriko;-do Projeto de Lei da Câmara 
n• 217, de 1993 (n' 2.287/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República 1 que cría, no Se~ço E~teriüf 
Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assis~ 
tente de Chancelaria, e dá outras providências. -

(Dependendo de pareceres das com1ssões de Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos). 

Sobre a mesa. emenda que será lida pelo Sr. 1~> Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N' 1 - ACEN 
Dê~se a seguinte redação ao art. 1~> e seu parágrafo úniCo, 

do Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993: 
"Art. 19 O Serviço Exterior Brasileiro é com~ 

posto pelas Carreiras de DiP,lomata, regulada pela Lei 
n' 7.501, de 27 de junho de 1986, Oficial de Chancelaria 
e Assistente de Chancelaria e pelos demais servidores 
do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exte
riores. 

Parágrafo único --Somente poderão ser desig
nados para missões permanentes no exterior os inte~ 
grantes do Serviço Exterior Brã-síleiro." 

Justificação 

A presente emenda visa a incluir no Serviço Exterior 
Brasileiro servidores do Ministério das Relações Exteriores 
que desempenham funções idênticas às de Oficial de Chance
laria e Assistente de Chancelaria, sem que -isso- represente 
transformação de cargos. Apenas assegura a esses servidores 
um tratamento eqüânime em relação aos demais servidores 
do Ministério das Relações Exteriores. 

· Sala das Sess_ões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Nos termos 
do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
Aluízio Bezerra pa~a proferii· -parecer, em sUbsüiUição -à Co-
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missão de Constituição, Justiça e Cidadani~, sobre o projeto 
e a emenda. 

O SR- ALUÍZIO BEZERRA (PMDB- A C. Para emitir 
parecer.)- Sr. _Presidente. s~s e Srs. Seriadores. 

Nos termos do art. 61 da ConstituiÇão Federal e do art. 
101 incisos I e II do Regimento Inte~no _do Senado Federal, 
somos chamados a opinar sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n' 217, de 1993 (n' 2.287, de 1991, na origem), que "cria 
o Serviço Brasileiro, as Carreiras de OfiCial de Chancelaria 
e de Assistente de Chancelaria, e dá outras providências". 

De iniciativa do Poder Executtvo,-o projeto de Lei em 
epígrafe chegou à_Câmara dos Deputãdos através de Mensa
gem do Senhor Presidente da República acompanhada de 
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. 

Pelo referido documento, o objetivo do projeto é trans
formar em carreira a categoria funcional de Oficial de Chance
laria e ipstituir a Carreira de Assistente de Chancelaria, ambas 
integrando o Serviço Exterior Brasileiro. 

O Itamaraty esclarece ainda que o cargo de Oficial de 
Chancelaria fOí criado pela Lei n"' 3.917/61 e é apresentado 
como uma carreira, constituída de uma série de duas clas~es 
pelo Regulamento de Pessoal do Ministério das Relações Ex
teriores. Entretanto, a evidente especificidade da carreira, 
consagrada no Decreto-Lei n"' 69, de 21 de novembro de 1966, 
não foi observada pela Lei n' 6.645nO que, estabelecendo 
diretrizes para a inStalação do Plano_d_e_Classificação de Car
gos, mencionou os Oficiais de Chancelaria como integrantes 
do grupo "Serviços Auxiliares'~, que compreende os cargos 
de, atividades administratiVas em geral. 

Considerando um equívoco a colocação de carreira tão 
específica em uniVerso por demais genérico, o Itamaraty critica 
a Lei n9 7.501, de 1986, que, ao estabelecer o regime jurídico 
de diplomatas e oficiais de Chancelaria, não restaurou a carre
rira de Oficial de Chancelaria, nem equacionou a situação 
de categorias de nível médio, que deveriam ser especializadas, 
para a execução de tarefas de apoio à administração de repar
tições no exterior, a atividades consulares, de promoção co
mercial, cultural e turística, de comunicações reservadas, de 

·acompanhamento de notificiário de imprensa estrangeira, en
tre outras. 

Pelo projeto do Executivo se estenderiam às carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria nor
mas que _se mostraram eficazes na carreira. de diplomata, a 
saber, ingresso na carreira inicial por concurso público de 
provas, predominância do critério de merecimento sobre o 
de antigüidade, exigência de tempo de serviço na carreira 
e em missão permanente no exterior para nOmeação por mere
cimento e habilitação em cu.rsos de atuali;1:ação e especialização 
com condição adicional para promoção por merecimento às 
duas classes fmais. 

Ambas as carreiras teriam 3 classes_ e 14 padrões, pelos 
quais se distribuiriam os LOOO cargos de Oficial de Chancelaria 
e os 1.200 cargos de Assistente de Chancelaria_,__ 

A primeira composição da carreira de Oficial de ChariCe
laria far-se-ia cornos atuais integrantes da categoria de Oficial 
de Chancelaria e a nova carreira de Assistente de Chancelaria 
seria composta por diversas categorias de nível médio hoje 
existente e a serem extintas, no futuro. Pelo texto proje- · 
tado, o Instituto Rio Branco que já vem, desde 1966, se encar
regando da realização dos concursos públicos para Oficial 
de Chancelaria veria ampliar suas funções de seleção e treina-

mente, tendo em vista que passaria a selecionar, pelos mesmos 
critérios de concurso, também os _Assistentes de Çhancelaria, 
assim como se encarregaria dos quatro cursos de formação 
e aperfeiçoamento mencionados no projeto. 

Na Câm.ãra dos Deputados, o presente texto passou pela 
análise de várias comissões, a saber: Comissão de Trabalho, 
de Administração e de ServiçO Pâhlico; COinlss-ão de Finanças -
e TributaçãO e Comissão de_ Constituição, Justiça e de Reda
ção, fendo esta última rechaçado váriãs emendas propostas 
nas outras duas Comissões, o que fez com que o texto original 
permanecesse na íntegra, salvo alguma~ retificações e aperfei
çoamento sem suas Disposições Gerais e TI•ansitórias. 

Foram, portanto, mantidos: Cap. I- Disposições Preli
minares. Cap. II- Constituição. Cap. III- Ingresso; Cap. 
IV - Do Desenvolvimento, da Avaliação de Desempenho 
e da QUalificação profiSsional; Cap. V - Do Exercício no 
Exterior; Cap. VI- Dos Cursos. 

Apenas o Capítulo VII, Das Disposições Gerais e Transi
-tórias, foi objeto de emendas, supressões e acréscimos. 

A primeira alteração foi no parágrafo únicO do art. 32, 
para dizer que os OficiaiS de Chancelaria serão posicionados 
na nova Carreira em ordem hierárquica decrescente, mediante 
o deslocamento de um padrão para cada 18 _(dezoito) meses 
de efetivo exercício no I tamaraty. A redação anterior se referia 
a "24 (vinte e quatro) meses de serviço prestado no cargo 
ocupado na data de vigência desta lei." 

O art. 33 teve sua redação aperfeiçOada p-ara não se referir 
a "enquadramento por opção·' e utilizar a expressão mais· 
correta "ressalvada opção em contrário". 
_ No parágrafo único do mesmo art. 33, refeiente à Carreira 

de Assistente de Chancelaria, também se diminuiQ o_ interstício 
para deslocamento de padrão, de 24 para 18 meses de efetivo 
exercício. ~-

0 árt. 34 que fazia alusão aos vencimentos iniciais das 
du~s carreiras recebeu, muito sabiamente, um parágrafo único 
no sentido de esclarecer que os referidos valores "serão reajus
tados a partir de 19 de novembro de 1991, de acordo com 
os índices aplicáveis aos servidores civis da União." 

O art. 35 original desapareceu e não parecia necessário. 
Em contrapartida, um novo art. 35 veio esclarecer que 

"o servidor que já tenha cumprido missão permanente no 
exterior será habilitado nos cursos mencionados no incisO I 
do art. 25 e no incisO I do art. 26." 

Finalmente, foi introduzido um art. 36 para explicitar 
que "as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
à conta do orçamento d.o Ministério das Relações Exteriores." 

Díã.ilte do exposto, somos favoráveis às correções efetua
das no presente projeto de lei que fiCou eS:coimado de imper
feições e se apresenta coitstitudonal, jurídico, regimental e 
de boa técnica legislativa. · 

Quanto ao mérito, a_ medida se torna digna de louvores, 
tendo em vista que o objeto declarado do Itamaraty ao elabo
rá-lo foi "dar um sentido de unidade ao Serviço Exterior, 
elevar seu nível de desempenho funcional e, com critérios 
de seletivid-ade, distinguir os_ servidores de níveis superior e 
médio efetivamente essenciais ao bom cumprimento de suas 
obrigações -no Brasil e no eXterior". · 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto, 
nos termos o propostos pela Câmara dos Deputados, na forma 
do PLC n9 217/93, com três emendas que ofereço. 
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EMENDA Ne 2-R 

Dê-se ao art. 34 do PLC n' 217, d<: 1993, a seg~i~te 
redação: 

"Art. 34. Os vencimentos dos_Oficiais de Chan
celaria e dos Assistentes de Cliaiicelaria CorrespOnde
rão àqueles fixados no Anexo II da Lei n~ 8._460, de __ 
17-9-1992, níveis superior e interin~_diá.çio, aplicados 
os respectivos reájustes." ~-- -

Justificação 

A atualização da Tabela de vencimentos sé torna neces
sária para adequação do Projeto à legislação superveniente. 

Com efeito, a proposta original, apresentada pelo Execu
tivo em novembro de 1991, era condizente com as tabelas 
de vencimentos então vigentes, comportando 14 padrões em 
cada nível, com os valores adotados para as categorias asseme
lhadas. 

Com a Lei n9 8.460, de 17-9-92, foram fundidas as inúme
ras tabelas então existentes, adotando-se, para as categorias 
típicas do Estado, 20 padróes em cada n_fvel. com valores 
ret.ributivos específicos, diferentes das tabelas anteriores. 

Sendo essa a tabela ora vigente (Ane:xo Ií da Lei n"' 
8.460/92), deve-se aplicá-la â carn;ira que o presente Projeto 
objetiva institUir.· · - · 

A alteração é meramente de adequação à legislação su
perveniente, não modificarido em nada o mérito da matéria. 

EMENDA N' 3-R 

Dê-se ao art. 11 do PLC n' 217, de 1993, a seguinte 
redação: 

"Art. 11. O insterstido mínimo para Progressão· 
será de 12 (doze) meses." 

A Emenda é urna decorrência necessáriac·aa legislação 
superveniente. .. . . --· . 

:Pe fato, o tex-to original do Prqjeto previa a existêitcia 
de 14 padrões por nível e .um inters_tício para progress3o de 
24 meses. _ , 

Com a ediÇão da Lein"' 8.460, de 17-9-92, que estabeleceu, 
no seu Anexo II, uma nova tabela de vencim_ep.to~ .. uni:fic;1da, 
para as carreiras típicas do Estado, a qu~ntídade de padrões 
se elevou para 20. Conseqüentemente, as carreiras tiveram 
ou terão readequadas as exigências de interstício para fins 
de progressão, ficando como regra __ o período de 12 meses. 
Se fósSe mantido o interstício arltêrior, o servidor teria d~ 
preencher um tempo mínimo de 48 anos âe.serviço para chegar 
ao final do nível, o que superaria em muito o !empQ exigido· 
para se ter direito à inatividade. Prati';ament~ nenPum .servi
dor atingiria o ápice do nívei. · 

A alteração, portanto, é meramente de adequação à legis
lação superveniente, não modiffcando em ;lada o mérito da 
matéria. 

EMENDA N' 4-R 
Substitua-se, nos· parágrafos únicOs dos· arts. 32 e 33, 

do PLC n' 217, de 1993, a expressão: 

" ... mediante o deslocame_n_to de um padrão para 
cada 18 (dezoito) meses ... " 

pela expressão: 

" ... mediante o deslocamento de um padrão para 
cada 12 (doze) meses ... 

Justificação 

A E~enqa é, também, uma decorrência ~ecessária da 
legislação superveniente. . _ 

O texto original previa a existência de· 14 padrões por 
nível e a legislação vigente estabelece, agora~ 20 padrões para 
cada nível, na tabela de vencimentos das categorias típicas 
do E>tado (Anexo II da Lei n' 8.460, de 17-9-92). 

. É.ne.cessária, poi'tanto, a redução proporciOnal do tempo 
de exercício na categoria, para que se mantenha o mesmo 
escalonamento anteriormente previsto, no posicionamento 
dos servidores das duas categorias, de nível superior e de 
nível médio, que constituirão a primeira composiÇãO da car
reira. 

A alteração, obviamente, cinge-se à mera adequação â 
legislação superveniente, não modificando à mérito da ma
téria. 

Condoído o exame do projeto, solicito da Presidência 
me seja deferido prazo regimental de 24 horas para apreciação 
da emenda de plenário, oferecida pelo nobre Segad9r_~edro 
Teixeira. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Nos termos 
do art. 342, do inciso II do Regimento Interno, a Presidência 
defere a solicitação de V. Ex~ 

A matéria sai da Ordem do Dia 

O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 5: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 1!5, de 1992 (n' 4.620/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a doação do irrióvel 
que rneDdona, tendo 

Parecer favorável, sob n~ 346, de 1993, da Comissão· 
·-·de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia 

12 do corrente. 
Em votação o projetO, eiii turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai â sanção. 
É o seguinte o projeto ·aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 115, DE 1992 
(N' 4.620/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Pfesídente da República) 

Autoriza a doação do imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: • 
Art. 19 Fica autorizada a doação ao Estado do Paraná 

da área de 3.660,8396ha (três mil, seiscentos e sessenta hecta
res, oitenta e três ares e noventa e seis centiares), co-nstitUída 
pelas glebas D e D-1, medindo, respectivamente, 
3.574,2748ha e 86.5648ha, situadas no extinto Projeto Inte
grado de Colonização Marquês de Abrantes, Município de 
Adrianópolis, naquele Estado, com os seguintes limites e con
frontações: Gleba D. Norte -Gleba São João Surá II do 
PIC - MA, separado em parte por linha seca e pelos rios 
da Anta e Arivá - Este - Fundação Instituto de Terras 
e ~tografia, sepãrado pelo rio João Surá; Sul- Fundação 
Instituto de Terras e Cartografia, separado pelo Ribeirão Feio 
e pelo rio São Miguel; Este -Fundação Instituto de Terras 
e Cartografia, separado pelo Ribeirão Feio e pelo rio São 
Miguel. Sul - Fundação Instituto de_ Terras e Cartografia, 
separado pelo rio São Miguel; Oeste -Fazenda Primavera 
por linha seca. 
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Parágrafo únicO. A área a que se refere este artigo será 
desmembrada de porção· maior, registrada em nome do InstiM 
tuto Nacional de Conlonização e Reforma Agrária- INCRA, 
sob o n' 2.492, fls. 228, Livro 3-B, do Cartório de Registro 
de Imóveis de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná. 

Art. 29 A Aréa a ser doada destiria-se à expansão do 
Parque Estadual das Lauráceas, com o qual confronta. 

Art. 3"' A doação de que trata esta lei será efetiv_ada 
através de escritura a ser outorgada pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, sob condição 
resolutória, que se realizará ao imóvef doado for dada desti
nação diversa daquela prevista no art. 29 desta lei, não assis
tindo ao donatário, nesse caso, direito a qualquer indenização. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua pUbli
cação. 

Art. 5'-' Revogam-se as disposiÇões eM -contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 7: 
Discussão, enl turnO único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 62, de 1990 (n' 3.516189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção 
e repressão do crime organizado, tendo 

Parecer, sob n'-' 381, de 1992, da Comisão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos 

termos do substitutivo que apresenta. 
A matéria fiCOü sobre a mesa durante cinco seSsões Ordi

nárias, a fim de receber emendas, nos· termos do art. 235, 
II, d, do Regirriento Interno. __ . 

À proposição não foram oferecidas emerid_as. _ ____ _ 
Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo, em 

t1,1rno único. (Pausa.) 

tal. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, que _teiii preferência reginien- · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.)· 

Aprovado. _ 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Dire_to_ra, a fim de ser redigido 

o vencido para o turno _suplementar. 
É o seguinte o substitutivo aprâvado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA N' 62, DE 1990 

Define crime organizado e dispõe sobre meios esp~
ciais de investigação e prova nos inquéritos e processos 
que sobre ele versem. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 

Oa Definição de Crime Organizado 
e dos Meios Operacionais de 

Investigação e Prova 

Art. 19 Esta lei define e regula meios de prova e proce
dimentos investigatóiiós permitidos nos inquéritos e processos 
que versarem sobre crime organizado. 

Art. 2'-' Considera-se crime organizado _aquele que de 
algum modo coopera com os fins ou participã~das atividades 
das quadrilhas,- bandos ou organizações previstas pelo art. 
288 do Código Penal. 

Art. 3'-'- O art. 288do Código Penal passa a_ter a seguinte 
redaÇao: 

"Art. 288. Participar de quadrilha, bando ou or
ganização que se serve das estruturas ou é estruturada 
ao modo de sociedades, associações, fundações, empre
sas, grupo de empresas, unidades ou forças militares, 
órgãos, entidades ou serviços públicos, concebidas, 
qualquer que seja o princípiO. preteXto; motivaÇão Ou 
causa, para cometer crimes ou alcançar objetivos cuja 
realização implica a prática de ilícitos penais. 

!:"ena: Reclusão, de uffi a trêS anos." 
Art. 9~ Na estrita execução das operações previstas por 

esta lei, os agentes autorizados e, no caso do art. 10 desta 
lei, o juiz de origem, nãç ficarão jufigidos aos limites da com
petência territorial, mas; em cada jurisdição, o magístrado 
competente manifestará anuência, adotadas as mesmas pre
cauções do art. 7'-', podendo discordar mediante despacho, 
cujos fundamentos sustentarão sua responsabilidade. 

CAPÍTULO III 
Da Preservação do Sigilo Constitucional 

Art. 10. Nas hipótése-s~ do incíso !V do art. 4' desta 
lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado 
pela ConstitUição ou por lei, a diligência será realizada pessoal
mente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça. 

§ 1'-' Para realizar a diligência, o jlliz poderá requisitar 
o auxílio de pessoas que,,pela natureza da função ou profiss-ão, 
tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 

§ 29 O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto çircunstan
ciado da diligência, relatando as inform-ações Colhidas oral
mente e anexando cópias autênticas dos documentos que tive
ram relevância probatória, podendo, para esse efeito, designar 
uma das pessoas referidas pelo parágrafo anterior corno escri
vão ad boc. 

§ 39 O auto de diligência será conservado fora dos autos 
do processo, em lugar seguro, sem intervenção- de cartório 
ou_ servidor, S()mente podendo a ele ter acesso, na presença 
do juiz, as partes -legítimas- n·a causa, qUe não- poôerão dele 
servii·-se para fins estranhos ~ mesma, e estão sujeitos às san
ções previstas pelo Código Penal em caso de divulgação. 

§ 4'-' as- argumentos de acusação e defesa que versarem 
sobre a diligência Serão apresentados em separado para serem 
anexados no auto da diligência, que poderá servir como ele
mento na formação da convicção final do juiz. 

§ 59 Em caso de recurso, o auto da diligência será fecha
do. lacrado e endereçado em separado ao juízo competente 
para revisão, que dele tomará conhecimento. sem intervenção 
das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao 
MiniStério Público e ao Defensor em recirito isolado, para 
o efeito de que a discussão e o julgamento sejam mantidos 
em absoluto segredo de justiça. 

Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se a qua
drilha ou bando é armado. 

Art. 49 Na instrução de inquéritos ou processos que 
versam sobre crime organizado, são permitidos, mediante de
cisão judicial provocada ou de ofício, ós seguintes procedi
mentos de investigação e formação d6 provas: 

III - a infiltração de agentes d.a polícia especializada 
nas organizações referidas pelo art. 29, vedada qualquer cc
participação delituosa, exceção feita ao preVisto pelo art. 288 
do Código Penal, de cuja ação se pré-exclui, no caso, a antijuri
dicidade; 
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IL- a ação coritrolada, que consiste em retardar a inter
dição policial do que se Supõe crime Organizado ou a ele 
vinculado, desde que mantidos sob observação e acompanha
mento, para que a medida legal se concretize no Il_lomento 
mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e forneci
mento de informações; 

III - o impedimento, a interrupção, a interceptação, 
a escuta e a gravação·ctas comunicação telefônicas; 

IV- o acesso a dados, documentos e infOrmações fiscais, 
bancárias, financeiras é eleitorais. 

CAPÍTULO II 
Da Processualidade dos Meios Especiais 

de Investigação e Prova 

Art. 59 Os procecimentos e meios de provas pre-vístos 
nesta lei poderão ser ordenados de ofício, pelo juiz, ou me
díante requerimento da autoridade que preside o inquérito 
policial ou do representante do Ministério Públíco que aeom
panha a ação penal, sendo que nas hipóteses de provocação 
o prazo para decidir é de 24 horas, contadas a partir da formu
lação verbal ou da entrega do requerimento. 

Art. 69 A decisão judicial será prolatada na presença 
da autoridade requerente. 

Art. 79 Os trâmites da autorização serão formalizadoS 
e autuados em separado pelo próprio jUiZ, --sem -intervenção 

. de cartório ou servidor, para serem apebsados ao inquérito 
ou processo somente depois de findas as operações permitidas, 
devendo as autoridades intervenientes resguardar suas respon
sabilidades com cópias assinadas do termo. 

Art. 8~' Enquanto a operação autorizada estiver em an
damento, as informações e pro vãs por ela produzidas poderão 
ser mantidas em sigifo, a critério, e sob ~esponsabilidade de 
quem presidir o inquérito ou a açáÕ penãl. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 11. Os. órgãos da polícia judiciària estruturarão 
setores e equipes de policiais especializados no combate ao 
crime organizado. 

Art. 12. A identificação-criminal de pessoas envolvidas 
com o ·crime organizado será realizada independenteme_nte 
da identificação civil. 

Art. 13. Nos crimes praticados em ·organização -crimi
nosa, a pena será reduzida de um a dois terços, quando a 
colaboração espontânea do agente levar ao es~larecim6nto 
de infrações penais e sua autoriã. · 

Art. 14. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o 
~eguinte parágrafo único: · 

"Art. 16. ·······••u••····'-••••·•'·"···~'·'············' 
Parágrafo único. Sendo réu primário e coinetiao 

o crime sem violência ou grave ameaça, a pena será 
reduzida na mesma proporção" qu-ando o agente confes
sar a autoria esponta~eamente, perante a autoridade 
judici~ria." 

Art. 15. Não será concedida ~iberdade provisória, com_ 
ou sem fiança, aos agentes que tenham tido intensa e eferiva 
participação na organização criminosa. __ _ 

Art. 16. O prazo máximo da prisão processual, nos cri
mes previstos nesta lei, será de 180 (cento e oitentã) dias. 

Art. 17. O réu não poderá apelar em libeitlad~, nos 
crimes previstos nesta lei. 

Art. 18. Os condenados por crimes decorrentes de <?r
ganização criminosa, iniciarão o cumprimento da pena em 
regime fechado. 

Art. 19. Aplica-se, no que não for incompãtível, subsi
diariamente as disposiçõeS dO Código de Precesso Penal. Esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 8: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

102, de 1993 (apresentado pela ComiSsão de Assuntos Econó
micos como conclusão- de seu Parecer n9 367, de 1993), que 
autoriza a Prefeítura do Município de Guarulhos (SP) a contra
tar operação de crédito, com o Banco Económico S.A., no 
valor de até quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros 
reais. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordí· 
nárias- â fim de receber emendas, nos termos do art. :Z35, 
II, f, do Regi_mento Interno. _ . 

À proposição não fofam oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçao. - -

: 9~ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

AprovadO. _ _ _ _ 
A matélia vai ã Comissão Díretora para a Redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE I993 

Autoriza a Prefeitura do Município de Guarulhos 
_ (SP) a contratar operação de crédito, com o Banco Eco
nômico S.A., no valor de até CR$436.000.000,00 (qua· 
trocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), 

- nos termos do art. 69 da Resolução n9 36/92, do SenadO Fede
ral, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor 
de até CR$436.000.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões 
de cruzeiros reais), junto aO Banco Económico S.A. 

Art. 29 As condições firianceiras básicas da operação 
são as seguintes: _ _ _ 

a) valor pretendido: CR$436.000.000,00, a preços de agos· 
to de 1993; 

b) juros: 30% a.a., com repactuação anual; 
c) prazo: 37 meses; 
d) índice de atualização monetária: IGP-M; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
f) liberação: 100% no ato da contratação; 
g) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
- do principal: em 21 parcelas mensais, vencendo-se 

a primeira 16 meses após a primeira liberação. 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 Esta autorização Concedida por esta resolução 

deve ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias 
contados da data de sua publicação. 

Art~ 49 Esta resolução entra em vigor na d~ta de sua 
publicação. . __ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 9: 
Discussão, em turno único, do PrQjeto de Resolução 

n• 103, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos ecoo 
nômicos como conclusão de seu Parecer n9 368. de 1993),.. _ 
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que autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do E_stad? 
do Rio Grande do Sul - BANRJSUL, no valor de dOis mr
lhões, trezentos e oitenta e quatrO mil e trezentos e setenta 
e seis cruzeiros reais, a preço-s de mã.ío/93-, dentro do Programa 
Integrado de Melhoria Social- PIMES. . .. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ardi· 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regimento Interno. __ _ 

À proposição não foram oferecidas emendas. _ 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa·se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ -
A matéria vai à Comissão Diretora para a Redação final. 

É o seguinte o proíeto aprovãdo: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !03, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do So
turno - RS, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL, 
no valor de CR$2.384.376,00, a preços de maio/93, den
tro do Programa Integrado de Melhoria Social- Pimes. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'~ É a Prefeitura Municipal de-F3Xina(do Soturno 

- RS, autorizada a contratar, nos termos da Resolução n•) 
36/92, do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - l3ANRISUL, no 
valor de CR$2.384.376,0Ô (dÔis m:Ílhões~ tiezentos e oitenta 
e quatro mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais), a 
preços de maio de I 993. 

Parágrafo único~ - Os recursos referidos no caput deste 
artigo são provenientes do Fundo de Investimentos do Progra
ma Integrado de Melhoria Social- FUNDOPIMES, e serão 
destinados à execução de projetes dedeseávolviinento institu
cional, de infra-eStrutura urbana, e_ de equipamentos comu-
nitários. - -- -

Art. 2o;. ~s condições financeira~ da operação são as 
segUintes: 

a) valor pretendido: CR$2.384.376,()0, a preços de 
maio/93; 
b) juros: 11% a. a.; 

c) atualização monetária: r_eajustável pelo IGP-DI da 
FGV; 

d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melho

ria Social; 
O condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais -iguais e suces

sivas, vencíveis no çlia 20 de cada mês, vencendo a primeira 
12 meses após a primeira liberação; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na cãrência e men
salmente na amortização. 

Art. 4"' 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. 5"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · -· _ .· 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1993. -João Ro
cha~ Presidente - José Fogaça, Relator - Moisés Abrão -

Cés~r Dias - Alvaro Pacheco - Magno Bacelar- João Cal
moo - José Richa - Carlos Patrocínio - Albano Franeo 
-- Mansueto de Lavor - Gilberto Miranda - Bello Parga 
- Marluce Pinto. 

SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - ltemlO: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

104, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 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 projetas de infra-estrutura urOana, naquela munci
palidade. . . 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II f, do Regimento Interno. -

·· À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação fmal. 

É o seguinte O projeto aprovado: __ _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 104, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Munidi>a.--de -Sãrandi (PR)
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta~ 
do ~o Paraná S. A. - BANESTADO, no valor de 
Cr$32.170.000.00, dentro do Programa Estadual de De
SeriVolvimentO Urbano- PÊDU; p3r8 execução de pro
-jetos de infra-estrutura urbana, naquela municipalida
de. 

O Senado Federal resolve_: 
Art. 1~ É a Prefei~ura Municipal de Sarandi (PR) auto

rizada a contratar, nos termos da Resolução n~ 36/92, do Sena
do Federal, operação de crédito junto ao Bancodo Estado 
do Paraná S. A.- BANESTADO, no valor de Cr$ 
32.170.000,00 (trinta e -dOIS milhões e~Cento e setenta mil 
cruzeiros reais), a preços de maio de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento U~bano 
- PEDU e serão destinados à execução de projetas de mira
estrutura t~rbana. 

Art. 2"' As condições financeiras da operação são as 
seguintes: _ 

a v3lor pretendido: Cr$ 32.000.00, a preço- de maio/93; 
b) prazo para desembolso dos_ n:_cu1"80:5:_até 12 meses; 
ç) j~rQS: 12% a:a-.; 
d) atualização monetária: reajustável pela TR; 
e) garantia: ICMS; 
O destinação dos recursos: realização de obras de infra-es

tnltura urbana; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencíveis no dia 

30 de cada mé_s, vencendo a primeira 12 meses após a primeira 
liberação: - · -

-dos juros~ não existe período de carência. 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ) sexta-feira 19 10631 

Art. 3? O praZo máximo para oÁ·exercício da presente 
autorização é-de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a 
partir de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteliif-ltem 11: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

105, de 1993 (apresentado peJa Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n~ 370, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de oito milhões de 
cruzeiros reais junto ao Banco do Estadq_ do Paraná - BA
NESTADO. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regimento Interno. . 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DirC.tora, para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 105, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do 
lvaí-PR a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros reais) junto 
ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: . . 
Art. 19 É autorizada a PrefeituiaMuDicipal de São Jor~ 

ge do lvaf-PR, nos termos da Resolução n' 36/92, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor Cr$ 
8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros reais) junto ao Banco 
do Estado do Paraná - BANESTADQ." 

Art. 29 As características firi3iiCeifas da operação de 
crédito são as seguintes: · 

a)valor pretendido: CR$ 8.000.000,ú0 (oito milhões de 
cruzeiros reais), a preços de abril/93; 

ses; 

b) juros:12% a.a.; 
c) prazo para desembolso dos recursos: até 12 (doze) me· 

d) atualização monetária:reajustável pela TR; 
•e) garantia: parcelas do ICMS; 
f) destinação dos recursos: real~açáo de obras de infra-es

trutura urbana, através do PrograrÍla Estadual de Desenvol
vimento Urbano-PEDU; 

g) condições de pagamento: 
- do priocipal:amortização em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais, com carência de 12 (doze) meses; 
- dos juros: não existe período de carência. 

Art. 39 A autorização concedida por esta resolUção de
verá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias 
contados da data de sua publicação. , -~---. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 12: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

106, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô· 

micos como conclusão de seu Parecer no 371, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (!>R) a contratar 
operação de crédito jurl.to ao Banco-do J;.Stado do Paraná 
- Banestado, 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 Desenvoldimen
to Urbano- Pedu. 

A matéria ficou sobre a niesa durante dilco -seSsões ordi
nárias. a fim de receber emendas, nos termos do ãrt. 235, 
II, f ~o Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa~) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· pefinanec-er 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redã"ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 106, DE 1993 

Autc:-riza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta~ 
do do Paraná - BANESTADO, no valor de CR$ 
269.839.900,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, oito
centos e trintã e nove mil e novecentos cruzeiros reais), 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'-' É a Prefeitura MUnicipal de Maringá (PR) auto

rizada a contratar, nos termos da Resolução n9 36/92, do Sena
do Federal, operação de crédito no valor de CR$ 269.839.900 
(duzentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e trinta e 
nove mil e novecentos cruzeiros reais). 

Parágrafo único. __ Os recursos_ auferidos neste artigo, 
provenientes do Programa Estadual de Desenvolvimento -
Pedu, serão destinados à execução de projetas de infra-es
trutura urbana e desenvolvimento institucional. 

Art. 2~' As condições financeiras d8. operação são as
seguintes: 

· a) valor pretendido: CR$ 269.839.900 (duzentos e sessen-
ta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos 
cruzeiros reais); a preços de junho/93; --

b) juros: 12% a. a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela TR.; 
d( garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol~ 
vinienio Urbano - PEDU; 

f) condições de pagamen~o: 
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais, com carência de 12 (doze) meses; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3~ O prazo máximo para o exercíciO da presente 

autorização é de 270 (duzentos e_ setenta) dias, contados a 
partir da sua publicação. 

. Art. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteila) --- Item l3: 
Discussão, em turriO UriiCo, do Projeto de- Resolução n'-' 

111, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó-
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ní.icos como conclusão de seu Parecer n9 377, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tuq.mduva (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Babco do Estado' do Rio Grande 
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de três bilhões, duzentos 
e onze milhões e quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros, 
utilizando recursos do Fundopimes. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, no termos do art. 235, 
I, II, f do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turrio 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 Comissão Diretora, para a redação final. 

(É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N9111, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao aanco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, 
no valor de Cr$3.211.595.00tJ,OO, utilizando recursos 
do Fundopimes. 

O Senado Federal resolve: . .. . .... 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS) 

autorizada a contratar, nos termos ·da Resolução n~' 36/92, 
do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Gninde do Sul S.A. - "BANRISUL, no valor 
de Cr$3.211.595.000,00 (três bilhões, duzentos e onze milhões 
e quinheiros e noventa e cinco mil cruzeiros), a preços de 
fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, pro
venientes do Fundo de Investimento do Programa Integrado 
de Melhoria Social - FUNDOPIMES, serão destinados à 
execução de projetas de infra-estrutura urbana e desenvol
Vimento instltU:ciõnal. -

Art. 2~' As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$3.211.595.QOO,DO,_ a preçós de 
fev/93; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 60 dias; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atuaUzação monetária: reajustável pelo IGP-FGV: 
e) garantia: 
O destinação dos recursos: Programa Integrado de Melho

ria Social; 
g) Condições de pagamento: 

- do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e suces
sivas, vencíveis no dia 20 de cada_ mês, vencendo a_ primeira 
12 meses após a primeira liberação; 

- dos j~ros: exigíveis trimestralmente na carência e 
mensalmente na amortização. 

Art. 3"' O prazo máximo para o exercício da pre~ente 
autorização é de 270 (duzentos e sete_nta_) dias, contados a 
partir de sua publicação. · 

Art. 4~' Esta Resolução er.tra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Item 14: 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Resolução n~' 
112, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 378, de 1993), qu ~ 
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 e quatrocentos e trinta e 
sete cruzeiros, a preços de maio de 1993. 

A matéria fiCou· sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fini de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regímento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno únicO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final. 

É o $eguinte o projeto -aprovado: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 112, DE I993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor- RS 
a contratar operação de' crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul S/ A, no valor de Cr$ 
6.264.600.437,00 (Seis bilhões, duzentos e sessenta e 
quatro milhões, seiscentos mil, quatrocentos e trinta 
e sete cruzeiros), a preços de maio de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipa(de COndor-RS'-autori

zada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rjo Giãilde do Sul S/ A-, com as seguintes características 
e co~~ições: 

a) valor pretendido: Cr$ 6.264.600.437,00 a preços de 
maio de 1993 (equivalentes a Cr$ 3.021.853A02.00, a preços 
de fevereiro de 1993, atualizados pelo IGP); 

b)juros: 11% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
d) destinação dos recursos: investimentOs naS áreas- de 

desenvolvimento institucional (assistência técnica) e infra-es
trutura urbana (pavimentação e drenagem); 

f) condições de pagamento: 

- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) par
celas mensais, igUais e sucesSiVas, veridveis no dia 20 de cada 
mês, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira libe
ração; 

- dos juros: exigívei& trimestralmente na carência e 
mensalmente na amortizaçãO. 

Art. 29 O prazo de validade para o exercício da presente 
autorização é de 270 dias, a contar da publicação desta reso
lução. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os itens de 
n<:>S 2 e 6 deixam de ser apreciados por este Plenário, por 
falta de quorum qualificado. 

São os seguintes os iterts cUja apreciaçãO fica adiada: 
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-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgCncia, nos termos do a~t. _336, c, c!o Regi-_ 
mento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 135, de 1993 -Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, 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 ri:J.enciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Rícha, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172, 

DE 1992- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 172, de 1992 -Complementar, de autoria do Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento iinediato 
do disposto no§ 2~ do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n" 194, de 1993, da Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, como Líder, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Ex~. como Líder. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, corii a queda do Muro de 
Berlim, a derrocada da União Soviética e o conseqüente fim 
da guerra fria, a geopolítica mundial mudou o enfoque ideoló
gico pa~a centrar-se na busca de parcerias que possam ajudar 
a resolver os graves problemas que afligem a: maiOria dos 

· países, que são o desemprego, a violência, a fome, a absorção 
· de novas tecnologias e as causas decorrentes da ft!nesta ação 
do narcotráficu. 

Em conseqüência de tais fatos, os EStados nacionais esta
beleceram estratégias para enfrentar os desafios da nova or
dem política e económica que está- s-e ·c-ónt'igurândo com a 
ascensão dos tigres asiáticos e a fOi-mação. de blocos econó
micos. 

No Brasil, a sociedade dramaticamente abalada pela crise 
de todas as ordens que se abateu sobre o País, seja de natureza 
moral e ética, seja de natureza económica e iilstituciolial, 
está buscando uma luz no fim do túnel, a fim de que· se evite 
a destruição de um país que tem tudo para Uar certo. 

Hoje, salvo raras exceções (dos "xiitas"), há um consenso 
no sentido da diminuíçâo do Estado; há um consenso para 
a abertura da economia nacional, para ocOrrer a modernização 
do nosso parque produtivo e, sobretudo, para a atração de 
capitais de risco estrangeiros, a fim de aumentarmos a produ~ 
ção, o emprego e a renda de nossa gente. 

Sr. Presidente, hoje quero centrar a minha análise sobre 
a Segurança Pública, relevante dever do Estado brasileiro 
junto à sociedade, função indispensável para que tudo o mais 
possa se viabilizar. 

A Constituição Federal, no seu art. 144, eStabelece que 
a segurança pública, dever do Estado, direitO e responsa-

bilidàde de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através 
dos seguintes,órgãos: 

I - Polícia Federal; 
II-Polícia Rodoviária Federal; 
III -Polícia Ferroviária Federal; 
IV- Polícias CiVis; - -
V- Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
Não poderíamos deixar de reconhecer que existe uma 

controvérsia ã. respeito da manutenção da característica mili~a
rizada inerente às Polícias Militares. 

Desde já, é necessário salientar que a atividade policial -
deve ser compatível com as características dos novos tempos, 
totalmente diversas daquele que exigia apenas um policia
mento para ·manutenção da ordem pública sob a ótica demo
crática do não-confronto, com grupos fora da lei, tão bem 
ou melhor equipados do que as próprias polícias, como são 
exemplos as diversas facções do narcotráfico e banditismo 
do Rio de Janeiro, com ramificações nas grandes cidades brasi
leiras. 

Assim, com a sofisticação e o aumento das guerrilhas 
promovidas pelo submundo, o Estado não poderá prescindir 
das Polícias Militares, até porque elas são força de reserva 
do Exército brasileiro, a quem compete, dentre outras atribui
ções, garantir os poderes constitucionais, já abalados por esses 
segmentos. 

Portanto, não são procede.ntes os argumentos daqueles 
que invocam possíveis abusos de setores das Polícias Militares 
para proporem a sua extinção-, visto que, se tal argumento 
prevalecesse, todos os poderes da República deveriam ser 
extintos, porquanto abusos, até mesmo involuntários, são co
me.tidos por todos. 

Ao meu juízo, a militarização das PMs é uma imposição 
da conturbada conjuntura social. A sociedade está exigindo 
do Estado uma ação e!ficaz contra a violência, que só uma 
corporação altamente treinada e exemplarmente disciplinada 
poderá debelar. 

É evid~nt~ que toda ação das polícias deveria ser preven
tiva, sem violência e ser empregada como mecanismo de dis
suasão nos momentos de convulsão social. 

Ocorre que a realidade .. é totalmente diferente _do quadro 
pintado por aqueles que, por motivos inconfessáveis e até 
ideológicos, querem enfraquecer exatamente o setor do Esta
do em que ele deve ser mais forte, que é o setor da segurança 

. do cidadão. Ao revés, querem fortalecer as estatais e outras 
corporações públicas deficitárias que lhes dão a sinecura e 
servem de massa de manobras políticas aos xenófobos reacio-
náriós. -

I?ortanto, uma polícia militar forte, bem-treinada. que 
dê efetiva segurança ao povo como um todo, submetida à 
lei, é o que desejam os próprios comandantes dessas briosas 
corporações de todo o Brasil. 

Por último, Sr. Presidente, com a permisSão de V. Ex~, 
passo a ler, para que conste dos Anais desta Casa, a nota 
distribuída à imprensa, do Corollel PM João Sidney de Afinei
da, Comandante-Geral da PM do Estado de São Paulo. 

1-0 "documento" apresentado pelo ilustre Deputado 
Chico Vigilante hoje pela manhã à Câmara dos Deputados, 
aventand_o um suposto plano para eliminação do Deputado 
Hélio Bicudo, seria ridículo se não con~tituísse, entre outras 
coisas, grave calúnia contra a Polícia Militar do Estad_9 de 
s·ao_Paulo, na pes.soa de um dos seus oficiais. 
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2- Sob o _a_specto formal, devem-se elencar as grotescas 
imperfeições que evidenciam a falsidade do ·'documento ... 

a. O carimbo utilizado não é empregado pela Coorde
nadoria de Inteligência Policial há mais de ano, tendo sido 
sub~tituído pela logomarca da corporação; 

b. A assinatura aposta ao "do_cumento" constitui precá
ria montagem da firma do Coronel PM Jos_é __ Francisca Profício, 
verificável em qualquer documento verdadeiro da corporação; 

c. O conjunto numérico identíficador do documento 
também é falso, bem corno a formalização_ não_ obedece à 
rotineiramente utilizada nos documentos que tratam de assun
tos sigilosos, aplicados aos casos previstos pelo art. 5'', inciso 
XXXIII, da Constituição Federal; 

d. Não se colocou data e o "Código Alfa 3" não passa 
de um delírio dos produtores do "documento". 

3- O "documento" põe à mostra a sórdida campanha 
montada c desencadeada por grupos defensores de ideologias 
radicais e outros com interesses classistas, para tentar extinguir 
as polícias militares na revisão constitucional que se aproxima. 

4- Este Comando lamenta que o Deputado Federal Chi R 
co Vigilante tenha se precipitado e dado importância indevida 
ao documento, acabando por servir a tais interesses, o que 
em nada contribui para a discussão séria dos_ graves assuntos 
da segurança pública em nosso País. Atitudes desse tipo tor
nam insustentável o diálogo entre os homens responsáveis. 

5- Quanto ao nobre Deputado Hélio Pereira Bicudo, 
em que pese nossas divergências de opinião, comuns no sisteR 
ma democrático, cabt: t!sdarecer que jamais a Polícia Militar 
ameaçáRio-ia. Ao contrário, cabt.! a ela protegê-lo, mantendo 
policial militar junto dde, como tem feito. 

São Paulo, 9 de setembro de 1993. JoãQSidney de Almei-
da, Coronel-Comandante". _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
é impressionante o descaso com que vêm SCridá--tratadas as 
questões relacionadas à.saúde no Estado de Santa Catarina! 
E isso pode ser comprovado pela greve dos funcionários lotaR 
dos nas unidades da extinta Fun_dação Hospitalar de Santa 
Catarina, uma demorada paralisação, que se iniciou ém 13 
de setembro, tendo-se arrastado até o final do mês de outubro, 
sem que o Governo do Estado sequer acenasse com a possibi-
lidade de negociação. -

É possível calcular os prejuízos advindos para a saúde 
pública como resultado de um movimento que atingiu tal pro
porção? 

Para completar o estado de abandono a que foram relega
dos os servidores mencionados, p Governador Vil~n Pedro 
K.leinubing esteve afastado do País p9r mais de 20 dias durante 
o período da greve, sem que o Vice-G_overriador e os auxiliares 
mais diretos tomassem qualquer medida para sanar os probleR 
mas. 

As federações de trabalhadores encamin!JM~.m__, logo ao 
início da greve, em 17 de setembro de 1993, u~ o_f(~i9 conjunto 
solicitando uma audiência das mesmas com-o Góvemador, 
tendo em vista que o serviço de saúde é uma atividade impresR 
cindível para o ser humano. E o ofício continha as assinaturas 
de todas as forças- trabalhadoras, a saber: Federação d()S Em
pregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde, Fede
ração dos Trabalhadores no Comércio, Fed_eração dos Traba-

lhãdores nas Indústrias, Federação dos Trabalhadores nas In
dústrias de Construção e de Mobiliário, Federação dos Traba
lhadores na Agricultura e Federação dos Bancários, todas 
do Estados de Santa Catarina. Foram palavras ao vento! 

Ora, os salários dos servidores, no mês de setembro de 
1993, apresentam defasagens em relação aos valores de março 
de 1990 que vão dos 226% aos 310%, dependendo do cargo 
ocupado. Mais estranho ainda: para chegar ao piso definido 
para a categoria, no valor de CR$11.266,00 para o mês de 
setembro (que representa pouco mais do que um salário míniR 
mo), é necessária uma cOmplementação de CR$4.855,40, no 
caso de auxiliares administrativos, e de CR$519,27, para a ten
dente de enfermagem. 

Que estímulo para o trabalho se pode esperar em condi
ções tão deprimentes para a sobrevivência das pessoas? 

As principais reivindicações apresentadas pelo movimen
to eram: 

1) Reposição das perdas salariais; 
2) Política de reajuste mensal dos salários, com base na 

inflação; 
3) Pagamento dos débítos trabalhistas devidos aos funcio

nários da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 
A Fed_eração dos. Empregados em Estabelecimento de 

Serviços de Saúde ta_mbé_m encaminhou expediente ao Sr. 
Secretário de Estado da Administração do Estado de Santa 
Catarina, datado _de 22 de setembro de 1993, no qual expõe 
as razões que levaram à paralisação das atividades e solicita 
prOVidências para a regUlarização dos descontos em folha e 
repasse das mensalidades para os Sindicatos. (Deixaram de 
ser efetuados a partir de agosto de 1993.) A sua suspensão 
dificulta a existência das instituições sindicais e prejudica a 
prestação dos serviços prestados pelas mesmas, apesar de as 
contribuições estarem previstas nos estatutos de cada Sindicato 
e os descontos estarem a_utorizados por cada funcionário. 

O Governo do Estado, numa atitude ai-bitrária e questio
nável, determinou a suspensão dos descontos em folha e dos 
recolhimentos das mensalidades sociais devidas aos Sindicatos 
da_categoria, pois questiona a representatividade dos SindicaR 
tos, afirm~ndo que os servidores não se encontram mais sob 
o regirrie da Consolidação das Leis do Trabalho _e que nãq 
podem ser representados pela entidade classista que os repreR 
sentava até a mudança para· o regime estatutário. 

É preciso enfatizar aqui que a mudança de regime também 
desagradou profundamente os servidores, que ainda esperam 
receber os débitos trabalhistas da Secretaria de Estado da 
Saúde de Santa Catari'na, estando os processos já em fase 
de liquidação de sentença c_o_m _relação aos seguintes pleitos: 
URP de fevereiro de 1989; diferença Salarial até a Lei n'~ 

7.788, e o reajuste pelo ICMS; diferença de adicional de insalu
bridade. 

Os servidores apresentaram uma pauta de reivindicações 
justas e receberam o apoio da Assembléia Legislativa do Esta
do de Santa Catarina, que encaminhou mensagem datada de 
14 de outubro de 1993 ao Senhor Governador. na tentativa 
de sensibilízáRlo, expondo os argumentos de· que "saúde é 
dever do Estaqo e direito do cidadão e que governantes capaR 
zes devem saber administrar cO_ilflitos". A mensagem alertava, 
ainda, para o fato de que "a população do Estado se encori.tra 
privada de serviços de saúde com a qualidade necessária" 
e finalizava com o apelo do Poder Legislativo pelo "estabele
cimento imedia,to de efetivas ·negociações, capazes de atender 
às justas e legítimas reivindicações dos servidores em greve". 

Como podem perceber os Srs. Senadores, as reivindi
cações, apesar de justas, não encontraram ressonância junto 
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ao Governo estadual, resultando numa greve prolongada, des
necessária e altamente lesiva aos aspectos de saúde, principal
mente para aqueles que só contam com -os serviços oficiais 
para--o atendimento em caso de doença. 

O simples fato de o País encontrar-se em um prolongado 
processo de inflação elevada, que corróí rapidamente o poder 
aquisitivo dos assalariados, já deveria_.ser suficiente para des
pertar os governantes para a necessidade de reposição perió
dica das perdas ocorridas como decorrência direta da inflação. 

Quando isso não acontece, corre-se o risco de queda 
de qualidade no serviço público, pela falta de estímulo, ou 
pelo baixo rendimento em decorréncia cte os funcionários acu
mularem empregos do Estado com outros da rede privada, 
para melhorarem a renda mensal com uma dupla jornada 
de trabalho. A conseqüência é um estado de estresse perma
nente, que acaba deteriorando as relações humanas, muit<? 
delicadas numa área em que a clieri.tela, além de ser constituída 
de pessoas de baixo poder aquisitivo, só demanda esses servi
ços em casos-de problemas de saúde. Por isso mesmo,:deve
riam merecer toda a atenção por parte do Estado, já que 
não se podem socorrer dos serviços prestados por entidades 
privadas. -~~--- - -- - ---

É inadmissível, Sr. Presidente, Sr~s Senadoras e Srs. Sena
dores, que pessoas como <:r Governador Vilson Pedro Kleinu
bing tratem os servi-ços sociaiS de saúde com o_ pouco caso 
que chegou ao nosso conhecimento. Por isso chamo a atenção 
desta Casa para a necessidade de vigilância em nível estadual, 
para que não se tornem rotineiros fatos semelhantes aos que 
aqtii" relatei. - _ 

O Sistema Único de Saúde foi lmplãiitado p3.ra facilitar 
o atendimento das necessidades regionais e para que as deci
sões tenham como fundamento o estabelecimento das priori
dades regionais, resultando na melhora substancial do atendi
mento às camadas mais necessitadas da população. 

Dessa forma, é de se lamentar profundame~te o que 
vem ocorrendo no Estado de Santa Catarina, por mim repre· 
sentado, com o descaso demonstrado pelo Senhor Governador 
em relação àqueles servidores sem os quais o Estado não 
cumpre uma das suas atribuições fui:ldamentais, que é a garan
tia da saúde dos cidadãos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portel!a) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncla:
o seguinte discurso.)- Sr .. Presidente, Sr!!S e Srs. senadores, 
Pela primeira ve em muito anos, o BráS1I parece trilhar o 
cominho correto para a solução de seus problemas_ ~_conô
micos. Se o altíssimo nível inflacionário ainda preocupa todos, 
existe, em contrapartida, a convicÇão, por parte das pessoas 
bem informadas, de que a derrocada da inflação depende 
de um trabalho paciente e sistemátíCO de reorganização das 
contas públicas, que não pode ser substituído por neôhum 
tipo de precipita-ção. O equilíbdO das contas do Governo, 
por sua vez, consiste num pré-requisito para a des!Tiontagem 
da corrente de transmissão do aumento geral dos preços, a 
chamada inflação inerciai, que é representada Pela indexação 
generalizada da economia. _ _-_ 

Como decorrênciã. da credibilidade intrínseca a uma polí
tica económica que deixa de lado receitas mágicas, calcadas 
em exercícios acadêmícos, para se fixar em medidas conhe
cidas, que são utilizadas em todos os países do mundo, o 
nível de atividade económica tem se recuperado. Alguns estu-

doS apontam que o crescimento da economia se situará, neste 
ano, entre 4 e 5%, o que vem a ser uma taxa considerável. 
No entanto, caso esse prognóstico se confirme, corremos o 
risco de ver inviabilizada a retomada do crescimento, após 
longos anos de recessão, por falta de energia elétriC;i. Deve
mos, pois, atentar para _6 risco de colapso que corre nosso 
sistema de geração e de transmissão de energia elétrica _e 
evitar que isso seja um empecilho ao desenvolvimento que 
se segu-irá à estabilização da economia. 

Srs. Parlamentares.estudos da Eletrobrás indicam que 
há forte probabilidade de que o fornecimentO de energia elétri
ca entre em colapso na segunda metade desta década. Tais 
estudos partem do pressuposto de que o aumento médio anual 
de consumo de energia elétrica, na década de 90. ficará em 
4%. Caso se confirme a volta da expansão da economia, muitas 
regiões do País ver-se-ão na contingéncia de ter de enfrentar 
racionamentos de energia. A crise financeira por q-ue passa 
o Estado certamente tem um papel fundamental em relação 
ao estado a que chegou o sistema elétrico brasileiro. Por falta 
de recursos. o Governo suspendeu investimentos para constru
ção de novas hidrelétricas e paralisou as obras em andamento 
de 23 usinas. Calcula-se que a conclusão das hidrelétricas 
paralisadas acrescentaria mais 24 mil megawatts à atual capaci
dade instalada do País, de 45 mil megawatts. Esse último 
número excetua a potência de 12,6 mil megawatts da hidrelé
trica de ltaipu, um empreendimento binacional. 

Quanto ao Nordeste, a situação da oferta de energia elé
trica, em face da demanda, é bastante crítica. ca-so não se 
pudesse contar com· a--entrada em operação da hidrelétrica 
de Xingó, a perspectiva de um racionamento para a região 
seria bastante palpável para muito breve, a exemplo do ocor
rido em 1987. 

A hidrelétrica de Xingó, em CoriStrU.ÇãO ri3. divisa entre 
os Estados de Alagoas e de Sergipe, é o maior projeto de 
geração do sistema da Companhia Hidrelétrica: do São Fran
cisco, a CHESF. A usina, na sua primeiia fase de operação, 
acrescentará 3 mil megawatts ao potencial do sistema CHESF, 
atualmente de 7,7 mil megawatts. Iniciada em 1987, a constru
ção de Xingó foi paralisada em 1989 à falta de recursos e 
à retração do mercado, por conta da _recessão. De acordo 
com o primeiro cronograma, a usiõa de-Veria ter fici.do pronta 
em 1992. Retomadas as obras neste ano, o novo cronograma 
estipula o ano de 1996 para que comecem a funcionar as 
seis turbinas previstas para a prirrieira fase da obra. 

A importância de Xíngó p~ra afastar o tªnt_asma do_racio
nalriento de_ energia no Nordeste ficã-evidente num estudo 
da própri3 CHÉSF. Considerando que Xingó estará proOta 
no prazo previsto, a CHESF estima que a re,8:ião Nordeste 
corre um risco de apenas 2,4% de ter de enfrentar um défiCit 
de energia elétrica até o ano 2002. Num segundo cenário, 
sem a contribuição de Xingó para a ge~~~ç<1o Çe energia, essa 
taxa de risco sobe para 15%, já em 1995.-l.embre-se, a-esse 
respeito, que o racionamento de 1987 ocorreu numa circuns
tância em que essa taxa de risco chegou ao limite máximo 
suportável de 8%. 

Vale mencionar que o projeto de Xingó, após- a -co-nstru
ção de seis turbinas de SOO megawatts _9-e potência cada uma, 
prevê a instalação de mais quatro máquinas desse tipo, o 
que elevará, no futuro, a pot;!ncia da usina para 5 mil mega
watts. Sua potência total, por_sua vez._é calculada em 8 mil 
megaWatts, a mesma de Tucuruí. _ -- ---

Xingó será a terceira usina hidnilétrica, ein potência,' 
construída em solo brasileiro- depois de Iiaipu e de Tucuruí. 
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Todavia, em termos de custos ambientais, nenhuma destas 
duas gigantes se compara à Xing6. O resertatóriõ- de Xingó 
ficará totalmente confinado num imenso canyoo natural de 
60 quilômetros de extensão, o que reduzirá a um mínimo 
a área de inundação decorrente da construção da usina. Assim, 
por conta da submersão das áreas adjacentes, apenas 16 famí
lias foram realocadas e somente cerca de 70 propriedades, 
de baixa atividade agropeco.ária, foram prejudicadas. Para 
uma usina do porte de Xing6, esses números são extrema-
mente satisfatórias. -

A localização favorável da usina também refletirá nos 
custos da energia gerada em Xingó, que serão-dos mais baixos 
do Brasil. O presidente da CHESF, Sr. Julio Sergio Pedrosa 
Moreira, em relação a esse ponto, destaca, em recente reporta
gem, que o cústo por rnegawatt da usina de Xingó será apenas 
23 dólares, enquanto o custo médio por megawatt das hidrelé
tricas do Centro-Sul do Pais atinge 44 dólares. 

Em razão da importância capital, para todos os Estados 
do Nordeste, que encerra a conclusão das obras _de Xingó 
dentro do cronograma anunciado, gostaríamos de expressar 
a firme convicção de que o Governo- deve continuar a dar 
um tratamento prioritário a esse empreendimento. O desen
volvimento industrial, turístico e agropecuário do Nordeste, 
nas próximas décadas, dependerá diretamente da energia elé
trica gerada por Xingó. 

Que se apure as denúncias de superfaturamento. Punam
se culpados se houver, mas que sejam tomadas as providências 
necessárias para que não haja atraso na obra _que é prioritái'iã 
para o desenvolvimento do Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, aproveitando o ensejo 
deste pronunciamento, que toca questões pertinentes ao siste
ma hidrelétrico brasileiro, mencionaremos, de passagem, três 
pontos fundamentais para que a geração e a distribuição de 
energia elétrica, nCi Brasil, alcance maior eficiência. São eles: 
os subsídios ao consumo de energia, a conservação da energia 
e a utilização de fontes alterna_tivas de geração de energia 
elétrica. 

Os subsídios às tarifas de energia elétrica - praticados., 
no Brasil, de forma indiscriminada e sem racionalidade ~ 
têm se constituído num fator de desperdício e de ineficiência 
para o setor. Quando se esmiuça o conteúdo dos _subsídios 
à energia elétrica, o que se verifica é a total ausência de 
critériO na Sua concessão. Tanto o cOnsumidor residencial, 
seja qual ~or seu nív~l de renda, quanto o consumidor indus
trial beneficiem-se de tarifas que se Situani3.baixo das que 
seriam necessárias para cobrir o custo _do sistema. Corno via 
de regra, os subsídios à energia utilizada pelas indústrias não 
são repassados aos preços finais de seus produtos, o _que ocorre 
é que o Estado, às expensas do contribuinte, tem transferido 
renda para essas indústrias na forma de uma maior taxa de 
lucro por elas apropriada. Quanto aos exportadores -a indús
tria automobilística, por exemplo-, esses podem vender suas 
mercadorias lá fora~ preços melhores, às custas da crise finan
ceira do Estado e, em particular. da deterioração do sistema 
brasileiro de geração, de transmissão e de distribuição de 
energia elétrica. 

Deve-se, a esse propósito, louvar a iniciativa do atual 
Governo de desmontar essa estrutura anti-social de subsídios 
generalizados, mantendo apenas o subsídio de caráter social 
destinado ao pequeno consumidor residencial, que pagará 
uma cifra mínima se consumir até 30 quilowatts:..hora por mês. 

Para ilustrar a defasagem das tarifas- de energia elétrica 
no Brasil, façamos uma comparação da tarifa cobrada aqui 
com a cobrada alhures. 

No País, a tarifa média, neste ano, esteve abaixo de 50 
dólares por megawatL Recentemente, devido à política de 
recuperação das tarifas públicas, ela deve estar beirando os 
65 dólares por megawatt. Pois bem, nos Estados Unidos a 
tarifa média cobrada pela energia elétrica vale 74 dólares por 
megawatt. Na Argentina e no Chile, situa-se entre 90 e 95 
dólares por megawatt -a mesma faixa de remuneração que 
vigorava no Brasil por volta de 1975. Na Europa, a tarifa 
média pula para 125 d_ólares por megawatt e, no Japão, atinge 
o valor de nada menos do que 150 dó_lares por megawatt. 
Portanto, nossas tarifas figuram entre as mais baratas do mun
do. Tudo por conta dos subsídios. 

Dessa forma, fica caracterizado que, ao contrário do que 
divulgam alguns, os sérios prol? lemas que acometem as empre
sas estatais de energia elétrica não se localizam na ineficiéncia 
de sua gestão, mas sim na ineficiência da política de subsídios 
adotada até então para o setor. 

Outra questão correlata à dos subsídios é a do desperdício 
causado pela falta de conservação adequada de energia. Calcu
la-se que o Brasil desperdiça aproximadamente 16% da ener
gia elétrica que produz. Grande parte da responsabilidade 
por esse fato cabe também aos subsídios. Em primeiro lugar, 
porque a tarifa barata ao consumidor o induz a um comporta
mento pródigo em relação à energia que utiliza. Em segundo 
lugar, porque essa mesma tarifa baixa impede que o sistema 
arque com os investímentos necessários à manutenção de seus 
equipamentos, que se depreciam, passando a funcionar mal. 

SegundO estudos da Eletroõr-ãs~ desde a geração de ener
gia naS usinas hidrelétricas até o consumo final, são desperdi
çados 40,2 bilhões de quilowatts-hora, quantidade correspon
dente a quase metade da potência gerada em Itaipu, a maior 

--usina do mundo. Em termos financeiros, isso significa uma 
perda de .1,8 bilhão de _dólares por ano, quantia superior à 
que a Eletrobrás investe, no mesmo período, na ampliação 
do seu sistema -1,3 bilhão de dólares_. Assim, investimentos 
num programa de conservação de energia podem trazer- um 
alto __ retorno ao País. 

Como terceiro ponto, quereríamos destacar a importância 
da pesquisa e, em geral, dos investimentos em fontes alterna
tivas de energia. O País tem de se preparar para o porvir, 
pois tanto o potencial das hidrelétricas quanto o petróleo são 
fontes esgotáv-eis. A energia nuclear, por sua vez, tem se 
revelado altamente perigosa para a população residente nas 
adjacências de suas usinas. Felizmente, o Brasil apresenta 
condições naturais extremamente favoráveis ao desenvolvi
mento das três fontes geradoras de energia elétrica que serão 
crescentemeriie utilizadas no futuro: a energia solar, a energia 
eólica e a energia proveniente da biomassa. Principalmente 
no abastecimento das residências, essas fontes já dispõem 
de tecnologia que as viabiliza economicamente. 

Com essa preocupação, a CHESF já está desenvolvendo 
projetes na área dessas três fontes citadas de energia, anteci
pando-se, assim, ao esgotamento previsto da capacidade de 
exploração hidráulica do rio São Francisco, que se seguirá 
à entrada em operação plena da hidrelétrica de Xingó. Há 
estim~tivas de que a demanda por energia elétrica da região 
Nordeste tenderá a superar a oferta a partir do ano 2000. 

Cabe destaque, nesse sentido, ao projeto da CHESF que 
inaugui-ará, em 1997, a primeira usina-piloto, no Brasil, de 
geração de energia elétrica coni turbinas a gás, tendo como 
combustível a madeira extraída de espécies vegetais de curta 
rotação. Esse projeto na-área da biomassa vegetal conta com 
a participação da Eletrobrás, da Vale do Rio Doce, da Shell 
do Brasil e da Fundaç;:lo de Ciência e Tecnologia do Rio 
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Grande do Sul. Conta também com recursos do Banco Mun
dial. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaríamos, por fim, 
de reiterar nosso apelo no sentido de que o Governo considere 
a conclusão dentro do cronograma previsto, da hidrelétrica 
de Xingó u~a prioridade absoluta. Essa fOi ct motivação prin
cipal deste nosso pronunciamento. _ .-- _ -- ---~. 

Os cortes de gastos que se farão necessános para eqmh
brar o Orçamento, ainda mais depois da derrubada do IPMF 
pelo Supremo Tribunal Federal, devem passar ao largo da 
dotação para Xingó. Isso por uma razão muito simples: sem 
a energia a ser gerada por Xingó, o Nordeste não poderá 
voltar a crescer, o que significa menos produção, menos pro~ 
gresso, mais desemprego;·mais pobreza, mais violência e mais 
inflação. A população rural, por sua vez, se não puder contar 
com energia garantida para os projetes de eletrificação rural, 
pressuposto do aumento da área de agricultura irrigada, inevi~ 
tavelmente engrossará as marchas em direção às grandes me
trópoles inchadas e inadministráveis. 

Era 6 que-tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, há 
quarenta anos, os médicos Altino Ventura e Inácio Cavalcanti 
uniram-se para a criação da Casa de Saúde Especializada em 
Oftalmologia. Esta instituição, mais tarde consolidada com 
a denominação de Clínica de Olhos Altino Ventura, passou 
a dar, também, assistência oftalmológica à _i,opulação carente, 
serviço que, após seis anos de trabalho ininterrupto, çbteve 
o reconhecimento pelo Sistema UnifiCado de Saúde - SUS 
-dos significativos -resultados conseguidos por meio da Fun
dação Altino Ventura, criada em 1986. A clínica passou a 
ser uma das referências médicas obrigatórias para o Estado 
de Pernambuco. -

O grupo inicial viu-Se extremamente enriquecido com 
a integração dos filhos, também médicos, Marcelo_ V c;!ntura, 
Liana Ventura e Ronald Cavalcânti. E acabamos de ver, como 
resultado dessa união de esforços, a criação, construção e 
instrumentalização daquele que já desponta como um dos 
principais centros de atendimento oftalmológico da América 
Latina, tanto noque se refere ao aspecto profissional~ como 
pela formação científica e pelos recursos tecnológicos utiliza
dos: trata-se do Hospital de Olhos de Pernambuco, inaugu
rado neste 14 de outubro. 

Quarenta ano{ de trabalho árduo e continuado desembo
caram num centro médico que promete uma tecnologia equi~ 
valente à utilizada nos melhores hospitais do Primeiro Mundo. 
Só para se ter uma idéia aproximada, o Hospital de Olhos 
de Pernambuco- HOPE, possui cinco módulos clínícos para 
consultas, com 32 consultórios, para atender as mais diversas 
especialidades: tratamento de córnea, catarata, glaucoma, 
uveíte, retina, oftalmologia pediátrica, plástica ocular e visão 
subnormal. Há também um módulo destinado aos exames 
complementares, ou seja, coleta de sangue e avaliação clínico
cardiológico. Uma uilidade voltada para o atendimento de 
emergência funciona 24 horas por dia, com a possibilidade 
de tratamento, inclusive, de casos mais complicados, camo 
traumatismos que exijam procedínientos miáodrúrgicos. E, 
incorporando os avanços disponíveis na área, -o hospital já 
dispõe, até mesmo, da sofisticada angiografia digital computa
dorizada. 

São seis mil metros quadrados de área construída a partir 
de projeto elaborado pelo arquiteto Guilherme Alb~querque, 
em conjunto com o ambientado r Fernando Alencar. e cons
truído sob a supervisão do engenheiro Mário Antonino de 
Oliveira. 

-Segundo declarações dos próprios fUndadOres, lnácío Ca
valcânti e Altino Ventura, existe a preocupação de suprir 
a carência da Região, com o cuidado de modernizar o setor. 
Por isso, o hospital dispõe de equipamentos pioneiros como 
o "Yag Laser", a angiografia digital e a topografia corneana. 

Mas o trabalho não pára por aí, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. 

O Grupo Hope, rec~:mhecido pelas atividades de assistên
cia social e pelo ensino de oftalmologia, credenciado _pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aparelhou o novo hos
pital com 64 terminais de computação, utilizados também para 
a marcação dos cerca de 1500 atendimentos diárioS entre con-
sultas, exames e cirurgias. _ -

O quinto e o sexto pisos do hospital são destinados às 
internações e às cirUrgias. O bloco cirúrgico, com 880 metros 
quadrados, tem seis salas de cirurgia, central de esterilização 
e recuperação masculina, feminina e infantil. 
_ Para casos que ne·c-essitem internação, existem aparta~ 
mentos convenientemente decorados. E, como complemento, 
assegurando maior comodidade à sua clientela e familiares, 
o hospital dispõe de uma lanchonete no Salão Boa Vista, 
com excelente visão panorâmica, qUe Comporta, confortavel
mente, 135 familiares de operadores em sistema ambulatorial. 

Devido à sua localização estratégica, o acesso ao hospital 
dá-se de maneira fácil e rápida de qualquer ponto da cidade 
de Recife, beneficiandO-. desSa forma, uma ampla e populosa 
região metropolitana e irradiando os seus serviços, désde já, 
para uma área muito mais extensa, despontando como um 
centro de excelência a nível nacional e continental. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os idealizadores do Hos~ 
pital de Olhos de Pernambuco esperam que esse trabalho 
de tantos anos tenha continuidade e seja aperfeiçoado. Para 
isso--;--nâu medem esforços na transmissão dos conhecimentos 
adquiridos, que são repassados às novas gerações de oftalmo~ 
legistas através do Programa de Educação Médica Continua
da, a nível de pós-graduação, que já está prestes a formar 
sua oitaya turma. _ - _ ---

Por, tudo isso, já se diz que o HOPE é mais que um 
hospital: é uma filosofia: é crença _e compreensão de que 
o cuidado com os olhos é uma questão de tecnologia, qualífi~ 
cação e, principalmente, respeito pelo ser humando e por 
suas capacidades. 

Ficou para o hospital original ~ incumbên~ia de atendi:
mento aos convênios qUe dão direito à enfermaria, além dos 
serviços prestados à Fundação Altino Ventura, que hoje rea
liza cerca de cinco mil consultas e 150 cirurgias por mês. 

O novo HOPE acumula, por suas características, a função 
de centro de pesquisas e de cirurgias experimentais. As pesqui
sas servirão para um futuro levantamento da saúde pública 
oftalmológica do Estado de Pernambuco. Sem trocadilhos, 
mas com os olhos voltados para esse objetivo, a Fundação 
Altino Ventura já começou um mapeamento das. doenças of
talmológicas em Fernando de Noronha. 

O Grupo HOPE também é responsável por um dos oito 
núcleos existe_ntes no Brasil para o tratamento da visão subnor~ 
mal, ou treinamento da visão de bajxa qualidade. decorrente 
de problemas congênitos ou de acidentes. Esses núcleos tive
ram origem num projeto desenvolvido por um grupo sueco 
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e tendo sido trazido para o Brasil pela médica Eva Lindested, 
primeiro, para a Santa .Casa de Misericórdia de São Paulo 
e, depois, disseminado para os outros centros. 

Geralmente, esse tipo de treinamento se desenvolve por 
um período razoavelmente longo: nÇ)s primeiros seis an.os de 
vida, no caso de crianças, e durante três ou quatro meses, 
~ra jovens e adultos. Imagine-se, portanto, a importâhcía 
da implantação desse projeto para o Estado de Pernambuco 
e para a Rêgião Nordeste! --

Como se pode ver, apesar de todos_ os percalços que 
a saúde vem ·enfrentando neste País, é possível encontrar, 
ainda, profissionais abnegados que, vencendo os maiores obs
táculos e apesar do desestímulo gerado nas atividades públicas 
relacionadas à saúde conseguem trabalhar em prol da popula
ção, inclusive das camadas mais carentes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria imensamente 
de obter uma resposta objctiVa sobre quantos brasileiros po
dem, atualmente, arcar com despesas de saúde que lhes ofere
çam tratamento digno de um ser humano. E também sobre 
quantas pessoas seriam capazes de investir pesadas somas em 
aperfeiçoamento tecnológico e instalações caríssimãS, sabendo 
que o retorno não se dará no prazo curtíssimo __ ofe_r_eddo por 
outras aplicações financeiras, gúcllmente de caráter especu
lativo, que não demandam trabalho e outras preocupações. -

Louvável é, pois, a iniciativa dessa equipe e seu desapego -
a simples resultados materiais, dando ao Nordeste, uma região 
tão carente de atendimento clínico e hospitalar, um centro 
médico de excelência, melhor do que muitas regiões mais 
desenvolvidas do País. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PortelLa) - Concedo a 
palavra ao nobre Sendo r João França._ 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, volto a 
esta tribuna para reforçar alguns pontos d_e vista já esboçados 
em meus pronunciamentos anteriores sobre temas amazóni
cos, mas versando, hoje, especialmente sobre a necessidade 
de firmarmos com urgência a presença de nossas Forças Arma
das naquela zona. Esfe- será, em linhas gerais, um discurso 
de apoio a determinadas atitudes do atual governo para com 
a Amazônia: mas será tambémde reivindicações. 

Como altamente elogiável, eu destacaria a realização da 
operação Surumi, levada a efeito em conjurito peló Exército, 
Marinha e Aeronáutica, no final do mês de setembro, e que 
envolveu cerca de cinco mil homen_s. Este é um tipo de opera
ção que gostaríamos de ver repetida com mais freqüência, 
porque serve para tornar mais evidente o pleno domínio brasi
leiro naquelas imensas regiões. 

De outro lado, gostaria também de cobrar decisões políti
cas mais conseqüentes no que diz respeito a umà: questão 
igualmente delicada - para a defesa nacional -_. como é 
o Projeto Calha Norte. Esse importantíssimo projeto, insti-
tuído no governo do Presidente José Sarney, vinha sendo 
abandonado nos últimos anos. É preciso que o goveriló Itamar 
Franco o leve adiante. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,, em geral, existe uma con
fusão muito gráõ.de no qtie diz respeito ao Projeto Calha 
Norte. Por causa de informações truncadas, boa parte dos 
brasileiros acredita que o Calha Norte seja uma iniciativa 
apenas militar. Não é. Na verdade, deveriam participar dele 
também os Ministérios da Educação, da Saúde, da Agricultura 
e Reform~ Agrária e dos Transportes. OcOrre, porém, que 

~seja por falta de recursos ou de interesse dos outros minis
térios -, os m1litares passaram ser vistos como os únicos 
interessados na sua implantação. 

Na verdade, o Calha Norte visa, entre outras coisas, am
pliar a presença do homem brasileiro numa região cuja densi
dade populacional chega a ser rle apenas doi habitantes por 
quilómetro qUadrado. O que se quer é que, em torno de 
postos militares ou de estradas, _surjam pequenos povoados 
e entrepostos de comércio. A_meta básica é iotegrar o_ extr_emo 
Norte ao País. .: 

O Jornal do .Brasil, na sua edição de 2 de novembro 
do ano passado, informa-nos, por exemplo, que as Forças 
Armadas já abrirám pistas de pouso e quartéis em "São Ga
briel da Cachoeirá, Iauaretê, QUerari, Cucuí e São Joaquim 
e há projetas para çriar guarnições também em Tunuí e Assun-
ção do Içana, no Alto Rio Negro". ~ ~ ~ _ 

O título da referida notícia é: "Calha Norte ganha força 
no governo Itamar". Tomara que ela tenha fundamento. O 
Brasil precisa ampliar sua presença militar naquela área por
que são bastante numerosos os problemas que ternos tido 
com os países vizinhos. Ultimamente, têm se tornado freqüen
te·s as prisões de garimpeiros brasileiros por milítares venezue
lanos ou da Guiana. As fi"orifeiraS riã selva-, comO Sabem todos, 
são de difícil definição. Daí os problemas surgidos até mesmo 
com a visita de um dos nossos ministros,_ que teria aterrissado 
em terras venezuelanas para verífieã.r um massacre de índios, 
que, julgava ele, teria ocorrido em área _sob jurisdição brasi
leira. 

De outra parte, é preocupante o fato de ter surgido, 
recentemente, nos debates diplomáticos, as teses de "interna
cionalização da Amazonas" ou mesmo de um novo concei_to 
sobre ''bem~ de uso comum da Humanidade". Ninguém pode 
ignorar que aquelas vastas áreas quase desabitadas, e ricas 
em minérios, excitam a ambição de outros países. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente, tivemos 
aqui, no Congresso Nacional, denúncias a presença de forças 
norte-americanas em nações vizinhas. 

Sobre esse assunto diz o Jornal de Brasília, em sua edição 
de 13 de agosto do corrente ano: "Em depoimento reservado 
à Comissão de Defesa Nacional da Câmara, o General-de
Brigada Círo Iumbuzeiro, sub-chefe do Estado Maior do Exér
cito, revelou que as manobras militares na Guiana não foram 
as únicas realizadas pelos militares dos Estados Unidos. Na 
Colômbia, na Venezuela·, na Bolívia e mesmo na Argentina, 
foram registradas movirrlentações d~ tropas norte-america-
nas". -

Mais adiante, na mesma nota, acrescenta o jornal: "De 
acordo com Iumbuzeiro, além dos americanos, também fize
ram manobras na Amazónia franceses e ingleses". 

Como se vê, o assunto é da maior gravidade. 
Embora os militares brasileiros tenham se apressado em 

desvincular a operação Surumu da presença de norte-ame
ricanOs na· região - afirmando que os- exercfcios estavam 
previstos há mais de dois anos - o certo é que esta ação 
demonstra a preocupação de nossas forças armadas com o 
problema. 

É bom destacar que a operação S_urumu foi um grande 
sucesso, porque demonstrou o alto grau de adestramento de 
noss.os militares, embora. pelas contenções de recursos. eles 
não tenham podido, nos últimos anos, se exercitarem com 
a freqüência recomendável. 

Sr. Presidente,_Srs. Senadores, quero aproveitar a oportu
nidade para destacar também a posição francamente contrária 
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que os militares vêm esboçando no que diz respeito à demar
cação das terras para os fndios ianomâmís em Roraima. De 
minha parte, aqui no Congresso Nacióital, também em várias 
oportunidades me pronunciei __ sobre o evidente exagero que 
foi a concessão, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, 
de uma área de 9,4 milhões de quilôrnetros, equivalente ao 
território-português, para apenas diicO nlil índiOs. 

Antes de mais nada, é bom que se diga que Fernando 
Collor de Mello, ao doar a terra aos ianom:âmis·, qtiei'iit apenas 
faturar prestígio no exterior, em especial junto aos organismos 
ligados à ecologia. Não estava preocupado com o interesse 
nacional. 

o que querem os brasileiros sensatos é que a referida 
decisão sobre a terra dos ianomâmis __ seja reviSta. EI.ã é inacei
tável na forma como foi proposta. É indispensável que o Con
gresso Nacional seja chamado a participar das discussões sobre 
demarcação de terras indfgenas, que não podem ser determi
nadas pela simples vontade de um governãnte eventual_. Esse 
é um problema da maior gravidade, porque as reservas indíge
nas representam hoje carca de dez por cento do território 
nacional. 

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero re
forçar mais uma vez a necessidade inadiável de uma forte 
presença de nossas Forças Armadas na Amazónia, em especial 
nas zonas de fronteiras. Seguindo sua vocação de agentes 
da integração nacional~ as três forças precisam transferir para 
a Amazónia suas instalações do Centro e do Sul do País. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•13S, 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 a:utoria do Senador 
Pedro SimOn, que acrescenta parágrafo ao art_ 38 da Lei n9 

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 Jo~é 
Richa, em substituição à Comissão de AssUDtos Económicos, _ 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. _ 

-2-
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 mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, ten
do 

Parecer, proferido em Plenáfio, Relator:· Senador_Almir 
Gabriel, em substituiçã6 à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável ao Projeto com emendas de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a emenda.) 

-3-

'MENSAGEM N' 396, DE 1993 
Escolha de Autoridade 

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

DiscUssão, em turno único, _do Parecer n"' 412, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n' 396, de 1993 (n• 820/93, na origem), de 4 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Edson 
Bastos Sabino, para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização 
do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minucos.) 

ATAS DE COMISSÕES 

Comissão de assuntos econômicos 
32~ Reunião, realizada em 26 de outubro de 1993 

Às dezessete horas do dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e trés, na Sala de reuniões da Comis
são, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Sena
dor João Rocha, com a presença dos Senhores Senadores 
Elcio Alvares, Bello Parga, Marluce Pinto, Moisés Abrão, 
Ronan Tito, José Richa, Meira Filho, Saldanha Derzi, Esperi
dião Amin, Raimundo Lira, Aureo Mello, Jonas Pinh~_iro, 
Ronaldo Aragão, EvaBiay, ValmirCampdo, Onofre Qui_nan, 
Eduardo Suplicy, Luiz Alberto. Beni_Veras, Dirceu Çarneiro, 
Ney Maranhão, João Calmon e Gilberto Miranda, reúp.e-se 
a Comissão de Assuntos Económicos. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da feunião anterior, ql!e_é dada 
por aprovada e, a seguir, passa a palavra ao Senador José 
Richa para que leia o seu parecer sobre o Ofício "S" n~ 99/93. 
O Senador José Richa sugere que os Ofícios "S" n<.> 99/93, 
104/93 e 98/93 sejam apreciados em conjunto, uma vez que 
foram toPos relatados por ele e possuem o mesmo teor. O 
Presidente acata a sugestão e o relator passa a proferir o 
seu parecer favorável nos termos dos PRS que apresenta aos 
Ofícios "S''; N9 99/93 "Do Senhor Presidente do Banco Cen-. 
trai do Brasil encaminhando ao Senado Federal solicítação 
da Prefeitura Municipal de ASTORGA-PR, para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$20.200.000,00, junto ao
Banestí'do," N' 104/93. "Do Senhor Presidente do Banco Cen
tral do Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação 
da Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$10.700.000,00, junto ao 
Banestado." e n' 98/93, "Do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação 
da Prefeitura Municipal de Marmeleiro -PR, para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$15.700.000,00, junto ao 
Banestado." Não havendo quem queira discutir, as matérias 
São submetidas à votação e são aprovadas. Com a palavra 
a seguir. o Senador Bello Parga, para ler o parecer oferecido 
pelo Senador Albano Franco- ausente da.reunião- favorá
vel nos termos das Emendas 1, e 3 que apresenta ao PLS __ 
n~ 6193, de autoria do Senador Alvaro Pa~heco, que "dispõe 
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sobre a revogação do inciso III, do artigo 1', da Lei n' 8.034, 
de 12 de abril de 1990, no que se refere ã suspensão dos 
benefícios fiscais para pessoas jurídicas, previstos na Lei n~ 
7.505, de 2 de julho de 1986, e da Lei n' 8.312, de 23 de 
dezembro de 1991, e reprístina os efeitos jurídicos da Lei 
n' 7.505, de 2 de julho de 1986". Não havendo discussão, 
a matérlã é colocada em votação e é aprovada. Em seguida, 
usa da palavra o Senador Beni V eras para proceder à leitura 
do parecer oferecido pelo Senador Mário Covas - ausente 
por motivo de saúde- à MSF n"' 372/93, H Proposta do Senhor 
Presidente da República para que seja autotízada a contra
tação de operação de crédito externo no valor equivalente 
a até US$9,000,000.00 (nove milhões de dólares americanos), 
de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Bancc. 

. Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada a financiamento do Projeto "Qualidade das 
Águas e Controle da Poluição HídricaH' a ser_ executado pelo 
Ministério do Bem-Estar Social", favorável nos _termos do 
PRS que apresenta. Em discussão a matéria, usam a palavra 
os Senadores Esperidião Amin, Eva Blay e Ronan Tito. Colo
cada em votação, a matéria é aprovada. Passa-se, a seguir, 
à apreciação do Ofício "S" nÇ> 107/93, "Do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal 
solicitação da Prefeitura Municipal de Ivatuba - PR, para 
contratar operação de crédito no valor de Cr$3.450.000,00, 
junto ao Banestado'', cujo relator, Senador Luiz Alberto Oli
veira, oferece parecer favorável nos termos do PRS que apre
senta. Não havendo quem queira discutir, a matéria é subme
tida a votação e é aprovada. O Senhor Presidente convida 
o Senador Ronaldo Aragão para ler os pareceres oferecidos 
pelo Senador José Fogaça- ausente da reunião -aos Ofícios_ 
"S" no;> 102(93, "Do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefei
tura Municipal de Campo Bom- RS, para contratar Operação 
de crédito no valor de Cr$61.775.122,00 junto 3o Banrisul" 
e n"? 116/93. "Do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefei
tura Municipal de Dom Feliciano- RS, para coritratar opera
ção de crédito no valor de Cr$8.943.106,77, junto ao Banri
sul". Os pareceres São ambos favoráveis rios terrrios dos PRS 
que apresenta o relator. Não havendo discussão, a matéria 
é colocada em votação e é aprovada. Com a palavra, em 
seguida, o Senador Jonas Pinheiro para relatar o PLC n'? 
166/93, que "estabelece diretriz para a consolidação e o reesca
lonamento, pela União, de dívidas internas das administrações 
direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, e dá outras providências". O relator apresenta parecer 
favorável ao Projeto e contrário- às E_m_endas_, Não havendo 
quem queira discutir, a matéria é submetida a votação e é 
aprovada. O Senhor Presidente solicita ao Senador Ronan 
Tito que leia o parecer oferecido pel9 Senador Gilberto Miran
da à MSF nÇ> 364/93, "Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à ·apreciação do Senado Federal a distribuição 
das opções dos bancos credores externos estrangeiros pelos 
instrumentos p_revistos no acordo sobre a divida _externa de 
médio e longo prazo do setor público, favorável nos termos 
do PRS que apresenta. Em discussão a matéria, falam os 
Senadores Eduardo Suplicy, Gilberto Miranda, Esperidião 
Amin e Ronan Tito. Colocada em votação, a matéria é. apro
vada com voto contrário do Senador Eduardo Suplicy. Usa 
da palavra para questão de ordem a Senadora Eva Blay. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião 
às. dezoito horas e trinta minutos, lavrando e~, Dirceu Vieira . 

Machad~ Filho,, a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador João Rocha, 
Presidente. 

ANEXO À ATA DA 32• REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALEZA
DA EM 26 DE OUTUBRO DE 1993 ÀS 17 HORAS. 
ÍNTEGRA DO ACOMPANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE_ 
AUTORIZADAPELOSENHORPRESlDENTEDA 
COMISSÃO, SENADOR JOÁO ROCHA. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Declaro aberta 
a 32~ Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Sena
do Federal. 
· Solicito ao Senador José Richa que proceda à leitura 

do relatório do item I da pauta. 
. O SR. JOSÉ RICHA -Sr. PresidenteLtenho três proje, 

tos na pauta extra. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Todos três não 

terminativos. 
O SR. JOSÉ RICHA .- Eu podia relatar os três em 

conjunto. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 

concOrda com V. Ex• e consulta aos Srs. Membros se concor
dam com a sugestão do Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, são três projetes 
oriundos de mensagem do Poder Executivo, pedindo autori
zação do Senado Federal para que as Prefeituras Municipais 
de Astorga, Piraquara e Marmeleiro, no Estado do Paraná, 
constem em operações de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná. :É_ um dinheiro do exterior, do BIRD-- Banco 
Mundial __ -, que o Banco do Estado do Paraná intermedeia .. 

Na Prefeitura de Astorga a operação de crédito é no 
valor de 20 milhões e 200 mil cruzeiros reais; a -de Piraquara 
é de 1 O milhões e 700 mil cruzeiros reais e a de Marmeleiro 
de 15 milhões e 700 mil _cruzeiros reais. São aquelas operações 
que redundam em projeto de resolução e que não háheces
sidade de aprovação pelo Senado, mas todas dentro das nor
mas vigentes das resoluções do Senado Federal sobre o assun
to, e por isso-o parecer, naturalmente, é favorável. 

O SR. PRESIDENTE '(João Rocha) - A Presidência 
da Mesa coloca em discussão os pareceres dos itens 1 e 2 
da pauta normal e do item 1 da pauta extra, relatados pelo 
Senador José Richa. 

(Intervenção fora do microfone) 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Senador, estamos 

discutindo- um item. ESse não é o item da rolagem de dívida. 
Estamos discutindo outros itens. São os itens 1, 2 da pauta 
ordinária e o item 1 da pauta extra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr .. Presidente, qual 
o item que está em discussão neste instante preciso! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -É a autorização 
para empréstimo às Prefeituras Municipais de Pi'raquara, Mar
meleiro e Astorga no Paraná. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.). 
Aprovado. 
Em discussão o item 3 da pauta da reunião ordinária. 
Solicíio ao Senador Bello Parga para relatá-lo. -
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O SR. BELLO PARGA --Sr. -Presidente, quero fazer 
uma observação. Nesse projeto há uma emenda minha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha):._ Desde que haja 
aprovação pela maioria dos- Senadores -presentes ... não terá .. -. 
E V. EX' está procedendo à leitura de um relatório já elabo
rado. 

O SR. BELLO PARGA- (PiocedeCse à leitura do pare
cer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
o parecer do Senador Albano Franco, relatado pelo Senador 
Bello Parga. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
A Secretaria da Mesa adverte que a votação é -nominal. 
(Procede-se à votação nominal.) 
Aprovado o relatório do Senador Bello Parga; 
SolicitamoS a'o Senador Beni V eras para relatar o item 

4 da pauta, cujo Relator é o Senador Mário Covas, que- não 
se encontra presente por motivos plenamente justificados. 

O SR. BENI VERAS - (Procede-se à leitura do pare
oer.) 

Este é o-parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, ane
xo ao processo em exame .•. 

(Continua a leitura do parecer.) 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Colocaremos em 

discussão o parecer do Senador Beni V eras. 
Com a palavra o Senador Esperidião Amiri. 
O SR. ESPERIDIÁO AMIN-- Pela confianÇa que o 

nosso Relator Beni V eras merce, eu até tentei esclarecer isso 
informalmente, mas não deu tempo. Onde é que vai ser-aplica
do esse dinheiro! Qual é a relação dãs cidades! 

O SR. BENI VERAS -Seria motivo de dotação orça
mentáriã~- seriam indicados no Orçamento. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Se V. Ex• me permite, 
é um valor em aberto. E é exã.tameilte por ser em aberto 
que tenho a dúvida. 

A SRA. EVA BLAY -Não é em aberto. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 

a Senadora Eva Blay. 
A SRA. EVA BLA Y-Esse empréstimo vai ser aplicado 

na despolu'ição, melhoria· e recuperação da qualidade hídrica 
das bacias dos rios Piracicaba e Capivari. Vai beneficiar uma 
região com mais de três milhões de habitantes. Senador Espe
ridião Amin-: É uma região respo-nsável por 10% do valor 
da transformação industrial do Brasil, e as cidade-s envolvidas 
são: Campinas, Piracicaba, Limeira; .Ame-ricana e a'inda algu
mas outras. 

Existe um consórcio dessa bacia dos rios Piracicaba e·· 
Capivari, que vai gerir toda essa verba e que já tem os planos 
realizados.. Posso lhe encaminhar toda essa documentação. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Pelo que estava escrito, 
trata-se de um processo ·mais de monitoramento do que de 
reabilitação das águas, ou seja, é um acompanhamento do 
uso e da deteriorização do solo. 

Considero que a minha indagação está esclarecida, por
que eu queria saber exatamente onde e como serão aplicados 
os recursos. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- concedo a palavra 
ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Eu acho da maior importência 
que se questione aqui todas as vezes em que tivermos um 

empréstimo externo: para onâe, como é que vai ser aplicado, 
qual é o custo de juros, qual é o custo de captação, qual 
é o spread. -
- Normalmente, Sr. Presidente, somos muito receptivos 

quando se propõe entrada de dinheiro no Brasil, mas na hora 
de pagar temos um questionamento muito profundo. Sob pena 
de sermos chamados de caloteiros ou de pessoas que armam 
arapucas, é muito bom que tenhamos, não_ só um estudo sobre 
a eiltrada do dinheiro como também das condições de paga
mento, porque são empréstimos, Sr. Presidente, e depois va
mos ter que pagá-los. Quando se quer, o empréstimo é bom. 

Gostei muito quando o Senador EsPeridião Amin pergun
tou: para quem, para onde, como vai ser usado, para que 
vai ser usado. Depois que v-ence, o empréstimo é dinheiro, 
e dinheiro emprestado diz a tradição que devemos pagá-lo. 

considero muito bom quando há questionamento quanto 
a empréstimos, e sou favorável. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão o relatório do Senador Beni V eras. 

Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERJDIÁO AMIN - Quero solicitar que se

jam a pensados ao relatório do Senador Beni V eras as informa
ções da Senadora Eva Blay. 

O SR. RONAN TITO - O relatório ·nãó é do Senador 
Beni Veras, ele é Relator ad hoc. O Relator desse projeto 
é o Senador Mário Covas, que estava ausente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Senador Beni 
V eras concorda com a sugestão do Senador Esperidião Amin! 

O SR. ESPERJDIÁO AMIN - Fica muito claro que 
o Ministério do Bem-Estar Social está incentivando um pro
jeto integrado que não pode ser a nível municipaL E o muni
cipal é difícil encontrar, geralmente o rio atende a uma região. 

Penso que o projeto se justifica sob todos os títulos, creio 
que as prefeituras vão ter participação. Segundo a Semidora 
Eva Blay, há um consórcio, a fin-alidade é boa, só para termi
nar, é dinheiro do Banco Mundial, isto é, de uma agência 
de desenvolvimento para quem casualmente não devemos na
da, ou seja, estamos em dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa solicita à Secretaria que anote a sugestão do Senador 
Esperidião Amin, acatada pelo Relator ad boc, Senador Beni 
V eras. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Pedimos- ao Senador Luiz Alberto Oliveira para relatar 

o item II da pauta extra. 
O SR. LUIZ ALBERTO -Trata-se -de um ofício do 

Banco Central, encaminhado ao Senado Federal, com solici
tação da Prefeitura Municipal de lvatuba, no Estado do Para
ná, para contratar operação de crédito no valor de três milhões 
e quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais, junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A., BANESTADO. 
· O processo está devidamente instruído, em coridições 

-de aprovaçãO por esta c!_Outa Comissão. ---- - -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Colocamos em 
discussão o relatório d_q_ Senador Luiz Alberto de Oliveira. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queirã:in pernl.ánecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Pedimos ao Senador Ronaldo Aragão para relatar os itens 

3 e 4 da pauta, que tem como Relator o Senador José Fogaça. 
Trata-se da liberação de recursos para a Prefeitura Muni

cipal de Dom Feliciano, Rio Grande do Sul, e Pr~~itura 
Municipal de Campo -som, no Rio Grande do_ Sul. 

Por favor, passe às mãos do Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Sr. Presidente. se~ho~ 
res membros da Comissão, embora não tenha lido o relatório, 
sou a favor. porque confio na competência do Senador José 
Fogaça. O meu voto é a favor do parecer. · -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
os itens 3 e 4 da pauta, relatados pelo Senador Ronaldo Ara
gão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SrS. SenadOres qUe os aprovám queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . . 
Pedimos ao Senador Jonas Pinheiro para relatar o Projeto 

de Lei da Câmara n' 169, de 1993, (ri• 3527, na Casa de 
origem), de inicültiva do Poder -Executivo, que estabelece 
diretrizes para a coiisblidação e reescalonamento, pela União, 
de dívidas internas das administrações direta e indireta dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras 
providências. 

Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro. 
9SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, Srs. Sena

dores: 
Trata-se do projeto de lei relativo à rolagem da dívida 

dos Estados e Municípios. 
O Poder Executivo encaminhou à Câmara dos Deputados 

e ao Congresso Nacional, em 27 de janeiro de 1993, uma 
proposta que estabelece as diretrizes para a rolagem dessas 
dívidas. . . . - · 

O Ministro da Fazenda faz uffia exposição de motivos, 
acatada pelo Senhor Presidente da República, e encaminha 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. RONAN TITO -Qual era o Ministro de plantão 
no dia? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Era Gustavo Kiause, se 
não me engano, em janeiro de 1993. 

O SR. RONAN TITO - Obrigado. 

O SR. JONAS PINHEIRO -Se não houver objeção, 
eu me permitiria não ler a exposição de motivos, já que -todos 
têm uma cópia em mãos. Apenas faria alguiiúls considerações. 

O SR. RONA!'/ TITO -Eu gostaria de ver o projeto, 
não as considerações. E acho de tamanha importância, que 
nós todos deveríamos· seguir a leitura da exposição, porque, 
segundo o meu entendimento_- vou dizer por que estou 
levantando a questão de ordem-, isso é privativo do Senador 
portanto, a resoluçção deve ser oriunda do Senado e não 
do Poder Executivo. Mas, em todo caso, vamos ver onde 
se estriba Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
para remeter matéria que, nO meu entendimento,é privativa 
do Senado. 

O SR. JONAS PINHEIRO-Então, passo a ler a expo
sição de motivos. 

Na Exposição de Motivos n' 005/MF, de 11 de 
janeiro dse 1993, o Sr. Ministro da Fazenda propós: 

1~') o refinanciamento dos saldos devedores apura
dos em 31 de janeirQ_de 1993,.decorrentes das opera
ções de _crédito interno vencidas e vincendas e as opera
ções de fiila:õC"iainento realizadas com recursos do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço ... 

O SR. RONAN TITO - Para niim. está bom; tirou 
toda a -~úvida que eu tinha. 

O SR. JONAS PINHEIRO -Então, eu me dispensaria 
de ler mais considerações da Mensagem. 

Foi designado relator do projeto, na Comissão de Finan
ças e Tributação da Câmara dos Deputados, o eminente Depu
tado Germano Rigotto, que apresentou subst_itutivÇ> ao texte: 
original, adequando-o, finariceira e orçam€:iú3riãmen1e, com 
a aprovação de 22 emendas e rejeição das demais. Foram 
apresentadas 50 emendas ao substitutivo, das quais 7 foram 
acatadas pelo Relator. 

Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, devo aduzir que o ilustre 
Deputado Germano Rigotto fez um trabalho verdadeiramente 
artesanal, um trabalho discutido com os Secretários da Fazen
da de todos os Estados, com Municípios interessados; foi real
mente um trabalho gigante~co que ele procedeu. E, desta 
forma, foi possível introduzir um aperfeiço.amento _e~traor
dinário ao substitutivo finalmente apresentado. 

De forma que, depois de amplamente discutido, __ nego
ciado, posto atermos, foi encaminhado ao Senado Feaeral 
no dia 3 de setembro, de 1993. 

Leio o parecer, Sr. Presidente. 
(Procede-se à leiturta do parecer) 
É o parecer, Sr. Presidente, favorá_vel à aprovação do 

texto original vindo da Câmara dos Deputados, pois foi ampla
mente discutido por todas as partes interessadas. Se não agra
dou a todos, pelo menos a grande maioria ficou satisfeita 
com o trabalho elaborado pelo nobre Deputado Germano 
Rigotto e acatado no meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
o parecer do nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Pedimos ao ~ep.ador Ronan Tito que faça a leitura do 

parecer sobre a Mensagem n~' 364, de 1993, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à considerar do Senado Fe
deral a distribuição das opções dos bancos credores estran
geiros pelos instrumentos prev~tos no acordo sobre a dívida 
externa de médio e longo prazo do setor público, nos termos 
do art. 16 da Resolução n' 89, de 1992. 

. O SR. RONAN TITO- s,. Presidente, peço desculpas 
aos Srs. Senadores, mas vou ler o relatório todo, item por 
item, e peço a V. Ex~ um pouco de tolerância para; caso 
algum Senador. durante a leitura do relatório, tenha alguma 
discordância de ponto de vista, para facilitar, democratizar 
a discusá e em qualquer momento possa interromper-me para 
que possamos discutir. 

O relatóriO não é da minha lavra, é da assessoria do 
Senado, orientado pelo Senador Gilberto Miranda: 

(Procede-se à leitura do parecer) 
Aqui termina a exposição do Sr. MiniS:ttO Fernaitdo Hen

rique Cardoso. Corrigi-me ao pronunciar em inglês porque 
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S. Ex• sempre pronuncia o inglês com muita exatidâo. Per
doem-me se não fui e:xato_. 

Sobre a crucial questão relativa à solução dos eventuais 
litígios e controvérsias e á execução- de sentença dele decorr
rente, registra a Mensagem Presidencial: 

(Procede-se à leitura de Mensagem Presidencial) 
Sr. Presídente, tenho a impressão, depois de lida a parte 

inicial, que o projeto de resolução seria melhor apresentado 
aqui pelo autor Senador Gilberto Miranda. 

Pergunto ao senador se ele quer que eu continue de locu
tor. (Pausa.) 

(Continua a leitura do projeto de resolução) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
o relatório do Senador Gilberto Miranda, lido pelo Senador 
Ronan Tito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, infeliz
mente em função dos trabalhos_ da CPI, na quarta-feira passa
da, quando aqui estiveram o Presidente do Banco Central 
e o hoje responsável pela negociação d~ dívida externa, Pedro 
Malan e André Lara Rezende, respe_ctivamente, eu não pude 
estar presente, tendo chegado apenas ao final. Estava tentan
do obter algumas informações, mas, talvez o Senador Relator, 
o Senador Ronan Tito ou o Senador Gilberto Miranda possam 
me esclarecer. 

Quando, no ano passado, votamos esse acordo com os 
credores externos, discordamos do tom otimista do parecer 
do Relator. Originalmente, o Ministro_Marcflio M-arqUes Mo
reira indicava que este acordo poderia significar uma redução 
da ordem de 35% no-total da dívida que o Brasil estava renego
ciando. A assessoria do Banco Central nos informa que, a 
grosso modo, nós teríamos algo como um desconto de 25%, 
ao invés dos 35% anunciados. 

Reconheço que há um esforço por parte desta equipe 
de melhorar a situação que o Brasil tem de enfrentar. Entre
tanto, observamos que o próprio Ministro da Fazenda tem 
anunciado para o ano que vem um déficit da ordem de 25 
bilhõ,es de dólares, a não ser que haja uma modificação -
ainda não sabemos qual - na Mensagem orçame:ntária, na 
reforma tributária. --

Se isso for verdade, qual a responsabilidade desta Casa 
aprovár um acordoque poderá estar desrespeitando os termos 
da Resolução it' 82/90, do Senado relativamente dil capacidade 
de pagamento da economia brasileira 1 

Talvez algum dos Srs. Senadores tenha_ formulado ao 
Presidente do Banco Central, Dr. Pedro Malan, ou ao Dr. 
André Lara Rezende, uma pergunta a respeito da previsão 
do déficit orçamentário para o ano que vem e posSa agOra 
me esclarecer . 

. Aproveito a oportunidade para infOrmar aos Srs. Sena
dores que o ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso, 
ainda ontem, perguntou-me sobre a possibilidade de adia
mento, do dia 27 para o dia 4 próximo, da exposição que 
S. E~ fará perante o Senado_ Federal sobre a política econó
mica. Disse ao Ministro que não via qualquer impedimento 
ao seu pedido, dadas as atribulações por que passa o Congresso 
Nacional esta semana, embora, re-gimentalmente, s-. Ex~ de
vesse estar presente no Senado até 30 dias após a aprovação 
do requerimento~ 

Q_ pedido de adiamento de S. Exa terá que ser aprovado 
pelo Plenário do Senado, segundo me informou o Sr. Presi
dente, Senador Humberto Lucena, e, _amanhã, na sessão do 
Senado, formularei a questão, dizendo que não vejo qualquer 
inconveniente em que este prazO seja estendido for aprovado 
o pedido, a presença do Ministro Fernando Henrique Cardoso 
ficará adiada para o dia 4, quinta-feira da semana que vem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Eduardo 
Suplicy, foi uma pena realmente que V. Ex~ não tenha partici
pação do debate; tenho certeza que tinha outros afazeres. 

-Nós, Senadores; e eu como relator, contamos com o apoio 
da assessoria do Banco Ceritral na exposição de seu Presi
dente, Dr. Pedro Malan, que está naquela instituição neste 
momentO à espera;-se fõr o caso. de um telefonema nosso 
para-que venha aqui tirar-nos qualquer dúvida. 

Acho muito impOrtante que não venhamos a postergar 
uma votação de aprovação na Comissão e levar para o plená
rio. Porquê? Porque o país, neste momento, esta praticamente 
parado em ternos de economia e assustado com os _escândalos 
da CP!, de que fazemos parte. 

O Banco Central está há meses nego-ciando com os bancos 
credores, foram feitaS dezenas e centenas de ... (falha na fita) .. 
que nada mais é do que aquilo que foi previamente conversado 
e acertado. Eles nos enviaram opções; com relação ao bónus 
ao par, teremos um desconto de 34,7% sobre 33,16; já para 
os bónus com desconto, fiCou acertado 35% de desconto sobre 
35,1. Para os jUros, teremos 29% de desconto sobre 5,51. 

Diz o Presidente do Banco Central que qualquer inovação 
com relação ao que ficou estabelecido implicaria urna volta 
à estaca zero nas negociações. 

.Devo esclarecer que esse acordo foi o melhor que conse
guiram obter os técnicos do Bancos Central para País e que 
os bancos credores queriam um acordo diferente; com esse 
acordo o pais está obtendo uma média, hoje, de 25% de 
desconto sobre 35 bilhões de dólares. _ 

Repito: os bancos credores estão nos enviando de~e 
março opções com as respectivas taxas de desconto para ·os 
bô_bus com desconto, os bónus ao par. O Banco Central, 
recebendo de cada um dos credores as suas opções, obser
vando os vários itens que as compõem, voltou a negociar 
para que os referidos bancos se mantivessem dentro desses 
patamares estabelecidos; se os aprovarmos, teremos condições 
de, em fevereiro, conCfuir -o acórdo, tendo em vista que a 
idéia é, a partir de novembro, começar a pegar a assinatura 
dos bancos credores, que são centenas. 

Reitero que o Presidenmte do BanCo Central está à nossa 
disposição; podemos suspender a_reunião por alguns minutos, 
e ele virá diluir qualquer dúvida maior se tenha com relação 
a esse relatório. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, não 
poderei votar favoravelmente porque não me sinto convencido 
de que teremos, no próximo ano, capacidade de pagamento 
suficiente-para fazer frente a esse compromisso. 

O Senador Raimundo Lira disse-me hoje que o Ministro 
da Fazenda resolveu encaminhar nova Mensagem Orçamen
tária, diferente da que está no Congresso Nacional para ser 
examinada. 

Ainda não ternos elementos completos sobre o volume 
e o conteúdo da despesa para o ano que vem; por isso, P. 
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muito provável 9ue tenhamos uma nova mensagem, inclusive 
ao lado da recetta. Reconheço que houve um esforço signifi
cativo da equipe económica, mas gostaria de iégistrar esse 
ponto, pois ainda não temos os elementos para, conscien
temente, sabermos se o Brasil tem condições de cumprir ou 
não o que está na Resolução n' 82!90. . . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ::_ Com a paiavra 
o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Devo comentar tanto 
a dúvida levantada pelo Senador Eduardo Suplicy quanto o 
esclarecimento prestado pelo Senador Gilberto Miranda e 
finalmente, o papel da Comissão. _ ' 

Sou testemunha de que o Senador Eduardo Suplicy, por 
ter que permanecer mais tempo do que desejaria na CPI que 
estava sendo instalada, não pôde assistir ao depoimentop de 
ambos. Registrei esse fato aqui, e das notas taquigráficas de
vem constar a minha surpresa com a ausência de S. Ex~. Disse 
isso a S. Ex• Registrei que a dívida exteffia não tenl mais 
importância, porque o Senador Eduardo Suplicy, sempre tão 
assíduo, desta vez não nos distinguiu com :fsua presença. 

O SR. RONAN T~TO- Permite-me V.Ex• um aparte? 
O SR. ESPERIDIAO AMIN- Com prazer, nohreSena

dor. 
O SR. RONAN TITO - Eu gostaria de sugerir· que 

o Presidente fizesse gestõCs junto -à Presiaência da CPI para 
colocar o Senador Eduardo Suplicy como membro efetivo 
desta comissão e suplente lá, porque é mui~o mais importante 
para o Brasil, neste momento, a discussão da dívida externa, 
porque isso implica, inclusive, alguns bilhões de dólares, que 
são de interesse. As questões levantadas pelo Senador Eduar
do Suplicy são sempre judiciosas. Não- nesse ponto de capaci
dade de pagamento, porque, da primeira vez, quando relatei 
a questão da inadimplência, S. E~ disse que o Brasil não 
teria condições e as nossas reservas hoje são de 27 bilhões 
de dólares; estamos absolutamente em dia com a inadim
plência. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Esclareço que o Sena
dor Eduardo Suplicy é suplente, por indicação do PMDB, 
na ComiSsãO; aqui S. Ex~ é titular. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua com 
a palavra o Senador esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Esto·u apenas fazendo 
um retrospecto fático, e pode me corrigir se estiver errado ... 

O SR. PRESIDENTE ((João Rocha)- A Presidência 
da Mesa, colocou· à disposíção de S. Ex• todas as notas taquí
gráficas, todas as gravaçõe~_de áudio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas não estão prontas 
ainda, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) :__ Mas eu deter
minei à secretaria que colocasse à disposição de V. Ex~ todo 
o conteúdo do debate, do esclarecimento com o Dr. Pedro 
Malan e com o Dr. Lara Rezende. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O comentário~que desejo 
fazer é a respeito do papel da Comissão, pois ela tem que 
decidir. A nossa decisão este ano, e considero importante 
focalizá-la aqui, é-riienos ampla e menos livre do que_a do 
ano passado. Cada passo que damos num processo de nego
ciação compromete o próximo - é isso mesmo. Cada passo 
que dou num sentido compromete o meu próximo passo. Se 

: dou um passo em direção à porta, por economia de energia, 

é bom que o próximo também seja em dii'l!ção- à porta. Se 
é em direção à janela, é boin que seja o primeiro, o _segundo 
e o terceiro, por Urila questão de economia de energia. 

Estamos dando passos no sentido de regularizar a situação 
do Brasil no sistema financeiro internacional, desde que che
guei aqui, pelo menos na parte que me toca. Nós discutimos 
juros atrasados, Clube de Paris, discutimos esse granOe pacote 
que está aqui, o FMI. 

O SR. RONAN TITO- Discutimos nosso Crédito exter
no com outros países. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Discutimos a questão 
das Polonetas, a nossa posição; todos são passsos no sentido 
de chegarmos a algum lugar. 

-- Faço aqui também, mais uma vez, a menção de que, 
na questão ~o Clube de Paris, eu era o relator; o Senador 
Eduardo Suplicy trouxe dados, projeções, avaliações sobre 
capacidade de pagamento e diminuição ~as reservas, que o 
tempo se encarregou - graças a Deus - de retificar. Foi 
exatamente na questão do Clube de Paris - nós fazíamos 
ali um triunvirato: o Senador Ronan Tito, qUe foi o piOrielro-, 
o Senador Elcio Alvares e eu. 

Agora temos urna Resolução, que é a 98/92. As alterações 
que esta resolução que viremos a aprovar representam sobre 

- a 98/92, comvenhamos, não digo que são irrelevantes, mas 
são acessórios; elas não são o priiicipal. Elas são acessórios 
dentro de um novelo em que foi estabelecido um cardápio, 
a lei da oferta e da procura encaminhou os credores para 
uma parte do cardápio, entrou até ·um modelo antigo. Para 
não dizer que os dinossauros têm vez, tem até um dart agora, 
só me lembro do Dodge Dart, que era um grande chupador 
de gasolina, que foi até ap-elido de administrador de brasileiro. 

O que temos que decidir agora, com toda a responsa
bilidade que temos, é acessório, não é o priricipal. Não é 
que o Senado_ seja obrigado a aprovar, mas é muito grave 
o Senado dar um breque. Para tudo, pára a gaita! Estamos 
no meio! E temos conseguido tocar_esse assunto. É um verda
deiro milagre; não existe mil3:gre sem causa. É um feito e 
um fato que o Brasil está proSseguindo essa questão. Está 
havendo continuidade graças à Comissão de Assuntos Econô

_micos, graças aos-encontros informaiS que o Senador Ronan 
Tito iniciOu pelo menos desde que estou aqUi foi S~. EX~ qu-e 
assumiu essa tarefa, até de relações públicas. 

E é extamente- ria área económica onde temos tido uma 
rotação qu~ envergonhharia empresa brasileira , quanto mais 
japonesa. Cargo de ay.ioridade económica no Brasil é função 
de alta rotatividade. E só olhar o Diário Oficial e os registres. 
E temos tido uma continuidade. Isso é coisa de país ciVilizado. 

Está aqui oS:.:-. Pedro Malan, Presidente do Banco Central 
e no dia da argüição do Dr. Pedro Malan, está o Sr. André 
Lar a Rezende sentado do lado do Senador Eduardo Suplicy. 
Tem havido uma continuidade. 

Então, depOis dos esclã.recimentos que me foram presta
dos na semana passada, não me move aqui nenhum desejo 
de ajudar o Governo. Não tenho compromisso--de ajudar o 
Governo brasileiro. do ponto de vista político-partidário. Não' 
tenho, todos sabt!m disso. Mas acho que não é um bom serviço 
ao País. Não considero que estaria servindo ao meu País se 
eu, por qualquer dúvida, a não ser dúvida relevante, dúvida 
fundada no conhecimento de fatos, impUsesse um breque no 
samba, um breque na música, nesSa altura em que estamos 
tratando de uma questão derivada, não é nem principal, nem 
originária, nem substantiva. Então, por essa razão não quero 
tirar do Senador Eduardo Suplicy o direito às dúvidas. S. 
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Ex~ as tem, e- tem todo o ·ctireito de ter. Sou abençoado por 
São Tomé, nascido no dia de São Tomé, ninguém gosta mais 
de dúVida do que eu, mas gosto de ter dúvidas relevantes. 

Penso que, nesse momento, os esclarecimentos que foram 
prestados são bastantes, são suficientes, para mim sadsfazem, 
e temos a obrigação d~ decidir- não estou dizendo que temos 
a obrigação de aprovar - sobre a questão. E o meu voto 
será favorável. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão. 

O SR. EDUA!lJ)O SUPUCY __:_ Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. _ 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Uma breve palavra. 
Primeiro, quãnto 30-QU.e OiSse o Senadór Gilberto Miran

da, não creio que a economia e o Brasil estejam parados, 
a começar do trabalho no Congresso Nacional, onde poucas 
vezes _se trabalhou tão intensamente como nesses dias. Sou 
testemunha de que são muitos os Parlamentares que estão 
aquí fazendo a semana longa de segunda à sexta-feira, senão 
sábado. Muitos fizeram isso na semana que passou e chegaram 
aqui, ontem, com a disposição de irem até o sábado de novo, 
se não Finados, completo. Então, felizmente, o Congresso 
Nacional está trabalhando para valer. E por todo o Brasil, 
acredito que a economia só não está indo melhor, porque 
ainda não acertamos algumas coisas. 

Sim, é verdade, Senador Ronan Tito, que as reservas 
estão acima do que ocorrera anteriormente. Mas em função 
de quê! Não em função -o Senador Esperidião Amin também 
gostaria de aqui colocar- de terem sido outros os resultados 
em relação àquilo que eu havia previsto e está colocado dife
rente no parecer, ou seja, as previsões de que o resultado 
fiscal seriam bastante mais inadequadas do que as que haviam 
sido previstas para o Govern·o· ocorrefãiJf. E essas_ r~servas ... 

O SR. RONAN TITO - Senador, ocorreu o déficit, 
porque a arrecadação baixou de 23% para 21% do PIB. E 
2% do PIB são 9 bilhões de dólares. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-::..::.""F na medida em que 
se tem no Brasil taxas de juros três vezes ou mais acima 
das de mercado internacional, sim, para cá advéVl recursos. 
Capitais financeiros vêm aqui aplicar, porque aqui recebem 
uma remuneração bem superior a que ocorre em outros países, 
para obterem rendimentos de curto prazo. Muitas vezes são
aplicações de natureza especuiativa, e o Brasil remunera bem 
tais capitais, o que até resulta em aciéSCiillo de divisas ou 
de reservas. Mas a taxa de juros, relativamente bem mais 
alta, tem como contrapartida a dificuldade de retomada de 
crescimento. Por outro lado, a expansão da moeda, para fazer 
frente à compra de divisas, que é a outra forma de se fazer 
frente às obrigações junto ao exterior, junto aós credores, 
compatibiliza-se com uma taxa de inflação bastante acentuada, 
bastante alta. 

O SR. RONAN TITO- Senador, V. Ex• me permite! 
O SR. EDUARDO SUPLICY- y_ Ex' sabe que ... 
0 SR. RONAN TITO - Qual é à base monetária do 

Brasil hoje! É menos de 1% do PIB. É a velocidade do dinhei· 
roque está dando a inflação, não tem nada a ver com expansão 
de bases monetárias. A base monetária do Brasil é 1% da 
Qase monetária norte~americana. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Se V. Ex• está contente 
com uma inflação de 35% ao mês, com uma taxa de cresci
mento aquém do ... 

O SR. RONAN TITO- Sou bem-nascido, sou herdeiro, 
por isso estou muito satisfeito, e as gfandes fortunas sempre 
reciclam a inflação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- E com uma taxa de 
crescimento Que, já razoável, ainda está aquém -da potencia
lidade, o que quero afirmar aqui é que poderíamoS ·estar me.:: 
lhor e espero que consigamos estar melh9r. É por isso isso 
que avalio como importante esse diálogo com as autoridades 
económicas. - -- --

Na medida em que não pude estar presente quarta última, 
vou ao Piesident~ do Banco Central para formular as questões 
que não pude fazer a ele. Espero concretizar isso antes da 
votação, no plenário, desta proposição que estamos votando, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, é bom 
esclarecer que o que estamos tentando discutir hoje é um 
relatório de um cardápio- como disse o Presidente do Banco 
Central e repe!Íu- <:tciui o ~enador Esperi4.ião Amin -· que 
há seis meses está sendo discutido com--a comunidade finan
ceira internacional, com a autorização do Senado e baseado 
já em outra resOlução. Não cabe a nós, neste momento -
podemos citar, podemos falar- discutir política econômica. 

Eu, como industrial, como empresário, como brasileiro, 
como qualquer um dos senhores, não estou contente que fique 
se pagando o Banco Central pela nota do Tesouro Nacional 
14%, nem 15%, nem 17%. Todos sabemos que os juros inter
nacionais estão -1/3 disso ou menos da metade. Mas, apesar 
de estar o País crescendo, o desemprego continua brutal; ape
sar de estarmos crescendo em termos de PIB e de vendas, 
não estamOs transmitindo uma segurança internacional de que 
estamos dispostos a assumir compromissos e tentar cumpri-los. 

Então, hoje, estamos dando mais um passinho, como 
disse o Senador Esperidião Amin, a caminho da porta de 

-Saída de_sse não acordo que há tantos anos propomos; deixa
mos de pagar e nos criou· tantos problemas. 

Era só isso, Sr. Presiden-te. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 

o Senador Esperidião Amin. · 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, sei que 

o Senador Eduardo Suplicy vai cumprir a diligência - e que 
é correto - de procurar· dados com Banco Central. Fiz aqui 
uma pergunta no dia da inquiriçãO -sobre este-- assunto. Pelo 
cardápio, três das opções preferenciais sinalizam que há, n9 __ _ 
sistema financeiro intern-ãcional, a expectativa de taxas de __ _ 
juros baixas. Penso que isso é importante ~~~ para um enun
ciado que V. Ex~, aqui, tornou pUblico a respeito de nossa 
taxa de juro intensa. Eu já usei várias vezes essa ~xpressão, 
quando inquiri todos os dirigentes do Baf!cO Cential que aqui 
estivêram: se sabem me distinguir do dinheiro que está. ,i .:u
lando no Brasil o que é dinheiro de motel, ou seja, dinheiro 
que vem para passar uma noite aqui. Eu t~mbém _tenho e~sa_ 
preocupação. Mas apesar da expectativa de a taxa de juro 
manter-se baixa no mercado financeiro internacional,a· parte 
preponderante das opções do cardápio adotadas sinalizam que 
os nossos credores concordam com remuneraçãO,-pelo menos 
até sétimo ano, de taxas b~ixas, taxas que vão até 6% ao 
ano. 

Não vejo, SÍJ!Ceramente, nenh_um prejuízo. Pelo contráw 
rio: mantida a preocupação que o Senãdor Eduardo Suplicy 
relembrou, essas preferências do cardápio nos ajUdam, porque 
eles estão podendo aplicar com taxa de juro alta no Brasil, 
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hoje, e estão aceitando taxas de até 6% ao ano _ _para para 
(1 maior parte das opções da rolagem da dívida. 

Por essa razão, eu só fiz essa pergunta, e não tenho dúvida 
de que me satisfez. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ---, NãQ havendo 
mais quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.) 

Em votação o relatório do Senador Gilberto Miranda, 
lido pelo Senador Ronan Tito. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
:-.entados. (Pausa) 

O SR. EDUARDO SUPLlCY- Sr. Presidente. meu 
voto é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Fica registrado 
o voto contrário do Senador Eduardo Suplicy. 

Aprovado o relatório. 
A SRA. EVA BLAY -Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 

a Senadora Eva Blay. _ 
A SRA. EVA BLAY - Sr. Presidente, eu gostaria de 

acrescentar um esclarecimento a todos os .Srs. Senadores, so
bretudo ao Senador Ronan Tito, sobre a informação que eu 
havia dado a respeito dos 9 milhões de dólares relativos à 
qualidade da água. 

A distribuição desses 9 milhões será feíta da seguinte 
maneira: I milhão e 200 mil para Alagoas; 1 milhão e 200 
mil para o Amazonas; 1 milhão e 600 mil para Pernambuco; 
J milhão e 600 mil para São Pulo; 1 milhão e 600 mil para 
S.1nta Catarina; e 1 milhão e 800 mil, que não estão alocados. 

Propondo que se inclua no parágrafo único do art. J9 
um acréscimo com essa discriminação por Estado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
acata a sugestão de V. Ex\ que passa a fazer parte do relatório 
lido pelo Senador Beni V eras. 

A Presidência da Mesa agradece a presença dos Srs. Sena
dores, que mais uma vez prestigiaram a Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados_ os traba
lhos da presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 28 horas e 30 minutos.) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECON'é)MICOS 
Ata da 29~ Reunião da Coritissão d-e CoRStiiõição, Justiça 

~ Cidadania e a 33• da Comissão de Assuntos Económicos, 
realizada em 9 de novembro de 1993 

Às nove horas e cinqüenta minutos do dia nove de novem
hro de mil novecentos e noventa e três, na Sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sOb a Presidência 
do Senador Iram Saraiva, com a presença dos Senhores Sena
dores Pedro Teixeira, Epitácio Cafeteira, Gilberto Miranda, 
Josaphat Marinho, Bello Parga, Irapuã Costa Jr. Saldanha 
Derzi, João França, Élcio Álvares, Ronan Tito·;-Esperidião 
_.-:~min, Beni Veras, Carlos Patrocínio, Eva Blay, Cid Sabóia 
de Carvalho, Albano Franco, Marco Maciel, Mansueto de 
Lavor, Magno Bacelar e Daiio Pereira, reunem-se as COmis
sões de Constituição Justiça e Cidadania e de Assuntos Econó
micos. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e, 
a seguir, confere a palavra ao Senhor Ministro das Relações 
Exteriores, Doutor Celso-Amorim, paci-Que abra, com sua 
exposição, a 1~ audiência pública sobre o PLC n"' 115/93,re
ferente à Lei da Propriedade Industrial, realizada em conjunto 
pelas Comissões de ConstituiçãO Justiça e Cidadania e de 
Assuntos Económicos. Encerrada a fala do Senhof -Ministro, 
l~sam da palavra para interpelá-lo os Senadores Ronan Tito 
~ losaphat Marinho. Não havendo mais quem queira fazer 

perguntas o--Senhor Ministro esclarece que, tendo _em vista 
outros compromissos. não poderá ficar até o término da reu
nião. O Senhor Presidente agradece a sua presençã~e. prosse
guindo~ passa a palavra ao próximo palestrante, Senhor Fran
c_isco Alberto Teixeira, Vice-Presidente da As.sociação da In
dústria Farmacêutica Oo Brasil-Int~rfam~. Terminada a expla
nação, o Senhor relator. Senador_ Elcio Alvares, explica como 
será o andamento da ma~éria, colocando-se ao inteiro dispor 
das partes interessadas e dos Senhores membros da Comissão, 
para receber sugestões. Continuando, o Senhor PresideTite 
confere a palavra_ao ;;enhor Kurt Po_litzer, Presidente da Ass·o
eiação Brasileira das Indústrias de Química Filla-ABIFINA. 
Ao finar da fala do orador, u~am d~ p~Iavra pata interpelá-lo 
os Senadores Ronan Tito e Beni V eras. Fala, a Seguir, o 
Senhor Décio Leal Zagottis~ Secretáfío de Políticã Industrial 
do Ministério da Indústria e do Comércio e Coordenador 
do Grupo Interministerial encarregado do acompanhamento 
do Projeto de Lei sobre Propriedade Industrial. Usam da 
palavra para arguí-lo os Senadores Eva Blay, Beni Veras e 
~onan Tito, Com a palavra, em seguida, o Senhor José Walter 
Baustista Vidal, representante do Forum para a Liberdade 
dõ Uso do Conhecimento e ex-Secretário de Tecrio~o_gia Indus
trial do Ministério da IndúS-tria e do Comércio. Fazem uso 
da palavra para interrogá-lo os Senadores Mansueto de Lavor, 
Dario Pereira, Carlos Patrocínio e Ronan Tito. Os Senadores 
Iram Saraiva e ÉiCio Álvares usam da palavra, n-ã qualidade 
de Presidente e relator, respectivamente, para prestar esclare
cimentos sobre o assunto. Não havendo mais perguntas, o 
Senhor Presidente informa que ainda há quatro entidades 
convidadas que poderão se pronunciar a respeito da matéria. 
O Senador Ronan Tito sugere, tendo em vista o avançado 
da hora, que as entidades restantes sejam ouvidas na próxima 
reunião destinada ao assunto. O Senhor Prcsídente submete 
a sugestão aos Senhores membros da Comissão. O Sehador 
Élcio Álvares pondera que a agenda da próxima reunião, 
destinada à audiência pública sobre a matéria já está sobrecar
regada, motivo pelo qual propõe que as referídas entidades 

-seJam ouvidas ainda hoje. Após algumas considerações, o 
S~nhor Presidente acata a_sugestão do relator,.passando a 
palavra ao Doutor Gert Egon Dennelnann, representante da 
Associação Brasileira de Propriedade Industrial-APBI. Fa
lam, a seguir, os Doutores José Carlos Gerez, representante 
da Companhia de Desenvolvimento Tecnológico-CODETEC, 
Dante Alário Jr. representante da Associação dos Labora
tórios Farmacêuticos Nacionais- ALANAC e José Geraldo 
de Souza Carvalho, representante do Sindica to dos Químicos· 
do Rio de Janeiro. Encerradas as exposições e não havendo 
mais quem queira debater, o Senhor Presidente agradece a 
presença dos Senhores convidados e, nada mais havendo a 
tratar, encerra a reunião às treze horas e cinqüenta minutos, 
lavrando nós, Vera Lúcia Lacerda Nunes e Dirceu Vieira Ma-

. chado Filho, a presente ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelos Senhores Presidentes. - Senador Iram Saraiva, Presi
dente da CCJ -Senador João Rocha, Presidente a CAE. 

COMISSÃO DE CONSTIT(J!ÇÁO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA E COMISSAO DE ASSUNTOS 

ECONÓMICO~ 

Reunião conjunta - 9-11-93 - 9h50min 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Havendo número 
regimental, declaro aberta a audiência p~blica sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n' 115, de 1993 -Lei de Propriedade 
Industrial. 

-------·-
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Quero con_vidar para tornar assento na p-rimeira bancada, 
o nobre Embaixador Rubens Barbosa. o nobre Embaixador 
Ouro Preto; os demais convidados poderiam, também, ocupar 
as demais bancad~s. _ 

A propriedade industrial e seus aspectOs gerais. 
A Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania tem 

o prazer de iniciar esses debates, abrindo os trabalhos. 
Solicitamos fosse o primeiro expOsitor ó Ministro Celso 

Amorin, que já se encontra entte nós. Devido a compromissos 
inadiáveis e jãCoiimnic3dos à Mesa, o Ministro tem a palavra, 
para que ele possa cumprir este compromisso e os demais. 

Concedo a palavra a V. Ex~, MinistrOS Celso Amorin. 
O SR. CELSO AMORIN- Muito obrigado, Sr. Presi

dente e Srs. Senadores, Sr. Senadsor Élcio AI vares, Srs. Parla
mentares, senhoras e senhores, eu entendo_ que o tempo para 
cada expositor é cerca de vinte minutos ·e que o interesse 
principal na minha exposição se relaciona com os aspectos 
internacionais ligados à propriedade intelectual. 

Como V. Ex~ já mencionou, Sr. Pr~sidente, tenho outros 
compromissos hoje que me impedem de ficã.r para a segunda 
parte, que teria, digamos, uma nova intervenção minha em 
resposta a outras interpelações. Mas o Embaixador Rubens 
Barbosa poderá cumprir essa função. 

Pretendo nessa minha exposição inicial dar uma visão 
geral do quadro internacioinal em que se desenvolve a discus
são em torno da propriedade intelectuaL Não pretendo ser 
exaustivo, mas creio poder tocar nos pontos -que são os mais 
importantes na sua repercussão para a consideração do projeto 
de lei sobre o assunto no Congresso Nacional. _ . 

Bom, em primeiro lugar, querO dizer que não gostaria 
de t?mar partido no debate doutrinário a respeito da impor
tância das patentes, ou de outras formas de proteção à proprie
dade industrial, no processo de desenvolvimento económico. 
Essa é uma discussão ampla que já foi debatida muitas vezes, 
e eu acho que há a possibilidade de encontrar argumentos 
em um sentido ou em outro. 

Evidentemente que há vantagens no instituto da proprie~ 
dade intelectual;_ elas são muito óbvias e decorrem do fato 
de que ao priVilegiar o proprietário da invenção ~ no caso 
da patente especifiCaMente ou de outra forma de çriação inte
lectual - esse instituto da propriedade cria um incentivo à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico no setór. -Mas há 
também desvantagens que foram reconhecidas historicã.men
te. 

Vou me restringir um pouco mais à patente, embora al
guns argumentos possam ser utilizados para outras formas 
de proteção. Ela tem algumas desvantagens, uma vez qUe, 
por ser um monopólio, inibe certas possibilidades de desenvol
vimento industrial, com base em conhecime_ntos já obtidos. 

A experiência histórica demonstra que, em fases de arran~ 
cada para o desenvolvimento, vários países, em várias sítua'
ções, procuraram manter urna postura flexível em relação 
à questão das patentes. Foi o caso doJapão, durante algum 
tempo, que só veio a reconhecer a patente de fármacos _fio 
fim da década de 60; foi ocaso da It~lia, que reconheceu 
na década de 70; a Espanha, que reconheceu um poucO mais 
tarde. 

A questão, talvez, difícil de determinar, ainda desse ponto 
de vista conceituai, é o momento no processo de desenvol
vimento a partir do qual a ausência da patente- que permitia, 
numa fase inicial, a imitação de processos estrangeiros, a sua 
reprodução pela indústria nacional - deixa de ser um incen
tivo a esse desenvolvimento industriª-l e passa a se_r UI_!l_ de~estí-

mula à pesquisa local. Não é uma questão simples de determi
nar. Eu vivi esse problema sob vários ângulos, sob várias 
óticas na minha vida profíssional, tendo trabalhado no Minis
tério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, e tendo sido 
Embaixador jurito ao G-A TI. E pude sensibilizar-me -para 
os argumentos de ambos os lados. De modo que eu não creio 
que esse seja um debate encerrado; é uma debate complexo. 

O que assim me ·parece verdadeiro é que a evolução 
internacional, sobretudo a partir da década de 80, criou um 
certo grau de constrangimento para a plena liberade dos países 
em adotar regulamentos próprios na matéria. Eu não pretendo 
fazer um histórico longo, mas, talvez, valesse à pena somente 
assinalar que historicamente, desde o final do século, através 
da Convenção de Paris, no caso das patentes sobre aproprie
dade intelectual, as disciplinas existentes eram relatiamente 
generosas no sentido de permitir às legislações nacionais gran
de margem de manobra. 

Evidentemente, havia a preocupação de proteger o inven
tor - esse é o real objeto no que concerne às patentes da 
Convenção de Paris. Mas havia sobretudo, também, a idéia 
de não haver um tratamento discriminatório. Isto é, uma for
ma de proteção do inventor nacional que divergisse da forma 
de proteção do inventor estrangeiro. Mas, dentro disso, a 
margem para legislações específicas era bastante grande. Essa 
foi a tendência qeu se manteve na realidade, apesar das várias 
revisões da Convenção de Paris:_ a Revisão de Haia, a Revisão 
de Estocolmo. 

No final da década de 60, início da década de 70, ao 
contrário, houve _um movimento, sobretudo dos países em 
desenvolvimento, que achavam que apesar dessa relativa mar
gem de flexibilidade que a Convenção de Paris oferecia, era 
importante acentuar ainda mais a necessidade que tinham 
os países em desenvolvimento_ de_ obterem, via licença compul
sória ou via outros institutos como o da caducidaçle, maior 
facilidade_ para a obtenção de tecnologia. 

Esse foi um esforço de que muitos participaram no contex
to, por exemplo, da tentativa da criação de um código de 
conduta sobre a transferência de tecnologia na UNCTAD 
-Comitê das Nações Unidas Para o Comércio -e o Desenvol
vimento, e nas tentativas de refOrmas da própria Convenção 
de Paris. Eu vejO aqui na platéia ·entre-oUtros o Dr. Bautista 
Vidal, que certamente poderá dizer algo a respeito. 

Mais recentemente, na década de 80, simplificando um 
pouco, ressurge um grande movimento no sentido oposto, 
no sentido de reforçar os institutos de proteção à propriedade 
intelectual. As razões de natureza económica e estrutural para 
isso são variadas. Mas eu eu diria que o impulso principal 
nesse sentido partiu dos Estados Unidos, porque depois de 
várias décadas em que aquele país teve a primazia na inovação
tecnológica e na manutenção da liderança das indústrias mais 
competitivas, começaram a ser desafiados nessa primazia por 
países emergentes, sobretudo pelo Japão. 

E a leitura que se fazia di~so, era que em grande parte 
esse desenvolvimento ráJ?.ido do Japão, que depois seria segui
do por outros países da Asia, do Pacífico, mas especialmente 
do Japão, tinha sido possibilitada, entre outras coisas, por 
normas muito frouxas em matéria de propriedade intelectual, 
que permitiram àquele país valer-se amplamente da faculdade 
de copiar produtos ou copiar processos, e, dessa forma, ter 
!JID .desenvolvimeilto industrial que a habilitava a competir 
com os Estados Unidos. 

Eu me lembro, em certo momento da minha atuaÇão 
no Ministério da Ciência e Tecnologia, de ter tido contato 
com um ex-Ministro da Educação japonês que' me havia dito 
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que o segredo para o desenvolvimento era, nas palavras dele, 
imitar, imitar, imitar e depois criar. Então, isso-ilustra bem 
o modelo que foi seguido, de certa maneira, por aquele país. 

Esse aspecto e, por outro lado,- a perdã de coffipetiti
vidade dos Estados Unidos, mas também de alguns países 
europeus em outros se tores industriais, levaram a uma valori
zação das indústrias de alta tecnologia e da criação intelectual 
como elemento do comércio internacional. 

Isso se refletiu no contexto da Rodada Uruguai, do_ 
GATT, cuja discussão começa por volta de 82, quando termina 
a Rodada Tóquio, e que _se consolida em Punta Dei Este, 
em 86, do tema da propriedade intelectual. 

É aí que, pela primeira veZ, a discussão da pi-opriedade 
intelectual se faz dentro de um contexto claramente econômiw 
cowcomerciaL Até então, evidentemente, sempre houve impli
cações de natureza económico-comercial, mas a preocupação 
principal tinha sido a da proteção do inventor, a da proteção 
dos direitos, mas não era um grande tema de negociação 
comercial propriamente dito. O GATT, ao lançar na Rodada 
Uruguai o tema de propriedade intelectual, muda esse quadro. 

Creio que seria também extremamente cansativo eu recaw 
pitular todas as etapas dessa negociação. Mas, em essência-, 
em 1986, em Ponta del Este, os países em desenvolvimento 
resistiram - a maioria deles pelo menos -muito à inclusão 
da propriedade intelectual como tema para negociação no 
âmbito do GA IT. Dizia-se, entre outras coisas, que a propriew 
dadeintelectual tinha tratamento adequado no âmbito da OMw 
PI*- Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que 
podia abordar o tema de forma mais ampla. 

Corno a Rodada Uruguai era urna negociação muito amw 
pla, complexa, envolvendo aspectos múltiplos, terminouwse 
por aceitar, em virtude também do interesse em ter, dentro 
da rodada, outros temas, como a agricultura, por exemplo, 
ou a revisão das chamadas barreiras não tarifárias do tipo 
dos chamados acordos de restrição voluntária à exportação, 
enfim, por uma série de outros motivos, os países em desenvol
vimento terminaram por aceitar a inclusão do tema da propriew 
dade intelectual, que entrou, entretanto, com um nome· ·um 
pouco mistificante até, que se traduziu na sigla TRIPRS -
trade Releifed lntectual Property Rights, isto é, assuntos de 
propriedade intelectual relacionados com o comércio. A-idéia 
era que não se ia discutir propriamente a substância da propriew 
dade intelectual, mas apenas os aspectos que e relacionassem 
com o comércio. 

Durante o processo negociador, essa posição foj mantRla 
pelos países em desenvolvimento até a chamada revisão de 
meio caminho, que se realizou em Montreau, em 1988, e 
se completou em Genebra, em 1989. Eu digo essas datas 
porque elas são importantes para que se verifique que as 
mudanças se deram até, de certa maneira. antes da aceleração 
do processo de liberalização comercial no Brasil. 

Portanto, em abril/maio de 89, em Geneb_r_a_; durante a 
rediscussão dos capítUlos que tinham ficado abertos na reunião 
de tvfontreau, deu-se um salto muito importante que foi a 
admissão de que, durante as negociações sobre propriedade 
intelectual no GATT, não se discutiria apenas aqueles aspec
tos mais limitados à relação comercial, mas também os prów 
prios padrões de propriedade intelectual, a própria substância. 
Em outras palavras, quais são os produtos ou os processos 
que estão sujeitos a patentes, quais sa:o- as condições para 
a concessão de patente, quais são condições para a licença 
compulsória, etc. Isso, evidentemente, me restringindo à parte 
específica de patente. 

Então, esse foi um grande avanço do ponto de vista dos 
países desenvolvidos; e do ponto de vista dos países em desenw 
volvimento, de certa maneira, uma grande concessão. Por 
que foi feita a concessão, se foi bom ou não fazer a concessão, 
é uma matéria complexa que penso que extravasaria o ambien
te dessa discussão. 

O único ponto que, creio, vale a pena sempre destacar 
é que a ''Rodada Uruguai" desde o início foi caracterizada 
como um empreendimento único, a idéia de que não se está 
negociando acordos separados. Quer dizer, não se pode nego
ciar propriedade intelectual sem estar de olho, por exemplo, 
em calçados e suc9 de laranja. Não se podem negoci1:!_r serviços 
bancários sem, ao mesmo tempo, estar preocupado com regras 
de dumpi_ng ou de subsídios. Enfim, toda a negociaçãOo faria 
parte de um pacote único que, no final, teria que ser aprovado 
ou recusado em bloco. 

Este fator e outros como, possivelmente, o próprio prow 
cesso de liberalização, em muitos países em desenvolvimento, 
levou esses países a aceitarein, finalmente, a inclusão de paw 
drões standard de propriedade intelectual como tema de dis
cussão na "Rodada Uruguai". 

Esse foi um salto muito importante, porque mudou quali
tativamente os termos da discussão. A partir daí, sobraram, 
em aberto, vários pontos da discussão, mas, digamos, o passo 
inicial importante que os países desenvolvidos desejavam que 
fosse dado tinha sido dado. 

Como sabem. a "Rodada Uruguai" teve o seu projeto 
de ata inicial, que continua em- aberto, concluído em firiais 
de 1991, e projeto, chamado Dqcumento Dunkel, está _sobre 
a Mesa desde o início de 1992. Esse documento cobre uma 
gama imensa de assuntos, como disse, que vai desde medidas 
anti-dumping, medidas compensatórias na área de subsídios, 
questões fitosanitárias, agricultura, que é justamente um dos 
tópicos difíceis nesse momento fmal, serviços, e uma parte 
desse documento referewse justamente à TRIPRS, à propriew 
dade intelectual. 

O próprio dOcumento da TRIPRS é um documento am
plíssimo, não tanto no seu tamanho, são cerca de 60 a 80 
páginas, se imaginarmos todas as áreas que ele cobre, é até 
pequeno, se formos pensar a complexidade do tema, mas 
é muito amplo na sua cobertura, que vai desde a questão 
de software, passando pela questão de topografia de circuitos 
integrados, entra na questão de direito autoral de maneira 

-m-ais genérica, segredos industriais, tem a parte de marcas, 
evidentemente, ~s tem um capítulo, que penso que é o que 
mais interessa aqui ressaltar sobre patentes. 

Então, quais são as caractarísticas --principais do docuw 
mento de TRIPRS, do GA TI spobre patentes? E ao final 
vou dizer porque isso é importante. 

A primeira carácterítica é q.ue o acordo de TRIPRS incorw 
pora ã. Convenção de Paris, na sua versão de Estocolmo de 
1967. O que isso siginica do ponto de vista prático? Qual 
é a principal conseqüência disso? É que a Convenção de Paris 
- estou aqui para ser corrigido por especialistas - limita 
a possibilidade de determinar a caducidade das patentes sem 
antes a tentativa da licença compulsória. 

O Brasil, até recentemente, não havia trocado os instruw 
mentos de ratificação da Convenção de Paris versão 67, que 
é a·versão de Estocolmo. Fêwlo, entretanto, ainda no Governo 
anterior, e~ portanto, é hoje um ínstrumento, de qualquer 
maneira, que vale para o Brasil. Mas, de qualquer forma, 
o acordo de TRIPRS incorpora essa determinação. 
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Com relação à patenteabilidade, _o_ acordo de TRIPRS 
previu que todos os campos de tecnologia - e aí a ênfase 
vai, evidentemente, aos farmacêuticos ~ estariam cobertos 
pelas patentes. 

Então, todos os campos da tecnologia,_jnclusive a farma
cêutica está coberto pelo acordo de TRIPR_~· Este é um 4os 
pontos importantes. 

A isso se incluem, também, seres vivoS- em certas condí~ 
ções, desde que - na linguagem que foí ãdotada - não 
obtidos por processos essencialmente biológic:ps. Evidente-, 
mente é fácil illferir o que são processos eSsencialmente bioló
gicos. Os que não são obtidOs por proCessos essencialmente 
biológicos, portanto, que envolvem algum tipo de engenharia, 
estariam também protegidos. Há ainda sobre esse_ aspecto 
uma discussão iriterpretativa se isso iilCluiria_ produtos e pro
cessos. E, sobretudo, no caso de produtos, se incluiriam tam
bém os organismos que são encontrados_ na natureza, isto 
é; se o laboratório simplesmente isola um organismo da natu
reza, se esse microorganismO é sujeito" óu não a patenté. Não 
há dúvida de que, se esse organismo fófobjeto de modificação, 
af, sim. ele seria objeto da patente. Então, e~se é um_aspecto 
importante. -

Já me referi à questão dos fármacos, que seriam objetos 
da patente. E há três ou quatro pontos adicionais que valeria 
a pena mencionar. Um é a questão de pontos, que foi objeto 
de grande polêmica durante a discussão de propriedade inte
lectual no GATT, e que também interessam no contenciosô 
bilateral a que vou-me referir em seguida. UJ!l diz respeito 
à importação patelela. Um acordo à chama4a importação 
paralela, que permite maior liberdade de comércio, com vistas 
a baratear preços no mercado interno ou vencer práticas não 
competitivas, etc.- O Acordo __ de TRIPRS se auto-exclui da 
apreciação da importação paralela. Foi um tenia que- se reve
lou tão complexo e tão difícl de ser passível de um consenso 
que o próprio acordo, se não me engano, riO seu art. 6?, 
se auto-exclui da apreciação de controvérsia sobre-esse tema. 
De certa maneira, pode-se dizer que a questão da importação 
paralela não é coberta pelo Acordo de TRIPRS. . ... 

Outro ponto importante da negoaição de TRIPRS é a 
questão da exigência de fabricação local para considerar que 
uma patente esteja sendo trabalhada, explorada~ Esse !amb~m 
foi um tema extremamente difícil, com discussões complexas. 
E, ao final, a SotuÇãO-€mContrada pelo redator - porque 
isso já não foi mais nem objeto de negociaçã_o, fqi c;>bjeto 
de' uma arbitragem, já no final das negoci_açóes- foi uma 
fórmula que trata do problema de maneira indireta. É o art. 
27, §I', do Acordo de TRIPRS, em que, sem falar propria
mente da questão da exploração lo~al, s~m diz~r que isso 
se justifica ou não, ele diz que não pode háver ~i_s_criminação 
em relação a várias coísas e, entre elas, o fato i:ie os produtos 
serem importados ou fabricados localmente. Então, é uma 
redação ambígua, que tem sido interpretada de formas di
versas. 

As interpretações dos paíse·s desenvolvidos, evidente
mente, sobretudo dos Estados Unidos, são a de que ela impede 
a exigência da fabricação local. Já ouvi de técnicos da própria 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual a tese de 
que não impede. Eu não me arriscaria a dar opinião pesSoal, 
mas registro aqui que há uma cláusula amblg~3. qUe, provavel
mente, vai ficar para futuros grupos do GATT que cOnsiderem 
controvérsia sobre o assunto. 

Outro terna importante foi o da licença compulsóríã. O 
Acordo de TRIPRS não exclui a possibilidade de licença com-

pulsória, mas limita as condições em que ela pode ser aplicada. 
T-ambém acho que seria _excessivo entrar em det~lhes, mas 
é importante que isso se tenha presente. 

Finalmente, dois outros temas, o prazo de vinte anos, 
que figura no Acordo de TRIPRS- entendo que está também 
no Projeto de Legislação Brasileira, que é uma extensão do 
prazo anterior, que.era de quinze- e a famosa questão do 
pipe line, que, na negociação de TRIPRS, esteve assocíada 
ao prazo de transição._ _ _ _ 

O Acordo de TRIPRS entra em VIgor para todoS Õs mem
bros um ano depois da entrada em vigor do Acordo Geral 
da Rodada do Uruguai, isto é, depois de todos ratificarem 
o pacote da Rodada do Uruguai, um ano depois o Acordo 
de TRIPRS entra em Vigor. Quatro anos depoís, ele entra 
em vigor para os países em desenyolvirnento. E hav~ria ainda 
um período adicional de cinco anos para aqueles países que 
não teriam proteção patentária para fafmacêuticoS e que pas
sassem a dar. 

Então, haveria, na realidade, um prazo de dez anos 
para países em desenvolvimento colocarem em vigor plena
mente o texto de TRIPRS no que diz respeito a farmacêuticos. 
O que foi feito para compensar isso? Foram elabor-adas regras 
sobre proteção retroativa, isto é, pipe line, cujo resultado, 
na prática, é que elas, de certa maneira, anulam esse prazo 
de transição, porque elas permitem ir buscar. desde o primeiro 
mo~ento, os pedidos de patentes formulados. Dez anos de
pois; quando entra em· vigor, plenamente, a disposição sobre 
os fármacos, as patentes que ficaram na gaveta durante esses 
dez anos são buscadas. O que, de certa maneira, já seria 
uma inibição para que fossem feitas cópias no meio tempo. 

É iinportante notar que a disposição do pipe line, tal 
Como está hoje, no texto de TRIPRS, relaciona-se à questão 
do prazo de entrada em vigor. Essa é, em traços muito rápidos, 
a essênCia do Acordo de TRIPRS no que diz respeito a pa~ 
tentes. 

Há uma pergunta que me foi encaminhada antes e sobre 
a qual-·aproveito para fazer referências ~-já fiz, de certa 
maneira, outras-: Qual é o estado da negociação de TRIPRS 
e da Rodada Uruguai como um todo? A previsão que se 
tem agora· é que se possa terminar o Acordo da Rodada Uru
guai até 15 de dezembro. Isso, evidentemente, não é urna 
tarefa fácil, nem evidente. Há vários pontos em discuss~o. 
Os mais importantes se referem, COmo V. -E-r' sabem, à ques
_tã9 agrícola, mas há também, por parte de alguns pafses, 
sobretudo dos Estados Unidos, um desejo de faz~. m_o_difi
cações de alguma substância no texto do projeto de ata final, 
inclusive no acordo de TRIPRS, o que poderia criar compli
caçõeS adicionais. 

Mas, sendo otirnistas, a Rodada Uruguai terminaria em 
15 de dezembro. E teríamos, então, um prazo normal de 
i-ãtificação, que se supõe de um ano, mais ou menos, para 
a média dos países - isso vai depender um pouco de cada 
um: E o importante a frisar aqui, mais uma vez, é a idéia 
de um empreendimento único. Não haverá a possibilidade 
-isso no ponto que estou frisando e estou repetindo, mas 
parece-me muito importante- de os países escolherem partes 
da Rodada Uruguai para ratificar. Não se poderá dizer: ''Ah, 
não, estou de acordo com o texto da agricultura, mas não 
estou com o de TRIPRS". Ou: "Estou de acordo com o texto 
de serviço, mas não estou com o de agricultura". Ela s.erâ 

- um empreendimento único. Ou o país participa de todo o 
conjunto dos acordos da Rodada Uruguai, ou não par!icipa 
de nenhum. Há umas exceções a issO, mas é um detalhe que 
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não merece referência aqui, porque não tem nada a Ver côm 
o nosso assunto. 

Esse _é o quadro multilateral a respeito do tema. Eu ia 
fazer urna breve exposição também sobre o contencioso bilate
ral. Vou ser rápido a respeito disso, porque muitas das ques
tões se misturam com o qua-dro multilaferat 

Como sabem, o contencioso bilatúal na áre"a de proPrie
dade intelectual é antigo. Os Estados Unidos dispõem de 
legislação que lhes permite - embora isso seja il~gal, do 
ponto de vista do GA TI, é sempre bom frisar -, do ponto 
de vista da lei interna, impor sanções unilaterais a paíSes que 
não se com portem da forma que eles acham que deviam se 
comportar. Essa legislação foi utilizada, no caso do Brasil, 
inicialmente, na questão de informática e, mais concretamen
te, na de sofware, embora, pela negociação;tenha-se evitado, 
ao final, a aplicação de sanções. Mas, evidentemente houve 
um prejuízo no meio tempo, houve, digani.õS, ·uma guÜhotinri 
sobre o pescoço. No caso das patentes, houve também uma 
ação, a partir de 88, que resultou, em virtude de não se chegar 
a um acordo na aplicação de sanções, prinéipalmente- entre 
outros- o setor de papel e celulose; no caso do Brasil eram 
as exportações mais significativas atingidas. Evidentemente_, 
sempre são escolhidos setores, por uma razão ou por outra, 
sensíveis. Como essas sanções constituíam Uma ilegalidade, 
do ponto de vista do GATI, o Brasil levou o caso ao GATT 
e chegou a obter a êriação de um panei para examinar a 
questão. Mas o panei nunca se reuniu, porque, no inicio de 
90, durante uma visita da Sr~ Carla Hills ao Brasil, foi obtido 
do Governo brasileiro um compromisso de r·ever a sua legísla·
ção de propriedade industrial, no sentido de incluir a patentea
bilidade de produtos farmacêuticos. 

" Émportante frisar que esse compróíílisso, na épOca, 
que se traduziu numa carta da Ministra Zélia para a Sr~ Carla 
Hills, a representante comercial americana, se restringia à 
questão da concessão de patentes, não estrava em aspectos 
de detalhes, se haveria ou não haveria licença compulsória, 
se haveria ou não haveria importação paralela, se haveria 
ou não haveria pipeline. Essas qeustões, embora já estivessem 
certamente presentes no espírito americano, não foram refie
tidas na carta. A carta se limita a dizer que o Governo brasi
leiro se comprometia a enViar ao Congresso Nacional uin 
projeto pá.ra a concessão de patentes. E·isso foi"feltó. 

A verdade é que desde aquele momento--:- que foi, creio, 
de junho de 90para cá - houve uma evolução intemacioilal 
importante. 

Primeiro, os avanços na própria rodada uruguai em rela
ção a TRIPRS, em que várias dessas questões foram aborda
das, algumas foram deixadas em aberto, mas _outras foram 
objeto de maior precisão, especialmente essas que limitam 
um pouco o exercício da licença compulsória, a questão do 
prazo etc. 

Por outro lado, em negociações bilaterais com outros 
países, os Estados Unidos obtiveram compromissos mais avan
çados, inclusive mais avançados do que TRJPRS. Eu me refi
ro, rapidamente, às negociações com o México, com o Chile 
e com a China Popular. 

Nos três casos, embora existam variaçõeS, -foram· Obtidos 
compromissos que vão além do que, primeiro, os Estados 
Unidos estavam exigindo do Brasi1, que era simplesmente 
a patenteabilidade de produtos farmacêutiCos~ e, segUndo, 
do que foi, na realidade, consubstanciado no ·-acordo de 
TRIPRS. 

Então, um conceito novo, que até e"ntão não vinha sendo 
y.tilizaclo, passou a ser empregado freqüentemente nas nego
ciações bilaterais com os Estados Unidos: a idéia do que seria 
uma legislação de classe mundial, World Class Legislation. 
É um pouco na idéia de como houvesse um contexto de beleza 
para ver quem f~ria a legislação mais próxima- desse padrão 
tdeal, que podena ser, talvez, traduzido na legislação mexi
cana. 

Essa foi a situação de base, nesse aspecto das patentes, 
que levou, em maio de 93, creio eu, novamente com base 
na legislação 301 -aí, no caso, 301 especial -, a ser nova
mente aberta uma investigação contra o Brasil em relação 
à questão da propriedade intelectual como um todo, e não 
apenas patentes. E af abrangendo também a questão de soft~ 
ware, a questão de audivisuais, questões relacionadas com 
outros aspectos de direito a.utoral etc, mas também em relação 
.r questão das patentes. ._ 

Sem entrar em detalhes sobre essa discussão, os pontos 
polêmicos dessa discussão são basicamente aqueles que foram 
polêmicos durante a negocia_ção de TRIPRS. 

O que o Brasil tem dito a respeito? 
O Brasil, basicamente, nessas negociações bilaterais, tem 

dito que aceitará o acordo de TRIPRS no contexto de uma 
conclusão equilibrada da rodada uruguaia. Isso é posição do 
Governo brasileiro. Evídentemente, o Congresso depois jul
gará se aceitará ou não esse pacote negociador. Mas a posição 
do CJ:overno, do Executivo brasileiro é de que aceitará basica
mente o que está no texto de propriedade intelectual do acordo 
do GATT. 

E, portanto, aceita negociar e dialogar, inclusive conver
sar no Congresso Nacional, no sentido de aproximar o projeto 
de legislação ao texto da rodada uruguaia. 

Quais são as dificuldades que isso apresenta? 
A meu ver, a dificuldade maior diZ respeito a qUestão 

da exigência de fabricação local, devido à ambiguidade que 
o texto do GATT tem neste particular - eu já me referi 
a isso e não vou repetir. 

A posição do Governo brasileiro tem sido de admitir 
uma certa flexibilidade no sentido de aproximar a legislação 
brasileira, não pode ser idêntícã; -evidentemente, porque há 
o texto de propriedade intelectual no GATT. Evidentemente 
isso provavelmente é considerado insuficiente pelos Estado~ 
Unidos que agora tem um outro parâmetro, que é o parâmetro 
da chamada legislação de classe mundial, suponho que seja 
legislação mexfca·na. . 

_Diante- dessa eventual decalagCm o que pode ocorrer?· 
Podem ocorrer aplicação de medidas unilaterais? Podem. 

Não podemos excluir essa hipótese. Não é nosso desejo, nós 
temos negociado com a flexibilidade, mas, também, com fir
meza naqueles pontos que nos parecem essenciais.- e podem 
ocorrer duas coisas: se a legislação brasileira não estiver apro
vada até fevereiro de 93, que é o prazo que tem o Governo 
americano, ou, se estiver aprovada de forma que seja conside
rada insuficiente, poderá haver retaliações, emprego de medi
das unilaterais. 

A minha avaliação é que_quanto mais próxima a legislação 
estiver do texto de TRIPRS, que aceita o raciocínio do em
preenditnento único que o Brasil, de alguma forma, terá de 
aceitar, porque foi uma negociação entre 108 países, portanto, 
uma tendência mundial e da qual o Brasil dificilmente ficará 
de fera, quer dizer, se nós aproximarmos a nossa legislação 
do texto de TRIPRS, o risco de retaliação diminui, não se 
ellmi:ha, mas diminui substancialmente até porque, digamos. 
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ainda que TRIPRS não esteja em vigor no momento, a base 
moral, vamos dizer' para a aplicação das retaliações, mesm{) 
do ponto de vista interno aniericano ficaria muito reduzido. 
Se nós estivermos muito longe do texto de.TRIPRS nós corre
ríamos um risco acrescido de retaliações. E aí, evidentemente, 
teríamos que estar preparados para isso. 

Quanto às retaliações penso que elas podem ser de dois 
tipos basicamente, se vieram a ocarrer, espero que Iião ocot-
ram. . 

Uma seria, digamos, a exclusão do BraSil do Sistema 
Geral de Preferências oferecido pelos Estados Unidos. Não 
é bom, não é agradável, nós perderemos certamente algumas 
vantagens no mercado americano, mas é, no fundo, anteci
pação de algo que virá ocorrer mais-cedo ou mais tarde porque 
os Estados Unidos têm considerado que o Brasil, como outros 
países, está se graduando na escala do desenvolvimento, e 
eles pretendem reservar o instituto do sistema geral de prefeM 
rênciaS para pafses de menor desenvolvimento. 

A outra possibilidade, seria simplesmente a aplicação de 
sobretaxas a níveis acima das taxadas acordadas no GAIT. 

Nessa hipótese o que o Brasil pode fazer é, evidenteM 
mente, levar o assunto ao GATI. Mas nada d1sso é desejável. 
Se nós olharmos historicamente_em relação às exigênc"i3.s ame
ricanas, não se trata nem de um copo meio cheio, meio vazio? 
trata-se de um copo SOo/o, 90% cheio. Se nós conseguirmos 
convencer que um copo 90% cheio não _deve ser objeto de 
medidas violentas e, _a rigor, ilegais diante do CA TT, eu creio 
que nós estaríamos bem sucedido. Mas há talvez uma margem 
aqui, entre os 80% e os 90% que ainda está sendo obje-to 
de negociação. Essencialmente é isso, Sr._ Presidente. Como 
V. Ex~ antecipou, tenho, de fato, um compromi_sso que me 
obrigaria a me ausentar rapidamente, inclusive o Embaixador 
Rubens Barbosa estará ao final para a segl::!r_:tda intervenção, 
já que ele tem negociado esses acordos e, portantq~_ está até 
mais a par do que eu dos detalhes, mas se houvesse uma 
ou duas perguntas agora eu teria talvez mais 10 minutos. 
Se o_Presidente desejasse e se isso estiver de acordo com 
os seus planos de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -~ E;; .indagaria 
se algum Sr. Senador se desejaria indagar o .Pobre Ministro 
Celso Amorim, em que pese a Mesa da Comissão de Assuntos 
Económicos e da Comissão de ConstituiçãO, ·JuStiça e Cida
dania tenha entendido que primeiro Os senhOres expOsitores 
apresentariam as suas conferência e, lOgo após, os debates. 

V. Ex~ deseja usar da palavra, Senador Ronan Tito? 
O SR. RONAN TITO.,-- Ainda não sei qual é a regra. 

Vai ter ou não vai ter? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Havíamos defi
nido que, primeiro, os eXpositores cOlocaríam OS temas e, 
logo após, os debates. Mas _se V. Ex~ des~ja argüir o Ministro 
Celso Amorim, concederíamos. -- - -

O SR. ELCIO ALVARES- Sr.:Presidente, s6 para 
uma intervenção. - - -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Pois não. 
O SR. ELCIO ALVARES- Evidente que é mllito im

portante a intervenção do Senador Ronan Tito_. Excepcio
nalmente, em se tratante do Ministro Celso Amorim, é evi
dente que a palavra é franqueada_ a _qualquer momento aos 
Srs. Senadores, vamos permitir. Agora, na parte final do rõtei
ro, vamos obedecer rigorosamente o que está no roteiro-pa~a 
facilitar, inclusive, a mecânica do horário. Mas a intervenção 
do Senador Ronan Tito, como sempre, é muito valiosa e 

_gostaria de, na condição de Relator, diZer a V, Ex~ que concor· 
do com a sua orientação - -

O SR. PIUlSIDENTE (Iram Saraiva)-,-- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Ronan TitO. , __ _ 

O SR:RONANTITO'- Diantedas-i>OnderaÇões do 
ªe~ador Elcio i\lvares, abstenho-me de fazer qualquer ques
tionamento. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Não, mas V. 
Ex11 • 

O SR. ELCJO ALVARES- De maneira. nenhuma, 
Senador Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A Presidência 
esclarece ao Senador Ronan Tito. 

O SR- RONAN TITO -Não quero exceções ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Não é exceção. 
A Presidência esdarece ... 

~ SR. RONAN TITO - Não quero exceções. Penso 
que Já temos privilégios demais. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Não se trata 
disso_. 

O SR RONAN TITO - Gostaria apenas de saber da 
regra, porque ficoU para mim de uma maneira duvidosa. Go~
taria apenas que as regras fossem explicitadas, para que eu 
pudesse me colocar dentro delas~ Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O Senador Ro
nan Tito sabe muito bem que as regras para os Senadorc~. 
inclusive regimen~almente, não se impõcirn no que diz respeito 
à intervenção de S._Ex~s Por isso, concedo a palavra a 
V. Ex~ Há um roteiro mínimo que colocamos, acertado com 
o ilustre Relator, mas, uma vez _que o Ministro Celso Amorim 
vai se ausentar, acho importante que V. Ex~ faça a pergunta. 

O SR. ELCJO ALVARES - Desejo fazer um-registro 
ao Senador Ronan Tito. 

S_. Ex~ sab_e quanto o admiro e até acho que o subsícliu 
dele para mim, como Relator, é valioso. Desde_ o primeiro 
momento estou dizendo isso ao Senador Ronan Tito. Entã1). 
Senador Ronan Tito; é um apelo do Relator para ·qúe- -,/. 
Ex• faça a sua intervenção. 

O SR. RONAN TITO - Inicialmente, Sr. Presidenk 
então, uma observação. Não é uma crítica ao Ministro, é 
uma-autocrítica. Se tivéssemos tratando de um3 CP!, teríamos 
tempo de sobra, até duas ou três_ horas da madrugada -
por que não? Mas como tratamos de um assunto de menor 
relevância- um acordo bilateral, ou melhor, um acordo inter
nadotial - , deveríamos dispor de mais tempo. 

Na verdade, esse projeto ficou na Câmara dos Deputado~ 
dormitando durante muito tempo - não sei se dormitando 
ou discutindo. E, por outro lado, devo dizer a V. Ex·', au~ 
Membros desta Comissão e ao Sr. Ministro que tenho muit::ts · 
dúvidas por se tratar, no meu _entendimento - desculpem 
___,,de H.ffi assunto da maior relevância. 

- Caberia ·talvez, aqui, algumas dúvidas a serem colocadas 
neste momento. A primeira delas é o que sempre ocorre: 
um membro do Executivo, no caso a Ministra Zélia, faz um 
compromisso com a representante do Canadá e o Congresso 
Nacional tem que cumprir o compromisso tal qual ela e1ahu-
fou, ou ela prOpôs, ou ela -fez esse compromisso. __ _ 

A democracia está demorando demais a acontecer aqui. 
Nesse_s, acordos, mesmo que iniciais, penso que deveria te1: 
a presença, principalmente no Governo do ex-Presidente.Co-
1Ior, de algum Membro do Congresso Nacíonal que pudes~.,_, 
falar pelo partido da maioria, porque, quando se assume mn 
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compromisso que é o Congresso q-ue--vai Cuittpiii-, o Congresso 
deveria ser ouvido antes de fazer o compromisso. _ --

A segunda observação que faço é a respeito-~~~- éamadas 
rodadas do GATT. Estamos ali sofrendo, rriã.is ou me-nos, 
como o caso daquele presidiário que fica correndo dentro 
da prisão com muros bem altos e com -algÚém ali com uma 
lanterna ou com uma luz bem forte - um spot- e metralha
doras em cima. 

Tivemos um encontro do Parlamento·LaiiriO-Americano 
com o Parlamento Europeu em que se perguntava: já que 
os senhores querem proteger o agricultor- e acho natural 
que os senhores assim o façam, o Brasil' não faz assirri, Por 
isso, tem essa explosão que vem do campo para a cidade 
e, talvez, um dos maiores êxodos que conheço na histó:i"ia. 
é o êxodo rural para as capitais, criãndo o que está criando, 
o que não se precisa aqui descrever: os rios_, _são pauto~,_ be:lo 
horizontes da vida, todos ... Questionamos justamente óParia
mento -por que, em vez de se conceder subsídio ao produtor, 
não se fez ao produto, pois assim haveria competição. 

Aflrmei aqui, eril outra oportunidade, que competíamos 
na questão do aç_úcar, matéria essa a qu_~ ~eria- interessante 
se referir, visto que a indústria do açúcar é uma das poucas 
opções da agricultura nordestina que pode prosperar. __ 

Mencionei que, na França e ila Itália, o~subsídio ao áçúcar" 
é da ordem de 75%, quando o Embaixador Paulo Tarso Aecha 
de Lima afirmou que, na Inglaterra, chega a 92%. É oportuno 
fazer alusão a isso agora porque o PresícieD.te do Barico dO 
Brasil foi processado por seis Parlamentã.res - evidente~ 
mente, dos heróicos- por haver cometido o Cfilne de liberar 
empréstimos ao setor sucroalcooleiro como garantias extraor
dinárias, além de juros de 12% que, para a agricultura, a 
meu ver, são juros confiScos. · 

Quando se iniciou a Primeira rodada dO -G A TI', o subsídiO 
concedido à agricultura na Europa alcançava a cifra de 150 
bilhões de dólares ao ano, contra 357 bilhões no ano passado. 
Enquanto isso, continuamos a discutir o's detalhes. 

Feitas as observações necessárias, indago de V. Ex• se 
não está na hora de o Brasil ter também um Ministério de 
Comércio Exterior. Não faço, inicialmente, nenhUma crítica 
aos membros do Itamarati, mesmo porque não tenho rega
teado nem poupado elogios à formaçãO dos profissionais-da
quela. Sou membro da Comissão de Relações Exteriores, e 
todos os que por lá passaram são testemulthas do apreço e 
do respeito que esta Casa tem pela formação do pessoal diplo-
mático. --. - o -

Essa propositura, Sr. Ministro, não vem a propósito das 
rodadas do GA TI', mas remonta há dez oU quinze anos. Ob
servo que, todas as vezes que se trata de termos políticos, 
o Brasil sai-se muito bem. Entretanto, na questão de negócios 
propriamente dito, das trocas, ou jogamos pu-ra- e simples
mente para que os empresários fiquem à disposição do mer
cado internacional e dos grandes parceiros internacionais, que 
tem um poder de barganha muito forte, ou -senão discutimos 
aleatoriamente e a situação continua como está. - --

v. Ex• se referiu à rodada final do G A TI. Vamos crista-
lizar esse sistema de subsídio? - --

Fiz alusão à Europa, aos Estados Unidos, onde toda a 
agricultura é subsidiada. N_o Japão, ainda mais, bem como 
na China Comunista. Aqui,-no entanto, segundo os econo
mistas -e vivemos a era dos economistas -temos que com
petir. Todos os países ao mundo subsidiam, enquanto nós 
competimos. Nessa negociação continuaremos a nOs abaixai, 
principalmente na questão agrícola? 

6 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Tem a palavra 
o .Sr. Ministro Celso Amorim. 

O SR. CELSO AMORIM- Nobre Senador, em primeiro 
lugar, eu gostaria de agradecer as palavras elogiosas a minha 
Casa. Como V. Ex~ sabe, sou um diplomata de carreira. De 
modo que fico muito satisfeito, desvanecido com as observa
ções de V. Ex• sobre a qualidade do pessoal diplomático. 

Com ielaçáo aos pontos mencionados por V. Ex•, no 
que diz respeito à criação do Ministério de Comércio Exterior, 
evidentemente, esse é um julgamento que eu, necessariamen
te, sou suspeito para fazer. A única coisa que poderia dizer 
claramente a V. Ex~ é que, se algo tem garantido a continui
dade das políticas de negociação brasileiras no exterior. em 
matéria comercial, é justamente o fato de que está no Itama
rati, que tem, a despeito das grandes oscilações por que por 
vezes passa o cenátio nacional, mantido uma certa linha de 
defesa permanente do interesse brasileiro. 

V. Ex• mencionou, por exemplo, que estamos nos abai
xando, abaixando, abaixando. Se V. Ex~ me permitir, discordo 
dessa avaliação. 

O SR. RONAN TITO -V. Ex• discorda, porque é 
um diplomata; eu discordo_ de V. Ex•, porque sou um agri
cultor._ 

O SR. CELSO AMORIM - Se me permite completar 
o pensamento, a liberalização das nossas tarifas foi feita unila
teralmente. Não estou defendendo o que foi feito. Não estou 
defendendo, mas não foi no processo de negociação interna
cional que isso ocorreu. Foram decisões unilaterais- certas 
ou erradas- tomadas pelo Governo brasileiro e pelas autori
d~des da área económica. Não foram tomadas pelo ltamarati. 

O SR. RONAN TITO'- E a questão dos subsídios? 
O SR. CELSO AMORIM- Eu teria muito prazer em 

discutir com V. Ex\ ou melhor, em trocar idéias com V. 
Ex~, de maneira mais aprofundada, sobre a rodada uruguaia. 
Creio que seria Oportuno, uma vez que o tema é complexo 
para eu tentar reduzir em duas ou ·três palavras. Obviamente, 
não estamos satisfeitos com Os termos de conclusão da rodada 
úi'uguaia na parte agrícola, justamente pelos fatos qu"e V. 
EX• apontou, porque há ainda grande margem de subsídios, 
permitida aos países. Mas não temos condições financeiras 
e económicas de _dar os mesmos subsídios. O que vemos na 
rodada uruguaia é um início de disciplina num setor Onde 
não havia disciplina alguma. 

Por exemplo, vamos tomar o caso de subsídios à expor
tação, que são os que mais afetam diretamente o Brasil no 
me~cado interna~o~al, no caso da soja e frango. 

Pela primeirã vez, haverá um compromisso - não de 
eliminação, infelizmente, como desejávamos- pela primeira 
vez, de redução de subsídios de exportação, ao longo de seis 
anos. Tata-se de um compromisso relativamente modesto, 
mas que se poderá prolongar depois. Então, o acordo que 
vemos no texto ~rícola da rodada uruguaia é modesto, efeti
vamente, mas é um início. Pela primeira vei, tOma-se conheci
mento do fato não só dos subsídios, mas de todas as outras 
medidas protecionistas. Por exemplo: a famosa Variable Levy, 
da Comunidade Européia, que praticamente impede a entrada 
de qualquer produto agrícola. Pela primeira vez, isso· está 
sendo objeto de disciplina. Então, certamente, não se trata 
do acordo ideal mas é o iníciO de um acordo, e esse acordo 
foi fiiitO-de negoci3ção de 108- Países. Não foi umã negOciaç-ão 
que o Brasil levou sozinho; fizeram-no muitos países com 
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iflteresse similar ao nosso, que também não ficaram totalmente 
satisfeíto. Mas veja bem: pela própria reaçáo que se perêebe 
na França, na Comunidade Européia, os subsldiadores tam
bém não estão satisfeitos. Portanto, como enr todo processo 
negociador, não se ganha tudo, mas alguma coisa se consegue. 
Creio que isso seria - -diganios- o esse-ncial que eu poderia 
dizer a V. Ex\ neste momento. _ __ 

O SR. RONAN TITO- Mas V. Ex• diz- e com razão 
- que não há satisfação da parte dos agricultores da França 
e de outros países, como da Espanha. Acontece que eu não 
me imiscuiria e nem pretendo que o Brasil vá se intrometer 
no mercado interno deles. A questão é apenas sistemática: 
ao invés de se dar o subsídio ao produto. deve se dar sub,sídio 
ao agricUltor. É só uma sistemática. Definir o quanto é proble-
ma de política inte-rna -deles. _ 

Com essa sistemátiCa, não temos a·m:rruma possibilidade 
de competir. V. Ex~. diz: "porque nós não temos questões 
financeiras .... " Acho que _não temos_condições negociais. 
Condições financeiras temos, sTm. Não -temos é condições 
negociais. . 

O SR. CELSO AMORIM -Si~Senador, estou de pleno 
acordo com V. Ex• em relação à Conveniência de se passar 
o subsídio do produto para o prodUtor. Isso é justamente 
o que a Comunidade Européia está fazendo para se adaptar 
às novas regras da política agrícola comum que, por sua vez, 
tem que se ajustar- ao que for negociado no GATL De modo 
que estou de pleno acordo com V. Ex~ sobre -este assunto. 
Não sou especialista em agricultura, mas, vendo pelo ângulo 
internacional, V. Ex~ tem absoluta razão. O grau do que somos 
capazes ·de fazer é outra questão que não tenho condições 
de definir. 

O SR_ PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Satisfeito, Sr. 
Senador? (Assentimento do Senador.) 

Infelizmente, Sr._ Ministro _Celso Amorim, quero dizer 
que se o PC escapar a culpa não é do senhor, um~ vez que 
o estamos sabatinando e muito. Tambénl, quem mandou que 
V. Ex•. tivesse o preparo que tem. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador .Josaphat _Marinho, 
que também deseja fazer uma inte~venção. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO~Sr- Presidente, eu dese
java fazer uma indagação, mas o nobre Ministro esclareceu 
que disporia de mais 10 minutos. Esses 10 minutos já transcor
reram. De maneira que eu não quero tomar .... 

O SR. CELSO AMORIM- Não, Sr. Senador, por fa
vor ... 

O SR. JOSAEHATMARINHO-Era apenas paraformu
,lar a seguinte indagação: V. Ex~ se referiu, Sr. M:inistro, aos 
problemas já existentes. Mencionou, expressamente, com re
lação aos Estados Unidos, o problema relativo ao papel e 
celulose. Há os compromissos que decorrem do documento 
do GATT. Eu indagaria, na medida em que lhe for possível 
explicitar, quais são as manifestações, as reivindicações, as 
objeçõe_s que os ·países desenvolvidos estão formulando a res
peito da nossa Lei de Patentes. 

. O SR. CELSO AMORIM -Os que têm formulado, de 
maneira mais clara, são, sobretudo, os Estados Unidos. Têm 
surgido, eventualmente, observações, também, de outros paí
ses como a Alemanha, principalmente, países. que têm grande 
interesse na indústria químico~_farmac_êu~ica. Mas o que eu 
diria é que os outros_ países interessados, aí, eu incluiria a 
Alemanha, a Suíça, a França etc, se dariam, creio eu, por 

satisfeitos se a nossa legislação se adequar ao texto do que 
foi negociado na Rodada Uruguai- e ela já é muito próxima 
disto. Como eu disse, há dois ou três pontos onde há uma 
certa am.bigüidade e onde há margem, talvez, para negociação. 
Então, na realidade, eles se dariam por satisfeitos com isto. 

No caso dos Estados Unidos, eu tenho a impressão de 
que as reivindicações vão além porque, como eles obtiveram 
mais em negociações bilaterais com a China Popular, com 
o México_ e com outros países, eles têm uma expectativa tam
bém m~ior. Daí ç "_f~to de eu dizer que se nós tivermos uma 
maior aproximação ao texto negociado no GA 1T a força mo
ral para resistir a qualquer pressão aumenta, porqu·e é um 
texto negociado por 108 países; afinal de contas, países que 
incluem os Estados Unidos, mas que incluem a Índia, o Japão, 
a C:O_réi~, aAustrá!i?., ~nfim, 108 países do mundo. Enquanto 
que ~e a nossa legisl?ç~o estiver muito afastada disto, a nossa 
capaçidade de resjstêncja, inclusive de Ievar o assunto ao 
GATT, na hipótese.de retaliações, fica diminuída. 

Corilo pontos_ eSpecíficos, eu diria que um deles, por 
exemplo, a questão da importação paralela, como está no 
projeto atual, é uf# t~~to que talvez pudesse ser objeto, mas 
istç já não me coinpete julgar. Isto ,competirá aos senhores, 
mas penso que é um texto que talvez, mesmo do ângulo brasi
leiro, pudesse ser r'evisto, não para ser eliminado, mas para 
ser colocado dentro de certas circunstâncias. 

' A'questão dafabricação local, que é um ponto essencial 
paf~ nós, segund!)_ entendo, é um ponto que, certamente, 
gerará dificuldades ainda com os Estados Unidos. Mas como 
a cláusula a este respeito, no acordo do GAIT, é uma cláusula 
ambígua, eu acho que, ainda assim, nós teríamos uma boa 
base de argumentação, e evidentemente que contra a força, 
em última instânciá, 'não cabe argu111entos. Nós teremos uma 
boa posição até paryJ; levantar o caso no Conselho do GAIT, 
se ~sto ocorrer. O ideal, repito, é evitar que isto ocorra, aproxi
mando, tanto quanttqJoSsível, a nossa legislação de um texto 
que· foi acordado entre 108 países e do qual dificilmente o 
Brasll poderá ficar-_de fora. _ _ _ .. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO_:_ Muito obrigado a 
V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência 
esclarece que o Embaixador Rubens Barbosa continuará co
nosco, e é Um conipromlsso das- Mesa dos trabalhos, que 
tem a participaçãO ilustre do nobre Se,nador Gilberto Miranda 
~ pela Comissão de Assuntos Económ-icos - e do nobre 
Relator Elcio Alvares, de que nós cumpriríamos esse roteiro 
mínimo. 

Nós agradecemos a presença do Ministro de Estado das 
1Relações Exteriores, Celso Amorim, e a s_ua eXposiçãO. 

O nobre Embaixador Rubens Barbosa permanecerá no 
recinto. - -

Convidamos o Dr. Francíscó Alberto Teixeira para assen
tar-se ã mesa, pois terá uma visão melhor para as intervenções. 
O.Dr. Francisco Alberto Teixeira é Presidente da Associação 
da Indústria Farmacêutica no Brasil. 

A Presidência esclarece que, por decisão da Mesa, cada 
expositor terá um tempo de 15 minutos. 

O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA- Sr. Presi
dente, para efeito de ilustração, se fosse possível, eu pediria 
para mostrar algumas transparências que preparei especial
mente para a ocasião. 

O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva)- Pois não. 
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O SR_ FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA- É uma 
honra poder estar presente, aqui, na Comissão e poder trazer 
o ponto de vista da interfarma. _ 

Seguindo a orientação dada por V. Ex\ eu me permítí 
confeccionar um documento, especialmente para esta situa
ção, e passo às suas mãos como a posição oficial da interlafma. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado. 
O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA- Eu havia 

estruturado a minha apresentação em duas cápsulas básicas: 
uma, é a suposição dos pontos da interfarma. E para ser 
bastante objetivo achamos que o projeto que vem da Câma~~. 
PLC 115/93, traz muita evolução e elementos bastante positi
vos, mas carece de algumas modificações. Então, vou me 
concentrar nessas modificaÇões e, se houver tempo - e aí 
conto com a orientação de V. Ex~ ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Esclareço a V. 
s~ que após os expositores e a palavra franqueada aos Srs. 
Senadores, voltará ao tema. --

0 SR. ELCIO ALVARES -Sr. Pre$idente, permite-me 
uma intervenção? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Pois não, nobre 
Relator. 

O SR. ELCIO ALVARES- Quero dizer.a todos os pre
sentes, inclusive às entidades que estão participando de uma 
forma ou de outra, que o Rylator está abe:to_ à questão ~o 
memoriaL Se não for possível passar toda a 1dé13, eu gostana 
de receber memorial de cada entidade, porque vamos demo
cratizar ao máximo o debate. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sariva) -Inclusive acaba
mos de receber agora o que nos foi passadc:> pelo Sr. Francisco 
Alberto Teixeira. -

O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA- Sr. Pre
sidente, eu gostaria de fazer uma pequena retificaçãó. Não 
sou Presidente da'INTERFARMA, mas sim, Vice-Presidente 
Executivo, e a represehto~ __ _ . . . 

Se houver problema com as transparências farei a apre
sentação sem as mesmas. (Pausa.'. 

Os aspectos :~ssenciaíS, no ~onto de _vista da INTER
FARMA, são cim~o áreas às quais gostãríamos de ver. O 
projeto tramitou na Câmara, e foi melhorado, em nosso ponto 
de vista, aqui no Senado. Primeiro, examinarei cada um desses 
pontos: a proteção da biotecnologia; a exploração das patentes 
pela fabricação local ou por imt?ortaçã~; as licenças co~pul
sórias, que entendemos que seJam aplicadas ao mecamsmo 
duro, e devem sei' aplicadas apenas em situações excepcionais; 
as importações paralelas e. por último, a proteção dos produ
tos não introduzidos no mercado t•rasileiro, coloquialmente 
denominado pipeline. 

Entrando diretamente na -qucstãü da biotecnologia, pens? 
que há um:a !Jnanimidade geral, n~s pessoas que leram e parti
ciparam do projeto que tramito~ na Câ~ara dos _Depu~ados, 
que a redação é confusa e tírnid&.. Havia uma mtençao de 
se dar a proteção patentária aos microorganismos, tnas a re~a
ção foi feita para dar impressão de que não há essa proteçao, 
Portanto, usando até a linguagem de um parlamentar, membro 
desta Casa, essa redação deverá circunscrever o seu po~to 
focal de interesse ao enriqUecimento dos advogados especia
listas, que certame.nte irão debater à exaustão esse tema. 

NÕssa propOsição que, aliás, const-a no--doCumento que 
acabo de distribuir ã Mesa, recomenda emendas específicas 
para corrigir esses pontos. Gost~ríarnos de ter proteção a 
todos os tipos de microorganisrnos, alterados por engenharia 
genética ou ainda fruto de qualqu~r outro processo biotecno
lógico, corno fermentação, etc._,_ incluindo todos os tipos de 
microorganisrnos, incluindo a proteção para anticorpos e alte
rações por DNA recombinante. Obviamente não queremos 
proteção de nada que não seja modifiCado pela proteção do 
homem, ·ou sejã, é condiçãO espedfica para o patenteamento 
de um microorganisrno, que ele seja redesenhado e redefinTdo 
para que tenha uma função completamente diversa daquela 
que foi estabelecida pelo seu estado natural na natureza. Não 
estamos falando em rnicroorganismo isolado, mas e!?tamos 
falando em microorganismo geneticamente _-trã.nSforrnado. 

A transparência seguinte é O nOiSo sigufld-o ponto, a 
- questão da exploração da patente. Vamos voltar ao conceito 

univerSal da patente. A patente consiste em um contrato de 
risco que o inventor faz corri a Sociedade. O risco que o inven
tor corre é o de divulgar a sua invenção, pois ele poderia, 
perfeitamente, mantê-la em sigilo; caso a mantivesse em sigilo, 
embora corresse alguns riscos, a -comunidade não se benefi
ciaria com o desenvolvimento científico contido nessa patente. 
Portanto, a disposição que o inventor tem de revelar seu inven
to em toda sua extensão, inclusive colocáwlo à disposiç_ão da 
comunidade para questionamento quanto- à sua novidade -ou 
oríginalidade, inclui direitoS incontestáveis. Esses direitos &ão 
de que ele decida se a fabricação será por ele próprio ou 
através de um licenciamento; se esse licenciamento seria exclu
Sivo ou não, se seria fabricado em um ou mais locais de fabri
cação e, por fim, se o abastecimento seria por via de fabricação 
local ou por importação. Portanto, o inventor tem o direito 
de dispor de sua invenção da melhor maneira que lhe aprou
ver, durante o prazo da patente. Lembramos que a contra
partida da concessão da patente não é a obrigação de fabrica
ção, mas sim a revelação completa da novidade inventada 
para benefício de toda comunidade_. 

A próxima transparência trata da questão das licenças 
compulsórias. Como disse anteriormente, são mecanismos du
ros- e _que devem ser usados apenas em casos extremos, como 
calamidades públicas, emergências nacionais- enquanto du
rarem essas situações -ou por comprovado abuso de poder 
económico, declarado em sentença judicial, cabendo recursos 
com efeito su.o;;pensivo até a d~cis_ão final. 

Nós ternos, no projeto que está tramitando nesta Casa, 
sete casos de licenças compulsórias que eu consegui detectar 
dentro do texto, e alguns deles fundamentam-se, a nosso ver, 
em casuísmos ou conceitos totalmente subjetivos _corno; a 

-questão do exe~cício abusivo --:- ~em ~efini~ ? q~e sej~ :xe_r
cício abusivo - em que a deçtsao fica suJeita a aprecmçao 
de urna autoridade administrativa, e não havendo efeito sus
pensivo dessa decisão, achamos que é urna posição _extrema
mente forte, em se tratando de confisco de propnedade; a 
falta de fabricação no território brasileiro; a questão de não 
satisfazer as necessidades do mercado, também as chamadas 
'raz6es de interesse público, que não sãO definidas; os pro~utos 
farmacêuticos, que são produtos extremamente ligados ao in
teresse publico. ~Erttão, dessa manei~a seria extrem~men:e 
fácil conseguir uma licença compulsóna, alegando razoes nao 
definidas de inr~resse públíco. 

Consideramos que a questão da dependência de patentes 
tem um conceito bastante subjetívo. Dizer qUe uma patente 
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representa, em relação a uma antetior;-um substancial pro
gresso técnico é um conceito tofaliU.ê:illC-SUbjetívo. 

· A questão das importações paralelas, a nosso ver, ofen
dem também o direito do inventor de determinar a maneira 
que lhe pareça mais conveniente ou racional de explorar o 
seu invento. Além disso, elas podem legitimar a importação 
de produtos originados por licenças-compulsórias no exterior. 

Como se sabe, as legislações locais têm características 
diferentes. Portanto, a qualidade dos direitos do inventor I). um 
determinado país, não necessar_i_anlente, correspondem aos 
mesmos direitos que têm em outró país. _podem, inclusive, 
destruir um licenciamento exclusivo por parte de um inventor 
a um produtor nacionãl e tambéll!_ favorecer o dumping. 

O quadro seguinte é muito importante põrque ~:r.plica 
um palavrão - desculpe -que tem sido utilizado recente
mente. Tentamos, por diversas vezes, encontrar urna termino
logia mais adequada, mas náo conseguimos sair desse concei
to. Ele se chama pipeline, que signifiCa_urii pi-Oduto em fase 
de desenvolvimento, incluindo nesse desenvolvimento o lança
mento, inicial ou em fase de teste, em um ou dois mercados 
que não o mercado que estávamos analisando, no caso o mer
cado brasileiro. _ -

É importante dizer que o ciclo de vida cte um produto 
farmacéutico tem quatro caminhos totªlmente independentes. 
O processo_ da patente é completamente diferente e indepen
dente do processo do desenvolvimento e do processo da autori
zação para a corrtetCüi.lização desses mesmos medicamentos. 

'· É importante dizer que a patente é concedida num estágio 
rri.uito inicial, geralmente entre dois e três anos, desde a inven
ção desses produtos. A patente, como sabemos, procura ape
nas a definição da novidade e da aplicação industrial desse 
produto. Não procura aspectos sanitários, ou Se o produto 
é adequado ou não para o consumO. Isso é avaliado por autori
dades totalmente desvinculadas daquelas que concedem a pa
tente. 

Esse perfodo de desenvolvimento, portanto, (que está 
na segunda e terceira colunas) leva em média doze anos: 
nove anos e meio pelo processo de desellvÕlvirnento propria
mente dito, ou seja, preparação de ensaios pré-clínicos e clíni
cos e mais três anos e meio adiciorials~ que representam a 
quantidade de tempo que as autoridades sanitáriaS precisam, 
para dar finalmente uma autorização para que esse produto 
seja comercializado. 

·,Portanto, a questão do pipeline é extremamente impor
tante para nós. A Vida útil de um produto farmacêutico não 
é de vinte anos, nem de dezessete. anos, que seria mais ou 
menos o tempo médio que um produto de qualquer outro 
setor teria em termos de vida útil, caso não fossem necessários 
os exaustivos testes e ensaios clínicos a que temos que nos 
submeter por causa da natureza do nosso produto. 

Portanto, a vida útil de um produto farmacêutico é-de 
apenas oito ·a-nos- no ·paíS de origem Porque, nOrmalmente; 
as outras autoridades sanitárias, que não as do país que deu 
a primeira licença, exigem dois ou três anos adicionais para 
concluírem os seus estudos. 

Portanto, no momento em que a noSsa lei entrar em 
vigor, vamos ter diversos produtos nessa fase de desenvol
vimento. Alguns desses produtos podem até estar já termi
nados, mas não introduzidos ainda no mercado brasileiro por 
razões as mais diversas. Uma delas, talvez até a mais freqüen
te, porque o seu registro estaria retido ainda para exame 
no Ministério da Saúde no Brasil. Então, é um motivo total
mente alheio a nossa vontade. 

Entendemos que a lei deveria ter um dispositivo transi
tório que desse urna proteção imediata a esse produtos que 
ainda não existem no mercado brasileiro, mas que estão já 
com a sua patente concedida e, eventualmente, introduzidos 
em um ou outro mercado pioneiro~- ---- -

A estimativa de quantidade desses produtos, conforme 
o último trabalho que vimos, que foi a Script Review de 1992, 
é de que haveria cinco mil compostos de oitocentas empresas 
diferentes cobrindo duzentas e trinta e sete classes terapêu
ticas. Daí é importante, no caso específicO da indústria farma
cêutica, que haja um dispositivo bastante claro de proteção 
a esse pipeline. 

O projeto que atualmente tramita é bastante restritivo, 
admite o pipeline, mas a extensão de proteção dos produtos . 
aí incluídos é bastante limitada. Ele elimina totalmente a possi
bilidade de registres--de paterites de produtos cuja patente 
já ~enha sido concedida. A patente é concedida na fase inicial 
do desenvolvimento' do prOduto farmacêutico. Portanto, a 
maioria absoluta dos produtos que estarão disponíveis para 
o mercado brasileiro, ou estarão ainda no processo final de 
desenvolvimento, não seriam -protegidOs pela legislação. En
tão, nóS achamos que esse ponto tem que ser corrigido para 
que possa haver uma transição bastante suave e justa. 

Pipeline não é retroatiVidade. Não se trata de prejudicar 
direitos adquiridos. Todos os produtos já existentes no mer
cado brasileiro não serão afetados por essa legislação. Trata-se 
apenas de concessão de um direito para produtos que ainda 
não foram introduzidos no mercado. 

A proteção, lembro, é só pelo prazo que restar da patente 
no país de origem. Não significará uma proteção de vinte 
anos, mas sim a_ proteção que restar na patente original do 
produto. 

Se isso não acontecer, a nova lei pennitiria a imitação 
de todos os produtos novos da indústria farmacêutica, alguns 
nem prontos ainda. 

A aprovação de uma lei de propriedade industrial mo
dema trará benefícios pãrã o Brasil. Apesar de a discussão 
estar emocionalmente comprometida pela questão das retalia
ções bilaterais, pela questão das disputas no GA TI, eu gosta
ria de lembrar que o mais importante na legislação de produto 
industrial- e essa é a preocupação, tenho certeza absoluta, 
dos Srs. Senadores- na aprovação de uma lei que seja boa 
para o Brasil. 

Eu me permitO lembrar algumas vantagens: patente ga
rante investimentos priVados em pesquisa. Quando eu digo 
"garante". _eu não digo que necessariamente será o único 
fator que venha a trazer investimentos ·em pesquisa para o 
nosso Brasil. Evidentemente, há outras condições macroeco
nÓmicas que tém que ·ser v·encidas para que isso ocorra, mas, 
na realidade, essa é a condição básica. 

Mesmo que tenhamos condições políticas e macroeco
nômicas favoráveis, investimentos privados em pesquisa s6 
são concedidos, de um modo geral, se houveruma_certa garan
tia, por parte do investidor, de que o resultado de seus investi
mentos teriam uma possibilidade de retorno, possibilidade 
essa garantida por um direito a uma patente de produto conce
dida ao fruto da sua pesquisa. 

A imitação, ao contrário do que se pensava nos anos 
40 e 50, não gera tecnologia, mas indústrias não inovadoras, 
como é o caso- do setor farmacêutico brasileiro. Nós temos 
muitas indústrias, algu!!J.aS importantes, a_ rnai()ria absoluta 
sérias e competenteS, mas que, infelizmente, não têm caracte
rística inovadora. 
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As empresas multinacionais estão racionalizando os seus 
custos e, cada vez mais, abrem centros de pesquisas fora de 
seus países de origem. O -Brasil seria uma opção magnífica. 

Nós estamos, hoje, pelo fato de não reconhecermos pa
tente, nos auto-excluindo dessa possibilidade. A patente in
centiva parcerias e transferências de tecnologia. Já estamos 
vendo nos países que mais reconheceram patentes a formação
de empresas novas com parcerias- na fiália, há muitos casos; 
no Chile, já está começafido a haver-, o que é muito imPOr
tante para o acesso mais rápido às últimas np\_"idades_ terapêu
ticas. 

É claro que há um receio por paFte das indústrias mais 
inovadoras em lançarem os seus produtos mais recentes em 
mercados que não respeitam a questão da propriedade intelec
tual. Isso fará com que as empresas nacionais Optem- porque 
o caminho da pesquisa não é o único caminho da indústria 
farmacêutica- pelos três caminhos geralmente ~eguidos pelo 
setor farmacêutico: indústrias inovadoras, no caso, de pesquisa 
origínal; indústrias associadas, em que haveria uma associação 
inicial em termos de comerciais e de pesquisa, que posterior
mente passaria a haver o inverso; e pesquisas iniCiadas no 
Brasil e desenvolvidas em outros países. E, por fim. as empre
sas produtoras de genéricos que têm o seu papel muito impor
tante na sociedade brasileira e que poderiam se concentrar 
em fabricar todos aqueles produtos que anualmente têm a 
sua patente vencida, passam a ser de domínio público e estarão 
automaticamente ao acesso desses produtores de genéricos,
que, sem terem a necessidade de fazer investimentos de altís
simo risco, como a pesquisa farmacêutiCa, pOderão produzir 
esses medicamentos genéricos a custo bem mais baixo. 

A patente favorece e fomenta a pesquisa de medicamen
tos para ·curas de doenças endémicas no País. Não estamos 
fazendo nenhuma pesquisa, a não ser alguns projetes que 
têm sido desenvolvidos no Fundação Oswaldo Cruz e na Uni
versidade de Campinas, mas estes são esforços eXtremamente 
tímidos em relação à comunidade internacional. 

A flora brasileira está aberta, é rica e abundante. Fala-se 
muito que corremos o risco de alguém pegar uma planta brasi
leira, levá-la para o exterior e requerer patente. Lembro, 
novamente, que patenteamento só é válido para produtos 
que representem uma modificação sObre o seu estado natural. 
Portanto. se temos hoje essa flora abundante, por que não 
a pesquisamos? Deve haver alguma razão. Por que as indús
trias nacionais e internaCiOnais não fazem pesquisa'? Porque 
não há, evidentemente, garantia de possibilidade de retorno 
de investimento. -

Precisamos estimular a cooperação universidade-empre
sa, como existe hoje nos Estados Unidos e na Europa, em 
que as universidades cada vez mais estabelecem os seus: depar
tamentos de patente e de transferência de tecnologia e são 
elas mesmas que procuram parceria com as empresas p-rivadas 
para poder comercia1izar suas invenções, criar receitas de 
royalties e receitas alternativas para os professores e univer
sidades. 

E, por flm, impedinios um grande problema que tem 
nos assolado mais recentemente: a evasão de cérebros e divi
sas. Se pudéssemos atrair nossos melhores cientistas para per
manecerem no Brasil, com certeza, muito rapidamente, tería
mos inserido o nome do nosso País entre os países que mais 
inovam. 

j Enfim, esses são os principais pontos que a INTERFAR
MA tinha para colocar. 

Sr. Presidente, eu ainda tinha um assunto para apresen
tar, mas, para benefício do debate,_considero encerrada minha 
exposição. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado 
Dr. Francisco. 

O SR. ELCiO ALVARES - Sr. Presidente, peço a . 
palavra, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala
vra ao nobre Relator. 

O SR. ELCIO ALVARES - Eu gostaria de avisar aos 
eminentes colegas senadores que todo esse debate vai ser 
transformado em um documento a que eles terâo acesso para 
eféito de exame. 

Acabo de falar com o Líder Mário Covas que, depois 
da parte de audiências públicas. vamos fazer um esboç-o de 
parecer que será discutido pelas lideranças e Senadoi-es inte
ressados na matéria para tentarmos, então, uma redação unifi
cada. 

De sorte que, qualquer intervenção, qualquer palestra 
que for feita se transformará em um documento que, posterior
mente, será encaminhado a todos os Srs. Senadores, inclusive, 
aos Senadores ausentes, para S. EXis tomarem conhecimento 
desse projeto de patentes, tão importante para o nosso País. 

O SR- PRESIDENTE (lram Saraiva)- Além do parecer 
de V. Ex•, o relatório também será discutido nos dois plen'á
rios. 

O SR. ELCIO ALVARES -A-idéia é, inicialmente, 
realizar debates nos dois plenários: na Comissão de Assuntos 
Económicos e na Comissão de COnstituição e Justiça. Após 
a discussão no plenário das duas Comissões, haverá uma reu
nião das lideranças, juntamente com os Senadores interes
sados, para tentarmos um parecer consensual. 

O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA- Sr. Pre
sidente, V. Ex~ permite-me: aqui está uma cópia das transpa
rências que usei e que pretendia utilizar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado. 
Passo às mãos do ilustre Relator, Senador Elcio Alvares, a 
cópia das transparências. 

O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA~ Sr. Pre
sidente, eu fico à disposição da Comissão para perguntas? 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Exato, porque 
temos ainda dos debatedores. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, desejo fazer 
uma sugestão já que o Senador Ronan Tito, com a sua veemên
cia, nos chamou à realidade. Temos aqui um período de tempo 
em que a palavra é facultada aos Senadores. Mas, para não 
perder a atualidade do debate, seria melhor que houv_esse 
a intervenção dos Si"s. Senadores. 

-Havia um prazo aqui- palavra facultada aos Senadores 
presentes. Mas, dentro da linha do nosso Regimento, facul
tada a palavra, poderia ser feita a pergunta imediatamente 
e eliminaríamos este horário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - É que não tem 
nenhum inscrito. Estou com as iri.Sc-riÇões abertas e não há 
nenhum inscrito. 

O SR. ELCIO ALVARES - Mas, se houver algum 
Senador que queira fazer uso da palavra ... 



~~- ---~- ~ ---

Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta:feira 19 10657 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala
vra ao Dr. Kurt Politzer, Presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Química Fina. 

O SR. KURTPOLITZER- Sr. Presidente, Sr. Relator, 
Srs. Senadores e demais presentes; agradeço a oportunidade 
de poder expor a posição de um considerável segmento da 
indústria nacional em relação ao assunto em pauta. 

Passo a V. Er o texto da minha exposição.-
Gostaria de fazer algumas CQnsiderações de caráter básico 

sobre o conceito de patente e as preocupações que ele gera. 
A maior preocupação, internacionalmente. e também está 
em nossa Constituição, é que o conceito de propriedade- não 
é absoluto. É um conceito relativo~ sujeito aos interesses da 
sociedade, aos interesses sociais. QUéfdizer, nãO há um abso
lutismo da propriedade. Isso precisa ser levado em conside
ração independente da legislação que se adote. 

Outro aspecto fundamental é que havendo- essa relação 
entre propriedade e interesses da sociedade é preciSo analisar 
qualquer projeto levando em conta esses interesses da socie
dade. Ê isso que procuraremos fazer nestes poucos mihutos 
que nos são dados. 

Há um conceito hoje internaciOnalmente aceito: só há 
desenvolvimento, progresso sustentado por longos períodos, 
em qualquer país, se houver um amplo desenvolvimento tec
nológico no país. A tecnologia hoje é um fator fundamental 
de desenvolvimento; não se concebe mais- desenvOlviffiento 
sem avanço tecnológico. 

Esse aspecto precisa ser analisado, quer dizer, a legislação 
que se propõe, fomenta o desenvolvimento tecnológico? Ou 
não o faz? Constitui Um empecilho ou um incentivo ao avanço 
tecnológico e~ por conseguinte, ao progresso sustentado no 
país? 

Estudos mais recentes a respeito do impacto do desenvol
vimento tecnológico sobre o crescimento sustentado de um 
país, provém dos Estados Unidos e mostram, claramente a 
inter-relação entre atividades de pesquisa, tanto no setor que 
não visa lucro, quer dizer, nas uniVersidades, nos institutos 
de pesquisas oficiais; quanto do setor que visa lUCrO~ quer 
dizer, a empresa privada que pesquisa, a conjugação desses 
esforços e transferências dos resultados que se obtén1" no setor 
público, universidades-institUtos de pesquisa, para a atividade 
produtiva que coloca os bens à disposição da sociedade, consti
tuem o elo fundamentai para proporcionar o cresCimento suS
tentado por longos períodos. E é o extravasamento daqueles 
aspectos não apropriáveis através de patentes ou de segredos, 
aquilo que extravasa e que se torna do conhecimento público, 
que é o ponto fundamental para sustentar o desenvolvimento 
de um país, tanto o crescimento puramente económico, quanto 
o progresso social. 

Esse é um pontO aceito, hoje, claramente. Basta ver, 
por exemplo, que o congresso americano, baseado num estudo 
da OTA - Office of Tecnology Assessment *, declara que 
a tecnologia é o aspecto fundamental à competitividade de 
qualquer pafs. 

E-declara mais ainda:· que nenhum país q"ue não produza, 
e com competência, os bens poderá, por longos períodos, 
usufruir- desses bens. A produção local é fundamental e é 
o fundamento que sempre presidiu a concessão da exclusi
vidade que a patente proporciona. Quer dizer, a contraposição 
é dupla: é a produção - não apenas o- engaVetamento da 
idéia, mas sim a produção - e, segundo, a revelação do 

progresso efetuado a fim de que a ciência e a tec-nologia conti
nuem a progredir. 

Eu gostaria de projetar um quadro, que procura sinte
tizar, de forma'esquemática,·o-que acabei de dizer. Ele procura 
mostrar aquilo que eu disse, _de forma muito resumida, e 
que nesse quadro mostra claramente, com base em publicações 
do MIT, em publicações da OTA, que é um órgão do Senado 
dos Estados Unidos. São publicações de grande peso. 

Então, de_p.tro dessa perspectiva, aceito este fato, o que 
me proponho é analisar, de forma bastante sucinta, alguns 
dos pontos que o projeto de lei que vem da Câmara apresenta, 
em face de aspectos que são considerados fundamentais ao 
interesse do País. É o que procuro fazer nesse outrO quadro, 
que vou projetar. 

O que se procura mostrar é, em primeiro lugar, que é 
preciso- verificar que a chamada nova lei de patente não é 
bem uma nova lei; há uma idéia bastante comum de que 
o Brasil não possui lei e que agora é que está adotando uma 
legislação. Não é verdade, temos o Código de Propriedade 
Industrial e o que se propüe agora é apenas uma cobertura 
de alguns aspectos que a lei atual não cobre, tais como: patente 
de produtos químicos- hoje a lei cobre apenas os processos: 
produtos farmacêuticos- a lei atual não cobre nem do ponto 
de vista de processo, nem do ponto de vista de produto; e 
produtos alimentícios - que a lei atual também exclui. 

Então, são esses aspectos que devemos analisar. O que
a lei atual não cobre e o que visa cobrir. 

Há uma série -de aliegaçOes que São feitas comumente 
de que a patente garante os envolvimentos da pesquisa. Infeliz
mente, isso não é verdade; se fosse assim, então, todos aqueles 
setores e_m que o Brasil adota patentes há muitos anos teriam 
um grande desenvolvimento científico· e tecnológico, teriam 
grandes atividades de pesquisas. Infelizmente isso não acon
tece. É que as razões para que haja pesquisa e desenvol
vimento no País são complexas e não estão_ baseadas no aspec
to patente. Tanto isso é verdade que há um estudo do Banco 
Mundial, que tenho aqui comigo, um estudo muito sério, 
que mostraAue, no caso dos países em desenvolvimento, não 
há nenhum trabalho, não há nenhum documento que eviden
cie a vantagem do ponto de vista de desenvolvimento tecnO
lógico em funçâo das patentes; não há. Nos países desenvol
vidos, sim. O que normalmente é citado é que a Itália, depois 
de adotar patentes, por uma questão de reconhecimento judi
Cial do assunto, tem evoluído. Mas a Itália é um país desenvol
vido, não vamos nos esquecer disso. Não comparemos a Itália, 
que é um país que tem universidades com milhares de anos 
de existência, COiii .o nosso País, em que tudo isso é recente, 

Então, essa comparaÇáó não serve, e o trabalho do Banco 
Mundial é bastante claro, explícito nesse particular. Não há 
conclusão possível. O que ocorre é _que o que a lei atual 
propõe cobrir, e que a anterior Dão cobria, são produtos de 
alto conteúdo tecnológicq:_produtos farmacêuticos, produtos 
químicos (princíp3Jmente do pOnto de vista de especialidades 
químicas), aditivos, catalisadores, produtos dessa natureza. 

Uma interpretação muito simplista é aquela que infeliz-
mente é defendida por alguns economistas nossos- inclusive 
ãlg:Uns que estão em cargos importantes no Governo_ - de
que o Brasil deveria simplesmente se abster de produzir produ
tos de alto conteúdo tecnológíCos, deveria importá-los e cOn
centrar-se apenas em produtos de baixo conteúdo te_cnológico. 
Isso parece uma tese muito interessante_. No entanto, ela é 
economicamente inviável, por um simples fato: os_produtos 
de baixo conteúdo tecriológico têm uma tendência de reduçãc-
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de preços internacionais; os produtos de alto conteúdo tecnoM 
lógico têm uma tendência de aumento de preços internacio
nais. As duas curvas trão cruzam, há uma discrepânCia e um 
gap cada vez maior entre exportação e importação, se nós 
adotássemos esta postura; o que é, obviamente, inviável. 

Voltando, então, ao caso específico, tem-se falado exclu
sivamente no campo farmacêutico, porque-é aí que o GovernO 
brasileiro tem recebido as maiores_ pressões da PMA dos Esta
dos Unidos, por que o que deseja a PMA? Deseja que o 
mercado brasileiro seja completamente aberto às empresas 
que produzam lá fora. E há uma racionalidade nisso: os produ
tos farmacêutiCos, hoje, são cada vez mais eficazes e em quan
tidades menores. De modo que uma unidade industrial, que 
naturalmente localizaria próximo ao centro de" pesquisa e de
senvolvimento, que está invariavelmente num país desenvol
vido, uma unidade produtiva próxima abasteceria, como abas
tece realmente, o mundo todo. E. não há nenhuma razão 
para que se estabeleçam outras unidades em outros países, 
muito menos em países em desenvolvimento. 

Se houver em outros países será em países desenvolvidos, 
usufruindo dos cérebros lá existentes. Infelizmente, o número 
de pesquisadores no nosso País é muito pequeno. Esse é um 
dos grandes problemas nossos, que precisamos atacar por ou
tros motivos. 

Há uma série de outros aspectos específicos que, infeliz
mente, como sou respeitador profundo do tempo, não vou 
poder abordar, mas estão no trabalho que entreguei e dizem 
respeito basicamente aos mesmos pontos que o represe-ntante 
da INTERFARMA abordou, embora a minha recomendação 
nem sempre coincida com a deles,_o que é óbvio: Por exemplo, 
só queria enfatiZar um aspecto: sendo o Brasil um país tecnolo
gicamente atrasado, como a CPMI desta Casa provou, nós 
temos duas atividades fundamentais: precisamos incrementar 
o trabalho de pesquisa endógena e precisamos comprar tecno
logia exógena. Quer dizer, nós precisamos -ver se o texto da 
lei incentiva o trabalho de pesquisa dentro do País e se facilita 
a compra de tecnologia exógena. Infelizmente, a minha avalia
ção mostra que isto- não ·ocorre;· não há este aspecto. Não 
havendo este aspecto, penso que um ponto fundamental que 
deve ser preservado é o da licença compulsória, porque não 
é que s.e queira exercer o direito de uma licença compulsória, 
o que se deseja é que õ detentor da patente, que não queira 
produzir no País, licencie alguém que o queira, a fim de que 
haja produção local. A finalidade não é obrigá-lo a produzir 
no País, realmente, é que alguém produza rio País; porque 
enquanto-não houver produção local não_há avanço tecnoló
gico, não há esse extravasamento para o "Pã'íS, qUe é funda
mental. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado, 
Dr. KlirL 

Concedo a palavra ao Senador Ronall Tito. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, quando pensamos 
em restringir qualquer atividade ou qualquer entrada de tecno
logia, gostaríamos que levássemos em conta que pertencemos, 
cada vez mais, a uma tentativa de união do MERCOSUL. 
Pergunto a V. S•: se o Brasil fizer uma legislação diferente 
da dos outros países que pertencem ao mesnio bloco, vamos 
dizer, mais restritiva, - nós sabemos que o capital não é 
covarde, mas resguarda -não poderia acontecer, por exem
plo, que essas unidades industriais inigrassem para um país 
em que houvesse uma legislação mais ab_erta, mais permissiva? 

O SR. KURT POLITZER- Obviamente, temos aí as
pectos subjetivos. A minha resposta terá que se basear em 
idéias subjetivas. 

O ponto fundamental para a instalação- de uma unidade 
fabril no País é o seu mercado interno. O merca-do brasileiro 
é cinco vezes maior que o mercado argentino em todos esses 
produtos. Então, existe uma tendência de a Argentina esperar 
que nós adotemos uma lei para, então, adotarem outra mais 
favorável aos interesses estrangeiros que estão em jogo. 

Enlretanto, acredito que não haverá tendência de se insta
lar, no caso farmacêutico, produções locais nem na Argentina 
nem no Brasil e muito menos no Uruguai ou Paraguai. Essas 
unidades permanecerão localizadas nos países de origem do 
desenvolvimento científico e tecnológico.-Quem São esses paí
ses? São os países desenvolvidos. Hoje, -~ grande maioria: 
das inovações no campo farmacêutico está nos Estados Uni
dos. Isso é um fato. Aproximadamente, metacle do que se 
faz no rri.undo é feito noS Estados Unidos,_porque as empresas 

. farmacéuticas inovadoras lá se localizam. 
Então, eu não a-credito que o fato de oferecermos ·_a máxi

mo de vantagens atrairá o capital. 
Temos que ter em mente, também, que esse protecio

nismo, ao qual V. Ex~~ e referiU numa intervenção anterior;. 
é muito mais rude do que parece. No caso dos produtos quími:. 
cos_, que se originam de produtos agrícolas - e nós temos 
várias produções no País -. nós temos uma inviabilidade 
de exportação para o Mercado Comum Europeu. Eu tenho 
exemplos em que realmente isto ocorre. Eles acrescentam 
o chamado elemento variável até o ponto em que tOrnam 
totalmente inviável a exportação brasileira. Esse elemento 
variável chega a mais de 100% de sobretaxas. Então, se não 
tivermos alguma proteção em relação ao nosso mercado, en
tregarmos o nosso mercado gratuitamente, nós estaremos en
tregando aquilo que nós temos de maior valor, que é a produ
ção dentro do nosso País. 

Muito obrigado. 

O SR. BENI VERAS - Dr. Kurt, o senhor poderia 
explicar melhor como funciona a mecânica da licença coll_l:pul-
sóriã.? --

0 SR. KURT POLJTZER- Senador Beni V eras, a mecâ
niCa da licença reside, basicamente, na idéia de que se alguém 
é detentor de uma tecnologia e não deseja produzir essa tecno
logia num determinado País - embora haja, no texto atual, 
uma obrigatoriedade da produção local, e há uma série de 
possibilidades de escapar dessa obrigação, tal como formulada 
- e _se_ houver um interesse _de alguém em fabricá-la local
mente, esse alguém deverá poder negociar uma licença, pagan
do ao detentor da patente um royalty. Caso não haja possibi
lidade de acordo, então haveria o aspecto compulsório de 
se dar essa licença a quem queira produzir neste País. Esta 
é a idéia básica. E como diss_e o Ministro na sua fala, esse 
assunto ficou "indeterminado nas negociações do GATT. Há 
flexibilidade de adotarmos licença compulsória como um ins
trumento fundamental. Vários países adotaram, e em várias 
épocas; o Canadá foi um dos Países, assim c~_mo o Reino 
Unido. Enfirri, não estamos inovando nesse paitícular. Aliás, 
a nossa lei atual inclui licença compulsória, apenas nós estamos 
estendendo isto aos assuntos que a nova lei pretende cobrir, 
em adição ao que hoje ela faz. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Muito obrigado, 
Dr. Kurt. 
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Convido o Dr. Dércio Leal Zagottis, Secretário de Poli:· 
tica Industrial do Ministério da Indústria e do Comér.cio, a 
quem concedo a palavra. 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOITIS- O Govei:no Itamar 
Franco, qua·ncto toinou posse, passou a ter que tomar uma 
série de decisões_ relativas à Lei de Propriedade Industrial, 
que estava em andamento no Congresso. Tal lei vinha de 
um outro governo e existiãm muitos pOntos cõhtrovertidos. 
É fácil perceber que havia posições, pór exemplo. ligadas 
às empresas multinacionaís completamente diferentes e opos~ 
tas a posições tomadas pelas indústrias nacii:inãis, e assim 
por diante. 

Por outro lado, o prOjeto não podia ficar solto e órfão. 
Então, visando tomar uma posição de governo, foi ·criad·a 
inicialmente uma comissão interrnifiiSteiial que deveria dar 
o suporte técnico, dentro do Governo, a essas-~discUssõeS, 
e eu tive a honra de ser o coordenador dessa comissão. 

Essa comissão analisou todos os problemas, todas as pen
dências, todas as divergências, e procurou compatibilizar, sem
pre que possível, os diversos interesses, e, naturalmente; che
gou a um projeto que não agrada inteiramente nem a um 
lado nem ao outro, o que, talvez, não seja propriamente um 
defeito do projeto. 

A posição do Governo foi discutida na Câmara; esta apro
vou um projeto que incorpora um giaride número de dispo
sitivos qüe decorreram desse posicionamento do Governo. 

Existem ainda alguns pontos que devemos novamente 
discutir e outros que ainda são muito contrOvertidos, sobre 
os quais eu gostaria de colocar a posição que foi adotada. 

Em virtude da escassez do tempo, não poderei me deter 
em detalhes. Contudo, o texto a ser distribuído- que passo 
agora ao Sr. Relator-conté_m uma discus~ã,o_mais bem esmiu-
çada. . . _ _ 

Procurarei também não repetir as-stintos que já foram 
bastante discutidos pelos meus antec_essores. ---

É importante leinbrar que o texto trata de propriedade 
industrial de uma forma geral. Nós concentramos aqui as dis
cussões em torno das patentes, que realmente é o assunto 
mais controvertido e mais importante .. FaLarej __ rapidamente 
sobre os outros para dar urna idéia geral do que aconteceu. 

Cabe ressaltar que não estamos inventando a roç:la; na 
realidade, o Brasil já tem um·a legislação de propriedade indus
trial, e o que estamos fazendo agora é estendo e atualizando 
essa legislação. 

Sobre as patentes, surge, em primeiro lugar~ a questão 
da fabricação local, que é um dos assuntos, como já foi visto 
aqui, bastante controvertido. É interessante lembrar que as 
patentes têm 3 grandes finalidades, isto é, a socied_a~e reco
nhece a patente por 3 grandes motivos. 

Primeiro, é um incentivo à inovação. A inovação é impor
tante porque resolve problemas que não eram resolvidos an
tes, por exemplo, a nova cura de velhas doenças. Por outro 
lado, a inovação também tem um papel econômico muito 
grande. Desde 1911, os primeiros estudos de Schumpeter mos
traram que a inovação está intimamente relacionada ao desen
volvimento econômico e que praticamente todo ou boa parte 
desse desenvolvimento se deve às inov~_ções. 

Então, a sociedade cria incentivos para a inovação. 
Na época dos inventores isolados, poder-se-ia dizer que 

isso era um incentivo. Hoje, depois da virada do_s_éculo, quan
do ficõu claro que a inovação se torna tão .cQmplexa que 
é preciso um substancial investimento e que esSas inovações 

_surgem melhor com um tratamento profissional via íildustrias, 
com laborató:r::ios especializados em inovação - isso surgiu 
desde Thomas Edson-, talvez fosse melhor denominar esse 
item de viabilização. Os investimentos em ino~açao -são tão 
grandes que não serão_ feitos se não houver uma perspectiva 
razoável de retorno, e com lucro. Só para exemplífícar, ila 
área de produtos farmacêuticos, diversas es.timativas mostram 
que o custo de uma in.ovaçãQ, de um produto que chega efeti
vamente ao mercado com sucesso, é da qrdem de 200 a 300 
milhões de dólares. Então, é fácil perceber que não se trata 
de um simples incentivo, mas sim de viabilização. 

O segundo ponto fundamental da patente é a questão 
da abertura do conhecimento. Seguramente, pelo menos e_m 
parte, isso ocorre com o próprio registro da pater:te. 

Finalmente, surge o problema econômico; quer dizer, 
a questão da fabricação local, que propicia a criação de empre
gos e, portanto, materializ(l 0_ de_s_e_pvt::!vimento ecõ.nômico 
que a inovação possivelmente dev:.. produzir. Por isso. a posi
ção brasileira, diferentemente daquela que foi aquT demons
trada pelas empresas multinaciunais, é a favor da manutenção 
da questão da fabricação local. Um argumento que se costuma 
usar contra a fabricação local.é o fato de ser impossível fabricar 
todos __ os produtos em todos os países. Esse é um argumento 
realmente de peso, mas ele não se aplica seguramente a um 
país como o Brasil- o quarto mercado do mundo em produtos 
farmacêuticos. Talvez ele se aplique bem ao Principado de 
Mónaco, mas não ao Brasil. Essa é uma questão que foi enfati
camente defendida pela Comissão e incorporada ao projeto 
do Governo de forma bastante clara. 

Outro assunto bastante controvertido é a queStáo da bio
tecnologia, que, devido a sua importância, merecerá audiência 
próp:fia, na próxima semana. Portanto, não o abordarei aqui. 

Quanto à _licença _compulsória, a posição- do Governo 
é a que foi aprovada no documento da Câmara. Efetivamente 
abre diversas possibilidades para a licença compulsória, inclu
sive licença compulsória pela falta da exploração local. Essa 
é uma questão fundamental, senão nós deixaríamos a conces
são da patente ser mais um bloqueio ao desenvolvimento do 
que um item que propiciasse o de_s_envolvimento do País. A 
posição foi favorável à licença compulsória por dependência 
de patentes; ou seja, à medida que__introduzo_ um aperfeiçoa
mento, a partir de uma entidade patenteada, eu posso, por 
causa disso, tendo obtido o registro, obter urna licença compul
sória para poder aplicar a minha inovação em cima da inovação 
do autor anterior. 

A questão das importações paralelas, que )á foi bastante 
discutida aqui, foi também adotada pelo Governo. Uma série 
de estudos posteriores, inclusive decorrentes da~_ discussões 

. que apareceram, mostrou que efetivamente, a nível interna
ct<;mal, hoje, as importações paralelas se restringem basica
mente a mercãdos comuns; ou seja, permite-se importação 
paralela mas entre dois países de um mercado comum, como 
a Comunidade Européia ou o MERCOSUL. A posição do 
Governo modificou-se ligeiramente, pois este passou a aceitar 
essa restrição sobre a questão da importação paralela. Como 
já foi dito aqui, o assunto é complexo e essa decisão foi bas
tante discutida. Trata-se_ de u.ma questão controvertida. 
-,~ A __ q_\ltra questão ÍJ.!.ndamental e que ta~bém já foi levan

tada aqui é a do pipeline. Na versão Ney Lopes, que foi 
discutida na Câmara, havia sido introduzído um pipeline bas
tante amplo. A posição do Governo, já naquela época, foi 
no sentido de r_estringir esse pipeline; todavia, nas discussões 
na Câmara, acabou sendo aprovada uma variante de um pipe-
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line ainda mais restritO. O problema é que esse pipeline é 
efetivamente restrito. A--posição áO GOverno é no sentido 
de reafirmar a sua posição anterior; ou _séja,~a favor do pipeline 
anterior, n1ais amplo do que o que foi aprovado, mas bastante 
mais restrito do que aquele que havia na variante do Deputado 
Ney Lopes.~ Nos demais detalhes, a questão do pipeline já 
bastante bem discutida. 

Sobre o período de vigência das patentes, a posição que 
foi adotada é aquela que foi aprovada na Câmara, de 20 
anos. Aqui aparece um d~do que é importante lembrar. Como 
já foi mostrado, por exemplo, na indústria farmacêutica, uma 
boa parte desses 20 anos é usada ainda no deo;;envolvimento 
do produto, de modo que cerca de 8 ou, talvez. 10 anos 
são perdidos, desses 20. De maneira que, na realidade, para 
produtos farmacêuticos, por exemplo, normalmente se está 
dando alguma coisa da ordem de 10 anos. Passar de 15 para 
20 anos não significa j_jasSar para 21) i:mos a proteção efetiva 
aos produtos farmacêuticos. Os 20 anos cbmeÇãm ·a correr 
a partir do pedido, e não da entrada do produto no mercado. 
Esses são os pontos mais contrOVertidos sobre-as patentes. 

No problema das marcas, que tem sido pouco tratadas, 
o projeto introduz uma série de questó_es modernizantes, o 
que eu não vou discutir aqui. Parece-me que o texto é auto-ex
plicativo e o assunto não é tão controvertido.- O que é impor
tante sobre as marcas é que, embora durante muitq tempo, 
no Brasil, se tivesse feito o que se chama de pirataria, essa 
questão se torna muito importante de regular, não só por 
uma questão de compatibilidade inter~acionª-1 e de problemas 
internacionais, mas também porque agora a situação se in
verte. 

No MERCOSUL, as marcas brasileiras estão sendo pira
teadas, e isso, de forma alguma, corresponde aos nossos inte
resses. A única solução para o problema, como um conjunto, 
é efetivamente o seu equacionamento" ordenado num padrão 
internacional. 

Uma outra questão que tem tido alguma controvérsia 
é a proteção aos segredos de negócio. No t~~to que foi apro
vado pela Câmara e que corresponde à posição do Governo 
esse problema está bem equacionado, coml?inando os artigos 
do Código Penal e as definições_ de concorr~ncia desleal que 
se encontram no projeto de lei. Esse é o ponto de vista coinci
dente com o do Governo, e que já está-incorporado ao texto 
da Câmara. 

Uma outra questão é a da transferência de tecnologia. 
Penso que todos se lembram que a transferência de tecnologia 
sofreu uma certa interferência gove-rnamental duran~e muito 
tempo, primeiro, porque as empresas brasílefr3S, antigamente, 
quando negociavam a aquiSiÇãO -de tecnologia, o faziam nUma 
posição fraca; em segundo lugar, porque, muitas vezes, o 
faziam com uma base técnica insuficiente, e isso Criava uma 
série de absurdos. Assim, através do INPI, Procurou-se dar 
um apoio às empresas·, âe modo que, através. do Governo, 
essa situação tivesse um tratamento mais adeqUado. Durante 
muito tempo funcionou dessa forma, e o INPI, inclusive, _tem 
sido muito criticado por interferir nesse assurito. 

Hoje, quando a base técriica dits empresas -brasileiras 
e do meio técnico brasileiro é muito inaiót,-e qu·ando a idéia 
de liberalização, como essa nacional, se torna mais irii poftante, 
o fundamento do que consta do projeto, e que é o_ que foi 
aprovado na Câmara, é uma desregulamentação; ou seja, o 
Governo deixa de intervir direta e necessaiiamente nessas 

. negociações, deixando que as indústrias corram o risco por
si próprias. Se elas comprarem mal, problema delas; se elas 

comprarem be!ll, ótimo. Caberá, então, ao Governo fazer 
apenas o registro e não uma avaliação de mérito no contrato 
de transferência de tecnologia, uma desburocratização bas
tante grande e a obrigação de o Gove_rno manter um Qanco 
de dados que as empresas possam utilizar para embasar a 
sua negociação e o risco que elas vãoassumir. _ 

Finalmente, na questão do desenho industrial, que era. 
na legislação brasileira, anteriormente, tratado como patentes, 
substitui-se o sistema por um de registro. E é .bastante claro 
o porquê. Isso está sendo feito não só no Brasil, mas interna
cionalmente._A patente é algo complexo e 9emorado. O dese
nho industrial é algo mui to mais ágiL O tempo que leva para 
a concessão de uma patente, em geral, é até superior ao tempo 
de valor comercial que o desenho industrial pode ter. Assim, 
transforma-se a questão do desenho industrial em um registro, 
que é muito mais ágil, rá_pido, desburocratizado e que preen
che todas as finalidades a que ele se destina no campo de 
atividade que estamos discutindo. 

Parece-me que esses são os pontos fundamentais. Como 
já disse, os detalhes estão no documento que está sendo distri
buído. 

_ Encerrando, o que eu queria dizer, respeitando o tempo, 
é=que a Comissão Interministerial, que pro_curou dar a base 
técnica ao posicionamento do Governo, fica também iiiteira
men_te à disposição dos Srs. Congressistas que queiram discutir 
qualquer assunto desses, obter subsídios ou saber como é 
a legislação em outros países etc. Independentemente do fato 
de ser uma comissão basicamente do Poder Execu_tivo, _ela 
não terá nenhum problema em fornecer os sub~ídioS neceS
sáriOs a todos os Srs. Congressistas e de forma absolutamente 
isent;_t. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Dr:· Dércio 
antes de V. s~ encerrar, a Senadora Eva Blay gostaria dt 
fazer uma colocação. 

Tem a Palavra a Senadora Eva Blay. 
A SRA. EVA BLA Y - Prof. Dércio Leal Zagottis, agora 

estou mais claramente "infOrmada a respeito dos contornos 
dessa lei e até gostaria de explorá-lo a respeito da questão 
da política industrial e da seletividade dos investimentos no 
País, que me parece muito dispersiva. Contudo, não é o mo-
mento de fazermos isso agorà. · 

Com relação à questão, que V. s~ colocou muito bem, 
da fabricação local, sobretudo em face do tamanho do nosso 
mercado consumidor, eu gostaria de saber se V. s~ poderia 
sugerir como poderíamos aperfeiçoar esta lei ou pelo menos 
este tópico, garantindo a qualidade e o preço do produto, 
porque o que se verifica é que, quando urna patente interna
cional é obrigada e ela passa a ser produzida no País, a quali
dade do produto não é a: mes:mlf-do que aquela verificada 
nos centros onde ela se desenvolveu e o preço é incompara
velmente mais elevado. 

Talvez agora pudéssemos te~ alguma sugestão no sentido 
de controlar um pouco melhor isso. 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTTIS- Eu queria dizer 
que concor4o_ com a preocupação de V. Ex~, embora acredite 
que não se trate de um problema a ser incluído no texto 
da Lei de propriedades industriais, mas sim no ~ontexto de 
gestão da política índustrial e de administração do Governo 
na questão de preços. 

Todavia, este é um problema difícil: como controlar? 
De uma forma geral, as indústrias têm um investimento muito 
grande em pesquisa. Aquele valor de 200 ou 300 milhões 
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de dólares a que me referi, efetivamentc, não é o custo de 
uma pesquisa, mas o-custo das pesquisas mal sucedidas, por~ 
que, para se chegar a um produto no mercado, é preciso 
que sejam desenvolvidos vários, pelo menos até __ uma certa 
parte. Então, é a médía: o número cte produtos desenvolvidos 
em que houve investimento,dividido pelo númerode_sucessos. 
Isso é que totaliza esses 200 ou 300 milhões de dólares. 

A SRA. EVA BLA Y - E mais o custo do País que 
exportou o cérebro. 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTIIS- É verdade.

A SRA. EVA BLA Y- Isso não entrou no cálculo. 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTIIS- Não; não entrou. 
E, mais ainda, pois, sem dúvida, essa questão é complexa. 
Como é que se vai controlar o quanto a empresa está se 
beneficiando da patente que ela tem e, portanto, do sucesso 
daquela pesquisa que ela desenvolveu? 

Efetivamente, seria razoável que ela obtivesse essa remu
neração, o retorno do que ela inve'itiu, cOiit- um Certo luào, 
em um certo curto prazo. Mas a forma de chegar a isso é 
muito difícil e o controle é pior ainda. 

Eu conheço um caso, aliás de um amigo meu, ViCe-pre
sidente de uma multinacional, em que o hormónio de cresci
mento era produzido por extração da hipófise e, depois, foi 
desenvolvido por biotecnologia. O preço de 50 dólares por 
unidade_ poderia cair para 5 dólares por· unidade com essa 
passagem, mas a empresa manteve o preço de 50 dólares, 
e é mais ou menos esse _o preço até hoje. Esse_ amigo me_u 
pediu demissão da Vice-prcsidência:-da empresa. E nóS esta
mos falando de uma empresa sueca e estatal; isto para se 
ver como é difícil esse _controle. 

Então, acho que temos aí, efetivaminte, um- papel ao 
qual o Governo não pode se furtar, mã.s que é um papel 
complicado. Não sei responder - gostaria _!Ouito de saber 
-corno fazer isso de uma forma global. 

Ainda na questão da exploração local, existe uma idéia 
que não expliquei com a devida clareza. Vou aproveitar a 
chance que V. Ex• me deu para fazê-lo. Se são três os a_sl?e~!?s 
importantes que justificam o reconhecimento das patentes, 
isto é, primeiro~ a viabilização da pesquisa. da inovação, em 
segqndo lugar, a abertura do conhecimeJ:).tO, e, em terc~iro 
lugar,_ o desenvolvimento económico, é fácil ver que quando 
reconhecemos uma patente feita no exterior, em -primeiro 
lugar~- a inovação já está feita; o incentivo ã IriOVàção páSsa 
a ser'global, mas ele já está feito. 

Em segundo lugar, a abertura do conhecimento já está 
feita, porque a patente já está publicada. R~sta, efetivamente, 
o interesse da exploração local, que é a grande vantagem 
que o País, o Brasil, teria nesse ato. Se tiramos a exploraçãO 
local, que vantagem Maria leva? Esse é um problema crucial. 

Aliás, enterido qu-e, na apresentação que o representante 
das multinacionais fez, ele coloca como óbvio que é parte 
do conceito de propriedade não produzir localmente. Não 
entendo dessa forma; entendo que esse atributo, se for dado, 
é uma expansão do conceito de patente; é uma ampliação 
do conceito de propriedad~. Mas, de qualquer forma, essa 
é uma questão que, no projeto do GOverno, não existe. Esta
mos propondo a exploração local. 

Eefetivamente, mesmo no GATI, como já foi dito aqui, 
a questão é bastante controvertida, e a redação que foi apro
vada em TRIPRS parece que efetivamente tem uma dupla 
interpretação. Existe até quem diga que foi por isso que ela 

foi aprovada, porque, senão, não o teria sido. De qualquer 
forma, acho que é por aí que a questão vai se decidir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Antes de o Sr. 
Dércio Leal Zagottis se retirar. o Senador B_eni V eras tamb~m 
deseja argui-lo. 

Tem a palavra o Senador Beni V eras. 

O SR- BENI VERAS- Pareceu-me que V. s• advoga 
que para a ·concessão de patentes seria necessária a fabricaçc1o 

. local do produto. 
O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTIIS- Não; a exigência 

é a seguinte; se não se explorar em três anos, é possível que 
quem queria explorar peça licença compulsória. Agora, se 
for antieconómico é óbvio que ele não vai pedir. Ou então 
ele vai à falência, se efetivamente a exploração local for antie-
conómica. -

·O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Senador Ronan 
Tito, V. Exa tem a palavra. 

O SR. RONAN TITO - Prof'' Dércio Leal Zagottis. 
fiquei com uma dúvida sobre o INPI: ele abre mão de controlar 
ou de fiscalízar e passa a ser um cartório, passa a registrar, 
pura e siniplesmente? 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTIIS - É. O registro 
é necessário por causa das remessas; o Banco Central exige, 
etc. Então, registrar-se_-ia e se _trataria de colocar os dados 

- fundamentais à disposição dos interessados. Cabe a ele esse 
papeL Mas ele deixaria de ter o papel, que tem hoje. de 
entrar no mérito e, às vezes, até impedir um negócio ou forçar 
modificações. 

O que se entende é que a· indústria brasileira, hOje, já 
é uma indústria -maior de idade e que tem condições de admi
nistrar a si própria. 

O SR. RONAN TITO - Mesmo admitindo uma indús
tria nacional já independente, com capacidade para negociar, 
vou admitir uma outra possibilidãde: uma iridústria multina
cional que tenha a sua matriz - e isso não acontece; é só 
por hipótese -, por ·exemplo, nos Estados Unidos, e cuja 
filial, dada a iSenção que se dê Para a -fiscalização das Patentes, 
possa transferir lucros sob o título de compra de patentes, 
por exemplo. Estou admitiõ.do isso agora, como um primeiro 
pensam-ento, porqUe teinds r·egras p-ara as re-messas de lUcros, 
mas sabemos que os lucros podem ser remetidos de diversas 
maneiras. Se não fiscalizamos, se o INPI abre mão de fiscalizar 
as patentes, qualquer filial,-de qualquer laboratório, presente 
no Brasil, e que tenha a sua matriz fora, poderá usar das 
patentes para transferir ruci"os sem medida, porque abrimos 
mão da fiscalização. Passamos a só poder registrar. 

Indago de V. 8': o raciocínio prospera ou eu só estou 
imaginando coisas'? 

O SR. DÉRCIO LEAL ZAGOTTIS- Não; acho que 
V. Ex~ tem toda razão. Esse foi um dos argumentos também 
importantes para esse cóntrole que o INPI exercia. Agora, 
como hoje a questão da remessa disfarçada de lucros, da 
própria remessa de lucros deixou de ser tão crucial, mesmo 
porque ela não tem sido exercida até onde a própria lei permi
te, a idéia é que essa questão deixou de ser fundamental. 
E se formos fazer o controle em funç~o desse raciocínio, vam_os 
complicar a vida das nossas Próprias e-mpresas. 

Não tenho nenhu~a dúvida de que, em uma outra conjun
tUra, se fi~ r claro que está havendo remessa de lucros disfar
çada através -do mecanismo de compra de tecnologia, teremos 
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que voltar atrás e rever esse dispositivo. Não tenho nenhuma 
dúvida quanto a isso. 

O SR. RONAN TITO -Muito obrigado-a V. S•. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Agradeço a V. 

Convido o nosso quinto expositor, Dr. José Walter Bau~ 
tista Vidal, representante do Fórum para a Liberdade do Uso 
do Conhecimento, a fazer uso da palavra. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Ilustre 
Senador Iram Saraiva, Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Senador Elcio Alvares, Relator. 
Sr. Senador Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Srs. Semldo-res_: __ _ 

Estou aqui representando o Fórum para a Liberdade do 
Uso do Conhecimento, uma instituição que foi criada à luz 
desse projeto de lei e que agrega cerca ·cte 500 instituições 
empresariais, universitárias, a SBPC e trabalhadores, em toda 
a sua amplitude. 

Passo à Presidência alguns documentos elaborados por 
esse Fórum, e também um tape realizado, sob os auspícios 
da Sociedade Brasileira para o Progresso_-da Ciência e do 
Fórum para a Liberdade do. Uso do Conhecimento, sobre 
um debate que houve na cidade de São Paulo, recentemente. 

Ademais de representar o Fórum, quero dizer que fui 
titular, durante três ocasiões, da Secretaria de Tecnologia 
Industrial, a que está subordinado o setor de patentes e transfe~ 
rência de tecnologias- estava, aliás. Essa Secretaria foi eXtin
ta no Governo do Presidente Collor. Embora a reforma ad~i
nistrativa a tenha recriado, ainda não f6{implantada. 

Quero dizer que a minha experiência no setor não me 
p~rmite dar palpi~es. Sou um profissional da área, tive oportu
mdades de negoctar e chefiar delegações _brasileiras no âmbito 
internacional, em conferências internacionais. Negocief ãcor
dos com o Japão, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra 
e a Alemanha nessa área. Portanto, conheço, por experiência 
de vida, por acidente de vida, esta questão, em toda sua 
abrangência. _ _ __ - _ - ___ _ 

E deixa-me muito preocupado o fato de a questão patente 
ser analisada fora do contexto da questão política. A questão 
tecnológica é a grande questão do poder mundiaL E as nações, 
no mundo contemporâneo, dependem decididamente desse 
instrumento de poder que transforma algumas nações em he
gemónicas e outras em subordinadas e servis. 

Por isso vou pedir, embora eu tenha sido muito cauteloso 
ao tentar restringir minha exposição aos 20 minutos d"etermi~ 
nados conseguindo retirar alguns trechos, um pouco de cle
mência, alguns minutos a mais, se a leitura do.texto "prolon
gar-se. 

Vou iniciar minha exposição com umà colocação de natu
r~za política, para ver se ctfnsígo, no b~eve espaço de tempo, 
dtscorrer sobre a questão das patentes, que é um dos instru
mentos de poder, assim como o São as DOJ11I.3S técnicas, os 
contratos de transferência de tecnologia, a questão de quali
dade industrial, a questão de metrologia legaL Formam, assim, 
um largo espectro de ações que se iiitei"-relacioiiam e dão 
aos Estados modernOs um poder de agir, tendo em vista as 
C?nsequências profundas de natureza polítiCa, económica, so_~ 
cml e até militar na existência das próprias nações. 

Os pacotes tecnológicos são as ·principais peças que com
põem a equação de desenvolvimento das nações. São, por 
natureza, o elemento agregador d9s fatores de uma sociedade· 

I\,\ 

e correspondem, do ponto de vista estrutural e estratégico, 
aos motores do poder contemporâneo. De seus âmagos, sur
gem políticas e diretrizes que promovem a evolução económica 
e política, ao tempo em que conformam a espinha dorsal 
e o intelecto da produção. Seu controle é essencial às nações 
hegemônicas. São assim "instrurrientos de hegemonia ou de 
subjugação. Fundamentam-se nos patrimónios naturais e na 
inteligência dos povos, no vislumbre político e técnico das 
so_ciedad~s e dos Estados e na eficiência e dimensões econô
micas-nacionais, para fOrmar estruturas de poder. 

Suas consequências àtingem em pfofundidade o campo 
social e promovem a divisão internacional do trabalho. Resul
tam em opções por formas e modos de produção, excluindo 
ou acrescentando empregos em valorização ou desvalorização 
relativa dos fatores regiOnais e locais, em direta relação com 
a emancipação- económica, a eficiência produtiva, a concen
tração e distribuição de riqueza, a libertação ou em condiciona
mentos culturais resultantes de alienantes ~ subjugadoras he
gemonias externas. 

As efetividades tecnológicas transpassam todos os grupos 
e níveis da sociedade: do Estado às escolas, das oficinas ao 
campo. Elas são essenciais para o controle nacional dos patri~ 
mônios físicos e culturais, para a satisfação das necessidades 

· e aspirações da população, para o bem-estar coletivo e para 
o fortalecimento do.Estado; este, corno ente. pqlítico que con

. solida a existê_ncia de um povo historicamente organizado. 
Assim o domínio da agregação tecnológica -é crucial para 

a competição entre os povos e para garantir a soberania nacio
nal. O processo tecnológico deve fluir naturalmente, sem inter
venções exógenas da interação racional do homem com a 
natureza·. S~ seus recursos naturais são abundantes 
estratégicos, o ·processo tecnológico autónomo pode susten

tar, sem dependência subjugadoras perigosas. por décadas 
ou séculos, a evolução das atividades humanas no processo 
de construção das civilizações. 

_ __ E~quanto ocorria o desenvolvimento industrial tecnoló
gico autónomo das hoje nações hegemónicas do norte, nas 
regiões tropicais do sul a situação era diversa e adversa. Indu
-zidas pelos industrializados a adotarem "modelos" tecnologi
camente dependentes, foi retirãda das nações do sul a oportu
nidade de fundamentarem sua evolução em suas próprias reali
dades cívicas, políticas e culturais. 

Deste modo, súas estruturas produtivas e de poder não 
conseguem reagir ante aS -dificuldades, pois as tecnologias 
exógenas que as comandam impõem permanentes restrições 
ao uso ·de suas próprias vantagens relativas. Condicionadas 
a fatores de controle externo, não conseguem se afustar â_s 
realiÇ.ades_ que as circundam. Esse estilo pouco consistente 
de evolução~ de crescimento económico dependente, conduz 
necessariatp.ente a resultados negativos. -- - -

O controle externo das opções tecnológicas levou esses 
países do sul a se transformarem em simples camp de manobra 
de corporações transnacionais que objetivam o cOntrole dos 
seus mercados, a garantia de fornecimento de seus recursos 
naturais e estratégicos a preços inuitas vezes inferiOres aos 
custos e ao domínio de sua estrutura produtiva e do próprio 
poder da sociedade refletido no Estado. 

Assim, a vulnerabilidade tecnológica imposta peTas recei
tas externas cria ineficiências estuturais permanentes, decor
rentes de inadequações de toda ordem aos fatores locais, confi~ 
gurando crescimento. económico de efeitos perversos sobre 
a sociedade, que perde poder de competição e de autogest~ 
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Esse modelo tem efeitos de um antidesenvol vimento. Dis
so tudo resultou, no caso brasileiro, um parque industrial 
invertebrado, apelativo a todo tipo de subsídios!_ causador 
de inflação e presa fácil de interesses externos. Na_dinâmica
de poder imposta por essas corporações, a nação se transforma 
em mercado e os cidadãos, em consumidores, se subordinando 
tudo de mais a esses paradigmas. 

Essa é a velha e carcomida dinâmica que tem. suas origens 
no período colonial, quando, em 1654, Cromwell impôs pela 
força a Portugal tratado económico que o subjugava à Ingla
terra. Isto resultou no controle do outrora vasto _comércio 
português por mercadores ingleses. Nossa metrópole colonial 
ficou reduzida a urna nobreza esbanjadora e corttipta e aO 
povo empobrecido, apesar de suas ricas colónias. Essa situação 
consolidou-se em 1703 com o Tratado de Metlwen, em que 
Portugal se restringia a exportar vinhos e azeites e entregava 

· o mercado interno e o de suas colónias ao- domínio inglês. 
Rapidamente as vinhas e as plantações de oliva passaram 
à propriedade do capital inglês. Sobr<1:rarn apenas em niãos 
portuguesas as funções servis, interinediári~s e _cOJ;rompidas 
do estado. Deste modo, nos 150 anos que durou, o Tartado 
de Methuen converteu Portugal em colónia da_Jnglaterra _e 
o Brasil em colónia de uma colónia. - -_ 

O poderio inglês sobre, nós aumento~,~- e s·e-·coilsolidOU
no iníciO do Século XIX, com a chamada Abertura dos Portos, 
com tarifas favorecidas para a Inglaterr;;t, chantagem alcançada 
pelo embaixador inglês Standford sobre a família real quando 
da sua fuga para o Brasíl sobre a "proteção" da esquadra 
de sua majestade britânica, que se encontrava no Pai-to de 
Lisboa. 

Essa abertura nos custou o afastamento da primeira revo
lução industrial, da qual fomos escluídos. Já em 1785, nossa 
incipiente industrialização fora destruída por decreto de D. 
Maria 1, de inspiração evidente, em que dizia: "Eu, a Rainha, 
hei de bem ordenar que todas as fábricas, ma-nufaturas ou 
teares de tecidos sejam extintos e abolidos em qualquer parte 
onde se acharem, nos meus domíniOs no Brasil',.: 

Certa de três mil teares foram destruídos, para pompa 
e garbo de sua majestade inglesa, e naturalmente como sacri
fício, ante a decantada eficiência da também incipienta."indús
tria têxtil britânica. Era a modernidade. 

Já em fins do Século XV, as leis mercantilístas da Ingla
terra prescreviam a proibição de quase tudo que não era pro
duzido_ no território inglés-. Elizabeth I determinava· que o 
trabalho nacional deveria ser sustentado energicamente. As 
importações indevidas eram castig~da_s com a expropriação 
dos bens dos responsáveis. E oS tecidos só poderiam ser expor
tados depois de tingídos e acabados. Nem uma importaÇão 
poderia ser feita sem que houvesse uma exportação equiva
lente. 

Nesse contexto, foram tantas as restrições impostas às 
colónias da América do Norte, que as levaram_à revolta e 
à independência. Foi então a vez de Alexandre Hemington 
lançar as bases do protecionismo que viabilizou o desenvol
vimento dos Estados Unidos da AmériCa, transformadas em 
lei em 1789; em 1820, veio o compromisso de Missouri, o 
Factory Sistem de 1824 e a tarifa das abominações em 1828, 
que virtualmente, fecharam o mercado ncirte-ãffiericano, re
servando para seus próprios produtores. 

As grandes dificuldã.des da rOdada do Uruguai, feitas 
em 1986, no GATT, demonstram como as nações industria
lizadas defendem até as últimas conseqüêilcias séus-~ercados 
internos, somente permitindo riscos quando são os mais fOrtes. 

Em contrapartida, exige o escancaramento das economias fra
cas. 

Ao contrário do que propalam, o protecionismo vem au
mentando vertiginosamente· nos países industrializados. E já 
são evidentes os sinais da dura guerra econômica nos alvores 
do Século XXI, entre os grandes blocos. 

Nos últimos vinte anos, na Comunidade Económica Euro
péia, as barreiras não tarifárias passaram de 15% para 43% 
das importações; na Alemanha, subiram de 16% para 44%; 
na Itália de 13% para 49% ~ na Inglaterra, da liberal taxa 
de 10% para 49%, sem contar as tarifárias. Nestas, os Estados 
Unidos são mestres. Vejam 9 que fizeram com o nosso álcool 
etílico, com o suco de laranja e com ta_ntos outros produtos 
nacionais. 

Ao estabelecer-se relações da nossa experiência com um 
desses países boje iridustriali:Zados, podemos afirmar que o 
nosso subdesenvolvimento resultou do fato de que jamais tiVe
mos políticas que defendessem o nosso mercado interno do 
controle de potências econômicas estrangeiras. Como afirma.:. 
va Roberto Simonsen: "Nunca tivemos uma política tarifária 
para suportar o nosso desenvolvimento industrial". 

Fizemos isto, em grande extensão, para trazer para dentro 
do P~ís_corporações internacionais das áreas automobilísticas, 
eletroeletrônicas etc. Quando fizemos uma lei para proteger 
o subsetor de uma área estratégica, da informática, fomos 
objeto de reiteradas agressões e subserviência internas que 
resultou na destruição dessa política de excepcionais resul
tados para o desenvolvimento nacional. 

Sobre essas e outras questões dizia o saudoso Senador 
Severo Gomes: '•Em nome da moderniclade de Visconde de 
Cairu,eStamosdeinolindo o parque industrial brasileiro,_cons
truído em mais de meio século de sacrifício de um povo nume
roso. É um processo tão violento e coerente que não pode 
ser apenas filho da eventual ignorância dos que tomam deci
sões. Ele está no centro do maior conflito de interesses de 
que tem notícia a História,.. 

A Constituição de 1988 diz no seu art. 219:-"o mercado 
interno integra o património na"donãl e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócioeconô
mico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País nos termos de lei federal". 

É sintomático que esse importantíssimo preceito constitu
ciOilal ainda não tenha sido regulamentado, passados mais 
de cinco anos. 

Em contrapartida, promove-se no Congresso Nacional 
projetO de lei que representa uma afronta aos princípios desse 
preceito. É a chamada Lei das Patentes, que pretende substi
tuir o código da propriedade industrial. Evidentemente, _a 
transformação desse proje_to de lei somente seria plausível 
com a revogação desse artigo constitucional como passamos 
a demonstrar. 

Antes, porém, procuremos compreender o que levou go
vernos brasileiros, o anteior e o atual, a enviar ao Congresso 
Nacional projeto de lei que não apresenta qualquer vantagem 
ou benefício ao País. Pelo contrário, representa um retrocesso 
à legislação existente, ademais de inovar, criando a patente 
de seres vivos em escabrosa extrapolação à tradição de restrin
gir a conc"essão do privilégio das patentes exclusivamente a 
novas invenções de aplicação na produção. 

A explicação fundamenta-se na ptessão exeicida pelo Go
verno dos Estados UnidQs da_América, desde 1986, de incluir, 
n-as negociações da rodada do Uruguai, no GATJ', as qu-estões 
de prop~e~ade intelectual, patente, serviços e investimentos, 
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apesar de forte oposição de importantes países do Terceiro 
Múndo, os mais prejudicados, como a Índia e o Brasil. 

A situação ficou mais Complicada para nó-S quandó, reM 
cém-eleito, o Presidente Fernando Collor de _Mello COI_1lpro
meteu-se com o Presidente George Bush a aprovar legislação 
que, nas concessões de patentes, avançasse em relação à pró
pria recomendação do GA TI de interesse norte-americano. 
É surpreendente que exista uma instTfu"ição internacional, cha
mada OMPI - Organização Mundial da Propriedade Indus
trial, que há muitas décadas administra isso no foro interna
cional. Entretanto, o GA TI, forçando suas atribuições, subs
titui essa inStituição sem êla ter sido dissolvida, num ato de 
extrema agressão contra a verdadeira ordem internacional. 

Esses interesses foram explicitados pela Comissão do Co
mércio Internacional dos Estados Unidos da América, que 
avaliou estarem os interesses amerícimOS sátisiertos· com a 
referida rodada do Uruguau, na qual se decidiu_ aumentar 
os privilégios de propriedade industrial, especialmente nas 
áreas de biotecnologia, patentes e sementes_, produtos farma
cêuticos, insumos agrícolas e outros setores. Segundo essa 
Comissão, as corporaç6es internaCionais- de origem norte-a
mericana promoverão, por esses critérios do GATT, um aU
mento de transferência de recursos do Terceiro Mundo para 
o Norte industrializado, avaliado na astronómica quantia anual 
de 61 bilhões de dólares. Esse é o fulcro da questão. 

Esse montante_ irá ultrapassar de longe-o eriorme fluxo 
de capital repassado dO Sul para o Norte, devido ao serviçÕ 
da dívida externa do Terceiro Mundo. Segundo a pesquisadora 
Susan Jordan, do Instituto Transn:;,cional de Amsterdã, essa 
transferência da dívida externa correspondeu a mais de 400 
bilhões de dólares, entre 1982 e 1990. Disse Susan Jordan: 
"O equivalente, em valores ã.tUais, a seíS pianos Marshall, 
que o Sul entregou ao Norte". 

Essa estratégia, via GATI, tem sua conseqüência direta 
no Brasil no PLC n'' 115, de 1993, em início de discussão 
nesta Casa e já aprovado na Câmara FederaL Ele objetiva~ 
entre muitos outros aspectos, sempre na dircção de endurecer 
os privilégios, dar patente aos setores farmacêutico, alimentar 
e de seres vivos, este pela via da engenharia genética. Isso 
permite que as corporações transnacionais, vin"cltladas aos paí
ses do Primeiro Mundo, passem a controlar a saúde, a agricul
tura e o meio de vida, submetendo os países do Sul à impo
tência. Essas são terminologias do Professor do MIT- Massa
chussets lnstitute of Tecnology. Copiei ipsis litteris. 

Essa estratégia está sendo empregada para solapar os 
serviços de saúde, impondo barreiras à utilização de medica
mentos genéricos e promovendo a elevação acentuada dos 
preços e dos lucros_ de cooperação norte-americana. Além 
disso, acordos tipo NAFTA objetivam ''liberalizar" o serviço, 
o que permitirá aos bancos supranacionais desalojar as concor
rentes nacionais c assirii eliminar qualquer possibilidade de 
planejamento económicO e de desenvolvimento independen
tes nacionais. Textos do Professor do MIT. 

O privilégio da patente corresponde a uma concessão, 
pelo Estado,,de uma reserva de mercado monopolista de âmbi
to mundial. E uma prática medieval, embora aplicada, então, 
a feudos e não ao mundo, como se faz hoje. O detentor 
da patente passa a ter poder in~c:)m~nsurável~ Tem o poder 
de destruição, característica dos monopólíós;sempre negativa 
para o lado fraco, mas muito vantajosa para o Jado forte. 
O monopólio somente se justifica quando nas mãos do Estado, 
objetivando o bem comum. 

O Brasil foi o 4? país do mundo, em 1883, entre apenas 
11 países, a aderir ao Sistema Internacional de Patentes, na 
chãmã.âã Convenção de P3ris. Nossa experiência, como ni€:m
bro fundador, favoreceu em muito mais de 95% exclusiva
mente privilégios estrangeiro-s, em mais de um século de apli
ca-ção. Deu muita riqueza a nações hegemónicas e- restringiu 
fortemente o nosso desenvolvimento. 

Durante mais de 100 anos pagamos preços irtomináveis 
por peftencCrmOs a esse sistema e em condições extremamente 
desvantajosas. Isso se deve, principalmente, à natureza do 
modelo de crescimento económico dependente e pacotes tec
nológicõs- externoS que eStabelecem uma reserva de mercado 
global para-tecnologia exógena. 

A autonomia tecnológica tem, no modelo, severas restri
ções explicitadas em centenas de decisões gov~rnamentais. 
Não se trata de um modelo de desenvolvimento, mas· mera
mente de crescimentO econôinico perVersO, restritivo aos inte
resses nacionais. Sua aplicação, entretanto, no campo das 
patentes, tinha reduzido a perversidade por não ser extensivo 
a patentes de setores que envolviam a preservação da vida 
e a segurança das pessoas, como farmacêutico e alimentar, 
conforme estipulado no atual Código de Propriedade Indus
trial. 

Ademais, em geral, a patente de ínvenção aplica-se ape
nas a -itens isOlados de pacotes tecnológicos, envOlvendo, às 
vezes, ceritenas e nlilhares ou milhões de itens, como ocorre 
TIO setof Sidefúrgico, bens de capital, automobilístico, aero
náutico, petroquímico etc. Isso não ocorre no campo farma
cêufíCO. Por exemplo, a patente de produtos aplica-se a uma 
molécula, base do princípio ativo, assim o privilégio da patente 
engloba o protudo final em sua totalidade, em absoluto dese
qUilibriÕ com relação às patentes na maioria dos outros Seto
r~s. 

Um Boeing 747 tem 2 milhões e 5_00_ mil itens. Pode 
haver patentes de dois ou três itens, mas a grande maioria 
não possUi patente. No caso farmacêuticO, o Boeing seria 
patenteado. Estas razões levaram países industrializados a 
aderir a_o sistema de patentes farmacêuticas somente quando 
possuíam um extraordinário acervo de invenções, como o Ja~ 
pão, a Itália e a Suíça, que só aderiram quando a década 
de 70 já estava_ bem avançada, quase um século depois do 
sistema ter sido implantado. O Japão já dominava 80% das 
invenções fai'macêuticas que nece.ssitava. E a Suíça Já era 
a terceira maior potência farmacêutica do mundo quando ade
riu ao sistema~ Outros países, como a Espanha e o Canadá, 
exigiram prazo suficiente para que conquistassem poder com
petitivo e não submeteram seus povos a perigosíssima vulnera
bilidade que envolve a preservação da vida. 

O Brasil teve, até a década de 50, uma das mais.- flores
centes indústrias farmacêuticas do mundo, com riquíssima far
macopéia. Eram empresas privadas brasileiras, muitas delas 
com centro de pesquisa e desenvolvimento próprio, como 
Vital Brasil e tantas outras exportávamos vacinas e medica
mentos para a Europa e os Estados Unidos, antes de serem 
produzidos lá. Foram todas demolidas por políticas antína
cionais, como as contidas nas Instruções n<!_70 e 113 da antiga 
Superintendéncia da Moeda e do Crédito (SUMOC). Sempre 
a área financeira fazendo o serviço. 

Entre 1957 e 1975, mais de 37 laboratórios nacionais fo
rarri adquiridos por grupos estrangeiros. Graças à extinção 
legal ao privilégio nefasto das patentes farmacêuticas, a partir 
de 1971, e ao erro de aprova~ão do atual Código, foi possível 
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pensar em promover o surgimento de indústia de_ capial e 
tecnologia nacionais. 

Graças à Secretaria de Tecnologia Industrial e à Central 
de Medicamentos estabeleceu~se, via Conselho de Desenvol
vimento Industrial- CDI- política que resultou em dezenas 
de novas indústrias farmacêuticas, a partir de 1975, quando 
a participação nacional era inferior a 5%. que demonstraram 
singular competência. Somente no campo de antibióticos sur
giram sete indústrias nacionais. Dessas _sete, apenas uma_ so
brevive. Promoveu-se, também, a criação da Companhia de 
Desenvolvimento Tecnológico- CODETEC- empresa pri
vada de produção tecnológica, vinculada à Universidade de 
Campinas. Os_ resultados foram excepcionais, especialmente 
quando era Ministro da Previdência, o Dr. Hélio Beltrão. 

Os medicameõtos com a tecnologia desenvolvida, ou em 
desenvolvimento, pela CODETEC chegaram a ordem de 80, 
em apenas quatro anos de atividade. A lista de.medicamentos 
básicos da RENAME não chega a 400, ou seja,' em mais 
alguns anos a CODETEC colocaria o :Brasil no domínio tecno
lógico desses medicamentos básicos._ Tudo isso graças a não 
existência do privilégio das patentes farmaceuticas, concessãO· 
danosa ao monopólio e reserva de mercado dos interesses 
externos. 

Tudo, entretanto, foi submetido a processo de destruição 
e desmonte, culmin_ando com a extínção da Secretaria de Tec
nologia Industrial e o esvaziamento dos seus órgãos principais, 
que envolviam, em 1978, cerca de seis mil especialistas. 

Com o extermínio da STJ, foram esvaziados cerca de 
100 inStitutos de desenvolvimento tecnológico no País. Alguns 
deles, em setores altamente estratégicos-, entre os melhores 
do mundo. 

Em seguida, veio a política recessiva e a abertura neoli
beral. Foi o fim de tudo, em nome da modernidade e da 
inserção no Primeiro Mundo, como se fôssemos todos um 
bando de idiotas. Foi a destruição, quase total, de instru
mentos que levaram décadas para serem construídos. 

O Instituto Nacional de Tecnologia começou suas ativida
des em 1922. Precisamente nessa triste fase -da_ nossa história, 
depois desse desmantelamento e destruição, quando a estru
tura de produção tecnológica, com pouqufssimas excessões, 
50 quase destruídas, surge o Projeto de Lei de Patentes, que 
nos levaria para a República Velha, se as nações hegemônicas 
estivessem no mesmo nível tecnológico que estavam no início 
do século. 

A rigor, esse Projero, se transformado em lei, terá o 
papel que teve o Tratado de Methuen, que nos exduiu da 
primeira Revolução Industrial. O Pmjeto de Lei n" 115/93 
garante nossa exclusão da terceira Revolução Industrial. Feli~
mente, cabe ao Senado corrigir o desserviço que a Câmara 
perpetrou contra o povo brasileiro. Certamente existem, entre 
seus membros, Senadores à altura desse indispensável gesto 
patriótico. 

Quanto a infantis argumentos daqueles que defendem 
a aprovação dessa lei, objetiyando colocar as empresas nacio
nais, que sobrevieram, em brios e que resolvem atacar com 
vigor a competição tecnológica, resta apenas perguntar: quem 
irá investir milhões de dólares já sabendo que durante 20 
anos o mercado, a que se destina esse titânico esforço, est.ará 
fechado, pela patente, em benefício -de interesses externos? 
Quem irá investir com o mercado fechado'? O que leva as 
coorporações transnacionais, que tão generosamente foram 
aqui acolhidas e já dispõem de 85% do_merç_ado, a atuar 
com tal truculência e tal exigência'? Não imaginam que podem, 

um dia, tudo perder por excesso de apetite? Também não 
são consistentes os argumentos relacionados com a necessi
dade de patente para ressarcir-se dos investimentos de pes
quisa. 

As patentes, como eu disse, não chegam a 1% do pacote 
tecnológico. Como todos os setores - o s_etor aeronáutico, 
o petroquímico, o siderúrgico, o metalúrgico e outros - se 
ressarcem sem patentes_ e só o se to r farmacêutico precisa dela? 
Também não é verdadeira a afirmativa de que sem a patente 
os_conhecimentos são divulgados. Todos os contratos de tecno
logia têm como cláusula essencial. a do sigilo. Algumas delas 
de caráter permanente. E essas cláusulas são rigorosamente 
seguidas e são objeto de discussão em foro internacional. 
São argu"inentos absolutamente inconsistentes. 

Evidentemente o setor metalúrigco também é atingido. 
O Brasil dispõe, em áreas estratégicas dO mundo cÕntempo
râneo, de percentagens altíssimas das reservas mundiais, por 
exemplo, de metais refratários, 98% da reserva de nióbio, 
52% de titânki, 42% de tântalo etc. Como _ficarão esses patri
moníos gigantesCOs, já que uma· só mina tem um valor de 
mercado de US$480 bilhões, se pela paterite-ãs ligas resultantes 
disso podem ser de propriedade externa, sem nenhum custo? 

Estamos ãgindo, com esse projeto, precisamente como 
nenhuma nação que deu certo no mundo jamais agiu. Eviden
temente, quando o nosso modelo económico suicida for muda
do e alcançarmOs nívéí tecnológico competitivo mundial, como 
o-Japão, a Suíça e a Itália tem hoje, então nos interessa"iá 
um rigoroso sitema de patentes. Aí não estaremos contra 
os interesses do nosso povo, não estaremos contra os interesses 
fundamentais da riossa vida individual como sociedade orga-
nizada. - -

_Esse projeto de lei, no ent?nto, vai muito além disso. 
Ele consegue afrontar a ciência, ao definir- uma descõbirtã. 
como sendo uma invenção. É cOmo se modus in rebus esta 
Casa resolvesse decretar a revogação da lei da gravidade". 
Isso ocorre ao pretender patentear microorganismos. 

Evidentemene o microorganismó engenheirado é o pró
priO microorganismo. Por exemplo, a minha filha quando vai 
ao dentista e faz uma prótese continua sendo minha filha. 
Como O dentista vai passar-a ter poder de propriedade sobre 
a minha filha, porque engenheiro o dente dela? Na realidade 
ninguém "jamaiS inventOu um ser vivo. 

Estou terminando, Sr. Presidente. Peço um pouquinho 
mais de paciência. 

Na realidade, ninguém jamaiS inventõu um ser vivo ou 
-qualquer de suas partes; e os microorganismos são seres vivos 
elementares. É como patentear o hidrogênio e o exigênio, 
e o dono dessas patente passa a ser doS rhares, dos rios e 
do ar. Até hoje a ciência não conseguiu explicar a origem 
da vida. Não faz sentido alguém se apoderar, a troco de nada, 
desse patrimôp.io absoluto que é o patrimônio" dã Vídã; que 
o çontinente brasileiro detém 80% do existente em nosso 
planeta. - . 

A situação de carência genética dos atuais países hegemô~ 
nicos não jUstifica se apoderar de nosso portentoso patrimóniO 
tropical. Eles sabem, entretanto, que _a profunda crise em 
que estão envolvidos os. combustíveis fósseis - petróleo e 
carvão mineral - o ressurgir da farmácia natural em contra
pondo aos esgotamento da química de síntese dão a esse patri
mônio indiscutível valor estratégico universal. 

A aprovação des~e projeto de lei dá o controle da agricul
tura brasileira a umas poucas corporações, pelas patentes dos 
produtos farmacêuticos, pelos,agrotóxicos e fertilizantes a eles 
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vinculados. Com os nossos agricultores acontecerá o que 
está acontecendo com os agricultores do riquíssimo Middle 
West norte-americano, cuja dívida com os banqueiros é impa
gável; é o maior índice de suiddios em setores econômicos 
dos Estados Unidos. A agricultura americana está absoluta
mente falida, apesar de um gigantesco subsídio. 

Com a retirada do poder de averbação dos contratos 
de transferência de tecnologia, voltarão as claúsulas contra
tuais restritivas, que impedem a indústria nacional de competir 
e de sobreviver. A possibilidade de negociação da grande 
totalidade das empresas nacionais - estou falando com base 
em uma experiencia de 10 anos -é absolutamente reduzida. 

O pólo petroquímica da Bahia, com a participação da 
Petrobrás e dezenas de indústrias dele participantes, riãó tinha 
condição de negociar seus contratos, dos quais havia dez con
tratos com cláusula de sigilo eterna. Foi necessária ·a partíci
pação do Estado, com todo o seu poder, dentro de princípios 
legítimos, reconhe_cidos pela legislação internacional, para re
duzir de dez contratos de sigilo eterno para dois. Não conse
guimos superar os dois. 

Quando vai o empresário brasileiro negociar um pacote 
tecnológico no Japão. sentam, frente a ele e ao seu advogado, 
60 japoneses._ Qual é a condição que es_sc empresário tem 
de negociar pacotes tecnológicos, se não temos uma poderosa 
estrutura tecnológica dentro do País? Absolutamente n,enhu
ma. Se o Estado não estiver ao lado do empresário, defen
dendo seus interesses c dentro de regras perfeitamente claras_, 
a empresa nacional não tem condições _de negocair absoluta
mente nada no campo tecnológico, salvo algumas exc~ssõ_es _ 
que não fazem mais do que comprovar a regra. _ _ , _ 

Em síntese, o Projeto de Lei n' 115, de 1993, afronta 
interesses da nossa sociedade_na_ agriculturf!,na indústria, na 
tecnologia, no saber, nos valores_mor~is e na soberania. 

Quero dizer que existem documentos intenacionais valio
síssimos que não estão sendo respeitados nesse projeto de 
lei, como o Tratado da Biodiversidade, o Có.digo de Conduta 
sobre Transferência de Tecnologia no âmbito da UNCT AD,. 
que negociamos durante cinco anos e que teve aprovação 
de 177 países e que não teve, até hoje, aprovação de três 
ou quatro, que são os países hegemônicos. Evidentemente 
devemos ressaltar o extraordinário trabalho feito pelo Senador 
Mário Covas na CPI do Atraso Tecnológico._ Todas as caracte
rísticas do problemas foram lá debatidas durante um Jongo 
período e certamente vão ser de extrema valia para esta Casa. _ 

Finalmente, quanto aos nossos irmãos do_ Norte, preferí
mos guardar a imagem de um de seus_ mais ilustres filhos, 
que, em 13 de agosto de 1813, em cartas, Saul Padover assim_ 
se referiu à questão das patentes: "Que as Idéias devem 
ser divulgadas livreemente, de ul?la p~~s?a __ a_Ol!!!_a, pelo mun
do inteiro, para instrução moral e mútua do homem e pa~a 
o melhoramento de suas condições parece ter sido um desígmo 
peculiar de benevolência da natureza. Quand.o as fez .como 
fogo, expansivas pelo espaço, tudo sen: perda da sua dens1dade 
em ponto algum, e·como_o ar que respiramos, onde nos move
mos e temos nossos físicos incapazes de serem enclausurados 
ou apropriados com exclusividade. Portanto, as invenções, 
por natureza, não podem ser submetidas à propriedade". Pala
vras de Thomas Jefferson. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Antes de encer
rar a participação de V. s~, o Senador Mansueto de _La_vor 
deseja argüi-lo. 

. i 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, 
Srs. S.enadores, membros das duas comissões, Sr. Relator 
do projeto, queria dizer que pouco importa que, amanhã ou 
depois, ãpareÇ:aiil membros da inteligência brasileira pedindo 
que o pronunciamento do professor Bautista Vidal e o paper 
que ele trouxe sejam depositados na biblioteca do parque 
dos dinossauros. Pouco importa! O que importa é que são 
questões fundamentais que precisam ser debatidas entre nós. 

O professor Bautista Vidal não é apenas um teórico ou 
um apaixonado~ pois, mesmo se contendo, não deixa de mani~ 
festar a sua paixão pela causa. É preciso considerar que essas 
questões realmente afetam a sobrevivência do nosso País du
rante este próximo milênio. É uma questão fundamentaL E, 
como o professor Bautista Vida! não é apenas um teórico 
mas também tem contribuído, de modo concreto, para con
quistas tecnológicas brasileiras, genuinamente brasileiras, da 
maior importância estratégica, cito o Proálcool, não no seu 
aspecto administrativo-financeiro, mas no seu aspecto tecnoló
gico, que agora querem desmoralizar, esvaziar, inclusive com 
importação de álcool podre. sem nenhuma necessidade, como 
se- fez.reéentemente nó- Nordeste. E há também problemas 
de mercado que_ seriam inteiramente superados, se essa con
quista tecnológiCa fosse realmente levada a sério. 

Como o professor não pe apenas um militante ideológico, 
mas também um homem de vasta folha de serviços prestados 
a esse importante segmento, que é a tecnologia nacional, apelo 
para o eminente Relator e faço até, digamos assim, uma convo
cação para que todos nós, se isso me for permitído, nos debru
çemos sobre o texto do professor Bautista Vidal, que traz 
aspectos da maior gravidade, inclusive denúncias. 

Quero dizer que, Sob o aspecto pofítiCo, a questão é 
muito grave. Basta ver o testemunho do Sr. Ministro da Fazen
da, Fernando Henrique Cardoso, na última exposição que 
fez sobre política económica no plenário do Senado, na quinta
feira, paSsada, se não estou enganado. Uma das minhas per
guntas foi exatamente sobre este tema. Perguntei, com caute
la, se existiam rumores de que estava havendo pressões, não 
apenas por parte das autoridades diplomáticas mas também 
por parte de autoridades económicas dos Estados Unidos, 
sobre o Ministro da Fazenda para que se aprovasse, o quanto 
antes, esta lei de patentes. O Ministro respándeu que não 
eram rumores, era verdade. As pressões existiam e as sançóes 
já estavam bem claras; oS &tactos Unidos se arvoraram no 
direito de uma lei universal~ effi que poderiãm ditar as normas. 

Estamos votando essa Lei de Patentes sob ameaça do 
garrote vil;_ estamos votando-a, tendo a espada de Dâmocles 
sobre a nossa-cabeça. A questão é muito séria. As colocações 
trazidas pelo professor Bautista Vidal foram enriquecedoras. 
Lameni3velmente, não me refiro aos demafs;porque cheguei 
com atraso --creio que também foram muito importantes; 
todavia, ·asSiSti apenas a parte final da exposição do Dr. Dércio 
Leal de Zagottis*, mas creio que essa do professor Bautista 
Vidal deve ser considerada pela Mesa como uma importante 
contribuição ao· nosso debate. Era o que desejava registrar, 
Sr. Presidente. 

O SR. WALTER BAUTISTA VIDAL- Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala-
vra ao Deputado Dario Pereira. -

O SR. DARIO PEREIRA- O professóiBautista Vida! 
falou em 400 bilhões de dólares de transferência do Terceiro 
Mundo para o Primeiro. Esse levantamento tem oito anos. 
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O SR. WALTER BAUTISTA VIDAL -Tem oÚo anos. 
Trata-se de um levantamento acerca da_pcsquisa de Susan 
George"', do Instituto Transnacional de Amsterdã. _ _Foí re·prO
duzido no livro do professor Noam Chomski"'. !rata--se -_do 
livro 501, que deu lugar a uma página inteira do_ jornal Folha 
de S. Paulo, recentemente. Este número, inclusive, consta 
na publicação da Folha. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala
vra a V. Ex• 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr .. Pnisic!ente,"sem 
demériro das demais expoSiÇões, eu gostaiià âe cumprime"ntar 
o Dr. Bautista Vida! pelo que nos traz à colação. Estamos 
a urna decisão muito importante. Não sei se O" Congresso 
Nacional, a pretexto de mostrar que tem de andar, não somen
te pelas pernas da CPI da ComissãO de Orçamento, também 
esteja querendo aprovar esse projeto de lei, o mais rápido 
possível, comprovadamente sob pressões internacionais. 

Acredito que temos de raciocinar, discutir muitO' este 
assunto, por meio de audiências COmo estas- e tarilbém no 
âmbito da ComiSSão·ou das coinissõCs. TrataMse de U:m assUntO_. 
de extiema gravidade. O Brasil é singUlar nesta ,ql!e:~~ão· de 
ter de votar patentes, porque ·outros países, sem a biodiverM 
sidade do Brasil, poderiam votáM la mais apressadamente ou 
sem maiores temores. Não tenho dúvidas de que o nosso 
País é Siilglllar, nesta questão de patentes, porque teremos 
a biodiversidade: agora, querer patentear seres vivos, ainda 
que modificados, geneticamente, é urna questão que deve· 
ser muito bem pensada. . · · 

Não sei se V. Ex~ vai abrir o debate para ·os Sts. Sen.âdores, 
mas eu -gostaria de tirar uma -dúvida. O Vicé-Pi"esideiü6 da 
lnterfarma, que aqui ·esteVe Dão Sêi sé é O Dr. F'fãriciS:cO-Aibf:r- ~ 
to Teixeira ou seria-Otitfa pesSoa. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -É o Vice-Pre
sidente. 

O SR. CARLOS PA TROCfNIO - Eu gostaria de for-
malizar-lhe uma pergunta, quando V. Ex' permitir. L>!i'3P 

Muito obriga-do. ' 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A~tes, quero 
agr:,tdecer ao Dr. Bautista.Vidal... c-. _ __ .• __ • 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve intervenção, que considero do meu 
dever. Tenho pelo Senador Carlos Patrocínio a ma:ior admira
ção .. É meu companheiro de Bancada, tem tido atuação, aqui, 
sempre muito correta, principalmente na formulação de suas 
posições. --~ -- - -- · - - · - --- -

De início, S. EJC' colocoU uma dúvida, que q-u-erO" escla
recer de público. Sou membro integrante da COmissão Parla
mentar de Inquérito, mas, no momento em que este prOjeto 
está vindo a baila, principalmente dentro da forma mais demo
crática possível de debates, na Comissão de Assuntos Econó
micos e na Comissão de ConstituíçãO~' Justiça e Cidadania, 
não me move outro sentido senão discuti-lo à exautão. Diria 
que me sinto, até certo ponto, em virtude de inúmeras tarefas 
e uma pneumonia que me pegou numa- hora ·ruim - fiquei 
quase um mês praticamente alijado do processo - sinto-me 
em dívida com o meu País e com todos aqueles que têm 
participado de projeto dessa ordem, pelo relativo atraso. 

Na fase inicial do mês de agosto, fui designado - o 
que me envaideceu até certo modo, uma vaidade mais de 
ordem intelectual - no momento em que as lideranças dos 

parfidos, principalmente nas Comissões de Constituição, 1 us
tiça e Cidadania e na de Assuntos Económicos, entenderam 
que eu seria o Relator comum das duas Comissões. 

Quero dizer ao Senador Carlos Patrocínio que eu me 
debrucei e continuo me debruçando sobre esse assunto. Enten
do perfeitamente todas as latitudes do debate. No momento 
em que o projeto começa a ser discutido, agora no âmbito 
da nossa Comissão --de Constituição, Justiça e Cidadania e, 
logo em seguida, na Comissão de Assuntos Econômkos, não 
me move outro sentido senão trazer a baila um assunto que 
considero da mais alta importância, da mais alta relevância, 
haja vista, aqui; as palestras realizadas, começando principal
mente pelo palestrante Ministro· Celso Amorim. Lamentei. 
até certo ponto, que o Governo brasileiro ficasse um pouco 
desinteressado desse projeto. Co-mo-Relator quero dar esse 
depoimento. 

Entretanto, fui Comunicado pelo Ministro José Eduardo 
que há, inclusive, manifestação de assessores, porque projeto 
dessa magnitude, dessa relevância, tem que ser exaustiva
mente debatido. Seria importante que abríssemos o ieque 
das opiniões e convicções a respeito dele para formar uma 
avaliação. 

Na condição de Relator. confesso a_ V. Ex~ que estou 
muito cônscio dessa responsabilidade, inclusive, após o debate 
no âmbito das nossas Comissões. Sabemos que esses debates 
são sempre acalorados, enriquecidos pela inteligência dos seus 
integrantes. O meu gesto nãó é de humildade, mas dé inteira 
conVicção da responsabilidade que pesa sobre meus ombros 
de debater o parecer iniciaL Pretendo fazer o esboço às lide
ran~as que têm assento nesta Casa, porque ériteildo que tal 
prOJeto não pode ficar adstrito apenas à opinião de um Rela~ 
tor; ele tem que ser, na verdade Um projeto que atenda aos 
reclamos do nosso País e de todos aqueles que se intereSsam 
por um assunto de magna relevâncía. Para a sua elaboração, 
conto com o Senador Carlos Patrocínio~ Faço esse registro 
como homenagem a S. Ex• Entendo, tenho a convicção de 
que é do meu dever fazer isso. 

-- A CPI paralisou a nossa Casa, mas não é?? por essa 
forma, Senador Carlos Patrocíniq, _que estall].OS traze~çlo _esse 
deba-te--ãqui. Estamos trazendo-o, até, com um certo çlébitq, 
porque- esse trabalho já deveria ter _sido realizado nes_ta Casa._ 
Tentei fazê-lo, fatalmente, no mês em que fui acometido de 
uma pneumonia e não tive· cOndições de levar o meu trabalho 
adiante. Agora, faço-o com a maior homenagem. Não abro 
mão da participação, não só do Senador Carlos Patrocínio 
como também da de todos os cgmpanheiros. 

Outro dia, conversando com o Senador Ronan_Tito, disse 
a S. Ex~ como me vejo tão responsável no momento em que 
tenho que resolver o parecer desse projeto. Convoco com 
a maior humildade e tranqüilidade a participação de todos 
os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania- que, pôr sinal, até, me parece que 'ela é_ mais de 
parte formal- principalmente da Comissão de Assuntos Eco
nómicos, da Comissão de Assuntos Sociais --: "est~_pi"esente 
o seu Presidente, o Senador Beni V eras -enfim, de todos 
aqueles que de uma forma ou de outra estão acompanhando 
tão de perto. 

Senador Carlos Patrocínio, é unia homenagem ·que faço 
a V. Ex~, pois, é um dos colegas que tenho em mais alta 
corita, principalmente pela nossa grande amizade. Daí por 
que achei do meu dever fazer esse esclarecimento a V. E~ 
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bem como a todos interessados e membros das Comissões 
que aqui se encontram. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente eu 
gostaria de dizer ao eminente Relator de_ssa matéria que;'tal
vez. eu não me tenha expressado muito bem. Tenho a certeza 
tenho a convicção - todos pensam assim - de que só ~ 
presença do Senador Elcio Alvares na relato ria dessa matéria 
já??garante que ela será exaustivamente debatida e elucidada. 
Chamo a atenção de todos para a gravidade da matéria. Eu 
gostaria de me congratular com S. Ex~ por ter proporcionado 
esse fórum realizado no âmbito dessas duas ComissõeS. 

como ele disse~ ~'tiro de letra, mas não consigo competir com 
as e~presas que não estavam sob o guante da lei da proteção 
da Cibernética e da informática". E ele não sabia o que fazer; 
estava desempregando, botando gente na rua. Claro, os cien
tiAstas_ terão ~uit<? t_rabalho, mas e ?S trabalhadores que não 
tem a sua d1sposJçao essa tecnologia, que eu sei que estána 
cabeça dos nossos cientistas, que sáõ muito capazes de desen
volvê-la. 

Eu sou de Araxá, por acaso, Sr. Bautista Vidal. Eu estudo 
e me preocupo com o nióbio. Modéstia às favas· que ''modéstia 
à partt: .. ! Procuro ser um estudioso do nióbio interessado 
n_o ni~bio; _tivemos um encontro em Hong-Kong' sobre_ o nió-

'? SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)"- EU quei-i'á ape- b1o, d1scutmdo e debatendo a questão. Mas, talvez por um 
.n~~ d~~-er que o __ Senador Elcio Alvares tem-nos procurado, ex7esso de proteção ao nosso nióbio, outros minerais de pro-
msJstentemente, para podermos acertar as datas das reuniões. pnedade semelhante entraram nas ligas e estamos vendendo 
Consegui';?os dia 9 e dia 16. Todavia, fomos atropelados por o quê? Canela no doce de_ leite. Então, naquele pouquinho, 
um furacao no Congresso, e esta é a razão por que eSclare- perdemos a nossa fatia do mercado internacional, talvez por 
cemos. Embora não haja o atraso, é importante âiscutir com entregarmos o monopólio a uma empresa só. __ 
os segmentos interessados, pois, ternos encontrado dificul- Hoje, felizmente, temos o desenvolvimento do nióbio 
dadesem nos reunirmos; entretanto; dia 16 teremos o segundo em Catãlão, cuja reserva é menor, mas que se está desenvol~ 
debate. -. _ v:p.do. Crei? que, todas as vezes em q_ue pe_n_sarmos em prote-

Concedo a palavra ao Senador Ronan Tito. --- çoes e ~m ~e1s, temos que pensar no consumidor como objetivo 

. O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, desejo abrir 
mars um pouco o leque quanto ao estudo que está sendo 
feito a- respeito dessa matéria. 

Devo dizer a V. Ex~ que me interessei de pronto pela 
~atéria quando ela jâ estava na Câmara dos Deputados .. Reu
mmo-nos com o Senador Elcio Alvares, o Presidente da Co
missão de Assuntos Económicos e outros Srs. Senadores in
clusive na Ce~argefO, _ór~~q ~~_pesquisa da Embrapa! Para 
conversar, ouvtr daqueles ilustres técnicos, ilustres cientistas 
as suas opiniões. Participei de um simpósio em São Paulo 
com a mesma preocupação. 

O que queria esclarecer é que não est:lnió-s vOtaiido o 
pr?jeto d~ lei. Estamos, neste momento, nut:_na audiência pú
bhca, ouvmdo pessoas de todos os jaezes, gente do Governo, 
representantes da indústria multinacionaL=- por que não? 
-, da indústria 'naddnal, da 'iódústria Cjiifmica. E acredito 
que estamos percorrendo uni caminho eminentemente salutar 
e demo~rático para q~e poSSa~os, ao final, ver aquilO que 
verdadeuamente não mteressa· a um grupo, ínas interéssi aO 
País, porque é evidente que é difícil alguém falar sem se 
deixar influenciar por seu corporativismo. Poderíamos até sin
tetizar, após as palavras vibrantes do Professor BautiSfa Vidal, 
que ~stá tudo resolvido: basta rejeitar o projeto, fechar o 
Brasll com as nossas riquezas e a nossa comUnidade cientifica 
para resolvermos todos os problemas. 

Mas isso, não inferi do seu discurso; inferi de outros 
encontros que tive com alguns outros segmentos. Também 
não podemos esquecer que em um determinado momento 
quise~os proteger a nossa ciênCia, o nosso pátrimônio, a nossa
capactdade e acabamos protegendo algumas indústrias e des
prot~gendo.toda a pop~lação. Esse foi o-Caso da proteção
da ctbernétJca, que ennqueceu dezesseis fumas e atrasoU o 
Brasil, tecnologicamente, no mínimo enf Cinqüenta-wos.-----c=--

Outro dia ouvi a reclamação de um diretor de uma empre
sa multinacional sediada aqui. Dizia que a sua-matriz aqui 
o estava quebrando, porque não tinha mais Condição de com
pe.tir com ela. Ac~esce?tou que, enquanto ela podia se apro
pnar de tecnologta extstente lá fora, ele não podia dela se 
apropriar aqui dentro. Hoje, a competição piór dela não está 
sendo com as empresas nacionais. As empi'esas nacionais, 

nosso, po1s, ele é o consumidor final, é a pessoa humana 
é o nosso irmão. As corporações têm que estar a serviç~ 
de toda a comunidade, porque senão vamos proteger comuni
~ades, e o povo vai criar proteções para alguns setores; no 
fmal, quem paga éa população. 

. _<?~m ~ssa abertura, estamos fazendo esse simpósio. Penso 
. que nmg~uem está com pressa de votar essa lei. Embora preocu-__ 

pado, nao estou com pressa de votá-la. É um imperativo dos. 
Estados Uni~os da América do Norte? É slm. Eles têm regras 
para o própno mercado. O nosso erro é como disse ao Minis
tério, é .não colocarmos obrigações aos nossos mercados e 
aos nossos parceiros nas negociações. Agora, temos, por 
exemplo, uma quebra de safra nos Estados Unidos e a nossa 
agricult_ura não é protegida pelo Governo brasileiro Para poder 
competu no ano que vem, numa falta de 45 milhões de milho 
e da 6 milhões de toneladas de grãos. 

Temos que equacionar os noSsos problemas para enfren
tar, lá fora, o mercado que existe. Olha, acabou a bipolari
dade. Outro dia, fiquei estarrecido quando alguém disse que 
o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, sozinho, é maiOr 
do gue o Produto Interno Bruto da Europa, somado ao do 
Japao com todos os Tigres Asiáticos. Então, temos que saber 
com quem negociamos, se queremos entrar nesse mercado 
ou fechá-lo e dizer aqui vamos criar um mercado fechado: 
se somos auto-suficientes, não dependemos de ninguém lá 
fora. Se _quisermos, verdadeiramente - creio que devemos 
participar desse mercado internaciOilal - temos que colocar 
regras q_ue protejam a condição do País, não apenas a sua 
s~berama, mas também estabelecer acordo com_ os interesses, 
nao de grupos, mas de cada cidadão, de toda a população. 

Essa a intervenção que eu queria Jazer, dizendo ao Sena
dor Carla~ ~~trocínio que, verdadeiramente, essa lei é compli
c:ada, é diftctl; por outro lado, se esse dilema aprova ou não 
e falso, absolutamente falso. Jogá-lo na cesta do lixo, sem 
~tud~-lo, é??um maniqueísmo que rejeito; faço-o pelo seu 
snnphsmo e pelas conseqüências que não só essa geração pága
rá, mas as próxi~as também. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Teremos agor~ 
as mamfestações das entidades credenciadas. Tenho aqui uma 
relação de convidados. No entanto, a assessoria me informa 
que apenas três estariam presentes: a Associação Brasileira 
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de Propriedade Industrial, a Conipanhia de -o"e-senvolviin-ento extraordinário: o Senador Iram Saraiva não estava bem de 
Tecnológico e a ASsociação dos Laboratórios Farmac_êp.tiç:qs saúde, mas assumiu o seu compromisso de presidir a reunião. 
Nacionais. O meu querido Senador Gilberto Miranda, que _é bem 

Há algun,a outra que deixei de mencionar? (Pausa.) Sin-" mais jovem, ficaria aqui e·-complemeritaríamos, eiiüio, esta 
dicato dos Químicos? Dr. José Augusto, substituto. audiência PUblica, liberando- eu sei que __ o Senador Ronan 

Vamos conceder a palavra à Associação Brasileira de Tito tem-compromissos, como os Senadores Carlos Patrocínio, 
Propriedade Industrial. Dario Pereira e Mansueto de Lavor- os que devem ir. 

Permanecerei aqui, juntamente com o Presidente, para 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a:·palavra colher esses depoimentos, em homenagem inclusive ao inte-

para uma questão de ordem. resse daqueles que vieram a esta audiência pública. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala- Quero somente dizer mais uma palavra. Como não vamos-

vra a V. Ex~ · ter os comentários finais, agradeceria qUe tOdos aqueles que 
0 SR. RONAN TITO _ Sr. Presidente, esses -depoi- foram expositores, que nos honraram, se quisessem rebater 

mentos são da maior iriiportância. Sabemos, também, que algum ponto _das palestras feitas aqui, me encaminhassem o 
temos uma sessão- da maior relevância, que será instalada seu ponto de vista, pois eu o receberia prazerosamente, em 
às 14h. Muitos aqui ainda não se sublimaram, têm que alma- companhia da assessoria do Senado, principalmente dos Drs. 
çar, tem esse péssimo hábito de almoçar para comparecer Cícero e RobertO. TerfaniOs oportunidade de lê-lo. 
a essa reunião. · · -- Dado o adiantado da hora - realmente a exposição do 

Ministro foi além do horário-, eu teria, então, oportunidade 
O SR.l'RESIDENTE (Iram Saraiva)- Com a CPI esse ·de ouvir essas entidades, juntamente com a Presidência da 

hábito foi relegado a último plano. Mesa, e, posteriormente, receberia prazerosamente as mani-
a· SR. RONAN TITO -MaS Como naa··me SUbiiÍnei, {estações dos expositores contraditando pontos que foram le-

eu ainda tenho esse péssimo hábito de comer um sanduíche vantados aqui e que serão incluídos no nosso trabalho final. 
na hora do almoço.-v. Ex• sabe que temos hoje à 14h, 14h30 o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Gostaria apenas 
min -15h uma reunião vital para este Congresso Nacional. de dizer aos nobres participantes que temos--realmente esses 
De -conium acordo com essas Comissões e com a impõrtância problemas, principalmente os três que estamos aqui. Somos 
dos depoentes, a minha proposição é no sentido de que_eles membros da infame Comissão Parlamentar de Inquérito que 
possam transferir seus-depoimentos para outro dia. Não vamos apura as irregularidades no Orçamento e, além do mais, somos 
aprovar a Lei das Patentes, sem ouvi-los pela atenção que- - membros da mesma subcomissão, que tem agora um compro
eles nos merecem. Todo mundo vai ficar Olhando para o·reló- _ misso no Tribunal de Contas da União. Também somos mem-
gio:. · . - - - - - - bras da Subcom~ssão 4e Subve:nções, mas vamos pen:_na:necer 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ____:_ V. :fué pediu e ericeira-r, porque 'o assunto, cóihO 'diz o nobre Senador -Ró
a palavra pela ordem e a Mesa vai dirimir a questão. No nan Titó, é da mais alta relevância parã. este PaíS. E vamos 
entanto, V. Ex~ não levantou uma queStãO -âe ordem; fez continuar. 
uma sugestão a que a Mesa agradece. _ Concedo a palavra ao representante da Associação Brasi-

Acontece, Senador RonaJ! Tito, qhe a prõxiíria auaiência leira de Propriedade Intelectual, o Dr. Gert Egon. 
já está Inafcitd-a -para o dia 17. Serão tantos os debatedores, 0 SR. GERT EGON _Senador Jraril Saraiva, Senador 
quanto os que hoje debateram; haveráoutras entidaçies_co_nvi- Gilberto Miranda, Senador Elcio Alvares, demais Senadores 
dadas. PortantO, a Presidência se encOntra diante de um im- presentes, autoridades, minhas,senhoras ~meus senhores, 
passe_: _ou atravessa a ponte ou fica da Outra margem. Mas a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual passou a 
as comissões têm poderes._ COnsulto, então, oÇnobres Srs. assim chamar-se a partir de agosto, quando d~ sua .Assembléia 
Senaçiores se acatam a sugestão do nobre Senador Ronan Geral Extraordinária, realizada em Blumenau. Entendemos 
Tito, ou se ouvimos por mais -cinco niirtutos cada uma das alterar porque temos hoje nos dedicado não apenas à proprie-
entidades. dade industrial, mas à propriedade industrial de uma maneira 

Concedo a palavra ao Relator. geral, abrangendo,~í o sftware, etc. ___ _ 

O SR. ELCIO~ALVARES- ... om todo o respeito, acho 
que o argumento do Senador Ronan Tito é iritpórtante. Eu, 
inclusive, tenho dois compromissos logo em seguí~a. da mais 
alta importância, relacionados com a famosa CPI, mãs- penso 
que os que vieram aqui têm o direito de falar. Então, os 
nossos colegas ficariam desobrigados, porque têm compro
missos sérios~ 

Estamos empenhados. inclusive, na Revisão COnstitu
cional. É esse o sentido da palavra do Senador Ronan TitO. 
Eu já me acostumei, com a CPI, a comer sanduíches. Vou 
permanecer aqui, porque estamos gravando, e porque é im
portante para mim, como Relator, e ·pata todos os colegas. 
Vamos fazer uma edição dos debates que foram aqui travados, 
e desses depoimentos, e se não representasse qualquer trans
torno para os colegas, principalmente para o eminente Presi
dente, S. Ex; ficaria desobrigado, já que hoje fez um esforço 

Vim preparado para falar 5 minutos. Assim rezava o 
convite que nqs foi fo_rmulado._ Vou procurar manter esse 
prazo e vou abster-me de falar sobre a biotecnologia, porque 
fomos convidados também para participar de uma reunião_ 
no ·âia 17. também sobre esse tema específico. 

Apenas como Introdução, quero dizer a V. Ex')S que a 
nossa Associação congrega especialistas brasilei:ros na proprie
dade intelectual e também empresários intereSsados no estudo 
do Direito da Propriedade Intelectual, na jurisprudência e 
na legislação que ora estamos discutindó .aqui. - -

Duas pequenas observações: a pri'i:neira, com relação a 
CO!Dentários_ que o Embaixador Cdso''Amori_m- f_ez sobre o 
TRIPRS?, mais particularmente da preocupação do Tratado 
de nãd fazer discriminã.ções com relação" a 1nventoie~, sejam 
eles nacionais ou estrangeiros. E nesse particular des.ejo aplau
dir este projeto que está em discussão, que prevê nq seu 
art. 14 - se não me engano - um prazo de graça que vem 
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ao encontro do interesse dos inventores nãcionais, que por 
formação não conhecem pormenorizadamente o sistema de 
patentes, perdem muitas vezes invenções importantes, deixan
do de protegê-las. Aplaudimos essa disposição. 

Outro aspécto muito interessante v-enUTãaõ aqui pelo Dr. 
Kurt Politzer, um profissional que tem honrado a sua classe 
e nos tem dado subsídios preciosíssimos nas ~nossas discussões, 
foi o de que realmente no Brasil inexisteni documentos que 
possam comprovar -o valor de uma patente para estimular 
uma pesquisa. --

Todavia, queriá esclarecer aos Srs.--Senadores que, em 
documentos ou depoimentos esparsos de que nossa Associa
ção tem conhecimento e em observações feitas por nós em 
nossas andanças Brasil afora na organização de seminários 
que realizamos todos os anos em capitais brasileiras - por 
último, excepcionalmente em Blumenau, nove -seminários -
tomamos conhecimento de diversos depoimentos de inve---n
tores brasileiros que dão uma grande importância à proteção 
de sua tecnologia como incentivo à pesquisa que eles realizam. 

Queria apenas chamar a atenção de V. Exas para alguns 
exemplos práticos. O piínieiró e a b1offel, a invenção da pele 
artifiCial no Paraná por brasileiros. O segurido é o sterilair, 
inventado por um brasileiro em Petrópolis, que vem a ser 
um cliente meu e que dá a maior impottãõ.da à proteção 
da propriedade industrial como elemento estimulador da con
tinuidade de suas pesquisas. Cito também o selo de garantia, 
inventado pelo pernambucano Eduardo Machado, que tam
bém em depoimento feito em um dos nossos seminários, 
até cm clima emocional, decantou o sistema da propriedade 
industrial como estimulador dos investimentos que faz. 

Citarei também, rapidamente, o exemplo de uma empre
sa estabelecida em São Paulo, a MAC?, constituída por empre
sários brasileiros que dão_ a maior importância à pesquisa para 
a criação de equipamentos_e aparelhos, sobretudo para uso 
em operações cardíacas. Por trás disso está o Professor Adib 
Jatene. 

Feitas essas considerações, Sr. Presid_ente, tentando ob
servar o prazo de 5 minutos que õos fõfCoilferido, eu desdo
braria as nossas crificis ao projeto que agora se encontra 
aqui no Senado para ser discutido e votado. Há críticas de 
natureza burocrática e, de fundo, conceituaíS0

• Vou abster~me 
de discutir sobre o capítulo marcas, porque no sentir da ABPI 
ele está muito bem equacionado e definído_ tal como consta 
noprojeto. - -- -

No capftulo de patentes, teríamos algumas emendas de 
natureza burocrática, observando os limítes do tempo. Propo
mos que seja alterada a redação do § 29 do art. 16, como 
segue: 

''A reivindicação de prioridade será feita mediante 
declaração do requerente, da qual deverão constar da
dos identificadores do pedido do país de origem." 

Por quê? A justificativa é a segUinte: o processo de com~ 
provação da prioridade reivindicada no ato .de depósito dope
dido de patente éum dos grandes entraves burocráticos exis
tentes no seu processamento. Uma vez que--ã existênciã ou_ 
não de uma reivindicação de priorídade apenas gera um efeito 
prático quando do exame do pedido, não há razão para produ
zir-se sua prova num ato de depósito ou alé 60 dias após. 

Em primeífo lugar, um número muito grande de pedidos 
de patente é depositado e abandonado antes do exame técnjco, 
fazendo com que a maior parte da documentação oferecida 

por o~asião do depósito -tOrne-se, na -prátic3-. um estofvo para 
o!NPI. 

Em segundo lugar, o INPI, de acordo com o art. 35,
inciso V, deste projeto sempre poderá exigir que o requerente 
comprove a veracidade da reivindicação de prioridade, caso 
haja qualquer dúvida no momento do exame técnico a que 
são submetidos todos os pedidos de patente. -

O requerente fica, assim, obrigado no ato do depósito 
apenas a declarar sua reivindicação de prioridade, como aliás 
é expressamente permitido pela Convenção de Paris, no seu 
texto de Estocolmo. 

A segunda proposta é a segu.inte: desde que aceita a 
primeira, riãO há razão_ para permanência dos_ __ §§ 3" a 89 do 
art. 16. Assim, propomos a sua elimiilaç~O. · 

E~ afnda, com a finalidade de hanTiorlizar-se a emCnda 
proposta ao § 29 do art. 16, a ABPI suge~e asupre'ssão do 
inciso III, do art. 34, e o§ 29 do art. 106, e emendar· o art'. 
99, que ·cuida dos registras dos desenhos industriais, df:: sÕrte 
que este último obedeça à seguinte redação! 

·· Art. 99-.- Aplicam-se ao pedido de registro, na 
que couber, as disposições do art. 16." 

Propo:rllõs, -ta'ínbérii. a alteração da !edação dO art.-,--29-
para: 

"O pedido de patente poderá ser retirado antes 
da publicação, não produzindo qualquer efeito". 

A justificativa: o direito de arrependimento é um direitõ
natural do. inventor, e essa faculdade legal é contemplada 
em quase todas as legislações de patentes. Esta previsão de.ve. 
ser expressa em lei, porque, do contrário, não existirá possibi-· 
lidade jurídica de garantir prioridade a um depósito posterior 
àquele retirado. 

Passando às emendas de fundo _ou conceituaiS, a·pn.merra·· 
proposta que a ABPI faz diz respeito ao capítulo da licença 
q,l~rigatória, mais particularmente ao seu art. 69, inciso I,- em 
que a ABPI propõe adaptar sua redação à do art. 5<?, item 
IV,_ da Convenção de _Paris, na revisão de Estocolmo,_ isto 
é, substituindo-se ali a expressão "força maior" pela expressão
"se o titular da patente justificar sua inação por razões legíti .. 
mas". 

29) A ABPI propõe alterar a redação do inciso IV, do 
art. 43, para: 

"O produto fabricado de acordo com a patente 
de processo, ou -de produto que tiver sido colocado 
no mercado diretamente pelo titular da patente ou com 
seu consentimento". · 

Trata-se da importação paralela. A justificãtiva da emen
da: a adoção do princípio da exaustão fora de um contexto -
de mercado comum resulta numa restrição inadequada ao 
direito do titular da patente, ao mesmo tempo em que instau
ram um conflito com a exigência de exploração local, pois 
sendo essa exigência requisito para a não concessão de licença 
compulsória, não tem sentido autorizar~se, em paralelo, livre 
importação no território' nacion-al de produtos fabricados em 
outros pafses. Reconhecer a exaustão internacional de direitos 
significa, na prátfCa, coriceder vantagens a produtos postos 
em mercados internacionais, sem garantia de reciproCidade 
de tratamento aos produtos brasileiros naqueles mercados. 
A extensão da exaustão ao mercado externo deve, portanto, 
ficar condicionáda a- acordo ou tratado- internacional, pre-
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'"endo reciprocidade da ocorrência deste fe!_l_ól!!oeno ·e do qual 
o Brasil seja signatário e tenha ratifiCãdá este tratado.- . _ 

Para completar a proposta, seria imperiosa a introdução 
de um parágrafo único com a redação: 

"O disposto no inciso IV :Poderá-~~teôcte;~se 3o 
mercado externo, desde que previsto em acordo ou 
tratado internacional do qual o Brasil seja signatário 
e tenha ratificado". 

3~') Acrescentar ao art. 222 um parágr~fç _tfJlico com a 
redação: 

"Aos prazos mencionados no TitulO I cteStã L~i, 
para os quais não esteja previsto prazo de extensão 
ou restauração, seíá Concedido extensão de 30 dias, 
mediante pagamento de retribuição específica". 

A introdução desse parágrafo visa permitir maior flexibili
dade, quando necessário, do prazo processual relativo aos 
pedidos de patente, de 60 dias para 90 dias, por ti-atar-se 
de matéria cjue, tecnicamente, é maiS complexa do que a 
relativa às marcas. 

4') Supressão do § 2' do art. 20g; passando o § 1' a 
ser parágrafo úniyo.:Trata-::;e da disposição que cuida da trai}S
ferência de tecnologia. A justificativa é a' seguinte: d _ipvesti
mento em tecn9l9gia é ur;na prerrogativa é Üm risco do empre
sário, cabendo ao Estado estimular e viabilizar o registro do 
contrato de transferência de tecnologia no Brasi_I, que seres
sente atualmente de não ter investido mais nesse sentido para 
tomar-se lnais competitivo, moderno e melhor capacill\do in
dustrialmente. Não cabe ao Estado, no nosso sentir. intervir 
exageradamente nas contratações, pois a experiêncià tem mos: 
trado que a postura· dirigista desestimulou o investimento tec
nológico, criando apenas mais um feudo burocrático. 

5°) O art. 215 deveria repetir a redação do art. 116 do 
atual Código da ~ropriedade Industrial, que é a·Lei n"' 
5.772171, isto é, obrigando as pessoas domiciliadas no estran
geiro a constituir e manter procurador devidamente qualifi
cado e domiciliado no Brasil, com poder para r_epresentá-las 
e receber citações jUdiciais relativas aos assuntos atinenféS 
à propriedade indUstrial, des_d~ a_da~a dQ_ depósito e durante 
a vigénda do privilégio ·ou do registro. Ademais disso, deveria 
ser actescentado ao mesmo parágrafo um parágrafo único 
que estipule o prazo para con~e5tação de ações em que a 
citação se fizer na forma deste artigo será de 60 dias, adaptan
do-se à redação do parágrafo únicoao art. 116 da atual CPI. 

Eu tinha mais observações a fazer, mas gostaria de obede
cer ao horário, face aos compromissoS _que V. E~~ tem mais 
tarde . .Obrigado. 

·O SR. ELCIO ALVARES -Muito obrigado. 
O seu memorial pode ser encaminhado à Mesa; eu gosta

ria de tê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala
vra ao Dr. José Carlos Gerez, representante da Companhia 
de Desenvolvimento Tecnológico. 

O SR. JOSÉ CARLOS GEREZ-Srs. Sen~dores, ag~~:-
deço a oportunidade de estar aqui. --

Dirijo a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, 
sou Diretor dessa Companhia, que é um centro de investigação 
e desenvolvimento, que teve profundamente atrelada à polí
tica que vinha sendo empreendida pela então Secretaria de 
Tecnologia Industrial, pela Central de Medicamentos, no de
senvolvimento de tecnologias para o setor farmacêUtico. Esse 

programa teve o seu auge nos anos 80 pratic_~~~r:!_t~_-_ Ficou 
comprometido com o início do Governo Collor, quando o 
se·tor de pesquisa e desenvolvim~J1t0 sufreu profundamente, 
e, em particular, o setor de pesquisa e desenvolvimento na 
área química ou farmacêutica. 

Eu gostaria de aproveitar meu tempo mais objetivamente 
e dizer algo do ponto de vista de um técnico, de um- investi
gador dessa área. Em primeiro lugar, é necessário que se 
diga que, por trás de toda as modificações das diferentes legis

-lações de patentes, principalmente, dos países desenvolvidos, 
o único lobby que esteve presente foi o do setor farmacêutico. 
V. Ex~s não verão, como não viram, Srs. Deputados, o lobby 
de nenhum setor industrial, a não ser o do setor far11_1acê4tico, 
seja o das multinacionais, seja o das naCionais,. Nenhum outro 
setor tem um interesse tão apegado às patentes como o f~rma
cêutico; construção civil, metalmecânica, eletroeletróniCa, ae
roespacial, em nada disso a patent~ é tão importante quanto 
o é para o setor farmacêutico. A razão disso é uma exposição 
um pouco longa, mas, basicamente, o setor farmacêutico de
pende, sobremaneira, da patente, não tanto para proteger 
os seüs descobrimentos; como uma estratégia-de competição, 
ele usa o instrumento da patente como estratégia- de compe
tiÇãO; é'a marca por um lado, e o uso da patente, por outro. 
Esses dois instrumentos muito bem administrados faz com 
qu~_o-setQ.r.farmacêutico dele não possa prescindir, e qualquer 
outro setor tecnologicamente avançado possa prescindir da 
figura da patente. Isso não ocorre apenas no Brasil, é no 
mundo todo. Portanto- repito- o lobby farmacêutico sem
pre esteve e estará por trás de todas as mudanças na legislação 
de __ patentes de todos os países. Quem é esse lobby e o que 
representa? Uma enxurrada de números foi cql_~~ada ~_gui 
le - medicamentos novos, fárnlacos novos; 800, ·zoo, 3000, 
-4000; isso é um exagero. Há pOr trás desses nUmeras um 
efeito de propaganda. Na realidade, os novos medicamentos, 
tidos como novos, pelo consenso dos países, não pa"ssam de 
10 a 12 por ano, medicamentos com efetivas propriedades 
terapêuticas. Há uma centena de lançamento de produtos 
em média; um novo medicamento é colocado no mercado 
a cada semana, 01as não representa nenhum ganho terapêu
tico; tem vida curta, passa por algum tempo, e se a capacidade 
de propaganda do- laboratório_ for tal, pode até se manter 
por algum periodo, mas, na ma"iól' parte das Vezes, desapar_ece 
rapidamente. Aqueles medicamentos com efetiv~ novas pro
priedades, que trazem um avanÇo terapêutico, ~ão _passam 
de dez, doze, por ano, ou seja-, úm por mês. Isso a nível 
mundial, lançados no mundo todo. E quem é responsável 
por esses doze lançamentos com propriedades terapêuticas 
melhores dos que os que estavam lá? São 50 empresas respon
sáveis por 60% da produção mundial de todo o setor farmacêu
tico, que respondem por 70% dos gastos de P e D. Essas 
50 empresas, que- seriam, de certa forma., praticamente as 
·unicas responsávêis pOr esses ·dez, doze fármacos cham~dos _ 
de consenso, estão, predominantemente, n<?s ~stados Unidos. 
São 15 nos Estados Unidos, 10 no Japão; 7 na Alemanha 
e 4 na _Suíça. Somente 4 países no mundo sediam essas empre
sas. Desses 4 países, os Estados Unidos é o que o m~ior 
número delas expõe e é o que mais fortemente defende esse 
seu Iobby, dentro de uma estratégia de nação. Ele não defende 
o Iobby farmacêutico nos Estados Unidos, defende essas 15 
empresas que estão na famosa associação de produtores ameri
canos, o PMA. Ele as defende não porqué são habilidosas 
em fazer lobby dentro do Congresso americano -elas também 
fazem esse esforço de Iobby- mas os Estados Unidos defen-
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dem dentro de uma estratégia global de competição, pois, 
para eles, esse tipo de negócio é altamente importante para 
a nação americana. POrtanto, os Estados Unidos defendem, 
com unhas e dentes, essa estratégia de competição da indústria 
farmacêutica. 

Então, faço esSa colocação para limpar um pouco essa 
poluição toda de números. Na realidade, os interesses são 
muito mais concentrados e muito ma:ís bem definidos. Daria 
para nominar quais são as empresas interessadas. Por exem
plo, a Interfarma representa todas as empresas multinacionaiS 
aqui sediadas, mas existem muitas dessas empresas nacionais 
que, há mais de dez ou quinze anos, não lançam medicamentos 
de consenso no mercado. É o caso da Rhodia. A Rbodia, 
há mais de quinze anos, não consegue lançar um único medica
mento no mercado porque já perdeu sua capacidade de inova
ção. A inovação está muito con-centrada na mão de poucas, 
fundamentalmente nos Estados Unidos, deslocando-se um 
pouco agora para o Japão. 

Outro assunto que eu gostaria de abordar, que foi bas
tante mencionado mas pouco debatido, é a questão do pipe
line. O pipeline representa, na nossa interpretação, "talvez a 
reivindicação mais perverSa que--se fà.z com relação à nova 
Lei de Patentes. Porque ó -pipeline seria retroagir a lei ao 
período em que esses medicamentos foram descobertos, a 
talvez quinze _anos. Nós consideramos que o· pipeline é, das 
reivindicações todas, a mais perversa e que, se fosse implemen
tada, destruiria completamente a capacidade de desenvolvi
mento que ainda sobrevive dentro das nossas universidades 
e dos nossos institutos de pesquisa. 

Eu gostaria de dizer que nenhum país aceitou o pipeline, 
a não ser México e Coréüt. Coréia o ft!Z -dentro de uma nego
ciação longa, em que teve enormes benefícios com relação 
ao comércio dela com os Estados Unidos, E o México o fez. 
porque ia entrar no mercado norte-americano. Então, só ós 
dois países concederam o pipeline. Ninguém mais. A Espanha, 
que estava entrando no Mercado Comum Europeu, levou 
dez anos para implementar sua nova Lei de Patentes. A nova 
lei de patentes espanhola passou a vigorar-a partrr do __ ano 
passado, embora houvesse sido negociada no início dos anos 
80. . 

Então, a mim- ine parece de extrema importância que 
V. Exill analisem com muito -cuidado essa_ questão do pipe 
line, tendo em vista o que se passou-no r"estõ do_mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~_Çonceqo a pala
vra ao Dr. Dante Allario Júnior, Associação dos Laboratóríos 
Farmacêuticos Nacionais. 

O SR. DANTE ALLARIO JÚNIOR- Agradeço, ini
cialmente, o convite. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores que compõem a Mesa 
não trouxe nada por escrito, mas gostaria de tomar a liberdade 
de informar a V. Ex~! que encaminharei à Mesa, por escrito, 
o que eu disser aqui. --

A verdade é que sou um industrial e não um funcionárío 
de uma entidade. Sou um industrial que trabalha para ·essa 
entidade nas suas horas vagas, mas que, basicamente, vive 
do seu trabalho na sua empresa. Tenho que deixar clara essa 
posição face à colocação que farei em seguida a V. Ex~s 

Vivemos, no setor farmacêutico~ Um Oligopólio -interna-
cional. É fácil verificar esSe"fato, atra:véS-aõs levantamentos, 
onde V. Ex~' constatarão que os quatro ou cinco produtos 
primeiros-do mercado, de cada classe terapêutica no mercado 

·antibióticos éi.úna Classe; analgési~os, outra, etc.-, então, 

se V. Ex•s pegarem os quatro ou cnl.cõ pi.í.meiroS produtos 
do mercado eles compõem de 65 a_ 95% do mercado. _Isso, 
economicamente, é classificado como oligopólio. 

A indústria, efetivamente, não-go:sta de assim ser classifi
cada porque não é a melhor posição que se deseja. Mas é 
a verdade, e nós vivemos essa verdade. Só que com uma 
diferença: este projeto de lei vai transformar o que hoje é 
um olj_gopólio- com as aberrações que os oligopólios trazem 
ao País, e estão aí os jornais a comprov-arem que a indústria 
farmacêutica está sendo constantemente crit1c3.da pelos seus 
aumentos abusivas de preço- em monopólio, o que é drama
ticamente pior. E_, junto com o monopólio, os trustes, como 
conseqüência. -

É isso que estamos analisando e é isso que nós não pode
mos perder de vista. 

Só para exemplificar o que estou dizendo a V. Ex•s e 
o porquê de se querer uma lei de patentes violenta, da forma 
que está sendo proposta pelas empresas multinacionais; vou 
dar um _exemplo bastante recente. Foi lançado internacio
nalmente, e aqui no Brasil. também, um remédio chamado 
Imigran*, cujo preço internacional é de US$35 por dose e, 
no Brasil, foi lançado a US$35,88. O primeiro nacional similar 
saiu a US$25,60, Ou- seja, 30% -de queda. Como conseqência, 
nos meses subseqentes, de US$35,88, esse produto dessa mul
tinacional passou a custar US$22.15. Isso, somente porque 
houve um similar nacional que estabeleceu a competição no 
mercado. E é essa competição que se quer abolir com as 
patentes, porque se manteriam os US$35.88 ou subiria. Eu 
digo "ou subiria" baseado também em dados publicados numa 
revista americana, de circulação internacional, que mostra 
que os produtos americanos, em dez anos, subiram 300% 
mais do que a inflação ameriCana. EntãO, é essa a situação 
que se quer estabelecer aqui no_ Brasil: porque hoje ela não 
existe, uma vez que há competição. E isso que eu gostaria 
de deixar absolutamente claro que nós estamos discutindo, 
no fundo. 

Q9-ero que fiqUe registrada também a seguinte posição: 
entre as inúmeraS me"D.tiras, conversas e engq_dos ocorridos 
durante todo esse tempo que se está estudando patentes, -
e é bom que se_ diga que não é de agora, isso vem desde 
que ela foi estabelecida aqui no Brasil - uma das últimas 
coisas que mais se ouvia nesta Casa e _na Câmara era que 
o Brasil deveria ter uma política rígida, deveria aprovar com 
muita rapidez o projeto de patentes, até porque a Argentina, 
que é o exemplo que deve ser seguido por todos, já o fizera. 
Isso dito por eles, não por mim; estou somente repetindo 
palavras ouvidas nessa Casa, em sessões anteriores. Quando 
digo nessa Casa, refiro-me ao Congresso, não espeCificamente 
ao Senado. Então- dizem- deveríamos seguir-a Argerltina 
e ter uma legislação extremamente rígida de patentes, porque 
isso atrairia o capital multinacional. Deveríamos também ter 
rapidez, porque a Argentina estava agilizando o processo de 
aprovação da lei de patentes. Mais uma mentira! Nós já esta-

-- mos quase no _final da análise do !_10SS9 proj~_t_o, que já está 
no Senado. Na Argentina a lei de patentes estava na Câmara, 
onde havia mais de dez projetas sendo estudados, e não se 
chegava a uw mínimo de consenso. Então, o G_gverno argen
tino tetirbu o seu -projeto da Câmara, para reestudá-lo e talvez 
entrar agora no Senado, onde ele tem, talvez, possibilidade 
maior do que na Câmara. Então, mais Uma·vezU.rri êrigodo. 
TaPibém é m~ntiro:;;a a afifrriitiva:-...-vã.iriOs-aproVa-r, vamos 
pressionar, porque isso trará grandes benefícios ao País. Isso 
trará isso, aquilo, aquilo outro". Então, se nós temos que 
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imitar a Argentina, se temos - estou pondo uma condição 
-, por que não o fazemos agora, agindo comO" ~les agiram? 
Vamos pôr o projeto de lado e dar priorídade às COISas; somen-
te isso, nem mais, nem menos. -

Quanto aos vários pontos do projeto, eu gostaria somente 
de destacar apenas três deles. Quanto ao primeiro, foi dito 
- só ·vou repetir - pelo Ministro Celso Amorim, que o 
GATI\ no Relatório Dunkel, que é o último aprovado por 
eles, estabeleceu prazos, ou seja, um ano para o País se ade
quar, para elaborar uma legislação; depois, mais cinc? anos 
para o País se enquadrar nessa legislação, passar a vtgorar, 
e se o País não tiveSse proteção patentária naquela área e 
fosse um país em desenvolvimento se concederia mais quatro 
anos. Somados, são os dez anos que o Ministro Celso Amorim 
falou. O GA TI concede dez anos para o País se adequar 
e ingressar nessa lei de propriedade industrial nova, na lei 
de patentes. E, aqui no Brasil, como somos magnânimos, 
está-se dando um ano, e nada mais que um ano, quando 
países muito mais desenvolvidos que concederam oito anos, 
sete anos, nove anos, etc. Mas nós não. Mesmo dentro do 
GATT. 

E é bon{ lembrar, novamente, o Ministro Celso Amorim 
quando disse, repetidas vezes, que, quanto mais a nossa legis
lação estivesse próxima ou dentro da:;,uilo que foi aprovado 
pelo GA TI, menos problemas teríamos. _ 

Senhores, estamos seguindo somente o GATT. O GA TI 
concede dez anos, nâo somos nós. Se o GATT Cõncede, por 
que não aproveitarmos? Essa é uma colocação. 

A outra colocação, evidentemente, já foi aqui feita por 
várias outras pessoas, mas é multo bom repeti-la, é a questão 
da retroatividade. Pipeline, queiram ou não, é retroatividade 
legal. É o nome sofisticado que se deu para se estabelecer 
uma retroatividade que não pode ser dita; entãQ, coloca-se 
um linguajar diferente. É retroatividade. 

É bom que se diga, também, que não é que não exis~a 
retroatividade na nossa lei. Essa lei que passou pela Câmara 
aceita o pipeline; aceita a retroatividade, só que bastante limi
tada. Não há nenhum motivo para aumentarmos a retroati
vidade, não há nada que justifique, a não ser pressões a que 
as pessoas possam se submeter. Pessoalmente, não acredito 
nesse tipo de pressão e não a aceito. Então, não me submeto; 
todavia, há pessoas que, lamentavelmente, aceitam. 

A outra questão que desejo abordar é uma matéria abso
lutamente estranha a um código de propriedade industrial, 
que não constava do Relatório do Deputado Ney ~opes*, 
e que foi agregada, após as discussões, sem ninguém sabei', 
que diz respeito ao art. 241 do PL n' 115/93, onde mesmo 
que se conceda um prazo de carência para que a lei entre 
em vigor, na verdade, esse artigo revoga, a partir da assinatura 
do PL, toda a possibilidade de a indústria farmacêutica nacio-

nal continuar obtendo, até que passe a vigorar as patentes, 
produtos similares e competir no _mercado. 

Então, é urna matéria absolutamente estranha, que não 
tem nada a ver com o Código de Propriedade Industrial e 
que foi introduzida a posteriori, em função das decisões toma
das na Câmara. 

Eram esses três pontos que eu gostaria de destacar para 
V. Ex~s. Depois, enviarei, por escrito, alguns outros pontos. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A última entida

de a ser ouvida será o Sindicato dos Químicos e Engenheiros 
Químicos do Rio de Jarieir-o. Concedo a Palavra ao Dr. José 
Geraldo de Souza Carvalho. 

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA CARVALHO
Agradeço, primeiramente, a oportunidade de falar aqui sobre 
o pfójeto. Quero ·registrar, t::.fnbém, C"_!'-1e estou falando em 
nome do Conselho Regional de C:Uímica, 3• Região, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. 

Vou ser bem sucinto e breve porque a nossa preocupação 
cinge-se à redução das discussões, pós-aprovação do Projeto 
de Lei. Pelo atual Projeto de Lei, retiram-se os dispositivos 
de oposição e recursos de terceiros contra a concessão de 
patentes.Consideramos que isso reduz enormemente a partici
pação de especialistas no assunto, com relação ao trâmite 
e aprovação de um pedido de patente. E, a nosso ver, leva 
muito rapidamente as discussões de âmbito administrativo 
para o âmbito judicial. Consideramos que, com isso, ficam 
ampliadas as possibilidades de uma decisão tecnicamente in
correta. 

Então, estamos sugerindo - e essa será nossa contri
buição - que seja considerada a possibilidade de se retirar 
de proibição de recurso contra o deferimento· de pedidos de 
patentes, proibição- essa estipulada no art. 210, § 29 (parte). 
De tal modo que essa discussão possa ser considerada quando 
da vigência da nova-lei, seja ela qual for. O que dará maior 
oportunidade de salvaguardas em relação à conveniência e, 
principalmente, à propriedade de um pedido de patente no 
País. 

Era o que desejávamos considerar. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado. 
As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 

Assuntos Económicos do Senado agradecem a presença de 
todos os senhores e os convida para o dia 17 deste mês conti
nuarmos em audiência pública para tratarmos do PLC n" 115. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 50 minutos.) 
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EXPEDIENTE 
CZm"IIO OllAP!OO DO SENADO nD~ 

MANOEL VlLEU. DE MAGALHÃES 
Oire~Gr..OctU do Stu.4o Ped.uat 
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la,._ lá ro~po..Oi!WUo u-..., Sou•o P•nl 

ASS!NATliRAS 

Ti' .... 1.3JO ..... ,. 

Ata da 240a Sessão, em 19 de novembro de 1993 
3" Sessão Legíslativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES_ OS SKS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ 
Francisco Rollemberg _ Gilberto Miranda _ Jutahy Magalhães :_ 
Magno Bacelar _ Nelson Wedekin _ Pedro Simon _ Valmir 
Campelo. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores: Ha
vendo número regimental, declaro aberta a ses~ão. -

Sob a proteção de Deus, iniciàntõs-· ilo5st1s_ trabalhos. 
O Sr. lço Secretário Pfcicéderá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO. 
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N• 975/93, de 12 do corrente, encaminhando informações 
sobr_e os quesitos constantes do Requerimento n9 881, de 1993, 
de autoria do Seriador Eduardo SllJ?HCy.-----~ 

As informações foram encamiilhadas, em origi~ 
nais, ao Requerente. ~ ~ 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.167, DE 1293 

Nos termos do art. 13, § 1~, do Regimento Interno, requei
~o que seja considerada licença minha ausência aos trabalhos 

da Casa, dia 19 de novembro em curso, a fim de pronunciar, 
em São Paulo, palestra sobre" A situaçãO liberal do País frente 
à Reforma Constitudonal", na 4~ Reunião do Conselho Libe-

~ ralÇ_a Fundanç_ão Friedrich-Naurnann, e_ particfpaf da posse 
da Comissão Executiva do PFL em São Paulo, conforme corivi
tes em aneXo. · -
_ Sala das Sessões, 18 de novembro _ele 1993 -._S~nador 

Marcõ Maciel. - ~ 

REQUERIMENTO N• 1.168, DE 1993 

Nos termos do art. 13, § 1~ do Regimento Interno, requei
ro seja considerado como de liCença auto_rizada o perfodo 
de 22 a 24 de noVenibrõ,- á fim de_ participar do seminário 
Internacional de Administração PUblica, em-CtiflliO-a, promo
-vido pela Fundação Alemã para o Desenvolvimento Interna
cional e Associação Brasi!_e_ira de Municípios. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. -Senador. 
Divaldo Suruagy- · 

REQUERIMENTO_N• 1.169, DE 1993 

,
0 

Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária do 
· ·Senado Federal, criada através do Ato n" 16/92. destinada 

a "proceder amplo estudo do sistemá previdenciário br_asileiro. 
Tanto no tocante a su~ ~estruttJr_a quanto_ ao seu regime de 
custeio e benefídos e proPor soluções câbíveis pai'a o seu 
_r~gular funcionamento", solicito à Vossa Excelência, confor
me disposto na -alínea a, § 1 ~ do art. 76 do Regimento Interno 
desta Casa, a prorrogação por mais 90 (noventa) dias, do 
prazo concedido a este órgão- téCriico. . _ 

Aproveito a oportunidade para renOvar a Vossa EXce7 
lência, protesto de estima e distinta _con_sideração. 
- Brasflia, 18 de novembro de 19!:>3".--..=-sena&l'r'Franéisco 
Rollemberg, Vice-Pfesidente da CT no e:Xetc~iõ ·cta · Presi
dência. - - - _, 

O SR. PRESIDEN_'rE (Chagas Roclrigues) -A votação 
dos requeiiritentos fica adiada por falta de quorum. - -
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Comunico 
aos Srs. Senadores_ que sendo hoje 19 de novembro, dia coÍlsa
grado à Barideíra, o hasteamento realizar-se-á, solenemente, 
às 12 horas. _Para essa solenidadç, fic:aJt?. conviçl_f!d_o_s os Srs. 
Senadores e servidores do Senado Federal. 

Há oradores inscritos. -
Concedo a palavra ao ®bre Senãdor Juiãhy':Maga\hães·. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)-:---: Sr. Presjdente.e Srs. S_enad,ores, nãº, 
é esta a primeira vez quê ·o tema: do -desperdíCio de Com1da 
é abordado neste plenário:- Não é tampouco a primeira Vez 
que assistimos a_ denú.nci~s veiculadas pelos jornais e pela 
televisão dando conta de desperdício de contida entre nós;--

Apesar de estar correndo o risco de ser repetitiVo, volto 
a insistir sobre este mesmo assunto, até que estejamos todos 
cansados C'! perfeita-mente consciCrit~s da ueçe_smdade de pouM 
par comida em um país de famintos. Se_mpte há interesse 
do Governo em encdnfia.r caminhos que nos levem à solução 
desta questão-desafiO. -

TrataMse, contudo, de uma questão, no· mínimo, contrãM 
ditória, mas, pTini:::ip3Tmente, de extrema gravidade do ponto 
de vista ético. - ·-

VivemoS e compactuamos, de certa forrriã,-com uma siM 
tuação que é, antes de mais nada,"imo"ral. De que outro nome 
a chamaríamos~ se não é imoral o _ _fato de termas mais de 
dois e meio milhões de crianças nOrçiestiii'ils em .estaQo de:··~
subnutrição, enquanto jogamos fOra:, literalmente, mais de 
quinze milhões de toneladas d~ alirÍlenfOs? --

Corilo classificar um país que .abriga- rilãíS de trinta e 
cinco ·milhões de pessoas famintas e, ao nú~smo- tempo, é 
um dos maioreS exportadores mundiais de_ alimentos? _Não 
será indecente um país qüe se dá ao lUXO, ou ao desplante, 
de deixar perder-se, nas várias etapãS dO processo produtivo, 
mais de trinta e cinco por-cento _aci que foi plantado, enquanto 
milhares de cidadãos sob sua responsabilidade morrem, literal
mente, de fome? 

Isto é uma imoralidade! 
Isto agride o nosso bom-senso, fere os nossos brios e 

desafia a nossa -capacídadC de entendiine-nto,· pois--os soo- iili
Ihões de .dólares que a nossa irtsetisatez desperdiça, nO cami
nho que vai da fazenda à mesa do consumidor. seriam mais 
do que suficien-·es para tTiãtar a fOme-de todos os .brasileiros 
que se encontram abaixo do patamar de uma renda de 340 
dólares anuais e ·que integram esse contingente que n·os equiM 
para-às mais pobres economias do continente -afríéano. 

E não há de ser decente uma economia que age dessa 
forma. 

Não há argumentos rporais que nóS perrilitai)(defender 
a manutenção de um tal_ estado de calamidade, em um país 
que tem e domina uma tecnologia capaz de produzir alimentos 
em quantidade e em qualidade suficientes para alimentai a 
sua população e ainda abastecer os mercados externos. 

Dispomos de tecnologias. adaptadas às nossas condições· 
de clima e de solo e para isso mantemos e sustentamos uma _ 
estrutura caríssi:mã de pesquisa- agropeciiáiia, abrigada dentro 
do que se chama organograma oficial da Embrapa. 

Dispomos- de uma estrutura oficial de a,rmazenªmento 
que, se bem gerida e bem servida, no que agora se chama 
de Conab, estaríamos em condições de rn.an.ter u~ri _riiell:)or 
equilíbrio entre a oferta: e a demanda de alimentos. Conhe~ 
cernas em detalhes os Illecanismcis-que afeta.m a ·comerCia
lização de produtos agrícolas. Sabem_o_s__até mesmo como enM 

frentã.r a perfeita conCofi"ência ·que se dá na exploração ?.grf:.:c.
la, _quando milhares de produtores lançam o mesmo produto 
no mesmo mercado e na mesma hora. Sabemos, assim, que é 
indispensável a intervenÇão do Estado para a garantia do equi-
J_í]Jrio e,ntr_e ~ qferll!- ~a procu-~~· __ - . __ 

. ···Temos também escOlas agronõnlicas e cursos de excelente 
qualidade capazes de formar mão-de-obra especializada em 
diversos níveis. 

O Brasil sabe_ plantar, sabe administrar suas fazendas, 
-sabe_ colher e_ sabe embalar seus produtos. O Brasil_ dispõe 

. de uma excelente rede instalada de centrais de_ abastecimento 
junto aos grandes centros consumidores. 

O _m~rçado a_grí~ola brasileiro já opera em sistema de 
bolsas d_e mercadõr'ia com· extrema competênda. 

A nossa indústria sabe produzir máquinas e implementas 
agrícolas de boa qualidade. e até os exporta para outros países. 

Dispomos de uma rede de silos e armazéns .espalhados 
por todo o nosso imenso território e sabemos muito bem 
como adminjst!áMlos e até como nã9 a.dmin_i~td~los. 

Possuímos, em pleno funcionamento~ há anos, uma esttU:
t_ura Inteligente de firiancia-mento da p:i"odução, apoiada por 
uma invejável estrutura capilarizada de atendimento bancário. 

O Brasil tem· experiência- em cooperativiSmo ãgrícola e 
até mesmo uma certa tradição, principalmente na Região Cen
iroMS!Jl. Sabemos muito bem o que signíficã- pará o pequeno 
piOdutor o trabalho cooperativo e dispomos· de uma rede 
de organizaÇões de produtores que inclui cooperativas e outras 
formas de aSsoçia-ção, capazes de gara:ntii" uma inelhor remuM 
neração no trabalho agrícola. 
- Esse mesm_o_Brasn _dispõe a:inda de resultados compro

vados de pesquisa ·para -õrientãÇão do produtor rural e ainda 
tem levantamentos estatísticOs informatizados. de dados con
fiáveis, capazes ·ae orientar a decisão de plantar ou deixar 
de plantar. 

- O mesmo Brasil dispõe, ainda, de uma rede nacional 
de telecomunicações, que pode perfeitamente veicular as in
formações de interesse do agricultor. pois nosso País domina 
a tecnologia de ponta em comunicação de massa, comunícação 
-~de dadOS e tomun"itaÇão pessoa-·a=pessoa. op-erando em perfei
tas condições de uso e em condições de matar. de inveja a 
maioria dos países do mundo, incluindo-se aí alguns paíse-s 
do chamado Primeiro Mundo. 
---~- Mas o Brasil ainda tem mais. 

Tem um enorme potencial implantado em termos de es
trutura de produção agroindustrial e pode ampliar ainda em 
muíto a süa: capãcidade instalada. 

Tenl aindâ um dos maiores rebanhos bov_inQS_ do mundo 
e domina os segredos do manejo de gado de corte e de gado 
de leite, gerando tecnologia nacional de excelente qualidade 
em áreas de alta tecnologia como inseminaçãO, alimentação 
e abãte de animais. 

Além de tudo isso, ainda temos uma enorme variedade 
_ de_ climas e de solos, que nos permitem, de um tacto, a implan
tação-de uma "Nova Califórnia'' às margens do Rio São Fran
•cisco ou no sertão árido do Rio Grande do Norte e Ceará 
e_, d-e outro, a produção, em Santa Catarina, de frutas de 
cliru..a temperado da melhor qualidade que existe. 

O Brasil tem tecnologia, capacidade instalada em condíM 
ções ~e implantar sistemaS de irrigação de variadas modaliM 
dades, imediatamente. -

O Brasil.tem um mÚcado interno enorme e ainda passível 
de ser expandi~o e tem demonstrado competência e arr~jo 
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para abrir espaços no mercado -iriternãcional até mesm-o de 
frutas e de flores. - ___ "__ _ 

Como-se explica que, dispondo de tudo isso, n"ão sej_am<?S 
capazes de suprir nem mesmo as nossas'catêJÍCias mais eleiDeil
tares eJ? termos de alimentação?. .. ,. ~ s·,. _ : 

Se1 que uma grande parte da exphcaçáo que nos falta 
está contida na nossa incapacidade de fazer uma reforma agrá
ria inteligente, que dê acesso à terra a_ um número maior 
de pequenos produtores de alimentos. Sim, pois é a peqUena 
propriedade a principal responsável pela falta de alimentos 
entre nós, já que as grandes propriedades estão produzindo 
de olhos voltados para os mercados extJ:!rnos, raciocinando 
e fazendo suas contas em dólar. 

Mas, além dessa estrutura agrária çlj~funcional, por que 
o Brasil não tem sido competente para· âltmentar o seu próprio 
povo'? ' _ --

Ou ainda, por que não demonstramos no com_bate à fome 
a mesma competência que esbanjamos na_ptodução de soja, 
por exemplo? 

Cõófo ·aceitar-se, sem revolta, o fato de ver o Brasil colo
cado ao lado de alguns dos países mais pobres do mundo, 
equiparado a nações_. muito inenos favorecidas que nós, por 
não dispor precisamente de grande parte:~e tudo aquilo que 
acabamos de enumerar? . . -, . . 

Se __ somos indiscutivelmente competentes na exploraç_ã9 
agrícola, por que temos sabido demonstrar competência, mas 
não como colocar o resUltado de toda essa mesma cOmpetência 
a serviço da- oferta de alimentos na mesa -do povo? 

Precisarnõs, urgentemente, descobrir caminhos que nos 
permitam matar a fome que mata o _Iloss.o_povo- e fazer -com 
que tanta comp_etênci~ nÇJS rpostre·como·.-~entar os nossos 
mais de 30 milhões de famintos_._ 

o-Brasil, nã. ve.r:â"á.de,_ desperdJça çqmpeténcia .. 
Existe entre nóS um desperdício de competência técnica, 

de competência gerencial t:! de competência política tãq 'mais · 
grave e mais irracion-al do _que o desperdício de- comida que 
nos choca e nos revolta a todos. 

Jamais saberemos como explicar pará as geéaçõeS VIndou
ras a-existência de taiitã competência, de um lad_o, e de tanta 
incompetência, de outro. __ _ 

Talvez todas as explicações reduzam-s_e ~insensibilidade 
moral que nos atingiu Córno urna verdadefra praga. ·-- . 

É preciso que apelemos para esses me~mos ConCeitqs mo
rais que _diziam que este País está preci~ando de um choque 
de Ética, pois o que nos falta mesmo é vontade de resolver 
o problema da fome;_ 6 que_ nos falt~ é coragem para abrir 
mão de privilégios ultrapassados; o que -não temos tido é 
vergonha de deixar que se morra de fome e~9~a:ntc.:> jogamos 
comida fora. · 

Não podemos mais tratar deste assunto nos ate"rldo-ã.penas 
aos- rígidos limites das questões de técnica, falando apenas 
a linguagem especializada ~a Economia, da Administração 
e da PolítiCa.- - -

É preciso, urgentemente, incluir em nosso vocabul~rio 
alguns termos um tanto em desuso entre nós, mas, por ISSO 

mesmo, indispensáveis como sinalizadores de um caminho 
a ser percorrido por todos nós. --~' -- -- . 

E preciso resgatar algumas palavras que nos. têm fe1to 
grande falta, como por exemplo: Vontade, Coragem, Decên-
cia, Vergonha e Respeito. · ,X -. ----

Ao- que parece, o que nos falta é coragem para enfrentar 
um desafio que exige a adoção de um sistema de distribuição 

de -~~rrªs aos novos pequenos produtores rurais, geradores 
de alimentos. 

Precisamos de vontade, inclusive de vontade polí~ica, que 
queira, de fato, aceitar o desafio de eliminar a miséria, a 
face oculta da fome. 

Falta-nos recuperar o sentido da ___ c:l_ecência, para redes-
cobrir o quanto são i~decentes a marginalidade, a miséria 
e a fome endêmica, que permitimos se implantasse entre nós. 

É precisO ser capaz de sentir vergonha de tudo isso. 
É preciso experimentar um sentimento de- incJ.uíetação 

por náo termos tido competência para resolver o problema 
da fome dos nossos irmãos, quando temos demonstrado tanta 
capacidade gerencial, técnica e política para fazer fortuna. 
para acumular bep.~fícios _e_ concentrar riqueza. --

É preciso respeito! 
- Precisamos recuperar a capaCidade de exercitar a noção 

de _igualdade e passarmos a ver no~ nossos irmãos famíntos 
-nos meniiios que abandonamos em nossas ruas, nas pessoas 
que vasculham os lixões de nossas c~dades - pessoas corno 
nós, iguais a Õós, ineninos como os nossos,- igtiais em tudo 
aos nossos ftlhos. 

só- entãO seremos capazes de respeitá-los. 
E, quando tudo isso for realidade, poderemos debru

çar-nos_ sobre as questões e as recomendações técnicas que 
nos apontam os caminhos do aprimoramento de toda aquela 
infra-estrutura existente em nosso País, mas que havíamos 
esquecído de usar em benefício do nosso irmão, do- nosso 
igual, do nosso concidadão. 
- Sr. Presidente,·Srs. Senadores, há alguns dias, neste ple~ 
nário, tive oportunidade de alertar as autoridades, principal
mente o Ministério da Justiça, sobre a trama do afástarnento 
~e ~ _delegado da Pol_ícia Feder-al que estava apurando a 
chamada conta fantasma no Est<;tdo da Bahia. Infelizmente, 
foi concretizada a transferênda daquela autoridade a pedido 
do Governador do Estado da Bahia, que, segundo o delegado 
que estava fazendo a apuração,_ é um dos principais suspeitos 
de ter se beneficiado da movimentação dessa conta fantasma 
para sua eleição. 

A apuração estava em andamento, Sr. Presidente, no 
sentido d~ descobrir quem era o responsável pela movimen
tação dessas contas; não haviam chegado ainda a uma conclu
são. Exames grafológicos estavam sendo feitos, ainda _o estão, 
para ver se conseguem descobrir quem é o fantasma. Não 
há dúvida sobre os depósitos feitos ~ sobre os períodos em 
que isto ocorreu: justamente no pefíOdo eleitoral; de agosto 
até logo depois da eleição de outubro. _ P_9uc_os~-ffias depois, 

_essa conta, que recebeu depósitos de empresas, foi encerrada. 
É- estranho, Sr. Presidente, que isso tenha ocorrido. Te

rnos a informação do próprio Procurador-Geral da República 
de que faria continuar essa apuração. Mas, logicamente, há 
muitas dificuldades quando não exíste a continuidade do traba-
lho. _ _ __ _ __ -

Posteriorrrlente, vóu encaminhar um documento oficial 
do delegado no qual ele informa_ que está sendo _transferido 
por pressão do Sr._ <3:9v~rnador_ do _Estado da Bahia e diz, 
inclusive, que isso pode provocar a responsabilidade do Sr. 
Governador por ato previsto no Código Penal, para evitar 
apurações de fato. Não tenho o _documento agora e peço 
a·v. Ex~ que assim que eu o encaminhar considere-o para 
ser incluído no meu discurso. 

Es-pero, Sr. Presidente, que a apuração continue. Colno 
tiVe oportunidade de dizer ao próprio delegado, ao Chefe 
da Políc.ia Federal, Coronel Romão, não quero ver a Polícia 
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Federal do meu País ser acusada de incompetência Seletiva. 
E o que isso sigriifica? Enquanto feiU Competência pãra apurar 
as contas fantasmas do esquema PC Farias no Brasil inteiro_, 
mostra-se incompetente para apUrar,- exclusivamente na Ba-
hia, a conta fantasma que lá existe. -

Ora, Sr. Presidente, um país-que está bus~ndo punir 
aqueles culpados, um Congresso que está 3purandó os respon~ 
sáveis por atos desabonadores, atos crimirl.óSàs contra o patri
mônio público, um Congresso que está C_oit.ih~o ~- própria -
carne não pode aceitar que fiquem impunes outros elementos 
porque têm prestígio eleitoral. Não quero isSo-: pata o meu 
País. 

Digo que foi com profunda tristeza, com piofl!nda amar· 
gura que vi coricretii:ado aquilo que denuncie_!" algUnS_ dias 
atrás; fnfelízmente oCorreu. Mas tenho confiança, S-r. Presi
dente, que um país que está sendo governado por pessoas 
decentes, corretas, que desejam fazer a apuração dos fatos 
não permitirá que iss_o ocorra; É uma vergonha para quem 
quer passar este País a Jimpo, como estou ouvindo a cada 
dia. 

Somos, hoje, um País que ressurgiu das ruas, numa tenta· 
tiva e num movimentO em fãvOr da ética e da moralidade 
pública. Somos um País que está procurando ressurgir de 
dentro do Legislativo, uma Instituição _que est-á em total des~ 
prestígio perante à opinião pública, mas que tem a obrigação 
moral de mostrar que é competente e séria. 

Por isso mesmo, não podemos assistfr calados a que outrOs 
órgãos aceitem preSsões do Governador para demit~r_ou trans
ferir um funcionário Indicado Para Úzer as apurações· que 
já estavam chegando a seu término. Depois de confirmar _esse 
fato, vieram outras razões para .explicai' a saída do delegado. 

Sr. Presidente, 3.credito neste- Governo. Teliho certeza 
que o meu amigo, meu colega, Ministro Maurício Corrêa, 
com todas as dificuldades, tomará as devidas providências 
para que não fique sem apuração a responsabilidade e o benefi
ciário dessa conta fantasma da Bahia. Aqui estare-i para cobiãr 
constantemente, a fim de que se traga a verdade perante 
este Plenário e perante à opinião pública. 

P~ragrafo único. As informações constantes destas publi
cações deverão ser divulgadas pelo programa oficial do Go
verno Federal "A Voz do Brasil'' ou em horário a ser criado 
pela ~adi<?brás com finalidade específica. 

=-~~ -ArL 2° A publicação mencionará, entre outros -elemen
tos: 

I- o nome da unidade política, órgão ou entidade bene-
fíciária ~ - -

II - a data e o montante dos recursos a serem liberados; 
III - a destinação das dotações; _ 
IV - a sihiãÇão das prestações de contas das verbas 

anterior_l_llente: concedidas. 

Art. 3'-' Os órgãos e entidades da ~9_ministração pública 
_estadual ou municipal, benefiCiadOs na forma do art. 1'-' desta 
lei, ficam obrigaçlos a dar publiddade_da aplicação dos recursos 
aié dez-dias após o pagamento. , 

§ 1~ A puOiicidade a que se refere este artigo será-reali
zada mediante a utilização dos veículos de comunicação pre
vistos no art. 19 desta lei, destacando-se, no mínimo, os seguin
tes elementos: 

I- montante dos recursos aplicados; 
II- cronogramã de liberação; 
III - relação dos materiais adquiridõs ou obras execu-

tãdas. indicando, no· mínimo. conforme o caso: 
a) o fornecedor ou o executor de obra; 
b) o· preço unitário e as quantidades correspondentes; 
c) o valor total da operação; 
d) a data d_o pagamento _ _ _ 
IV --setores econõmicos e sociaiS beneficiados 
V -situação atual do projeto. 

§- 2" As iriformações constantes destas publicações se
rão encaminhadas às comissões competentes das Câmaras Mu
niCipais de Vereadores e das AssembléiaS Legislativas dos 
Estados. respectivamente. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 ReVogam-se as disposições em contrário. 

Justificação O que me in~eressa é a verdã.de e que se chegue a ela. 
Sr. Presidente, era o que havia para declarar neste instan

te. Muito obrigado. (Muito bem!) 
De conformidade com a nova ordem constitucional pro

mulgada em 1988, a administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Esta

DOCUMENTO A QUE.SE REFERE O SR. lUTA-. _dos, do Distrito Federal e dos Munic\ptos deve obedecer, 
HY MAGALHÃES EM SEU DISCURso: dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 149, DE 1993 

Torna obrigatória a publicidade da transferência e 
da aplicação de recursos, a fundo perdido, da adminis
tração pública federal para estados e municípios, inclu
sive a seus órgãos e entidades, e dá oUtras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 19 Os órgãos e entidades da administração pública 

federal, de qualquer nível ou hierarquia; sãõ _ó.brigados a dar 
publicidade, no Diário Ofiéial à União e do Es_tado, até o 
dia dez do mês seguinte à ocorrência do ato, da t_ransferência 
e da aplicação de recursos. orçamentários-ou de qualquer outra 
origem ou natureza, a fun.do perdido, para estados e municí
pio~, inclusive para seus órgãos ou eritidades descentralizadas. 

Em comentário ao princípio da publicidade, o saudoso 
e eminente administrativista e professor Hdy Lopes Meirelles 
pontifica: 

"Publicidade é a divulgação oficial do ato para 
conhecimento público e início de seus efeitos externos. 
O princípio da publicidade dos a tos e contratos adminis
trativQs, além de_ assegurar os se~,~s efeitos externOs, 
visa propiciar o Seu conhecimento e controle pelos inte
ressados diretos e pelo povo em geral, através dos meios 
c_Çlnstitucionais-mandado de segurança, direito de peti
ção, ação popular. habeas data, suspensão dos direitos 
políticos por improbida~e administrativa_ (CF. art. 37, 
§ 4'-'). (Direito Administrativo Brasileiro, 15,.--e-d~; 1990, 
pág. 81)" 
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Na linha do ensinamento do insign_e mestre, este projeto 
efetivamente tem por objetivos tornar realmente transparente 
a gestão dos bens e valores públicos, contribuir para que a 
comunidade se conscientize·cta realidade económico-finarcei
ra de seu interesse, de forma a poder cobrar exação na aplica
ção dos recursos públicos recebidos pelos administradores, 
evitando, inclusive, (n~aairilplências qUe, muitas vezes, inviabi
lizam o recebimefito de nó vos· recursos. - - -

ContamoS, pois, que oS"iflter_ess_es_sUpéiiores dã sociedade 
sejam os fatores decisivos para a transformaçãO desta iniciativa 
em direito positivo legislado. -

Sala das Sessões, em 18 de novembro de_l993.- Senador 
João Rocha. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 
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Durante o discurso do __ S_r. Jutahy _M_agalhãe~,_ o 
Sr. Chagas Rodrigues, ]"Via-Presidente, deixa a cadf!i
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior, 
2'? .Secretário. 

S. Ex~ não se encontra em plenário, no moinento, 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, mergu~ 

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)_ Concedo a pala- lhado no torvelinho dos surpreendentes e atuais acontecimen-
vra ao nobre S_enador Chagas Rodrigues. tos sob investigação da Comissão Parlamentar Mista de Inqué

rito, destinada a apurar denúncias de éorrupção na COmissão 
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia de Orçamento da Cãmara dos Deputados, já aos.prirrieiros 

o seguinte discurso. Sem revisão do ora,_dor.)- Sr. Presidente, passos exsurgem claros e insofismáveis -sinais de fragili_dade 
Srs. Senadores, ocupo a triburla -nO dia de hoje para dirigir ____ 11_aquela Comissão de Orçamento_, .q_!.le, c~rtame~!e-,_náo_'.esca-
um apelo a S. Ex• o Di. Orlari_do Teixeirã d~iCosta, DígníssirriO pam ao firio- olhar observador desta Casa. -
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Fui informado por s. EX", 0 Di< Jesus Fernandes de_Oli- Trata-se da estrutura e das regras vigentes até então, 
veira, Juiz Presidente do_Tribunal Regional do Tra,balho_ da na referida_Comissão_ de Orçamento da Câmara dos Depu-
22~ Região, cOI!{sede em TereSina, queioi-enviadoanteprojeto tados, especialmente no tocante ao efetivo e ·rígido controle 
de criação de Juntas de Conciliação c Julgamento no Estado de suas atividades, bem como no que diz respeitO à partici-
do Piauí. - - '- - p~ção _e à fi_scalização por parte de todos os Srs. Deputados, 

A criação dessas Juntas vinha sendo reclamada não sô membros ou não daquela Comissão. Para que possam 3compa-
por líderes sindicais_ dos trabalhadores, como também por nhar, participar e fiscalizar a contento suas atividades, da 
líderes do empresariado do meu Estado. forma mais aberta, democrática _e cristalina possível, torna-

Assiin _ cofisi-derando-se que no PiáutSó existem quatro se-á imperiosa uma radical reformulação em sua organização 
Juntas de Conciliação e Julgamento e, ainda, levando em e métodos de procedimento. 
conta que o dispositivo constitucional, de nlinhaautÕria; deier- Vejo que a' questão póstã está sendo Objeto das preocu-
m.ina que haverá ·em cada Estado da Fede_ração pelo menDs pações _dos_ Srs. Presidentes da Câmara e do_ Senado, como 
um Tribunal Regiorlaldo Trabalho-, vemos com satisfação também do nobre Líder do Governo, senador Pedro Simon, 
que o Tribunal Supefror-do Traba!h'o vem dando cumprimento partilhada por mim e,_de_certo, pÕr vários dos~Srs. Pãrlamen-
rigoroso a essa nornta constitUCiOnal. Em quase todos os Esta- tares, os quais não se furtarão a prestar sua colaboração, 
dos da Federação já fõiCriado e iilsfalado o respectivo Tribunal visando ao aperfeiçoamento ou modificações que se fizerem 
Regional do Trabalho. necessárias. 

Agora estamos ~m uma nova fase~ já teinos votado alguns Não me reSta a menor dúvida de que essas providências 
projetes de lei referentes a váriOS Tribunais Regionais do devam se inserir entre _as prioridades, dentre tantãs outras 
Trabalho. Tendo o nosso Dr. Jesus Fernandes de Oliveira, que se queiram tomar. O alvO des~as medidas refere-se a 
digníssimo Juiz-~rcsidente da_ 22~ Região, encaminhado ao reparar erros e desacertos que até então vinham sendo prati-
Tribunal Superior do Trabalho anteprojeto de criação de Jun- cados na Comissão de Orçamento da Câmara dos Qeputados 
tas, o meu objetivo, hoj_e, nes1a Casa, é ped!r e_sp~cial atenção· e, naturalmente, coibir_a prática de a~os susl?eitos o~ crimino-
do Ministro Presidente do Tribunal SuPefior do Trãba!hO, sos, -dissipando-se a cortina de fumaça que encobria o balcão 
Dr. Orlando Teix_eirada_Costa, qtic~ com__süa habitual dedica- de negócios ali instalado e utilizado por um punhadO de deso-
ção a assuntos dessa natureza, dispenSelambém a essa mensa- nestes que se banquetearam com o dinheiro público_. De sorte 
gem que acompanha anteprojeto o apreço necessário e o apo_io- que as preocupaçõec,,- neste sentido, dos ilustres Presidentes 
daquele TribunaL das duas Casas, coino j3 disSe, ·sao -as !ninhaS preócupaçõe_s 

O meu apelo é extensiVo a~os~demais Ministros desse Tri- também, e as iniciativas que se aCharem pOr bem tomar conta-. 
bunal Superior, riO Sentido de que esse assunto seja examinado rão com o meu integral e decidido apóio. 
com rapidez, para que façam chegar ao Congresso a mensagem Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro aspecto que, no 
encaminhando o projeto. . - momento, me ocorre abordar, diz respeito àS subv_enções se-

Tenho certeza, _Sr. Presídente, de que esta matéria será ciais. É inconcebível a permanência do atual modelo no trato 
também examinada com toda a atenção na Câmara e no S_ena- com as chamadas subvenções sociais, a sangria a que subme-
do, e, em breve,_teremos aprovada. a lei que criará ·novas teram o Erário, após-longos anos de prática de vampirismo, 
Juntas de Conciliação e Julgamento no ~stado~c!9 J:'iau(, que desempenhada por um grupelho da Comissão de Orçamento 
tenho a honra de representar nesta Casa-. - -- da Câmara dos Deputados, de braços dados com funcionários 

Era o que eu -finhã. a-diier, Sr: PfeSiâente._-_(Muito-Peril!) do alto escalão do Executivo, empreiteiras~ entidades sociais 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a-pala
vra ao nobre Senador Josaphat Marinho. (Pausa.) 

S. Ex• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

(Pausa.) 
S. Er não se encontra em plenário~ nõ momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

(Pausa.) · - · -

sa.) 

S. Ex• não se enco-ntra em plenário;-nO mOnlento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau-

espúrias, acolitados por funcionários e inteirriédiários corrup
tos; é inconcebível que isso tudo possa continuar a existir 
e a contribuir para o permanente;_~ agudo estado de inanição 
dos _c_::ofres públicos. 

Temos por dever obstar imediatamente a possibilidade 
ensejada aos espertalhões, integrantes do poder públiéo, e 
os da esfera privada, agindo em conluio, de permanecerem 
na prâflcã criminosa- -de desvio do bem público. Por outro 
laçlo, as _medidas que vierem a ser tomadas nesse sentido, 
deverão ser sólidas e permanentes, impeditivas do ressurgi
mento de atos semelhantes aos que ora se constatam na Comis
são Parlamentar MiSta de Inquérito. 
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Os danos sociais causados com os desvios são incomen~ 
suráveis! Os desfalques são diretamente proporcionais ao de
sespero de milhões de brasileiros relegados ao infortúnio, C'-:\U

sadores de morticíníos e respOnsáveis--pelo depauperamento 
de milhões de criaturas carentes de alimentos-, escolas, assis
tência médica, saneamento bãsico, erradiCação de doenças
endêmicas, habitação e tantos outros benefícios, tipificados 
como de ação do Estado e que,-para tanto, tem a obrigação 
de provê-los. 

Esses recursos públicos, utilizados crimi11osamente para 
o enriquecimento ilídto de indivíduos inescrupulosos e que 
se utilizam de entidades assistenciais fantasmas ou proposita
damente criadas com a finalidade exclusiva de se beneficiarem 
das benesses do poder público, deixam de servir. Por conseR 
guinte, são subtraídos dos cerca de 32 milhões de brasileiros 
que se encontram em estado de miséria absoluta e se debatem 
em luta renhida contra a fome. E, enquanto esses desmandos 
ocorrem; verificamos-Sensibilizados que o generoso povo bra
sileiro socorre apiedado aos mais neceSSitados, colaborando 
com os seus parcbs recUrsos _com à ca·mpanha Contra a Fome 
e a Miséria, liderada pelo sociólogo Betinho. 

Enquanto evidenciam-se esses tristes fatos-, emergidos em 
hora tão difícil da vida nacional, não me po_deria conter nem 
silenciar, solidarizando-me com a revolta do povo brasileiro 
pelo_ cometimento-de tantas e tantas patifarias contrã ele perR 
petradas e sentindoRme no dever de concentrar todos os meus 
esforços no sentido de não permitir que- esses abutres conti
nuem a saciar o seu voraz apetite às CUstas da roubalheira 
do_ dinheiro público. _. --_. . -- : :· ··:.:~~ 

É hora de bradarmos à ·sociedade, rec-orre-ndo às últimas 
palavras atribuídas a Rabelais: .. Baixai o pano, a farsa está 
terminada". Farsa encabeçada por corifeus da corrupção, reR 
presentantes do povo, em parceria com tantos outros maus 
brasileiros, que, ao se valerem de expedientes sórdidos, como 
a criação de entidades ditas sociais, com o único intuito de 
amealharem dinheiro público, através de subvenções sodais, 
acabam destinandoRse aos regalos de suas vaidades e à satiSfaR 
ção de torná-los fastos_. Ao_contrário, paradoxalmente, verifiR 
camas que as verdadeiras entidades sociais,_ as honestas e 
imbuídas do mais puro e verdadeiro espírito altruístico, como, 
por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, diversos orfaná.~ 
tos,.asilos, entidades educacionais e de artes e ofícios, assisten
dais à maternidade e à infância, sérias e, portanto, mereceR 
deras do nosso respeito e·apoio, encontramRse, em sua maio~ 
ria, lutando com dificuldades financeiras para se manterem 
e prosseguirem cm suas nobres missõ_es d~ _amparar os desva
lidos. 

O Sr_. JoSaphat Marfribo- P-ermiteRffie V. Ex~ um aparte-? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

o Sr. Josaphat Marinho- Repare V. Ex•·_que grande 
parte do que ocorre- de irregularidade, seja ou não ato de 
corrupção, no Poder Executivo, como no-Poder Legislatívo, 
~dec_orre grandemente da_falta de critério de trabalho nos dois 
Poderes. Não temos plano de ação, ·nem no EXecutivo nem 
no Legislativo. Repare-como ·são feitas as Ordens do Dia, 
tanto. no Senado, cnmo na Câmara dos Deputados: não há 
fixaçao ae prioridades- para os- aSsutitos, não s·e- defíilem--os 

· assuntos mais i'inpótlante~r pará lhe"s dã.r preferência; -a organi~ 
zação do trabalho é automática; entram erri Ordem do Dia 
as matérias que, por ordem cronológica,_ chegam fi Mesa da 
Câmara ou do Senado. Se, entretãiltõ, déssemos preferência 

real aos assuntos de maior relevo, teríamos uma orientação 
bem mais segura, quer para os atos executivos, quer para 
as_ decisões legislativas, mas tal não_ ocorre; procede-s_e_ sem 
a p-resença ·das lideranças nas decisões fundamentais. Como 
os partidos não existem, as lideranças também n_ão funcionam. 
Sei ~ todOs sabem ~ que, de quando em quando, os líderes 
se reúnem com o Presidente da Casa, mas não se sabe, efetiva~ 
mente, de deliberações reais que influam na n-atureza dos 
nossos trabalhos. Não é_ que falte correção e boa vontade 
nem à Presidência da Casa nem aos líderes; falta a organi
cidade de ação, e esta falta de organicidade decorre muito 
da inexistência de partidos, que deveriam ser e não são instruR 
mentos de governo. Daí é que se verifica essa diluiç_ão do 
trabalho. Nem sempre um trabalho é incorreto no sentido 
de regular; ele é ineficíente, ineficaz, diante dos gra!)-des pro~ 
blemas do País. Isso é que precisa ser rnudado._E preciso 
que a orientação do trabalho legis~ativo obedeça a determiR 
nadas prioridades, tendo em conta os_altos.in\eresses do País. 
Projetas não faltam; está faltando é a segura orientação para 
deliberar sobre eles._ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sinto-me muito feliz com 
esse aparte porque, normalmente, V. Ex" tem dado apartes 
relâmpagos. Tenho reparado e pressentido_ .que são apartes 
que não procuram intervir na linha de raciocínio do orador. 
Mas, esta manhã, V. E>( Se pronunciou-pôr um tempo um 
pouquinho maior .:.: ... :tinha~ até medô que o aparte fosse muito 
curto -, porque pot umas três, quatro vezes ouvi sua teSe 
~obr~.~_ineJ_t.jsiê_ni::iá--de_pfano de ação. V. Exa tem insistido 
coe·re:rite"men.te numa f3lta de plano de ação governamental. 
Concordo plenamente. O Governo é de rompantes, -é u-rn 
Governo emocional, haja vista o caso das subvenções sociais. 
Comprovados os des_vios e os -desmandos de determinados 
setores nas verbas que deveriaiD- ser_ aplicadas, o Governo 
já disse que não lib~ra mais nenhuma verba ~ocial,_ o~-q~e 
é um ·rompante, porque vai ter que ·liberá-Ria, visto que l)á 
questões sérias corria" a Pestalozi:i, a Santa Casa de Miseri~ 
cór~lia, e ele não pode nivelar por baixo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Por falta de orient!lção_segura, 
- iguala desig~ais. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Ê verdade, No que se refere 
à sua afirmação de que falta plano de açã_o~sinto re;l[rp.ente 
que se o Govei-no quiS-esse dar UI11:Cl:_ ~~_tisfãÇão, que ele f~esse 
uma verificação nesse mar de lama que enseja má aplicação 
de verbas. e elaborasse um plano de ação, através de sua 
assessoria; que o Goveino fizes!!iê "ãlgO mais;- ãlém âC dizer, 
que nã-o concedeiia mais essas verbas. Evidentemente que 
o Gove~o não vai deixar mr pe'núria milhões de pessoas que 
realmente têm o direito de rece_ber o que lhes é devido, porque 
se enquadram na sistemática e não estão corrompidas. 

Há falta de plano de ação deste Governo em qualquer 
setor. Oiso isso o-corrã·n.os~armazêns_da CONAB, o Governo 
é capaz de dizer que não mais financiará silos. É engraçado, 
porque ele tira algo que é essencial e, no entanto,_-não diz 
~~tomará providências para que o financiamento ocorra sobre 
esSe_ Ou aquele aspecto. Mas, lamentavelmente, o Governo 

-lança para a platéia, joga cofiO _f!!!9Cio_nal!_ o que não deveria 
ocorrer neste momento de conturbação. 

Nobre Senador Josaphat Marinho, não conheço sequer 
um plano de ação importante deste Governo na área da agri
cultura! V. EX!' conhece? No âmbito da _educação, tínhamos 
aqui CIACs, CIEPS ... Também não_ çonheço nenhum plano 

·de ação. O GoverncYdiz que queria combater a fome numa 
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jornada de caridade! Mas, veja V. Ex~ que não é em uma 
jornada de solução! O Governo, através do Sisfema finanCeifo, 
poderia destinar verbas para serem aplicadas, por exemplo, 
nas cestas básicas ou em favor dos desvalidos. Mas, nãol O 
sociólogo Betinho está às soltas por aí empenhado nessa cam
panha contra a fome onde cada madame, cada .senhora, cada 
esposa de Govern-ador e autoridade faz a coleta de alimentos, 
como se isso resolvesse eternamente o problema da fome! 
Resolve-se momentaneamente, mas amanhã o pessoal come 
novamente! E aí já não há campanha. Nâo há um plano de 
ação sério para a Solução da problemática. O que teriios aí 
são lenitivos, curativos, água de flor de laranjeira. Mas o 
Governo não toca na ferida com prOfUndidade, a fim de sOlU
cioná-la. 

Sinceramente, goStaria que V. Ex~ me apresentasse, se 
os conhece, os grandes planos deste Governo que não fossem 
esses caridosos· nem tampouco a distribuição de subvenções 
com fins eleitoreiros, como vinha acontecendo sistematica
mente. 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex•: ninguém faz 
qualquer combate à campanha contra a fome desenvolvida 
pelo sociólogo Betinho. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA~- Claro. 

O Sr. Josaphat Marinho -Mas a verdade dessa campa
nha só_ se dá porque falta o planejamento capaz de reduzir 
as diferenciaÇões sociais e eCóhõmicas no País. A redução 
dessa diferenciação -é que seria a soluçi3.o dÕ -piOble"ma. Não 
adianta nada, a não ser a solução de, a cada dia, distribuir 
comida e outros produtos, quando 48 horas depois o desgra
çado continua com fome. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- É verdade. 

O Sr. Josaphat Marinho - É preciso reduzir a poder 
de poucos que detêm a fortuna do País e fazer com que essa 
se distribua pela maioria. Mas, para essa redistribuição, não 
há plano,-não há nenhuma ação, não há nenhuma providência 
do _Governo. Estamos, até agora, esperando os planos de 
ação do nobre Ministro da Fazenda. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Que por sinal vêm só com 
balões de ensaio a longo tempo, mas efetivamente ainda não .. . 

O Sr. Josaphat Marinho- Palavras, palavras, palavras .. . 
Nem ao menos os projetoschegam ao Congresso, e já estamos 
a caminho de dezembro. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Agora, realmente, conso
lido esse ponto de vista de que a inexistência de um plano 
de ação de governo é que leva à essa ineficíência e enseja 
exatamente e.sse tumulto em que estamos. 

Faço votos de que as palavras de V. Ex~ encontrem eco 
nas paredes governamentais do Palácio do Planalto para_ que 
o Governo deixe as jogadas "palanqueiras" de lado, não se 
preocupe com a troca de ministérios ou de ministros agora, 
tendo em vista as eleições. 

O Sr. Josaphat Marinho -V. Ex~ está sendo otimista, 
pois as paredes do Governo são surdas; lá não chegam os 
ecos dos reclamos populares. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Obrigado a V. Ex• pela 
contribuição preciosa a este meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, to~na-se inadiável o exa
me meticuloso desses graves problemas. Devell!os e podemos 
esquadrinhar essas questões milimetricamente. a~urando, re-

tificando, discriminando o que presta do que não presta, esta
belecendO nOrmas rígidas, adequadas e justas para a utilização 
do dinheiro público, tanto na área social quanto nas demais 
áreas, definindo e estabelecendo rigorosamente os limites dos 
interesses público_s em confronto Com os interesses privados, 
de modo a banír, de vez por todas, do cenário da vida nacional, 
a prática de assalto aos cofres públicos, extinguindo com rigor 
os focos de corrupção em nosso País. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr. 
NafJçr Júnior, 29 s_ecr_etário, deixa a cadeira da presi
dência, que é _ocupada pelo Sr L. Chagas Rodrigues, ~" 
Vice-Presidente. - _ __ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
o Brasil continua na triste liderança de acidentes de trânsito 
nas estradas e nas cidades, registrandcrse um trágico balanço 
de mortos e feridos. Temos um dos ii"ânSitos mais violentos 
do mundo, como todOS estão cansados de saber. Porém, uma 
grande parte dos acidentes de trânsito resulta da má conser
vação e manutenção das vias de tráfe-go, de imperícia ou im
prudência dos condutores e da precária manutenção preven
tiva dos diferentes veículos que trafegam nas cidades e estra-
das. · · ~·· 

Pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Segurança 
no Trânsito do DENATRAN. em São Paulo, revelou o precá
rio estadO em que se encontra a maioria" da frota em circulação, 
no que diz respeito ao estado dos componentes de segurança 
dos veículos. Cerca de setenta por cento dos carros têm mais 
de cinco -anos de uso·, -o que mostra u envelhecimento da 
frota, e não atendem aos requisitos mínimos exigidos em maté-
ria de componentes de segurança. . 

Os especialistas sugerem a implantação da "Vistoria Téc
nica", acompanhada dos procedimentos reguladores de sua 
exigência e operacionalização, como forma de melhorar o 
desempenho dos itens de segurança dos veículos em circulação 
nas estradas _e cidades brasileiras. O bom estado de conser
vação das Viaturas é apontado como fator de fundamental 
importância para a própria- Segurança do trânsito. Veículos 
em bom estado certamente contribuirão para reduzir os im
pressionantes índices de acident_es de trânsito nas rodovias 
e -cidades de nosso País. 

Os técnicos sustentam que qualquer prOgrama de melho
ria dos níveis de segurança do trânsito deve contemplar todos 
os fatores de ris·co que podem contribuir para a ocorrência 
de acidentes. Embora não haja estatísticas confiáveis sobre 
o assunto, as autoridades de trânsito estão convencidas de 
que um dos fatores mais significativOs entre as causas de aci
dentes de tráfego é o preCário est3do da frota em circulação. 
Além do_ elevado estado de sucateamento dos nossos veículos, 

_ bá que se considerar a negligência dos motoristas e sua faltª 
de conhecimento de como funciona um veículo._ As dificul-
dades são obviamente agravadas pela crise económica. 

~ ~O Institutp Nacional de Segurança no Trânsito- INST, 
com o apoio da indústria de autopeças, através do SINDIPE
ÇAS, e do DETRAN de São Paulo, tomou a iniciatfV3 de 
realizar uma pesquisa em pontos estratégicos "da capital pau* 
lista com vistas a avaliar o real estado de conservação da 
frota na ~rande São Paulo, dando ênfa~e aos principais itens 
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relacionados à segurança dos veículos. Os resultado·s apres~n~. 
tactos indicam uma situa-ção- preocupante~Ai.Jé não se restringe 
apenas a São Paulo, mas deve renetir a precária situação 
em ,todo o País, no que se refere ao importante item da segu
rança veicular. 

·É elementar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, __ que qual
quer programa de segurança de trânsíto no, -Brasif terá de 
contemplar necessariamente a melhoria dos níveis _de manu
tenção de nossa frota. O levantamento realizado na capital 
paulista destinou-se a atender a dois objetiVos básicos: conhe
cimento das condições de cons-ervação e manutenção-da frota 
circulante na regiãO da ,Grande São Paulo e conscientização 
dos proprietárioS dos veículos de passeio da necessidade de 
se proceder à manutenção preventiva dos seus-veículos. 

Para atingir tais objetívos, o Instituto Nac~onal_ de Segu~ 
rança no Trânsito--__:;: INST, orgãníZOU -ªI-Cferit?a pe_squisa 
com o patrocínic>~do S!NDIPEÇAS e o apoio do DETRAN/ 
SP, bem como de 25 empresaS do setor de autopeças. Os 
levantamentos foram realizados nos estacionamentos de qua
trq Shopping Centers de São Paulo, no período de uma sema
na, em cada um deles. Nesses locais foram instalados stands 
de.inspeç~to_d_os_itens que compõem as partes dos. v~ículos 
mais ligadas ao -item _se_gurança. Entendeu-sG que os locais 
escolhidos eram representativos de toda a cidade de São Paulo. 

O SbOpping Center Norte, para a região _!]Orte da _capítal 
paulista; o Shopping Aricanduva para a região leste; o Hipe!
mercado Eldorado, para o ABC; e O Shoppi~g J~rdim Sui 
para a região sul/OeSte. A inspeção se desenvolv_eu d~ man~ira 
aleatória e-voluntárül. Todos os se-rviços foram realizados gra
tuitamente e abrangeram os seguinte~ itens: pneus, "faróis/la~
ternas, espelhos retrovisores, suspensão, direção, fieiós -e -ro
das. Os levantamentos em cada veículo foram acompanhados 
·pelo rcsponsávd, 'sendo que os técnicos das empresas envol
vidas davam explicações detalhadas sobre o real funcionã
mento de cada componente. Ao finãl de cada teste, era entre
gue uma cópia da planílha contendo todos os resultados obti
dos, propi~iando a resolução ~os problemas apontados em 
oficinas espccialíZadã:s. 

para maior conscientização dos proprietários de veículos quan
to à importância da sua adequada manutenção para a segu-
rança no trânsito. __ --

A seguir, reproduzimos as priricipais êOnChisões de cada 
_um dos itens avaliados: pneus- 26% dos veículos possuíam, 
pelo menos, um pneu com profundidade da banda de rodagem 
inferior a 1,6 milímetroS (pneu careca) e 53% estavam Co-m 
um dos pneus em mau estado (desgaste irregular, cortes, bo
lhas etc.); faróis/lanternas- 91% dos faróis estavam desregu
lados e 38% em mau estado, dos quais 29% danificados; 27% 
possuíam _lan_ternas com pen:etraçãp de água/poeir_a e ~3%· 
apresentavam lanternas não originais; suspensão- 86% mo~
travam pelo menos um problema de suspensão; foram identifi
cados defeitos em molas e amortecedores, respectivamente, 
em 56% e-40% dos veículos avaliados;_ direção - 39% dos 

_ veículos tinhaffi defeitos no- sistema de direção; freios -72% 
dos carros avaliados apresentavam, pelo menos, um problema 
nos itens avaliados do sistema de freios; o item com maior 
incidência foi o fluido, com 46% ~ seguindo-se a espessura 
dos_djs_cos c pastilhas, respectivamente com 38% e 27%; a 
incidência de problemas nas ~<i_das _foi de 23%, com maior 
ocorrência de amassamento nas abas e_defeitos nos furos de 
válvulas. 

Em cada 100 veículos analisados, Sr. Presidente~ Srs. 
Senadores, 22 apresentavam os quatro pneus em mau estado; 
~8_ apresentavam os faróis em m-au estado; 48 apresentavam 
as.Janternas em mau estado; 86 apresentavam pelo menos 
um-problema de suspensão; 39 apresentavam pelo menos um 
problema de direção~ 72 apresefúãvarn pelo m~nos um proble
.m~ de freio;-_23 apresentavam pelo menos um problema nas 
rOdas. 

Os resultados apresentados revelam a precariedade do 
estado de conservação da frota de veículos em circulação no 
Brasil, em particular os itens de segurança, tão importantes 
para um trânsitO -de boa- qualidade. Autoridades e sociedade 
precisam refletir sobre a neces-sidade de se instituir no País 
uma sistemáticã pã.i-a aferição-dos itens de segurança dos veícu
los; Ao lado disso, faz-se necessário instituir camparihas educa
tivas, com o apoio do Governo e dos empresários dã. iildústria 

. automobilística, visando a conscientizar nossos motoiistas pa
·fá-6 papel importante que tem uma boa conservação do veículo 
em sua seguranÇ<! pessoal. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

· A inspeção realizada em cada item não chegou a ser 
completa, sendo _observados, apenas, os-cort!ponente_s que 
peimitiam a aOálise minUciosa, sem a necessi~a~_~_de des~~n
tagens, exceção fefta à verifiCação dÕS freios;-_g~e- e_xigia a 
retirada das rodas dianteiras. NOS- levantamentos realizados 
nos quatro locais já mencionados foram avaliados 1:~?1 veícu-
los; dos quais 50,5% eram da marca Vo1ks'X~gem, 22,2% O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
eram da General Motors, 14,4% eram da Ford,~,1% da a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
Fiat e 0,8% de outras marcas. :_"'....._ ~ . 

O resultado apurado mostra, Sr. Presidente, Srs. Sena <lo· O SR .. NELSON WEDEKIN (PDT -;- SC. Pronuncta o 
res, que a média de idade da frota registrada em São Paulo-~~, segurnte d1scurso) -.Sr. ~rest~ente, Sr• e Srs. Se~ador:_s, 
é de 11 anos, enquanto que a da amostra desta pesquisa foi- o__assunto que J?e. faz vtr hoJe à :nbuna desta Casa é a mc!usao 
de 7,8 anos. Tal quadro mostra que os veículos que circulam do Banco ~en~tonal do Brasd S/ A no ~rograma NaciOnal 
na cidade estão, de modo geral, em piores condições de uso de Desestat1zaçao- PND~ conforme o d1sposto no Decreto 
do que os veículos inspecionados, tornando as ruas da capital n~ 654, d_e 17 de dezembro d:e 1992. . . . _ 
paulista mais perigq~_a_s do gue se supunha. A amostra consta- O S1nd1cato dos_ Bancáoo~ de Jomville e Reg1ao, encam-
tou que 13% dos __ veículos possuíam menos _9e_3_an_os de _uso pan~o. as preocupaçoes e ~nseiOS ~os emrregados d~ Banco 
e 30% até 5 anos dé idade, o que Significa que 70%_Ç.os MendJonal~fe:kchegaràs_mmha~maosofíCiodeseu~dtretores, 
avaliados tinham mais de 5 ~nos de uso. _ acompanh<!_do de ':lm abatxo-assmado do corpo func1_~nal dessa 

A amostra realizada foi sígnifiCativa, ·para oS- técnicoS, -instituição bancária, no qual expõe a sítuação financeira atual 
no sentido de reproduzir as condições gerais da frota de veícu- do banco e as justificativas que suportam a sua exclusão do 
los da Grande S_ão Paulo, sendo, portanto, um importante processo de desestatização. 
fudicador das precárias condições de fl"!_anutenção exercidas Como nos lembramo? t?dos, o Go_verno Federa_l, :m 
pelos proprietáriOs de veículos naquela capi~al. Os resultados 1985,_ apartou rec~rsos pubhcos da or?e~ de 130_ mdhoes 
obtidos demonstram a necessid~de de se promover campanhas de dolares, os quais, somados a 71 milhoes de do lares de 
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investimento, saneou o rombo do extinto B-ancO Sulbrasileiro 
e fez surgir o Banco Meridional. 

Hoje, passados oito anos, o Banco demonstra forte saúde 
financeiia~-e-ricontrando-se completamente saneado. De acor
do com as informações do Sindicato, no último balanço de 
1992, foi VerifiCado um lucro líquido de 14 milhões de dólares, 
esperando-se cifra próxima a 10 milhões-de dólares para o 
primeiro semeStre de 1gg3. -A cotação atual dó Meridional 
chega a 410 milhõe& de. dólares. 

Com esse perfil, é de_ se estranhar que o Banco Meridional 
do BrasiLS/A tenha sido incluído no Plano Nacional de Des_es
tatização, rrrotmcnte quando se conferem os objetivo~ a serem 
alcançados com o processo de privatização; consubstanciados 
nas metas de redução da dívida interna, equilíbrio dãS coõtas 
estatais e retomada do crescimento económico. 

Não têm sido poucos os percalços por que vem passando 
a implementação da política de privatização das empresas 
estatais. A par das denúncias de avaliação incorreta do preço 
real das empresas e da utilização das chamadas "moedas po
dres" nos leilões de privatização, têm deSpoiihldOCríticas aqui 
e acolá que atingeni o ce-rne da própria concepção do progra
ma, tanto na sua formulação original, durante o governo do 
ex-Presidente Collor, quanto na sua versãe> reformulada pelo 
Governo de ltamat-Franco. - · · · 

Este não é o mOmento, Sr~ PreSidellte~-die aprofundar 
qualquer análise·ciítica sobre o PiOgramã-Nacional de Deses
tatização. Não o farei, POY-ceitá. -Mas teriho de referenciar 
algumas posições contrárias, mais no intuífO de tratar a questãá -
por seus v~~ios ângulos possíveis, do qu~ ~o âe_~ejo d~ _q~e~-
tionar a iniciativa privatizante:· - - - -

Ainda no mês passado, o jornal O Estãdo de S. Paulo 
deu espaço à opinião do economista Joaquim Elói Cirne de 
Toledo,_ da Universidade de São Paulo, para quem a privati
zação pouca contribuição trará ao ajuste fiscal do Governo. 
s~ tese aponta para o fato de, por esfar -vendendo atl.vos 
de estoque limitado, não conseg1,1ir o Governo usar o dinheiro 
arrecadado para completar o desejável equilíbrio de contas, 
dado ser essa uma meta de busca permanente. Ainda segundo 
o professor Cirne de Toledo, o déficit atual deveria ser comba
tido com corte de gastos e aumento da receita. Vender estatais, 
a rigor. seria üma forma de "financiar o déficit", e nãõ, elimi-
ná-lo. · · 

Em artigo publicãdo no jornal Correio Braziliense, de 
12 de julho deste ano, o economista Cézar Manoel de Medei
ros, considera o enfoque do Programa de Privatização do 
Governo totalmente equivocado. A idéia que defende é um 
processo de privatização Compatibilizado com um novo perfil 
do papel do Estado na economia, vis-ando à retomada dos 
investimentos. do desenvolvimento auto-sustentado e da sobe
rania naciortal, com a definição clara de quais tarefas caberiam 
ao Estado. 

É no co-ntexto da retomada dos investimentos e do -cresci
mento económico que o Governo deveria encaminhar o debate 
sobre o processo de privatização, segundo a posição do citado 
economista. Para ele, deve ser identificado como não-priva
tizável o grupo constituído por empresas de importância estra
tégíca para a soberania nacional, entre as quais destaca a 
PETROBRÁS, a TELEBRÁS, a EMBRATEL, a Vale do 
Rio Doce, a Ecr~-N'esSe grupo, inelUiõSbanCos ofiCiais fede
rais, os quais, no entanto, reconhece que deveriam passar 
por um processo de reestruturação. 

Quero também refedr artigo do jornaliSta e escritor Bar-
bosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, publicado no Jornal do Brasil, de 27 de junho passa
do, que informa estar acima de vinte_ bilhões de dólares o 
prejuízo ocasionado ao patrimóniO público pelas avaliações 
irrisórias das empresas públicas j.á J'rivatizadas. 

Poderia ~longai-f!te~_ pronunciamento com a citação de 
mais vozes criticas sobre o Programa de Dese~tati:Zação. Não 
o J~tJei, np entanto, para··não tomar demasiado a atenção 
de V. Ex'!~! 

Volto ao _ponto que me_ interessa, Sr. Presidente, que 
é qUestionar a privã'tíiaÇão do BancO Meridional dõ. Brasil 
SI A. 

Devo destacar o importap.te· papel que desempenha ele 
em sua área de abrangência, como alavancador privilegiado 
da atividade económica, mormente da pequena e média _em.~ 
presa, normalmente desassistida pelo sistema financeiro priva
do. 

E lembro que está próxima a integração económica dos 
Países do Cone Sul, ciue trará como efeito, com toda certeza, 
o favorecimento aos_ grandes conglomerados e à concentração 
de capitais. Com issO, é previsível a quebra d'e-grande número 
de empresas, em visível prejuízo para as pequenas e médias, 
que serão as primeiras a sucumbirem à ação predadora dos 
grandes grup-os. 

Além disso, a-fÕrmação do MERCOSUL, conforme ob
serv_a oSi:ndícato do~ Bancários de Joinville e Região, impõe 
a existência de um banco para a reconversão da atividade 
c;.çonômica. Este terá_çle_ ser -~~ta tal, pois aos bancos privados 
não interessam os finã.nciafnehtos de longo prazo. 

Sr. _Presidente, S[l"l e Srs, SenadOres, a privatizaÇãO do 
Banco Meridional, se .executada, ferirá o disposto r:ao artigo 
192, § 2°, da Constituição Federal, que determina sejam os 
recursos financeiros relativos a programas e projetas de caráter 
regional, de responsabilidade da União, depositados em suas 
instituições regionais de crédito e por elas aplicados. 

Ora, a única instituição federal de crédito com ação volta
da tipicamente para á região Sul é o Banco Meridional do 
Brasil S/ A, cabendo-lhe, portanto, cumprir o papel assinalado 
n_Q_~gapo djsp9sitivo coilstitucio~al. ______ __ 

- Além- disso, caso o Banco Meridiõfial passe à iniciativa 
privada, a Uni3o poderá se ver·obriga:aa, em füturo próximo,
a criar uma nova instituição de crédito para atuar na Região 
Sul, com evidentes dispêndio~ financeiros. 

Com um tOtal de .256 agências~ das quais _ _17ü ãutOioa
tizadas, 12 mil funcionários e 10 superintendências, o Banco 
Meridional se firmou como um_ banco saneado, enxuto, saudá
vel,_ em relação ao seu período de formação, no qual contava 
com 389 agências, 19 mil funcionárioS e 25 superiht6hdências. 

Hoje, s<lo mais de 700 mil s_eus contribuintes correnfiSt3s, 
430 mil suas_ c_ontas _de poupança e 50 mil seus acionistas. 
CalcUlem com que sanha a iniciativa: privada se apoderaria 
desse patrimôn.iO, para obter maior concentração do já tão 
oligopolizado setor financeiro naCional 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero enfatizar que a_atua
ção do,.Banco Meridional junto aO desenvolvimento econó
mico regional e sua parceria hmi:O à pequenã e iriédia atiVidade 
económica fazem dele_o agente oficial comercial e de fomento 
dos financiamentos neCe.ssários para a ·regiãO, para o País 
e para a integraçãO latino-americana que se aviZinha. 

Muito obrigado. 



Novembro de 1993 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 20' 10687 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: . 

Albano Franco _ Antonio Mariz _ C!l(los Pat:ro!;ínio _ Dario 
Pereira _ Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião 
Amin _ Garib;tldi Alves Fdho _ Hydekel Freitas _ Jarbas 
Passarinho _ João Rocha _ Josaphat Marinho _ Lnsé Sarney _ 
Lavoisier Maia _ Lourival Baptista _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Mansueto de Lavor _ Nabor Júnior __ Nelson Carneiro _ Ney 
Maranhão _ Pedro Teixeira_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A Presi
dência dispensa-na sessão de hoje o pei'íodo correspondente 
à Ordem do Dia, nos termos do art. 1_74 do Regimento Interno. 

1 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Convido 
os Srs. Senadores e os s._ervidores para o hastearncnto da ban· 
deira brasileira às 12h. _ _ 

Essa é 3 pariicip3ção dÕ Senado Federal neste dia consa-
grado à ~~ndeirª Brasilei~a. _ _ _ _ ___ _ 

O SR. PRESWENTlf (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de segunda-feira, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de ;~rgência, 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 acrescentaparágrafo 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 
lei, das emendas apresentadas. 

2 
- " PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 53, DE 1993 

(Em regime de urgência, )lo~ termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, eín turno úniCo, do' Projeto de Lei da Câmara 
-- - - -- = -- / 

n° 53, de 1993 (n° 284/91, nw-Casa de origem), que regulamenta o 

I 
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exercício· das Profissões JA~' u~.:rd.:o· em Higiene Dental e de 
Atendente de Consultório Dentário (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais). 

3 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 59, DE 1993 . . 

(Em regime de urgência;.nos termos~o art. 336,. "c", do 
Regiment!> Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 59, de 1993(n° 1.270/91, na Casa 4e origem), que· dispõe sobre 
o salário mínimo de mé<,ficos e cirurgiões":de11tistas, tendo. . 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em SlJbstituição à Comissão de Assuntos Soci.ais, 
favorável ao Projeto com emenda .de redação que apr~sentfi. · · .. · ·_ · 

(Dep~ndendo de Parecer da .. Cornissão de. ConstitúiÇ.o, 
Justiça e Cidadania sobre a emenda) · . 

4 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA ~ 217, 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° 217, de 1993 (n° 2.28.7/91, na c~ de origem)~ de iniciativa do 
Presidente da Repúblic~ que cria, no Seryiço Exterior Brasileiro, 
as Carreiras de. Oficial de· Çhancelaria·-e, de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências, tendo · .. · . 
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Parecer, proforido em Plenário, Relator: Senador Aluízio 
.Bezerra, favorável ao Projeto, com 4 emendas de redação que 
apresenta. 
(Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça 

·e Cidadaniá, sobre a emenda de Plenário; e da Comissão de 
Assuntos Econômicos sobre o Projeto e as emendas) 

5 
·PROJETO DE ·RESOLUÇÃO No 125, DE 1993 

(Em regime de urgência:, li os termos elo art. 336, "c",. do 
Regimento Interno) · 

Discussão; em tlitnó único, do Projeto de Resolução n° 
12S. de 1993 . (apreseritadó pela Comissão de-' Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 415; de 1993), que 
àutoriza a União a contratar operação de crédito, junto ao 
Brasilian American Merchant Bank- BAMB, no valor de cento e 
.onze milhões, quinhentos e cinco mil libras esterlinas, para 
aquisição e modernização de helicópteros da Marinha do B~(lsi/. 

6 
MENSAGEM No 396, DE 1993 

Escolha de Autoridade 
.. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Parecer n° 412, de 1993, da 

Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 396, de 
1993 (n° 820/93, na origem), de 4 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor EDSON BASTOS SADINO, para 
exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central do 
Brasil. 

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

(Levanta-se a sess-ão "às 10 horas e 4 minútoS.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 70, DE 1993 

A COiniSsão DireJór-a do SenãdO Fedeiãl, no'llsO:ctas 
suas competências regimentais e- regulamentares. tend=o em 
vista o que consta do Processo n~ 19.802/93 .. 5; r"êsOIVe-dilegar 
competência ao Diretor -da Representaç3o do Senado Federal 
no Rio de Janeiro para firmar, pelo Senado Fede[al, termo 
de contrato de cessão de parte das instalações- do Anexo do 
Palácio do ltamaraty, situado na Cidade do Rio <;le Janeiro, 
a ser celebrado com a Secretaria do Património da União 
do Ministério da Fazenda, ouvida a Consultaria-Geral. 

Senado Federar; -18 de -iiOvembro- de 1993."....:, S6:rlad0res 
Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Dias - Beni 
Veras- Nelson Wedekin- Nabor Júõ.ior. 

ATO DO PRESIDENTE N• 563, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal no u~O- de suã" compe
tência regimentar e regUlament-ar~ em confm:.midade com a 
delegação~ de cp!I1petência gue lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretoril n" 2, de 4 de abril de 1973; e tendo 
em vista o que consta ào Proces5o n•~PD-63lf/93-5, résolve 
aposentar, por invalidez, o servidor SINV AL SENRA MAR
TINS JÚNIOR, Analista de Informática~ Legislativa, Nível 
III, Padrão 45, do Quadro Permanente do Centro de Informá-
tica e Proc_essamento-de Dados_ do Senado Federal- Proda
sen, nos termos do -artigo 40, incisO- I, da Co~nstituição dit 

02.001- SENADO RDERAL 
01.101 -SENADO FI:DERAL·SE("RI:TARIA 

QUADRO DE DETALRAMENTO DA DESPESA· 
CANCELAMENTO 

J:SPJ:CIFICAÇÃO NA11JIIUA 

03.007.00.25.2022- Repuos c Contervaçlodc lmóvdJ 

03.001.0025.202210002 .. Comcrvaçlo c 'Repen. de 
lmóYcil do Senldo Fcdcn1 3.4.90.30 

RECURSOS DO OUTRAS D!SJ'E. TOTAL -
TESOURO SAS COIIImfi"Vl 

15.oot.GOCI JS.OOO.IMIO 15.10t.OOG 

01.101· UN.\00 FEDERAL -SECRETARIA 

QUADRO DE DETALIIAMENTO DA DJ!SPr.SA .. 
SUPLEMJ:NTAÇÁO 

J:SPJ:CJPJCAÇÁO NA11JIIUA 

03.001.0025.2022- Repan. c ContcMçlo de Im6Ycil 

03JXJ7.0025.20l210002 • Conservlçlae Repmol de 
Imóveis do Sealdo FcdenJ 3.4.90.39 

-
RECURSOS-DO OUTRAS DESPE- TOTAL 

TESOURO SAS CORRENTrS 

15.00UOO 15.000.000 1 ......... 

- Rejll:íbHca--Federativ~ dÓ Brasil, cOmbinado com os artigos 
62, 67, 100. 186, inciso I, § 1• e 244 da Lei n• 8.112, de 
11-::12-90, e -com o artigo 76, i.ô.cisO V,_f-_5~>, do Rf:gulanleOto 
do Prodasen, bem assi!fi com as vantagens das Resoluções 
59/91 e 51193 do Senado federal. do Ato 006. de 1992, do 
Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen e--com 
a vantagem constante da deci~ão da Egrégia_ Com!ss..ã,õ- Dire
tora do Senado Federal, adotada em sua 14~ Reunião Ordi

-nária, realizada em 27-11-85, Conforme. Processo 
PD-1010785-9, Com prOVentos iilh~gralS,.:--OESe-rVadO O disposto 
no art~g9 37, inci~o )ÇI,_ da Constituição Federal. 

Senado Federal, 18 de novembro de 1993 - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 564, DE 1993 

=Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixa~ 
da no Orçamento Fiscal do Senado Federal. 

O Presidente do Senido Federal, ilo ~usO-das-~atribuições 
que lhe c_o_t~Je!e o Regimento Interno, e tendo em vista o 
disposto no artigo 57, § 3•, da Lei n• 8.447, de 21 de julho 
de 1992, resolve: 

Art. 19 Fíca alterado na_ fQI:,Q1a dq Anexo, o Quadro 
O.e Dêtalhamento -da Despesa fixãda no Orçamento da Uni
dade 2.101- Senado Federal, que· corri este baixa. 

Art. 2~> Este Ato-entra- em vigor na data de sua publi-
cação~ _ ___ _ _ _ _ 

· Ãit. 31> -ReVóg~m-se as disPOsiçõeS em-coiifrá"rfõ-.~- = ~ 
~ Senado Federal, 19 de novembro de 1993.. -'-- Senador 

Humberto Lucena, Presidente. 

EMCRSI_. 

RECURSOS DJ: TODAS AS rGNTI:S J: TRANSnltf:NCIAS • PISCAL-

I'OIITE DETALIIAIIO TOTAL 

100 1!.000.000 u.ooo.ooo 

~- - -

- ~--
~ . 

DICRSI.II 

lti:CURSOS DE TODAS AS rGNTI:S & TKAJIISI'ZdNCIA.S • PISCAL 

I'OIITE DETALIIAIIO TOTAL 

'100 1!1.000.000 15.000.000 

- . ~ ~ -~ 
. 

-
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ATO DO PRESIDENTE N• 565, 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 Díretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n<;> 022.343/93-B, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor TARCISO DUARTE 
MAIA, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Pro
cessq Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os __ artigos 186, inciso III, alínea c, ·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 propor
cionais ao tempo de serviço, ·observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 19 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 247, DE 1990 

Que aposentou MIGUEL DA SILVA, Técnico Le
gislativo, Classe "Especial", Padrão I. 

APOSTILA 

Fica ãlterado o funcionamento lega] a que se refere -
o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução 
SF n9 21, de 1980_ e excluir os artigos 490 e 492 do 
Regulamento Administràtivo do Senado Federal. 

Senado Federal, 18 de novembro de 1993. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N'76, DE 1993 

O Diretoi--Geral do Senado Federal, no uso. das_ 
suas atribuições regulamentares, resolve: 

Art. 19 Ficam designados os servidores DIR
CEUTEIXEIRA DE MATOS, JOSÉ DE RIBAMAR 

DUARTE MOURÃO; RODRIGUES CAGIANO 
BARBOSA, EDSON LODI DE CAMPOS SOARES 
(Senado Federal), JOÁO DE MORAES ·siLVA (Ce
graf) e DIETER HERMANN MATUSCHKE (Proda
sen) para, sob a presidência do primeii"o, hltegráretn 
Grupos de Trabalho incumbido de promover estudos 
visando à estruturação jurídica e a modernização do 
Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, Cegraf e 
Prodasen. 

Art. 2" Fica e_stabelecido o prazo de 45 (qu~renta 
e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos. 

Art. 3~- A ComisSão de Administração do Pecú
lio fiCa incumbida de acompanhar os trabalhos e provi
denciar o sUporte necessário para o funcionamento do 
Grupo de Trabalho. 

Art. 4<:> Este Ato entra em vigor na--data da sua 
publicação. 

Art. 5<:> Revogam-se as dispoSiÇões em co-litráriõ. 
Senado Federal, 17 de novembro de 1993.- Ma

noel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 77, DE 1993 

O DiretOr-Oer"a.l do Senado Federal, no uso da 
atribuição, que lhe foi confe"fida pelo art. 7<:>, § 2?;âa 
Resolução n9 42, de 1993, e de acordo com o que consta 
do Processo n9 023.061/93-6~ resolVe tornar sem efeito
o A~o n" 21, de 1993, desta Dir~toria, que rtomeou 
ANTONIO ROCHA MAGALHAES, para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal do Senado _Federal, com lotação 
e exe"rcíció rio Gabinete do Senador Beni V eras. 

Senado Federal, 19 de novembro de 1993.- Ma
noel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou~·-e eu, Chagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente, rio exercício da Presidência, 

nos termoS do art. 48; item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 98, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) a contratar_operação de crédito junto ao Banco do Estado 
d~ R!o Ç,;;mde d~ Sul S.A._- BANRISUL, no valor total de CR$2. 776.593,96, a preços de abril de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de lvorá (RS), nos termos d3 Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 

autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grãride do Sul S.A. - BANRISUL, 
no valor de até Cr$2. 776.593,96 (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. 

Parágrafo único. Os recursos 3.dVindos da operação de crédito referida no caput deste artigo destinam-se à execução 
do Programa de Melhoria Social. 

Art. 29 -As condições financefras báSicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$ 2.776.593, 95, a preços de abril de 1993; 
b) prazo de desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizeram necessárias do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive 

quotas-partes do ICMS e do FPM; 
· f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, igUais-e--suCessivas, vencíveis no dia víilte de cada mes, 

vencendo a primeira doze meses após a primeira liber-ação; 
-dos juros: exigíveis trimestralMente na carência e me~salm,ente 0;1 amortização. . . 
Art. 39 ___ A autorização concedida por esta ResoluÇã9 deverá ser exercida no 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, 22 de novembro de 1993. - Senador Chagas Rodrigues, 19 Vire-Presidente, no exercício ·da 

Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Chagas Rodrigues, 19 Vire-Presidente, no exercício da Presid~ncia, 
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 99, DE 1993 

Autoriza a Prereitura Mnoiclpal de Três de Maio (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. """":" ___ ;oAN-RiSUL, no valor equivalente, em cruzeiros reais, a Cr$ 
5.509.221.000,00, em valore~ relativos a feVereiro de 1993. 

O Senado Federal resolve: - _ __ _ __ · _ _ -
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 

Federal, autorizada a contratar opéraçãode crédito i unto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S2 A.-BANRISUL, 
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EXPEDIENTE 
CBNTROGRÁPICO DO SI!NADO PBDBRAL 

MANOEL VILELA DE MAOALIIÁES 
Dinl<lr.Qonl do Saado Podara! 
AOACIEL DA SlL VA MAIA 

DIÁRIO DO a»!Giu!sso NACIONAL 
lapuaooob ..,pouüilldado da-. doSeado Poolerol 

Dlro .... l!aaotiw 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dln .... Adabdotntiw 
WIZ CARLOS BASTOS 
Dlro..,..WI•Irial 
PLORIAN AUGUSTO COtmNHO MADRUGA 
-Adjuto 

ASSINATURAS 

_______ Q$'10.000,00 

no valor equivalente, em cruzeiros--reais, ã Cr$5.SÜ9.22l.OOQ,OO (cinco- bilhões,'quinhentos e--n-o-ve-milhões, duzentos 
e vinte e um mil cruzeiros), em Valores- relativos a fevereiro de 1993. 

Parágrafo únicO_~_ A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina~se ao finanCiamento de 
projetas de desenvolvimento institucional e de infra-eStrutura urbana. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
_ ~) valor pretendido: o valor equivalente, em cruzeiros reais, a Cr$5.509.221.000,00, a preços de fevereiro de 

1993; -
b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11,00% a. a.; 
d) atuaUzaçãõ monetária: reajuStável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: quotas-partes do lCMS e do FPM; 
f) desfloação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, VeriCíveis no dia- vinte áe Cada iitês, . 

vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; ., 
- dos juros: exigíveis trimestralmente na caréncia e !llensalmente na amortização. 
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo _de duzentos e setenta dias, 

contados da data de sua publicação. 
Art. 4"' Esta Resolução entra, em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de nOvembro de 1993. - Senador Cbagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. - - -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente_, no exercício da Presidência, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regiríleritõ- Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 100, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$3.245.610,00, a preços de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRlSUL. . 

O Senado Federal resolve: - -. 
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS), nos termos da Resolução nQ 36, de 1992, do Senado 

Federal, autorizada a contratar operação de créditos no valor de CR$3.245.610,00 (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 .. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da Operação de crédito referida no caput deste artigo destinam-se à execução 
do Programa Integrado de Melhoria Social. 

Art. 2<i> As condições financeíras- básicaS- da operação de crédito são as segUintes: 
a) valor: CR$3.245.610,00, a preços·de fevereiro de 1993; - ·· 
b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
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e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do prodUto da arrecadação tributária municipal, inclusive 
quotas-partes do ICMS e do FPM; ~ · 

O destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
g) condições de pagamento: 
--do principal: em quarenta e oito ·parcelas mensais,. iguais e sucessivas, vencíVeiS no dia vinte de cada mês, 

vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; . _ 
-dos juros: exigíveis trimes"tralmente na carêncíã e mensalmente na amortização. 
Art. 3~" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida n-um 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, 22 de novembro de 1993. = Senador Chagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente, no exercíciO da 

Presidência. 

Faço. saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente, no exercício da Presidêncià,. 
nos tennos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•lO!, DE 1993 

Autoriza a UnJão a celebrar os contratos bUateraJs de reescalonamento de seus créditos junto à República 
Islâmica da Mauritâ.nia, ou suas agências gOvernamentais, renegociados no âmbito do Clube de Paris, conforme 
Atas de Entendimentos de 16 de maio de 1985, 15 de junho de 1987, e 26 de janeiro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, a celebrar os contratos bilaterais 

com a República Islâmica da Mauritânia, ou sU-as agências governamentais, -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 de maio de 1985 (Fase II), 15 de junho de 1987 (Fase III), 
e 26 de janeiro de 1993 (Fase V). . . . __ . ·- .. ·-··. 

Art. 2• O valor do principal e de juros do crédito do Brasil objeto desta autorização é de ÚS$29,652,616.19 
(vinte e nove milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e dez_esseis dólares norte-americanos e dezenove 
centavos) e as condições financeiras básic~s a serem firmadas nos res_pectivos instrumentos são as seguintes: 

I- Relativas à Fase II (Ata de Entendimentos de 16 de maio. de 1985): 
Valor: US$2,510,575.91 (dois milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e cinco dólares norte-americanos 

e noventa e um centavos); __ _ 
Reescalonamento: 100% dos vencimentos' de principal e juros do contrato original no período de 1 ~' de abril 

de 1986 a 31 de março de 1987; 
Amortização: 
- US$2,385,047.11 (dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, _quarenta e sete dólares norte-americanos e 

onze centavos), sendo dez parcelas semestrais iguais, venCíveis a partir de 31 de marÇo de 1991 até 30 de setembro 
de 1995; 

- US$125,528.80 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito dólares norte-americanos e oitenta centavos), 
sendo duas parcelas semestrais igUais, vencíveis fm 31 de março_de 1987 e 31 de março de 1988; 

Juros: Libor + 1,25% a.a pagáveis semestralmente, a partir de 31 de marso de 1987; 
Taxa de Administraçio: 0,25% a.a.; 
II- Relativas á Fase !II (Ata de Entendimentos de 15 de junho de 1987); . 
Valor: US$ 3,703,608.79 (três milhões, setecentos e três mil, seiscentos e oit.o dólares norte-americanos e setenta 

e nove centavos); 
Reescalonamento: 95% dos vencimentos de principal e juros do contrato original no período de 19 de abril de 

1987 a 31 de março de 1988; 
Amortização: vinte parcelas semestrais iguais, vencíveis a partir de 30 de abril de 1993 até 31 de outubro de 

2002· - - . . . 
Juros: 6% a.a. fixos para o período de 1° de füiíhode 1988 a 3fde dezémbro de !992.e Libor + Í% a:a. 

para o período de 1• de janeiro de 1993 a 31 de outubro de 2002, pagáveis semestralmente a partir de :U de outubro 
de 1988; - · 

III- Relativas à Fase V (Ata de Entendimentos de 26 de janeiro de 1993): 
Valor: US$23,438,431.49 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e oito II_J.il, quatrocentos e trinta e um dólares 

norte-americanos e quarenta e nove centavos); _ 
Reescalonamento~ 100% dos vencimentos de principal e juros dos contratos originais, fases I, II e III, da seguinte 

forma: atrasados, até 31 de dezembro de 1992 e vincendos, no período de 1• de janeiro de 1993 a 31 de dezembro 
de 1994; · . 

Amortização: vinte e duas parcelas semestrai_sjguais, vencíveis a partir de 2 de janeiro de 2009 até 1"' de julho 
de 2019; 

Juros: Libor + 1 o/o a.a. pagáveis semestralmente a partir de 1~ de julho de 1994; 
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Juros de CoiiiOlidação: US$15,022.5~ (quinze mil, vinte e doiS dólares_ norte-americarioS- e--dilqüenta e·-nove 
centavos) a serem pagos até trinta dias· após a vigêiicia desta autorização para a implementação da Ata de 26 de 
janeiro de 1993; ' . 

Penalidade de mora: 1% a.a. acrescida a taxa-de juros. __ 
Art. 39 Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto nas ResoluÇões n9s 82, de 1990, e 50, .de 1993, 

do Senado Federal. 
Art. 4~> A União encaminhará ã.o ·senado Federal cópia dos contratos..bilate_rais -a que Se refere a presente autori

zação, no prazo de quinze dias após a assinatura dos respectiVos inStrumentos e devidamente traduzidos para a língua 
portuguesa. - ' 

Art. 5"' O praio para o exercício da presente autOrização é de quinhentos e quarenta dias. 
Art. 69 Esta Resolução entra em vigor na data de s_ua publicação.- -
Senado· Federal, 22 de novembro de 1993. - Senador Chagas Rodrigues, 1"' Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Chagas Rodrigues, 19 Vire-Presidente, no exercício da Presidência, 
nos termos do art. 48, item 28 do _Regirilento Interno, promu}go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 102, DE 1993 

Autoriza a União a contratar operação financeira de doação no valor de Y 63.000.000 (sessenta 
e três milhões de ienes) entre a República Federativa do Brasil, o Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, 
destinada à assistência técnica do Programa de Controle de Poluição lndustriàl. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a União autorizada, nos termos do,,art. 52, V, daConstitui_ção F~~,a contratar operação de crédito 

externo de natureza financeira, revestida da lórma de doação com encargo, para custeamento de assistência técnica 
ao Programa de Controle de Poluição Industrial. 

Art. 29 A operação financeira inéncion3da no are 19 apresenta as seguintes características: 
:1 - Donatàrio: República Federativa do Brasil, tendo por agente financeiro- e eXecritOfde projeto o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Económico e Sociãl_- BNDES; 
Ii - Natureza da operação: Dbação onerosa; , 
m- Natureza Jurídica do Donatário: Pessoa jurídica de Direito Público interno e- externo; 
IV- Doador: Governo do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução-e Desenvovimento; 
v - ~MOedR:Ienes ]âponeses;-
VI- Valor: Y 63.000,000; , 
YII - l'illalldade: Custeamento da assistência técnica ao Programa de Controle de Poluição Industrial- PO

'LUBRÁS. 
Art. 39 A intemalização dos Í~rsos referentes à Operação financeira- nletlciõhada no artigo anterior éstá coUdicio-

nada à sua inclusão no Orçamento Geral da União. . _ 
Art. 4"' O_ prazo máximo para o ·exercíCIO da presente ·autorizaç-ão" é de duzentos e setenta dias contados_ a 

seguir de sua data de publicação. 
Art. 5"' Esta Resolução entra ero vigor na data de sua publicação. 
Senado_Federal, 22 de novembro de 1993. -Senador Cbagas Rodrigues, 19 Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA '!41• SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

L!- ABERTURA 

L2- EXPEDIENTE 

1.2,1- Oficio do 1• Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógra
fos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 221, de 1993-Comple
mentar (n~ 165/93-Complementar, na Casa de origem)? que 
disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos 
do art. 45, § 1•, da Constituição FederaL 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1993 (n' 
117/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção n9 170? da Organização Internacional do 
Trabalho, relativa à segurança na utilização de produtos 
químicos no trabalho, adotada pela 77~ reunião da Confe
rência Internacioital do Trabalho, em Gen~bra, em 1990. 
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-Projeto de Decreto Legislativo n<:> 54, de 1993 (n9 

283/93, ·na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
Çlo Acordo de Cooperação Judiciária ein Matéria Civil, 

, Comercial, Trabalhista e AdminíStrã.tiva; ~Celebrado entre 
o Governo -da República Federativa do BraSil e o Governo 

1 da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 
28 de dezembro de 1992. 

1.2.2- Ofício do 2• Secretário da Câmara .dos Depu
tados 

- N9 396/93, de 18 do corrente, comunicando a rejei
ção do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 108, de 1993 (n' 3.495/93, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a composição e a estrutura do Conselho Nacio
nal de Informática e Automação- CONIN, e dá outras 
providências. -- -

1.2.3- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Resolução n' 104, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
- BANESTADO, no valor âe CR$32.170.000;00 (trinta 
e dois milhões e cento e setenta mil cruzeiros reais), a 
preços de maio ·de 1993. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n~ 105, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Jorge do lvaí (PR) a contra
tar operação de crédito no valor de_CR$&.000.000,00 (oíto 
milhões de cruzeiros- reais) junto ao Banco -dO Estado do 
Paraná- BANESTADO. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n~ 106, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do P3raná -
BANEST ADO, no valor de CR$269 $39.900,00 (duzentos 
e sessenta e nove milhões, ·oitocentos e trinta e nove- mil 
e novecentos cruzeiros reaís), utilizando recursos do Pro
grama Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU. 
(Redação final.) 

-Projeto de Resolução n' 111, de 1993, que autoriza 
,a PrefeitUra Municipal de Tucunduva (RS) a co-ntratar ope
ração de crédito junto ao_Ba_nco do Estado do ~io Qr~n9c;: . 
do Sul S.A.- BANRISUL, no valor de 
CR$3.211.595.000,00 {três bilhões, duzentos e onze mi
lhões e quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros reais), 
utilizando recurso do FU:NDOPIMES. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n'-' 112, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S/ A, no valor de CR$6.264.600.437,00 (seis bilhões, 
duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e qua
trocentos e trinta e sete cruzeiros reais), a preços de maio 
de 1993. (Redação final.) 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo para -tramitação e apresentação 

de emendas aos Projetas de Decreto Legislativo n91 53 
e 54, de 1993, lidos anteriormente. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimen
to do Dr. Jorge COsta Pinto. _ 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Necessidade de 
definição de uma agenda mínima para a reforma constitu-
cional. · 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem 
póstuma ao professor cearense Américo Barreira. 

1.2.6 .- Co~uni«:3ç~O d-a PresJdêricia 

-Edição, pelo Senhor Presidente da Repúblíca, da 
Medida Provisória n? 372, de 17 de novembro de 1993, 
qua altera dispositivos da Lei n9 8.666, de 21 de junho 
-de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti
tuição Federal, institUi normas para licit3Çôes e contratos 
da Administração Pública e dá outras providênCias; desig
nação da COmisSão Mista e fixação de calendário para 
-a tramitação d~ matéria. - --- -

1.2. 7- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR EDUARDO.SUPLICY- Considera
-ções a respeitO das implicações negatiVas· da pOssíVel inde-
x-ação da economia brasileira através da dolarização. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO -Paralisação 
das atividades do Poder Legislativo, em face das denúncias 
de irregularidades na Comissão Mista dé Oiç.ameDtO.

SENADOR MARCO MACIEL - Apelo em favor 
da liberação de verbas em virtude do agravamento da seca 
no Nordeste e, em especial, no Estado do Pernambuco. 

1.2.8 - Requerimento 
- N9 1.170, de 1993, de autoria da Senadora Eva Blay, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do ProjetO de 
Lei do Senado n' 28, de 1993, que regulamenta o § 7' 
do art. 226 -da Consfituiçâó Federal e dá outras provi-
dências. --

1.2.9- Ofício 

- N' 323/93, da Liderança do PRN na Câmara dos 
Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n9 367, de 1993, 
que altera legislação reguladora do processo administrativo 
de determinação e exigéncia de créditos tributários da 
União. 

i.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993- Comple-

-- roentar, 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. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 53 (n' 284/91, na Casa 
de origem), que regulamenta o exercício das ProfiSsões 
de Técnico em Higiene Dental e de Atendente de Consul
tório Dentário. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

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. -Retirado "dã- pauta, nos 
termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993 (n' 2.287/91, 
na Casa de origem), que cria, liõ" ServiÇo Exterior Brasi
leiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria. e dá putras providéncias. Retirado da pau-·· 
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ta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno, após 
parecer de plenário contrário à Emenda n"' 1, de Plenário. 

Projeto de Resolução n' 125, de 1993, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito~- junto ao Brasilian 
American Merchant Bank - BAMB, no valor de cento 
e onze milhões, quin~entos _e cinco _mil_Iib~as es~erlinas, 
para aquisição e modernização de helicópteros da Marinha 
do Brasil. Discussão encerrada ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

Mensagem n' 396, de 1993 (n' 820/93, na origem), 
de 4 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Edson Bastos Sabino, para exercer 
o cargo de Dfretor de FiscalizaçãO do Banco Central do 
Brasil. Discussão encerrada ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR FLAVIANO MELO - Viabilidade da 
implantação da rodovia ligando o Estado do Acre com 
o oceano Pacífico. 

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES '-Alto índice 
de cri.niinalidade praticado contra menores no Brasil. 

SENADOR -ODACIR SOARES ..,....::Análise sobre 
cortes efetuados no orçamento da Petrobrás para o exer-
cício de 1994. _ - - _ . 

1.3~~ - Comunicação da Presidência 

-ConvOcação de· sessão unicameral a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DÁS COMISSÕES PERMA
NENTE 

Ata da 241 a Sessão, em 22 de novembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presid€ncia do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESE/IITES OS 
SRS. SENADORES: 

-Áff~nso Camargo _Álvaro Pacl)eco _Bel! o Parga _ Beni V eras 
_ Chagas Rodrigues _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ 
Jarbas Passarinho_ João França_ João Rocha_ Josaphat Marinho 

PROJET(f DE LEI DÁ CÂMARA •. 
N• 221, DE 1993- COMPLEMENTAR 

(N' 165/93 - Complementar, na Casa de origem) 

Disciplina a fixação do número de deputados, nos 
termos do art. 45, § 1', da Constituição Federal_. 

_ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ Jutahy Magalhães _ ó Congresso N acionál decreta: 
Louremherg Nunes Rocha_ Lonrival Baptista_ Magno Bacelar_ Art. 1' Proporcional à população dos Estados e do Dis-
Marco Maciel_ Mauro Benevides _ Me_ira Filho_ Odacir Soares_ trito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 
Pedro Teixeira_ Ronaldo Aragão_ Wilson Martins. quinhentos e treze representantes~ fornecid~, pela Fundação 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusam o comparecimerito de 24 Ses. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos _nossos trab;,tlhos. 
O Sr. 1~' SeCretário proce"derá.à Íeitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-
tes projetas: ' 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano anterior 
às eleições, a atualização estatístíca demográfica das unidades 
da Federação. _ · 

Parágrafo úniCo. Feitos os cálçul_os dó!_ representação dos 
Estados e do Distrito Fe-deral, o Tribunal Superior Eleitoral 
fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos 
políticos o número de vagas a serem disputadas. 

Art. 2~' Nenhum dos estados membros da Federação 
terá menos de oito deputados federais. _ _ __ _ 

Parágrafo únicO. Cada territ6rio fedeiãl Será t:epresen-
tado por quatro deputados federais. _ 

Art. 39 O Estado mais populoso será representado por 
setenta deputados federais. 

Art. 49 Esta lei complementar entra em vigor na data 
-

1 de sua publicação. 
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Ait. ·s; :Revogam-se 3:5 disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO C/.TADA~ 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

................................ TriiJLO. IV . ·····-· ..................... ·. 

Da· Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOI 

Do Congresso Nacional __ 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de repre
sentantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Fe4eral. fP 

§ 1~" O niÍIÍlei'o tOtal de_deputados, bem como a repre-, 
sentação por Estado e pelo DistritO Federal, será estabelecido 
por lei complementar, proporcionálmente à população, proce
dendo-se aos aju:;~OS?.J:lCCessários, no àno anterior às eléições, 
·para que nenhtiui:r"daquelas unidades da Federaçãõ tenlta 
menos de oito ou mais de seten4l deputados,:..~ 

(A Comissão de Clfmissão, JUstiçO e Cidaáaniii) ,. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1993 
(N• 117/91, na Cllmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n' 170, da· Organi~ 
zação Internacional do Trabalho, relativa à segurança 
na utilização de produtos químicos no traballto, adotada 
pela 77• Reunião da Conferência Internacional do Tra· 
balbo, em Genebra, em 1990. 

O Congresso Nacional decreta: ...._ 
_f\.rt. 19 Fica aprovado o texto dã COnvençãO n~" 170, 

9a Organiz3ção Internacional do Trabalho, relativa à segu
rança na utyização de produtos químicos no tràbalho', adotada 
pela 77• Réunião da CConferência Internacional do Trabalbo, 
em Genebra, em 1990. 

Parágrafo único. Fitam sujeitos à aprovação do con.;· 
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
da referida Cop.venção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacionaL . 
. Art. 2' Este decreto legislativo entrà eln vigor na data 
de !ftla publicação. ~~ · · ., ·~ · 

MENSAGE>.! N°-298, DE 1991 

CXCEU:NTISSIMOS SENHORES ME.MfiROS DO CON'GftESSO t:o\CION'AL 

t• c.:.nCot'lli.d.Jotte coa o dlaposto no u·tiqo a, 
in.::i•o t, d:\ constl.tulçio f'ederal, tenho a honra de ~ut-tr.eter • 

elevad• eon:~~idee"a<;io de Vosaaa Excel,nc;:ias, ac:o:r.panl\edo de 

e:xpos1ç.io de 11ot1vo• do Senhor Hiniatro de Eata.do <J.u; Rel•c~•,. 

Exterlot"eS, o te:cto d., Convençio n• 110 d• orqanizi:!.ç.io 

tr.t.Grn.tc~.:mo~l ;io ":'rlblllho !OITI, rela.t.iv• _a Sll'";Urlln;! l'lo'l 

utilh~a<;-&o de produtos qu1ai.cos no trn•a.LI\o, 
J:. A rererlda c;:onveroç.io tol •dotAdA pel.a 77• 

r"' Hl • .iO ·J11 ':<:r.fer•nc\.la Int.erno~~oc:ioroa1 rl.o Tc-~ao.slho, c;t:ll' 

.:levefll reqet" a Ut.lliiillçio de Prod:lt.o• qu~r:liCoa n':ls :o.:;-.u.- •i<l 

tr'lb<\lho, a t la de que os trabalh•c:loraa, aa COIII.mldilldes • o 

111elo a111b1ent.e possa• ser conven1ent.eaerote protequ:los. 

Bru.i.lis, .,. 10 :Se )OJnho 

!'.<:',JS;;-:.,•J-c>t "·:::~·:;.s Jol9 CU:·')Al ~AC1ZiU•P~"'lL' 0:.!':' !.CiC., dor

~J '!e )'.it:ho jP. :J·Il, do ,:;enhor l'ltn~Sh'O ~ •sta..::!•· "d-lS 

~el1;C:.-e-' ::..~~ .. r~.:..:es.-

o\ Su• h:.:•ltnci• o .:;•nhoc

L•outor r•rn•ndo Col~or, 

;;r~s ~J_•nt• _ ·J• R•publl.c•, 

T•nho a honc-ll de eleVAC" III •lt• cons14er,.ç-•o de 

Vo:;;SOIL EY-C:o!l-'roc1a, .,::ol':lp•nhado de prcj•to de M•t~saq•~~o •o 
C'.:>nGJr•~,;o, t•lfto d<'l Convo~t;.lc n• 170, da Orqlni:olo:-~o 

:,.-:·r~.•· ·1: J,, -:'rlllalho tOITI. r•l•tlV& a ~~:equr\nç.l !\& 

.~o. ~~J, I? .h'! r>:'O.!•;~::I 'iUIIIIL='OS n<'l t:-1t-llhO, 

·'· A :-efet":.:l• Convc.nçlo fo1 a<.lo~,!u.J.- f:•l• .,,, 

:=~.,:<':,.._·.·.--,l- ~~~•r~o\c~on.lll .Jc Tr111:1alno, quo $• r••luou otn 

-::an~tra ,, l'HO. e •h: respeito as nornas que deve111 r01qer • 

:Jttll:L-;.,o -:'!e Frod10tos q:.ouucoa n<:>s ~oea1s ele trabclho, a fi::~ 

~· :jue ?i! t:ntaLhili:Sores. •• c:::.::~uni:lo~de• • o r.e~-? .\l:lb!cr.tP 

:,.c-:;J:-o~~ ,;~'!;' ,·::n·.~<'l1~~r:tP:llll'r.te ?rot•'Ji:lo•· 

) • A Conv•n;âo •• apreço ~:~erec:eu p•recer cavot"av•l 

• su• rati.!.\.C.llç.llo n• Colllis••o 'l'rip•rtit.e institulda p•lo S•nhor 

M:Ln~stro d.e E'st•do do Tro~b•lho e J.a PreYid•nci• SOC:l•l. por 

Portaria oJe a d• &bt'Ll 1.1lti110, • int.eo;~rad• por repr•s•ntantes 

do Go·1e:no; itr1Lpre9ado~•• • tr•Dalhadores. 

4, conter.. • do conheci:t~ento de Vos•• E:cceUncia, 

nos terr:~os do art.. 19 dll Const.it.uiç-.io dll Oro;~anizAçio 

In':err.acional do Trabalho, os Governos elos P•'-••• •••Dros 

o.:lev•r&o •r.caAint:•r As •utorJ.d•des COI!Ipet•ntes n&clon•a.• os 

textos :i.:as Convençóes ad.ot.adas no~ C.on~er•nelil tn"t.ernii.C:Lona: de

Trabalho. 

'' Ne-ssoliil c:ondiçó•s, venho soltc:~ta.r \'0$$11 

!::cc:llt1ér1r.-:., que. :Je assi:R houYer por bem, ,;e :!Lq:'\e manojar .!.<:> 

e:.ca!'lc do Cor.qntsso H'acional o anexo texto -:13 _c:mver.ç-io ;"~'·r;:;, 

11:oDre seqlitollnça··n~ ut.iliz;aç&o de prQclutos qul:nteos no tnbalr.o. 

l.provei_t.o " oport.OJnidad• paro~ :-enoYo~r a Vo5s• 

Exc:elbr..;:h, Senhor Pr•~tde:-~t.e, a qarartt• <:lo :"OU =~• pro~·~,.::l;;. 

resp~~o;c. 

I ~ 

I •' I 

\i .. - ~\ 

. •:ol"veno;io Aellti\'a! Seçur.!.~Çll ·Hr. t:~•:t:o\:~i-, 

Jos Pro-dutos ·~-.d~tC':l!l "" 7:--J!lalho 

; 
.r.sel~o •,.J:"t;"l:~tr.!.•l.'C. l~_. 
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T~m•ndo not.a d.ss ~·:mv~n~Õt!s ~ "~eo""'~·n1.:~~~cs •~ter~~'·:. -~.,, ~ -~ 

!t".at • .&l:tQ >!Otlr• .1 m•tior1& e, ~m çar~~e;·;Jl~r • .t ';.:nven-:::.io,.. <~ ;> •• ::~_,..,.,.~,;;., 

.>onre :: !::~nrer.o, l~7t; ~ ..,;..;.!'l.,.eaclo 1 J ?ee~:""en:l~~:;o Joere 

;:r<::~~:<iliO ... l<., ~:174; 01: <:.o'lven::io • ,\ P"l<:::re:-à.s<;".io ;:oJOre -~ ':'e1: ,·:;.-.~'!· 

r.:~ "!.lbilll~o opoLu.1..;.io c!o ar, rJ!do • vlbtJ~ÕeSI, 1~7;, 01 l.:or.~·e:-o:i~ -···-

P~e::.:r~, r 1.J.; 1o fota·• .lieguran.;ll ;:o~~.:!• :Q 1 : :ae>.a.·~~.J..::!crll!t:, . ·i~ ·. · 

:,:-,.,\'en-;:1(' e 1 !leeomero1A.;io rehttva .aos serv1:os de s<~·~de n? ~~1~.!.~::. 

:'~~~ .li :onv~n<;io e a \l,peOI!Iend•<;io sobre o asoesto, 19~6, , • .1 .~.>!l i.;, 

1o"'~~u ?tOf.11Sl.:.na.i.s, na su.a versio e~t~endada de \UO, ..jJe ~· ·:.~e::~~-:;~ 

eomo •r.exo 1 ..:onv11n.;ão sobre os eene!!el.os ..:.r.so ~• .1c10:entes do 

tr.r.,..lr.o e doene•• profhnon&is, UU 1 

'.lbserv.r.ndo qu• a proteeio dos trab.r.LII.r.dores contra •'•3 c:e~~..,s 

t'IOCl'tOJ cloJ produtoJ qu!aieos contr1bu1 t.tmb•m fl.lt.l ;.&Qt<>:.~., 

.:>Ühli.:o e111 qer.r.l e do ~ei.o &lllb.l.enteJ 

Observ.r.ndo que o ac;sso dos tn.balnadores • 1nfor~e.in ~ ~er~·.a 

1~• ::ro.:!;utes '1U[!!11COI utilizados no trabalho respor.de a u~ :~eeessl..j..,de 

l 4 'hre~to dos traba,hadoresr 

00 

;acidentes cautados pelos produtos químicos no trab•lho ou reduz1.r su• 
LncidincL• 1 

ai <J<~r•ntlndo que to>:!os os produ~os <ju{micol se1•m a•:al1ados 

a Hm d• se determ•n•~r o penqo que apre••nt-: 

bl propol'cion.ando •os empr•qadores S.I.Jtemas que L!tes permtt•m 

o.bte~: dos fornecedores int'orm•cSes sobre· ot produto• 

~uimlCOs ,UtlhZ&dOJ no tJ:&Oalho, .:le tor111il a poderem põr etJ> 

pritica proqrUI•s efic&zes de proteeio dos tr&billhadores 

contrA os peri90s pro•:oc.adus ~elos pJ:od~>tOs -:;ul:mt::os; 

el propore1onando .10s tr.abalh.adcr•s L~forri'tições ~~bre 

produtos quim1cot utilizados ~os loc&lllo de tJ:&b.r.lho, ::C!m 

como .as :notdldils •clequ•cl•s de prevencio que Lhes ;:co~:l!~tam 

p•rtlCipllr eUe~t.zmente d~s PCOq'J:'UI&I Iiii protoçio, • 

Iii est.abeleeendo •• orientações oiuc•s desses proq~•~• pU'il 

<:J&rantir a utillzaçio dos produtos qubu.eos e~n condic;:Se• 

de •equr•nç•. 

r•~endo rofeJ:ine1• i necossid.lod.e d• um& eooperaçio no i.tnbit.o 

.:!O PfO<;J;'Am• Tntee-nille'I.On•l de SeqUr&nçii ilóS PJ;"OdUtOS (iu!mtCOI entre ... 

)rqanu&cio In~•~n&cton•l do Trabalho, o Proqr.s- das :oi'.ações Unidas 

p.J.rill o Meio Ambiente e a Orq•ni:t•çio rtundi•l. dil Saúd•• b•IJ. co1110 eom • 

o~an1zaçio ·das N•çÕ.s Unidas para o Oesenvol.vi~nento I.nclustrial, e 

cl>serv•ndo 01 instrurnentos, c&iiqos e diretrizes pertinentes 

promul<:J.Iod.OI por estas Orq.aniuçôe~l 

ApSs ter decididO •dota:r dJ.,..er••• p:ropost•s J:el&t.l.vas 

sequranç• n• ut1Luaçio de produtos qu!micos no t:r•balh<.~, questio que 

eonst1tUJ. o qu1nto item n• •qenda da s•ssio, e 

Apôs te:r decidido que eslla• prop~st•• deverilllll tomar & .fonn.a 

de u111a Convençlo ~nt•rn•cion•l• •dota, ne•t• viqi•.&..o quinto di• do mi• 

de JUnho de m1l nov•c:ento• e novent.a, a seguinte convençio, que seri 

denominada Convençio Sobre ProdutOI Qu{•icos, lttO: 

PARTE I. AREA O& APt.ICAÇAO E t>EFINIÇ0t:S 

Artigo 1 

1. ,., presente convetu:io •Plic:a•se a todo• 01 ra1110s da etividade 

Gconômic.a em que s.io ut.Ll.I.Zadoe produtos qulaieOio 

'. privia junto 

represent•uv•• de -p~:eqadores e trabalhadores intereseadae, .::oa 

bate em um.a •v.all•çio dos peritos existentes e da.s rnedidal de proteçio 

Novembro de 1993' 
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r:c~ua davet"io ser apl.l.c .. d••• 
rat..I.(J.cat" a Convançio1 

ai podat"i excluir da •plicaçio 9 Convençlo, ou da al9U-• 
.!•• •u•IJ ..i.i.spo.n.;U.s, <llltar•in.&dooa raSGa da At..I.Y.Ldada 
acon&liea,. .-praaaa ou produt:oaa 

i} quando a sua aplieaçlo apraaantac- proDl•-• 

aspeciaia de auticial'lte :L.port:lnc:La, • 

iJ.J quando Protaçio outO:t'f&da no ••u eon]UII\to, •• 
eonfo~:111:Ldade lquela qqa raaultac-ia da aplicaçio, 'na 
Intaq~ra, dae .Jhpoaiçi5tla da Convel'lçloJ 

DI davari eatabelecar ~U.apoaiçõu aapac:iaia pra prota:<~ar •• 
informações cont:Ldal'lclaia, euja clivul9açlo Wl 
eoncorrenta podaria resultar pre)udicial para a at:ividade 
do <tn'lpr&'J&dor, aob a eondlçlo da q~a a aaqurança • a aa\ide 
Jos tr•b•lhadora• nlo ti.qua111 C'OIIIp~tidaa. 

J. A C'onvanç1o 'niCI aa aplica aCia •rtiqoa que, aob CCJndiç5aa da 
ut!J.i~•cio nonnau1 ou raaoaval-nte pravial.veia, nlo axpo5a• oa 
trab•lh•doras • u111 produto qub11.c:O pa<rivoao. 

4. A Convançlo nio •• •plica ao& Ol''f&lliiiiOa, ~~aa aplica•••• aia, 
•os produeoa qui!aicoa derivado& doa orq&l'liUIOa. 

•I a •expraaalo •pl'odut:IU qul.lllic:oa• deaiq~na oa el,...ntoa e 
corapoatoa qul.lllicoa, a •'-• •iat.l.lraa, aa]U naturais, 1aju 
aintit:Lcoa: 

b) A expraaalo •produtos qulJI:Lc:oa pai':I.QIO&oa• abl:'&nqa eodo 
produt~ qu.C.:Lc:o que tivar li.to eJ.•ss.J.ticado co1110 pal:'iqoao 
a• contor111idade co- o Acti90 f, ou sobra o qual aiCiataa 
1.nfo'nsações pertl.nantas indicando que &la i.-plica rhc:o: 

e) • expl:'aaalo "utilizar;io da produtos qu.úaicoa no t.rf.bf.lho 
imp1.i.ea toda f.t:i.v:Lclac1a de tr•b•lho que poder.l.• e)tpor ..ua 

trabalhador a Wl produto quilllieo, a abl:'anqe: 

v) • aU.111inaçio • o tl:'ae&~~~anto doa raa!cluos ele 
produtos q1.1 Úl:ieosr 

vil a -isalo de prodl.lto• qu.údcoa I:'&SI.llt•neas do 
tcabaU\01 · 

viLJ • -nuton1:lo, • raparaçlo • a l:L•pal& de aqulpo~~~~&ntoa 
racipiantea 1.1t.Llilit.doa p•l:'• oa produtos qut~lcos; 

<11 a expreaaio "1:'a1110a da •tivic1acle econõaiea• apJ.iea-•• a 
todos o• r...aa onde axiat.. trAbaLh•doras ampreq•doa, 
i.nc:lusiv• a adll1niatraçio pÜblicar 

e) o tat'SIQ •arti90" d:aai.,n.a todo ob)eto qua a&)& f•bncsdo 
eo111 \IIII& toc.a 011 UM projeto eapacil:Lco~ ou qua aaea,. na 
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sua fo~ natural, e Clrja w.tiLl:taçia de,:..nda touol. 

pa~rch.~nta daa earactartatic::aa da form• ou pro;~ato: 

fi a axpraaalo •Aprasantantas dos trabalhadoras• das~qna •• 
pcsaoas raconhacidas c:o1110 t.ai:~ pt~la laq:~.slaç:i.o ou 
prltica naclonai.s, - confOnllld&da 'c.o• a Convançio sobra 

os rapraaantant.ea dos trab&lhadoras, l97l. 

U.lt'l'l ti - Plttt«::tPIOS G'tlLAIS 

Oava~rio sa2: t:Onsult.adaa as orqanis11çÕ.s maia raprasantativaa 
da a.-praq•doraa a d& trabalhadoras i.ntacaaaadas acerca das !W<li.daa 
da&t.i.na4aa a hvar a afa:Lt.o "• diapoaiçõ.a da convenção. 

'I'odP ~ro deverl, - conault.a ~ •• 
raprasant.t.ivaa 'da a~qtt'..,Mo:raa a da trabalhacklraa,. a 
conta aa condi.'çÕOia • pr:lticas n•ciona.Ía, to~lar, 
naxplnar peciodic,...nta uaa pol.!tic:a coerente 
u~iU.zaçio de produ~o• qut.ico• no trabalho. 

orqanizaçõea -ia 
levando na devida 

pôr - práuca e 
<ia aequranc:a na 

A autor1d"e CiOaiiP'&tans:•~ aa for ju•titieado por -ot.ivoa da 
aequranç;~ a aa\ide, davari podar proibir ou re111trinq~c a uti.b:tac::io de 
certos prod.ut.oa quillicoe ~riq:osos, ou exiq:ir notificação • aut.orlzac;io 
pr,vlas pa.ta a ut.iU.:r:açlo dassaa prod.utos. 

Art.t<JO 

,, 

lnterr.4C"tOn4ls, - Jeverio 
es9ccifl~Qs aprQp-1:';3-::los 

para cla.s•tflc:a.r tQdr,, os ;r-od'.!tOs ~uÍml<:Os_ em : Jn-;ão 'i'J 
"t1po- a do qrau. dos t1t.cos , f is1cus e _;"><lra_ .1 s;Urte ~·~e ?s 

mesmos ofaracam, pata aval lar pa>:ttnênc 1 a _ ·!J.s 

tnfo.n~~ações nacassir:~..as 

plltrlC"Ul.OSld.adeo 

produtos quimic:os 

.,. 

misturas forma.das por d._ois 
poderlo ser ~tar111~nadaa 

•val:~.ando oa nscoa qua oferaca~t~ 011 produto• quil!ll.cos que 

.a.a c:ompõ••· 

), No ca.ao do transporta, tats aistallllll e cri.tirtol dav~rio 
Lavar am constda'ra.çlÕ ai Rec:Oifland•çO.I i:1a.1 ~açõas Un.1.do111 
rala.t.l.va.a •o tra.nsporta da marCadorl•s partqosas. 

4. o a s:~.atama.s da cla.aa.1.!icaç~ a A aua apli.<açio davario lar 

proqra a 11 v a.man ta amp l iad.os , 

Artiqo 7 

l. Todoa os p~odutos qut.icos <i&Val'lo portAr UJq marca que 

~f'llita a •u• idantl.lieaçio, 

2. os px:odutoa quba.1.cos ~l'iqoao• deva rio port•r, "l!'lda, um• 
atiquata. factlmanta coãlpreanstvel p.ara oa tra.l:lalhadoras, que fa.ctlita 

;; 
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infor111ações esaene1a~• sobre sua elaaa1ficaç.io, os ~r~qos ,;l'a 

ofal:'acalll • as precauções da saqurança que dev- ser observadas. 

J .l 

&cordo 

As aKiqinc1aa para rocul&r ou IN.Te&&' os pro4ut.os qubu.cos, de 
os par.lqrafos 1 2 ~o presenta .1\rtl<JO, d•vario ser 

estabelecidas pela '-utorld&de co.petente ou por u.a orqan111110 •provado 

ou. reconhecido pela aut.OI:'idada <:OIInpat.ant.e, - conforllll.CU.d.a com &I 

nonqs nacJ.on&ll ou tnternacionaJ.a. 

!.l NQ c.tso do transporta, t•ll exJ.qincl&l deverão lovar eni 

cónsJ.dlrilo;io as II&COIII&ndao;ões d•s Nações Unidas re!&t~vas ao transporu: 

dill marc&dor1olll per1qosas. 

ArtlCJO 

FICHAS -::OM CACOS OE SECUAA. ;A 

1. Os ampraqadoraa que lltilizam produto• quhu.co1 perlqosoa 

dav•rio rec=el:ler 
0
tichas c:o• d&dos da saquranç& que contenh- ulform•c6es 

essenc1.•1s de!:&lh.ld&s sobre & su& .l.den!:.I.U.caçlo, seu fornecedor, a su• 

clas:ufico~çio, .1 su.a per1cu1osid.1de, aa 111edi.d•a de prec•ucio e os 

procedi.111entos de emerqllincJ.•• 

2. -_Os critolir1oa p•~:• a elo~bor•cio .iAs fichas cOJII dados da 

:sequ~:ançA daverlo ser est&beleci.dos ptlA &utoridAde COJD.pttente ou por 

Wll orqanuPIO aprov&do reconhecl.dO pelA &ut.or1d&de çOIIIpet.ent.e, 

confo~:•idade co111 •• nonnAa n&c1onais ou internacionAis. 

L 11. denorn1nacli.o ..;ubu.ca ou co•Ulll ut1l1z.1dA para uSent1fic&r: o 

produto qu!mico n& fu:ha COI'\ dados de sequr~nça dever.l se:r • mea~ que 

•p•raca n& etiqueta. 

ll..Cti90 ' 

R.ESPONSAIULIDII.CE DOS FDIU'ECEDORES 

l. Os fornecedores, •• 
~mportoilldores COI!IO de dist:r1buidurea 

assequrar•se de que a 

.. de taDr1cante" ou 

qu!.1cos, d.everio 

,_,.. 

ai os ptodutos qu!1111coa que tornece• foJ:&II ct.ssificadoa de 

o~co:rdo cora o Art.1qo 6, co• base no conhec1111ent.o d&a su&s 

propr1ed•d•s e n& buscll. da in!o~ç~es d.ispon!veis ou 

•v•li.&dos 

Arti901 

bl esses produtos químicos ostenteM Wll& marca que perm1til a 

su& ident1!is;açio, em con!or:nidade co111 o paJ:iqrafo 1 do 

ll.J:"t1qO 'l'; 

cl os pJ:odu~os qu!mic=os periqosos que sio fornecidos scJ&III 

et.l.quet&dos e .. conformld•d.• com o p&J:iqn.fo l do Art;.qo 1; 

dl se,am prspat"adas e Froporclonad&s .-os empreqadore:s, de 

&cordo co111 o par.lqt"&fo L do Art1qo I, tienas com d&dos de 

sequr•nca relati.vaa aos produto& qubucos per1qosos. 

2. Os fornecadot"el de produtos quisl\icos periqosoa deveria ~elat' 

par& que seJam prep&radAS s fornecidas &OS emp:reqadores, sequndo mitodo 

acord• com a l&q1Jl&çio ., a prl!:ic& naciona1s, as etiquetas e as f1ct'.as 

com d&dos de sequrança, rev1aadas sempr• que surqHcm novas ;.nformaç6es 

pertinentes •"' rut.oliria de saiide e se9u.rança. 

). Os fcu:neçedores de produtos quÜ<u.cos q1.1e .unda nio tenh&lll 

a;.do class1fico1dos - eonform.ld&da çOIII o Art~qo 6 deverio 1dent1f1c&r 

os produtos que fornec&lll e o~vali•r as propr1•do1de1 desses prod1.1tos 
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qU!m1cos se b•seando nas 1nform.~o;ões duponive1s, com a fLnal1dade :!e 
determ1n•r se sio por1qosas, 

PARTE IV - II.ESPONSABILIDMIE DOS EHPREGADOR&S 

Art1qo 10 

IDENTIFICAÇ~ 

1, Os empreqedores deveria •:nequn.r•se de que todos 01 produtos 
qu!11u.cos uuJ.J.:ados no tr•b•Uto estl)illll euquetedos ou 111areados, r.le 
acordo co~t~ o previsto no ArtlCJO 7, e de que •• fieh•s eo11o d•dos .Je 

sequr&JIO:« for&lll proporc.!,.onades, sequndo i prev1sto no_ Art1qo ~. 

coloc.Jd&l i dllposiçio dos trabalhadores o de lil\ll represef\t.J,ntt:s. 

2. Quando os dlpreqadores receberam produto I quim1cos :ju• n•o 

tenhall sido etiquet.&dos ou urcados de .t.c:ordo com o prevuto r~o "rt 190 
1 ou para os quais nio tenl\..,.. s1do proporclon&d.&s fich&s com dados de 

sequr&m;a, confo~ está p~rev1sto no" Az:-t1qo a, deveria ~l:lt.er 

informac-lles pertinent.es do fornecedor ou de outr&s fontes de tnform&o;io 
ra-zoavelmente disponive:i.s, e nio deveria utlliz&r os produtos 1u:lf!tc::os 

&ntes de obtere111 esaas inforrnao;5es. 

l. Os erapreqad.o:ras deveria aaaecrur•u··se de que somente s•J•~'~ 

Utllizadoa &queles produtos cl&ssiHeados ::le acordo 0:0111 o prevato no 
l't.rtlQ"O 6 ou ident:~.ticados ou avaliad.os soqundo o p&r.Íqrafo l do ;O.J:"ttgo 

9 e etiquet.ados ou a~arc&d.os e• conforllu.d&de cora o Artl.Q"O 7, bem come de 
;ue ~~~illm ':OI"&dill t~das .:u dc• .. t::!:IS ;:re::J.u;C:e:; ~c:rJ.::t:: -1 :·.1-1 ..:~~~.~J.;:i-... 

Artl.<JO 11 

os- tt!ÕlpreCjidor .. s deveria zel;sr p&r4 :;ue, 1U&ndo seJa"' 

transferl.dOI ptodutos quiÍII~cO.I P•r• oUtro• rec1p1entes ou equtpil:nentos, 
seJ& tndlc&dO o conteúdo d.estf!& Ú.l.t111101 & fUI de que os tr;IID~lr.;soores 

fiquem l.llfOrmados sobre & t<:!enti4ade d;eu•• produtos, dos r1scos -:{Uit 

oferece .a sua utitiz•o;io e c!e tod.&s •s prec&uo;ões de sequr&nç& ,.-ue 

deve III ser &dot•d•s. 

;_: ;:.,~, . .- i.; 
·---~· ... - . 

:•:.···--~..:~-~'=' ;-·llJ. l .• ~.~r'~::ll-..10! .-~ml="'~"u~~. 

:J.-. J.li r.o.r:n.u , .. c~on.'ll& :.•1 · ·.:.-r!"l.a<:l~I,.~J: 

:t ·.'~.; 1" 

·. ~ ; .... 

·d •• q: 
. ~;_" :., :: . 

ot :o:!~t'"~ -!:JÍ:rn.:os ;:eu..:ou:s :J•;a:'l~O ~u·; !er r~ec••~.irto. 

~.:-1 r--rctt;er l s~.:.a ~•·;~:o~r:;& • 1 s1.1& ~Jitlcle, -J'J .;o~o3::•lo 

<~ltJ.~·er ;:rescn:o -?ot:a ~lõt:ri.:!.td.e ~·-;o:s:~ctert-:a 1 

dl .ltilolqur•r·se J• .;:-..:.• os .:!<~.:!-:os r•l-ltt,•es l ·:~;:.:.lr.-:.i..l - .:-:. 

:t!CJ.O -1m.rnente .:le tr&oatho e .a exposto:.I.o Jo1 '!r&b.a!~1~or•• 
oiUe Utiii.:J-11 prooh.t:::l 'it:i.:J.eOti j:CZ".I.CJOIOI .Je)U C:Oftll'tr'.'f.d.a 

~-:r&r:te oJ padeJo ;r•t.::r.!.to: ;:elll o~.uo::.:>r;.:bde 

este~.aR'I o~c:,.•s!vets' ?•u• •"ses tr•c•.l.: .• ~.:n·es 
represer.t.t.nt••· 

·,-,mp-etente ~ 

~~~ ~•us 
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wS o;>r.lpt'eqa~OCOI J&lteCJO J.':4;l.oi.C Jl :'~Ji;:QS :.õ,.:I.H.J.:'ltot't "1'1 

•;t:L.ll..Z:4,:lc de ;lt'Od.Ut.OS ~~!11\l.CCS :':0 tCJb-.~~0, • J,JJ.':i';.ot'.\t a j:'r::.:~-:1o •J-:.16 

·.:.ao.alhsdCIC'lS ~ontrl .~Ji.i ~~'õ.:cs 

:;sp'lfCl4~mer.te: 

'. 

tJ ""ll·~'!:l:::~:'l·~o ·~-~~ ~:"odut':l:'l .:•:!:r.lc:';'JI ;ue <:>l~~i~.er" .:.·1 :e•:n;r:.tm l? 

~~:-:~:1'10 o ~rau <ie r~~co: 

!1 !Jcta:n:!o J~ste:n.al ~ :nitcdcs :1• tr.tc•lr:o ;~• -!'.L.T.~:-.~;r, ..J'J 

~'lt.:'..r.~,L,. .so ,-.. r,~:~~o ~ qra11 :lo n.sec: 

fJ 'l.:.ar.Co •• -d1~.as que ~c.ac.u. "-• ••r •"unciad.as n.io !o:•m 

suHcJ.entes, '•.:~_lltJ.nd.o, ••• õnus para ':t'.ab.aU:.à.:lcr, 
equJ.p.u11entos .ie ;roteçiQ ressoal • roup&s protetorJ.s, 
.usoquranc!o JQequ&l!a Ur.tJtençio e 

•ti Li:•o;io .:lttss•• metei dOI: prot•;io. 

a.l llmitar J. '!llpcsl.çlo aoa proc!uto• quhrtico• per~qosos par& 
<'ro_e•qer a ••crur•n~& e & saGde . .,os tr&b&lh&dor••r 

•Js pro(1atos qulmJ.~os p•rJ.qosos .:JUe r.io se)dr.l :no~.u r:•cest.ir.tos 

" 01 recJ.ptentes que for&.m esv•:zi.&<lo•• .n.1 <:;;ue po1au r:onter re•[duos 
le ~:-odutos ;•J!.T.~-;~s :;e~l't':"t~~. !e·.·~rS: :.er r-:.n~;.uLl::l.o:s .,..: -.~lo..:n:..r.J.C.;~ 

:e 'T'>ll"·•~ra 1 1!l.~:n~n•r o•J re~..::ztr JO ."l!:ar-~u os rLJeoos ;..st'a -1 u·;:..:::l:'".;o~ 

.· 

·~Fe:S~:::l:: ~os 

·.r:.~.si.~o: 

..• _. :·.~ 

::I.H1!1" ,\s -~f~::-1";"~ei '·"" .:J:'"e>~"'~ -Jl .. ..,~·!":..;,-.:.~ 
~~,..r:~s ::o::- ··:.Jdc-:s !tr to:o:;•J:l~·:.J: 

:J 'JtlltLH l$ ~te-o\S ;::;'1 '!~;·:~ ,:,_, ·•l•l.,:".l~~~. -:;-;•--,-.. _ 

u .:-:~or:n.s:.;Ces "~~"•::r~J:.n :!: ~-::-e.al ;>!: ~:-~::J.:.__,, 

p.u·a 1 ;::rep.sr•.;i.:o ~e o:s;_;·::=.es ç.ar~ .s trl:J.L~ ... .:.;:~;. ; . .;, 

.:l•·•~rlo ser escr~":.JI 3e ~o·~·;er ~per-:.·;nt::!..Jde; 
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·•~JtlS 

tr~.o•lho, 

es~ab.,:f!!c-~~o• -~":IIII •t11tls 

< tra.oalno. 

.\:t!ÇO 

"6t!ú;::-os ':~cs ;~;..t,;;':.H.>.bc!l'tS s 
' • ~:::"tis ·tr!>::SE;.;;,;~·a:s' 

01 t:r•o•lt.a(!o:et .!ever:io ':~r .J j~rcLtc Je l• ~=-~~~H .~ 

.:,'-14L:;uer l'•nqo 1or1vou1o dJI ;tUuJ:l:t le ~rol!utos .ru!;:oo1:-:" ~-l~.:-: 

2, Os trat>.Alh•d.orel qu~~: se a{&stem <!e ·Jm !»C1qo, em .:o~.~-:.r-'..:.JCit 

-:0111 •• <hspos:~,çõ.s do ~ri.qr&fo .snter1or, eu qu., exerC1':e:-: .;,;l • ..;w~: 

outro dl.reJ.to - . ..;:onfor!lu.C:,.d• .;0111 ~.:n:.a, ..;çmven_;:io, ie~·ec3o ~s~.H 

preteq1dos c:ntra •• conteq!1ine1as ln)us-::.:J.:J.das <Jes•• &t.o. 

oll 1~.:~;u:·;:~.,;:Cos soor• • l<ier.':~::;:oJ:4.o .l.CJ ~:~<!l.:tl!' ;.: ..•• -~ 

.;t;l~_.:;:.t.do• tiO .o::r.lb&l:,o, •• ~:o~J::!ed•~.~~ p.u~·.;:.~ ·'•S.;~ 

produtoa, •• m.•Ud•• '!!e ~recauçlo que .!e\'111': OJ"r tol!'&das, • 
ectuc.açio • ,. !orli!CçiOI 

b) .111 1n!on:a;~1 -:oontld.as n•• eti:jUet.as • ~• J{r.'lbolos; 

~~-. -~'J.Il~.:ru•r ~u':r.:a• ln~<:"r:~~.a:i!-ee p• :!rt'UII ·••r o:'Qn••r·.-•cl•.l •"' 
lft:-t•.1cle do .:1ilp.,sto na ;trwsonte •.:onvençio. 

'· ,l•.w.nd~ 1 di•tu~.;.tçlo. •. J& .,.-c~co&·:-•c:te,_ .!" 1J.otntt!":!.:::ao:;.i~ 

~~;:ot:(!~\.'.1 .!111 J#.' ~!'.<U"e~!tt:ltJ .!e ;.;::: .:•~21pc::.t.::. ·.a:uü::ico ?l.ld.lt" r•:t·o!.":..lr 

~re•J-:t.L;:~.:a,: ;:-.u:s 1 u-:.vló.\.te . .:lo e:ç::-.,-; .. cl~:~r, t!l<!l ::o:ru·i, .ao !.~:-~e.:'tr .u 
~r ~-;,:r.:~~;:~..JI --:~.·.c!.~:~.ada.t ."\C :;..u.iq:-.1:"-:t ~. p&";:;':eq .. l:" i. l~e:'lt:.~l:.lo,;i: .!.e. 

.::~':oll•i ~"~~~~~ !III lCOt"dO 

lu~eri,b·."L!I• c::.-q;111t.:.r.t••• 
..... ~,~ ~J • 
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... ·~.a.,io .LA tvt•<to•"'«<I:IC'O •x;.Õo:'.:J~CIC >:~~:.~tl.,:l~ ""' 
r~~d..H.o:~• o.~ut .. ~c:.o.t õl•~:~.;.:t;li t.:tnha udo tota~ uu :i'I.I:Cl..l~:r .. nt• ;1:'·3~tll<l.J. 

pr:r -:.az.!e• de '"'JO.:tt.nc;J .. ••úde no trsoal!lo, •••• ~•tado l••:eri ~"\'ar 
.ta•• t.u.o .) •• :s•3•• ;;·~• .-, :notivo~cu' • .., ::on~.~~o:~.T.1n<:o ~" -;;.do pal• n 
!Ull •.cporta. 

Act!tO. 2:0 

"• L'ltlf:i.c&ç~• t.,r:uil · j• pr11en.te· ·•:oL";ven;io :~:eriio 
~~unlell.c!u, fliZ:.J. seu ~=-•<Jitjc.to~ ·-.. ,.o~·~LretoZ.~r&i. ·c!.i. :~·~uttÇiO·. 
!ntetr.aeion•i ..!o :"t&b&lllo. · 

"rc.iqo 11' · 

lo A :;.re11enc.1 .::~"venc;lo 11011:1nC.e v~neularl ~• :-~ .. bi'OI da 
,..,rqan.u:a;io tnt.e.~:nac:Lona1 ,Jo 'l':aall!.o CJ.]AI tat.Lt'ic:ac;õe• <:enh- l:i.do 

o:•qi.lt.raciu jlllO Ol.c•tor-Gera!. 

~. ~ata .:onvenc;lo 'ilntrsri • viqol'. doze.;_ ~·e• apó1, o reqiltl:"'l 

<11.1 rntt':.c.sçõea de dou ~ros pol' p~~ Jo :linr:'r-c.nl. 

J. õ'o•t.er:LorMn.c.e, esc..a .;~vl:lc;io entl'u1: ... Y11JOI'• 1&1'& cad.a 

l'!~~~:l:ro, <!oze :r.•••• •pól o reqiltl'O .:la su.a rlt1fio.aclo • 

.\ttiqo 22: 

! o :-:do. :o!ll!lbi'O que r.:enha catJ.fl.elclo • iJZ'elente ~:;nven-;lo j:<:•:led 
:1en•.tne:.i-la 19~1 ., ••Piraclo •!e ·r• :::erlodo de '-Ha ano• -:ont&~l da 
1:~e:J.d& otm 'lt·}Or :ne-d1ante •to :?a~uru.c:ado ao ::I.Lretor""\ler&J. .la '•parttçlu 
~r.u~11.a.::iond .:lo t'tabdtlo • pol' eLe <:ecJbtrado. A ::len'flfto:L.a a6 aurt.\1'~ 
oltoll.<::O •III 41'10 .apÓ' O &.lol C'I1J,II:I'Ow 

.:!o ~-:~o!o '111!11bl'O ;ue -:.antl.a -::at1Hcac1o a p~re•ante Conven;l.o e r.lo 
: ~.:et .ao .;:., ~l.:o.:l~•de •!• :len.:inc1• pteviat& pelo pt•••nte o\rt.Lqo denc.ro 
!e ;::u:. la .:.:n 'no ap61 .1 •:c~li'ICio do pe~!::tdo de :Ses .1noa pravtaeoa 
... ~~ ;,:.;sr.i.:rr.a:o arlt•rlol', fJ.eac.l, oDr19&::io. iJOC ._novo per!odo d• .ie:r; 
-t.r.ea 11, ~lt&:.!.or..nta, ~o~eri ienunciar • presente ..:ODven;lo .ao 

u~au.c ~d• ?er!odo <±e :iei: .anos, nas -:onrU.ç~s p~e.viiU.s :~o rreaene~ 
,\,rt.;ro. 

!. o o~reeor-aer&l ~· ll:~u·tt;lo' t:~tem•c1on.&l' ·:lo ~-::aba!ho 
::oufL:-:atJ a '::odos 01 Men~bzoos da Orqar::Lz•c:lo tntetn&Cional do Tttb.aihol 
·~ requu·~ :!e tod.as u nttt'.:.c.a;l5ea, <Seoiatac;&ea • cl•:túnciaa .;ue :.!':• 
.... ~.:aiR .:.'XIIun:..:.aú•• ~los "-Oro• da l)rqant.z•çl6~" 

~. Ao nouticar &Cia l'lftlbl'ol d.a 'Jrrani.l&çlo' 'o reqoi1t:ro c!.a. ae~unda 
ou·!~.:açio -:{1.11 lt1.e c.enna J\.:lo oa\1.•\l.c&da, ·o D:LI'•Cor-tõ•tal c!l&:l'lltl a 
lten:io J.~• :-~•oroa paca :s data de •ntl'&d& - "liqol' lia rraaente 
:on•:ot:~clo. 

O :Hrotot..Caral d• Rep•ctic;io I!ltetnt.c:ton&i :lo !'r•:O•~~o 

~r:ou;:~:sd s"retll'i.o-<oac.al 111 ~•r:õea ::nid••• 01•r• Hn.a 2• 
t'<t';fiY:.r-:=,_ .:.?flf:')t''!l& 'O 1\r<:i;o !I)Z .:la Clll''t& .:llll ~•r:5ea t:r'li.d-!1, 
~:I!C.f"fi&;-:Ses eompl•c•• rat'er1nte11 .1 quaLsqu&l' :sc.itie1çiSes, 1ae~Jr.a.:-5aa 

" 1 "::a Je !'!I :'I !nc~o1 ~~~• tenh.a :agt strallo je Jc:oro:lo :oa~ n A r-; qc. s 

Jntet'!.:-:eso 

Art.l.qo 25 

3.,:-~;::• ·11l• o ;u!;at na.:eas.lr.1o, 'O <::nn.ae~h.o ::11 .S.'.IIIi.::iatcl:;.le 
j.J :I•)Ç' t :'':\.;lo ::~tetl'l•e ~::;.~a L •Jo "r::•C•~:\0 Jli)t'llel\t:tri l :~n (e:ri::e ~a .;o: l<. 

·.= =-•~ . .:~.t6rt0 •~·=='• a s;.:!.-:sçio ja ~r.,sente cor.oren.;1c: e ·.:lo<::-.1.·!~-:.i soo-r• .a 

opc:":.•Jn:..:IJ:.:Ioi ~• ~r.•crevar ::• ii<Jer.;;!a j.a ':on~eci:ooe1• • {'.11tt1o '!;• s·~.a 

t'eV~'};;,O) ':<:~.&!. ')\0
0 
;'.ll'O::~.tl. 
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ojol MMOt'OI• 

l, . A preaentl <:Õnvençio ::ontinu.ari e11 ·:i.:jor, a111 quaJ.c:;:u•tr ·~aso, 
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.iio :.~u•lll'4n~• •utint.ic.u. 

•. Nov~~~ro de 1993 

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRA
SIL 

Parágrafo únicó .....:..-Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do refe
-rido acordo~ bem como quaisquer atos que, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, -acarretem encargos 
ºJ,J._càm.promissos gravosos ao património nacional. 

1988 

································TiTUi:õ·i:v··········-········-·-····-, 
Da organizaçlio dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

Art._ 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 166, DE 1993 

Senhores membros do Congresso Nacional 1 

De conformidade;com o disposto no artigo 49, inciso ·································sE.Ç"Ao"l:i"""""""""""""""········· .. --···~ - 1: da Constituição Federal, submeto à elevada consideração 
Das atribuiç6es dt;~ Congresso Nacional de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti

...... :o:rt:. 49: ... é: di~~;;;j,~iê~ci~ -~~ci~;i~~- ct;;c~~8;~~~~·N;. 
clonai: 

I -resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem- encargos ou-oomproinissós 
gravosos ao património nacional; . ... _ . 
... .... ....... ..... ....... ·············· ......... ·-·······~--~···-·· ..... ····-······ 
........................ : : . ~ ·-· ·-·-·~-·'--·-···-· ·--·-· ·--·---· ·-· ·--·-·----~~--:-----~~-~~~ .... 

vos do Senhor 'Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo de.Cooperação Judiciária em Matéria Civil, 
COmeréial, Trabalhista e Administrativa 1 celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de 
dezembro de 1992. 

Bf11Sília. 31a <!• 1993_ 

- u.. 
/ 

Exposição de motivos n• 44/MRE, de 11 de fevereiro de 1993" 
(À Comistão de Relaç6es Exteriores e Defesa Nacio- do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. r 

~/) Excelentíssimo Senhor Presidente da República, • 
Tenho a honra de submeter à alta con-si~ação de Vossa 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 54, DE 1993 .. Excelência os anexos textos do (1) Acordo de Assistência. 
(N• 283/93, na.Cilmlll"ll dos Deputados) '~Jurídica Mlitua "'li Assuntos Penais e (2) do Acordo de Coope. 
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciliria · ração Judicial em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Ad-' 

em. Matéria CivD, Comercial, Trabalhista ~e Acbninis- ministrativa, ambos firmados em Montevidéu 1 em 28 de de
trativa,celebradoentreoGovêrnodaReplibliCaFedera- · zembro de 1992, entre o Governo da República Federativa 
dva do BrasU e o Governo da RepúbUca Oriental do do Brasil e Governo da República Oriental do Uruguai, por 
Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992. . ocasião da visita d~ Vossa Excelência àquele país. 

- ·2. Os instrumentos jurídicos retratados nos dois acordos 
O Congresso Nacional decreta: 1 visam a atender exigênciaS pi-ementes e atuais da integração 
Art. 1" Fica aprovado o texto do A.~rdo de Coope- regional do Mercosul, ora em pleno e acelerado desenvol

ração Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e_ vimento. -os acordos tomarão mais ágil e flexível acoopera_ção · 
' Administrativa, celebrado entre o Governo da República Fe~ · ·, judiciária, nos respectivos campos de ação, facilitando os rela-
; derativa do Brasil e o Governo da RCpúblicà Oriental do__... cionamentos de negociação entre os dois países, resolvendo 
Uru~1 ~~_Montevidéu, em 28 _9.e ~~e~!;>!O __ de 199~- .~. ~ ·-controvérsia.!.~IJl ~~s.nWeis de in~ercãmbio cdfb. a ne~·s.:_ __ _ 



'Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Terça-feira 23 10709 

sária rapidez e evitando entraves ou conflitos jurisdicionais. 
Em ambos os cas_os;·Iouva-se o esforço em ·obter a harmonia 
das legislações adjetivas dos dois países, qu·e ficarão, a partir 
da entrada em vigor dos referidos Acordos, fortalecidos em 
seus vínculos jurídicos. 

3. Ein vista do grande interesse do Brasil e do Uruguaí 
na ~rge~te atualizã.çã? de cantatas nessa vertente da coope
raçao bilateral, perm1to-me submeter a Vossa Excelência o 
àn~2'o projeto ?e Mensagem 3() -~_ollgt:~~-~~~çp.~, junta
me_nte com cóptas autênticas dos_ dois A~rdos, em português, 
a f1m de que sejam encaminhados à apreciação do Poder 
Legislativo. - _ -- -

Respeitosamente, - · - · 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 

ACORDO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉ
RIA CIVIL, COMERCIAL, 

TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE ARE-
PÚBLICA . 

FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA . 
ORIENTAL DO URUGUAI 

O Governo da República Federativa do Brasil 

O Governo da República Oriental do Uruguai 
(doravante denominados "Partes Conti3tarifeS'"'), 
Desejosos de promover a co_operação judiciária em maté-

ria civil, comercial, trabalhista e administrativa e de contribuir 
desse modo para o desenvolvimento de suas relações com 
base em princípios de respeito à soberania nacional e à igual
dade de direítos e interesses recTprocbs, 

Acordam o seguinte: 

CAPÍTULO! 
Cooperação e Assistência Judiciária 

ARTIGO 1 

As Partes COntrã.tantes se cómprõmetem a prestar assis
tência mútua e- ampla cooperação judiciária ·em Inãteriã Civil, 
comercial, trabalhista e_adminiStrát_iVa:./(âsSístê-ncí3jU.di~iária 
se estenderá aos_ procédimefltos ad.minishaiivos-que-- adMitam 
recursos perante os tribunais. 

CAPÍTULO II 
Autoridades Centrais 

ARTIG02 
Para finS do presente Acordo, a autoridade central da 

República Federativa do Brasil será o Ministério das Relações 
Exteriores-; e· a· autoridade central da República Oriental do 
Uruguai será o Ministério da Educação e Cultura. Para esse 
efeito, as autoridades centrais se comunicarão diretamente 
entre elas~ com intervenção das autoridades competentes, 
quando necessário. 

CAPÍTULO III 
Rogatórias 
ARTIG03 

Cada Parte Contratante deverá enviai às autoridades ju
diciárias da outra Parte Contratante, segundo a via prevista 
no artigo 2, a:s-roga:tO"r"iaSem. m.atena CiVil, comercial, traba
lhista ou administratiVa, quãõdo tenham por objetivo: 

a) diligências de mero trâmité, raiSC,Oiiió-CTtãçõcis, intima~ 
ções, notificaÇões OU outrãS semelhantes; 

b) medidas de prova. 

AR TI GOA 
As rogatórias deverão conter: 

· a) denominação e endereço do órgão judiciário reque
rente; 

b)- lndividuãii.Z3çãO do expediente conl especificação ·ao 
objeto e natureza do processo e do nome e endereço . 
das partes; 

c) transcri_çãº _ qo ~espacho que ordena a expediçãÕ da 
rogatória; 

d) nome e endereçO do Procurador da parte soiicitante 
no Estado requerido, se houver; 

e) indicação do objeto da rogatória, precisai_ldo o nome 
e o endereço do destinatário da medida; 

f) informaçãO do prazo de que dispõe a pessoa afetada 
pela medida para cumpri-la; 

g) descrição das formas ou procedimentos especiais pelos 
quais deve ser cumprido o pedido; 

h) qualquer outra informação que-possa facilitar o cum-
primento _da r_ogatória. -

ARTIGOS 

Se for solicitado o recebimento de provas, a rogatória deverá 
conter, ainda: 

a) uma descrição do assunto que facilite a diligência pro
bat6ria; 

b) norrie e endereço de testemunhas ou outras pessoas 
ou instítUíçdes que devam intervir;-· ___ o • 

c) texto dos interrogatórios e documentos necessários. 

ARTIG06 

1. O cumprimento da rogatória somente poderá ser inde
ferido quando não se encontre- dentro das competências da 
autoridade judiciária do Estado requerido ou-quando por sua 
natureza atente contra os-princípios essenciais de ordem pú
blica. 

2. Essa execução não implica em um reconhecimento 
da jurisdição interilãciõnal do juiz do qual emana a rogatória. 

ARTIG07 
As rogatórias· e ·os documentos que as acompanham deve

rão ser redigidos no idioma da parte requerida ou ser acompa
nhados de uma tradução no referido idioma. 

ARTIGOS 
L A autoridade requerida deverá informar o lugar e a 

data em que a medida solicitada será cumprida, a fim de 
permitir que as autoridades requerentes, as partes interessadas · 
e seus respectivos representantes possam comparecer e exer
cer as faculdades previstas na legislação da Parte Contratante 
requerida. 

2. Essa comunicação deverá ser efetuada com a devida 
antecedência por intermédio das autoridades centrais das Par-
tes Contratantes: -

ARTIG09 
1. Q__ cum-priinenio das rogatói:ias "se efetUará de aCordo 

com a lei interna_da Parte Contratante requerida. 

2.-_No entanto, poder-se-á admitir" o pedido da a"utoridade 
requerente de aplicar um procedimento especial, sempre que 
esse n_~o seja incoinpatíVel com a ordem pública do Estado 
requerido. 

3.-- A rogãtória deverá ser cumprida sem demora. 
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ARTIGO 10 

Ao cumprir a rogatória,- a autoridadé reqUerida aplicará 
as medidas coercitivas previstas nos- CaSOS em sua legislação 
interna e nos casos ein que deva fazê-lo para cumprir uma 
precatória das autoridades de seu próprio Estado. 

ARTIGO 11 
1. Os documentos em que conste o cumprimento da roga

tória serão comunicados por intermédio das autoridades cen
trais. 

2. Quando a rogatória não- tiver Si-dq cUmPrida total ou 
parcialmente, tal fato, assim como as ra:Zões que o determi
naram, deverão ser comunicados à autoridade requerente, 
utilizando o meio aSsinalado no parágrafo precedente. 

ARTIG012 

1. O cumpr1rilentci âa rogatória não poderá dar origem 
ao reembolso de nenhum tipo de gasto. 

2. No entanto, a Parte Contratan~e requerida t~rá direito 
de exigir da Parte Contratante requerente a remuneração dos 
honorários dos peritos ou intérpretes, bem como o pagamento 
das custas resultantes da aplicação de urna formalidade espe
cial solicitada pela Parte Contratante requerente. 

ARTIGO 13 
Quando os dados relativos ao domicílio do destinatário 

d~_solí~}taç~<? o:u .. d~ pessoa citada a ?~~l~rar sejam inco~pJetos 
ou inexatoS, a autoridade judiciária requerida deverá esgotar 
os meios para satisfazer o pedido. Para esse fim, poderá solici
tar à parte requerente os da4os complementares que permitam 
a identificação e a busca da referida pessoa. 

ARTIG014 

Os trâmites neCessários para toriiar·efetivo o cumpri
mento da rogatória não requererão a intervenção da parte 
interessada, devendo ser praticados ex officio pela autoridade 
judiciária competeDte do Estado requerido. 

CAPÍTULO IV 
Reconhecimento e Execução de Sentinças -

Judiciais e Laudos Arbitrais 

ARTIGO 15 
As disposiçõe-s do presente capitulo serão aplicáveis ao 

reconhecimento e execução no :Estado requerido das sentenças 
judiciais e laudos arbitrais pronunciados no Estado reque
rente, em matériã ciVil, comercial, trabalhista e administrativa. 
As mesmas serão igualmente aplicáveis àS sentenças em maté
ria de reparação de danos e restituiçãO de bens, pronunciadas 
em jurisdição penal. 

ARTIGO 16 

1. As sentenças judiciais e os laudos arbitrais a que se 
refere o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nas Partes 
Contratantes desde que reúnam as seguin-tes cOndições: 

a) que cumpram as formalidades externas necessárias pa
ra serem considerados autênticos no Estado de onde 
procedem; 

b) que a sentença ou laudo e os documentos anexos que 
forem necessários estejam devidamente traduzidos no 
idioma oficial do Estado no qual sãO solicitados se_y._ 
reconhecimento e execuçãO;.--- -- ~--- - ------- --

c) que a sentença ou laudo emanem de um órgão judi
ciário ou arbitral competente segundo as noTD_las sobre 
jurisdição internacional do Estado requerido; 

d) que a parte contra a qual se pretende executar a deci
são tenha sido devidamente citada e tenha sido garan

- tido o exercício de seu direito de defesa; 
e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou execu

tória no Estado no qual foi ditada; 
_f) que não contrariem manifestamente os princípios es

senciais de ordem pública do Estado no qual são solici
tados o reconhecimento e/ou execução. 

2._ Os requisitos dos incisoS ã), Cf,"d.) e e) deven:i Constar 
da certidão da _sentença judiciaLº~ l,audo arb~tral. 

ARTIGO 17 

A parte que em um processo invoque um Sentença judicial 
ou um laudo arbitral deverá juntar uma certidão do .m.esmo 
com os requesitos dos incisos a) a e) do artigo precedente. 

-ARTIGO 18 

1. Não se reconhecerá nem _se procederá à execução de 
sentença ou laudo se fOr alegãdO e p_rovado pela parte interes
sada que -eXiste sentença ou laudo definitivo. pronunciado 
anteriormente no Estado requerido, em um processo entre 
as mesmas partes, referente aos mesmos fatos e com idêntico 
objeto. . 

- 2. Se uma sentença ou laudo não puder ter eficácia em 
sua totalidade, a autoridade judiciária competente no Estado 
reqUerido poderá ãdinitir sua eficácia parcial mediante- solici
tação da parte interessada. 

ARTIG019 

Os procedimentos, inclusive a competência dos respec
tivos órgãos judiciários, para efeito do reconllecirnento e exe
cução da sentença ou dos laudos arbitrais, serão regidos pela 
lei do Estado requerido. 

CAPITULO V 
Força probat6ria dos instrumentos públicos 

. .. . ARTIG020 

- Os instrumentos púbiic:Os oflgüláriOs de um ~stadõ-~-ãrt~ 
tei'ão·no outro a mesma foi:ça prob3tória ·que· Seus pr6prios 
instrumentos públicos. 

CAPÍTULO VI 
Igualdade de Tratamento Processual 

ARTIG021 . 

1. As pessoas físiCas que tenham cidadania ou residência 
permanente em um Estado Parte gozarão no outro das mesmas 
condições de que gozam os cidadãos ou residentes perma
nérifes do ·referido Estado-Parte para ter acesso aos órgãos 
judiciários em defesa de seus direitOS e 1Iiteresses. - _ -

2. O parágrafo anterior se aplicará às pessoas· jurídicas 
constituídas, autorizada's ou iv,Scrit"as em conformidade com 
as leis de qualquer dos dois Estados. 

ARTIG022 

I. Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja sua 
denominação, poderá ser imposto em decorrência da condição 

-de cidadão ou residente permanente no outro Estado. 
2. O parágrafo anterior se aplicará às pessoas jurídicas 

constituídas, autorizadas ou inscritas de acordo com as leis 
de qualquer dos dois Estados. 
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CAPiTULO VII 
Disposiç6es Gerais 

ARTIG023 

Os documentos enviados pelas autoridades judiciárias de 
qualquer um dos Estados-Partes que sejam tramitãdos pelas 
autoridades centrais ficam dispensados do requisito da legali
zação. 

ARTIG024 
1. As autoridades centrais das Partes Contratantes pode

rão solicitar teciptOCanfente informações enl niiité-i-la"de direito 
civil, comercial, trabalhista ou administrativo, sem que inéor
ram em custo- algum. 

2. As autoridades centrais das Partes Contratantes -pro
moverão consultas em ocasião mutuamente acordadas, com 
a finalidade de facilitar a aplicação do presente acordo. 

ARTIG025 
O benefício de pobreza reconhecido no EStado reque

rente será admitido no Estado re:"querido. 

ARTIG026 
Cada Parte COntratante remete-ra,po-T-intennédiO dã. au

toridade central, a pedido da outra e para fins exclusivamente 
públicos, certificados dos assentamentos dos registros _civis, 
sem ónus. 

CAPÍTULO VIII 
D"isposiçó'es finàis 

ARTIG027 

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional 

........ ; ;-.; .... -....... -.... ~-.............. ; ..•.... ; ~~ .... ~ ......... '' ~··· ... -~· -

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitiVamente sobre tiatcidos, acordos ou 
atos intemadOnais que acarretem encargos ou compromiSsoS 
gravosos ·ao patrimônió nacional; 

(À Comissiio de Relações Ext'eriores e Defesa Nacional.) 

OFÍCIO DO SEGUNDO SECRETÁRIO. 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N' 396/93, de 18 do corrente, comunicando a rejeição 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 
108, de 1993 (n' 3.495193, na Casa de origem); que dispõe 
sobre a composição e a estrutura do Conselho NacionaJ de 
Informática e Automação - CONIN, e_ dá outras providên~ 
cias. 

~ (Projeto enviado à sanção em 18-11-93) 

PARECERES 

PARECER N•420, DE 1993 O presente acordo entrará em vigor na data da última 
das notificações pelas quais as Partes Contratantes comuni
quem, por via diplomática, haver dado cumprimento a todos 
os requisitos legais respectivos. · - -_ · . -

(Da Comissão Diretora) 

Redaçilo linid do Projeto dí;Resolúção n• 104, de 
1993. ARTIG028 

O presente aco_rdo poderá ser denunciado mediante co
municação escrita, por via diplomática, e surtirá efeito 6 (seis) 
meses depois da data de recebimento da notificação pela outra 
Parte Contratante. -

Feito em Montevidéu, aos 15 dias do_ mê_s_ de dezembro 
de 1992, em dois exeritplares originais, noS idioinàS -J:iõitUgtiês 
e espanhol, sendo ambos os textos igualment~ autênticOs. -

çrr~_,._ ~ 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

~~~~, //:~ . 
$ZG.::Hd::!'"·1=Y 'c< -- --

PELO GOVERNO DA -REPÚBLICA, 
ORIENTAL DO URUGUAI 

LEG/SLAÇAO CITADA ~ 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

_1988 

TÍTULO IV~ 
Da organizaÇão dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

,oo00000000000000000000000'00'""'"''"''''''''-···~UO.H•••••"''-"'''""'"''''" 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9104, de 1993, que-autoriza a Prefeiturâ Muni
cipal de Sarandi (PR) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO, no 
valor de Cr$32.170.000,00 (trinta~ e ~dois milhões e cento e 
setenta mil cruzeiros reais), a preços -de maio de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de novembro de 1993. 
- Cli&gaS RodrigUes, Presidente - Levy Dias, Relator-
Nabor Júnior - Nelson Wedekin. 

-~NEXO AO PARECER, N• 420, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n• 104, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, ·e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, íf6rii28, do Regimento Interno, 

__ promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃOW, DE 1993 

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 Cr$32.170.000,00, dentro do Programa de Desen
volvimento Urbano- PEDU, para execução de proje
tes de infr~-e~trutura urbana, naquela municipalidade .. 
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O. Senado Federal resolve; 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR), nos 
termos da Resolução no;~ 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, nõ valor de 
Cr$32.170.000,00 (trinta e dois milhões e cento e setenta mil 
cruzeiros reais), a preços de maio de 1993. -

Parágrafo úniCo. Os recursos referidos neste artigo sáo 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
~ FDU, e serão destinados à execução de projetes de infra-es
trutura urbana. 

Art. 29 As condições financeiras da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$32. i 70.000,00, a preços de maio 
de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recúrsos: até doze meses: 

c) juros: 12,00% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial; 
e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: realização de o.bras de infra-es
trutura urbana; 

g) condições de pagamento: 

- do princip_al: ·~m quare!J.ta e Ç)ito parcelas mensais. 
vencíveis no dia trinta de cada mês, vencendo a primeira 
doze meses após a primeira lib~ração 

- d~s_ju~;..}~~p ~~s~c::_perío~o de ~r~g_~a.:... .. 
Art. 3<:> A autorização exercida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4<:> Esia Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 421, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n• lOS, de 
1993. . 

A ComisSão Diretora apreserita a redação final 
do Projeto ·de:_ Resolução 1).9 105, de 1993, que _autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Jorge do !vai (PR) a 
contratar operação de crédito no valor de 
CR$8.000.000,00 (oitó milhões de cruzeiros reais) jun
to ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANES-
TADO. . 

Sala de Reuniões da Comissão, em 22 de novem
bro de 1993. - Chagas ROdrigues P-reSidente, LeV)
Dias Relator, Nabor Júnior, Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N' 421, DE 1993 

Redaçlio Final do Projeto de Resolução n• 
105, de 1993. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do 

Ivaf (PR) a contratar operação de-crédito no valor de 
Cr$8.000.000,00 junto ao Banco do Paraná S.A. --Ba
nestado. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1<:> J:: a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí 

(PR), nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ S.()(){f.OOO,OO (oito milhões de cruzeiros reais) junios 
ao Banco doEstadod_Q Paraná S.A. 0- BANESTADO. 

Art. 29 As características financeiras da Operação de cré
dito são as seguintes: 

-a) valor pretendido: Cr$8.000.000,00, a preço de abril 
de 1993; 

cial; 

b) juros:12% a.a.; 
C) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
d) atualização monetária:reajustáVel pela Taxa Referen-

e) garantia:parcelas do ICMS; 
O destinação dos recursos. realiZação de obras de infra·es

trutura urbana, através do Programa Estadual de Dese_nvol-
virtlento Urbano- PEDU; " · · 

g) 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 autorização concedida por esta Resolução de

verá ser eXercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 49Esta Resolução entra em vigor na data sua publi~ 
cação. 

PARECER N• 422, DE 1993 
(Da Co_missâo Diretora) · · 

Redação firuif do Projeto de Resolução u• 106, de 
1993, 

A f.~missãO Diretora aPresentã a redação final do Projeto 
de Resolução n" 106, de 1993, que autoriZa a Prefeitura Muni
cipal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito juilto 
a9iBanco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADD, no 
valor de Cr$269.839.900,00 (duzentos e sessenta e nove mi
lhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos céuzeiros 
reais), utilizando recursos. do Programa Estadual de Desenvol· 
vimento Urbano- PEDU. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, - Relator 
Nabor Júnior - Nelson Wedekin. 

ANEXO_AO PARECER N' 422,DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução o• 106, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28"." do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' . , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta~ 
do do Paraná S.A. - Banestado, no valor de 
Cr$269.839.900,00, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU. 
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O SenadO Federal resolve: 
Art. I<.> É a Prefeitura Municipal de Maringá (PR), nos 

termos da Resolução n<.> 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operaçãO de crédito n-o valor de 
Cr$269.839.900,00 (duzentOs e sessenta e nove milhões, oito
centos e trinta e nove mil e novecentos-cruzeirOs reais). 

Art. 29 As condições financeiraS da áperação s-ãn as-
seguintes: _ _ -· - _ --- __ _ 

a) valor pretendido: Cr$269.839.900,00, apreços de junho 
de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Refe

rencial; 
d) garantia: ICMS; . 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Prograina EStadual de Desenvol
vimento Urbano__:. PEDU; 

f) 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 autorizaÇãO exercida por esta Resolução deR 
verá ser exercida no prazo máxiino de duzentos e setenta 
dias, contados a partir da sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 423, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) -

Redaçáo final do Projeto de Resolução n~' til, de 
1993. 

A Comissão Diretõra apresenta a redaçã'o final do Projc:ito 
de Resolução n9111, de 1993, que autoriza a Prefeitura MuniR 
cipal de Tuciinduva (RS) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do~ril S. A.- BANRI
SUL, no valor de Cr$3.211.595.000,0!J, utilizando recursos 
do FUNDOPIMES. -. - -

Sala de Reuniões da Comissão, 22-de novembro de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente-- L-Cvy Dias, Relator .:.....: -
Nabro Júnior- Nelson Wedekin. 

ANEXO AQ PARECER N' 423, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n• 
111, de 1993. 

Faço ·saber qu·e o sen-ado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos-termos do art. 48, item 28, 
do Regimento InternO, promulgo a seguinte -----

RESOLUÇÁO r,. -DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva 
(RS) a 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, utilizando recursos 
do FUNDOPIMES. . -

O Senado Federal resolve: _ o -

Art. 19 É a Prefeitura Municipar de TuctiriâuVa (RS), 
nos termos da Resolução n9 36, de 1922, do Senado Federal, 

autorizad-ã a 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 (três bilhões, duzentos e onze 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros), a preços 
de fevereiro de 1993. - -

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são 
l?roveni~ntes do Fundo de Investimento do Programa Inte
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão desti
nados à eXeCuÇãO de projetes de infra-estrutura urbana e de- · 
sertvolvimento institucional. 

Art. 29 As condições financeiras da operação de _crédito 
são as seguintes: - -

a) valor pretendido: Cr$3.211.595.000,00; a preços de fe-
vereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que s'e fizerem necesR 

sárias- do produto de arrecadação tributária municipal~ incluR 
sive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

O destinação dos recursos: Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais 

e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês, vencendo 
a primeira doze meses_ após- a primeira liberação; 

- dos juros: exigíveiS triritestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 39 A autorização exercida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicaçãO. - -· 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 424, DE 1993 
(Da Coniíssãa Díretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 112, de 
1993. 

__ A ComTs~ão Diretota apresenta-a redação final do Projeto 
de Resolução n9 112, de 1993, que-autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Condor (RS) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A., no valor 
de Cr$6.264.600.437,00 (seis bilhões, duzentos e sessenta e 
quatro milhões, seiscentos mil e quatrocentos e trinta e sete 
cruzeiros), a preços de maio ~de 1993.-

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de novembro de 1993. 
Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, - Relator -
Nabor Júnior - Nelson Wedekin. 

ANEXO AOPARECERN'424, de_1993 

Redação final do Projeto de Resolução n• 112, de 
1993. 

Faço saber que o Senàdo Fe-deral aprovou, e 
eu, , Pfesidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do RegimentO Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N• , DE 1993_ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) 
- a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta

do do Rio Grande do Sul S-. A., no valor de 
Cr$6.264.600.437,00, a preços de maio de 1993. 

/ 
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Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Condor (RS}, nos 
termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito- junto ao Ba~Co do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A., com as seguintes caracte
rísticas e condições: 

a) valor pretendido: Cr$6.264.600.437 ,00 (seis bilhões, 
duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e quatro
centas e _trinta e sete cruzeiros), a preç:os de maio de 1993 
- equivalentes a Cr$3.021.853.402,00 (três bilhões, vinte 
e um milhões, oitocentos e cinqüenta e treS mil e quatrocentos 
e dois cruzeiros) a preços de fevereiro de 1993, ~hializados_ _ 
pelo !GP; --

b) juros: 11% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
d) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento institucional (assistência téCriíca) e infra-es
trutura urbana (pavimentação e drenagem); 

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; 

O condições de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e Oito pa-rcelas 

mensais, iguais e suc-esSivas, venCIVeis no dia vinte de ~da 
mês, vencendo-se a primeira doze meses ap~s a primeirã libe-
ração; _ _ _ _ 

- dos juroS: exigíveis trime_stralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 2"' A autorização concedida por esta Resolução deve
rá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 3-:> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_ O Expe
diente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, constam os Projetós de Decre-to Le_
gislativo n9~ 53 e 54, de 1993, que terão, nos !ermos do art. 
376, c, do Regimento Interno_, perante a Co!itisSão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para 
recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinãr 
sobre as proposições._ 

Há oradores inscritos .. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR- LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs . .Senadores. estive 
em Feira de Santana na semana passada e, no meu retorno, 
passei ontem por Salvador. onde pude observar o progresso 
atual da cidade, embelezada com a recuperação de vários 
monumentos antigos e- do centro· histórico do Pelourinho. Uma 
grande metrópole é hoje a capitãl da Bahia. · 

Morando em Sergipe e participando de sua vida social 
e política há cinqüenta ·anos, sempre fui muito fiel às minhas __ _ 
raízes e às minhas reminiscênciaS baianas. Tendo nascido no 
povoado Sítio do Meio, no municlpio de Entre Rios, depois 
fui para Alagoinhas, onde residi anos, e Salvador, onde passei 
grande parte da minha vida estudantil e universitária. _ ---

Sempre que pas-so em Sãlva~or, rePteniof_o o velho Colé
gío António Vieini'e o Ginásí9· tpii-anga:- hOje ·plenamente 
recuperado pelo Governo do Estado, e a antiga Faculdade 
de Medicina. E desses lugares, inesquecíveis, guardo na me
mória _a lembrança dos meus professores e dos colegas que 
me foram contemporâneos. -- -

_ __ O~tem, na:rÍtivh_a Passagem pela Bahia, tive a noÚcia 
do falecimt:;?nto de um _colega desse tezp.po, companheiro e 
amigo do tradicional Ginásio Ipiranga, onde cursamos juntos 
q 49, 5"'. e 69 ano _gin.asial. Depois segui Medicina e ele, Jorge 
Costa Pinto, o curso de Direito, tornando-se brilhante advo
gado, rea~izaD.do também, pela sua veia artística, uil_l. ~~lo 
currículo, de renomado artista plástico com trabalhos em di
versos museus do Brasil e do exterior. 

Ãos 77 an-Os de idade, muito querido e relacionado na 
sociedade baiana e nos meios artísticos, faleceU Jorge Costa 
Pinto, no dia 20 do corrente mês, anteontem. Eu desejaria, 
Sr. Presidente, associar o meu pesar ao de todos os seus fami
liares, sua esposa e filhOs, e dos amigos que lamentam o 
seu desaparecimento:- - -- -

- FinaliZando, Sr. __ President_~_,_ peço_a transcrição, com o 
meú.j:tronunda.meintÕ,~ dà.nota publicada sobre o assunto no 
jornal A Tarde, de Salvador, e-dição de ontem, 21 de novembro 
de 1993. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURWAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde Domingo 21-11-1993 
FALECIMENTOS . 

EM SALVADOR 

-Jorge Costa Pinto- Faleceu, ontem, em sua resi
dência. às 9 horas, o advogado e artista plástico Jorge 
Costa Pinto, pessoa muitO relacionada na sociedade 
baiana, assim como nos meiOs 3rtísti00s, de qUe era 
uma das principais figuias. O sepultamen!o_~erá hoje, 
às 9 horas, no Campo Santo; em cujo velO rio o corpo 

- esteve assistido,_desde que ali chegou, ao fim da manhã 
de ontem, por inúmeros amigos, além dos familiares. 
Formado em_ Direitõ em 1938, Jorge Costa Pinto foi 
procurador jurídico da Legião Brasileira de Assistên· 

-- ___ cia; rta Bahia, assessor jurídico do Serviço Social do 
Comércio - Ses<::, e inspetor de ensino do Ministério 
da Educação, além de advogado militante. Era- muito 
competente como profissional do Direito e sempre 
exerceu os: cargos e encargos-com grande senso_-a_e res
ponsabilidade. 

Cofi! _propensão para-·as artes plásticas revelada 
desde a iilfância, passOu a dedicar-Se à pintura, na déca
da de 60, quando praticamente se desligou da atividade 
profissional. Fez~ em 1965, a primeira exposição- dos 
seus trabalhos, seguindo-se, daí por diante, outras apre
sentações de suas telas na Bahia, em outros pontos 
do País e também no exterior. Quadros de sua autoria 
figuram em diversos museus, no Brasil e no estrangeiro. 
Elegendo preferentemente paisagens como temas de 
suas obras de arte, alcançara um estilo próprio e incon
fundível, caracterizado pelo forte contorno-dos objetos, 
tendendo para a linha cubista. Desaparecendo aos 77 
anos de idade, deixa víuva a Sr~ Vera Fraga Costa 
Pinto, e dois filhos, Arthur Jorge e Romildo Costa 
Pinto. 

_O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-.:_ DF. Pióílu-ricla ~o-se: 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, aprovado o Regimento Interno da Assembléia 
revisora, composta dos membros do Congresso Nacional. va~ 
mos_ afirial enfrentar a Revisão Constitucional, em sessãO uni-
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camrrqJ. consoante assim o determina claramente, sem outros 
lir art. 3-:> do Ato Das Disposições ConStitucionaiS Tiàl}

tpesar dessa batalha para opor linÍites à ReviSão. 
-o povo _:.- sabfamos e tínhamos notícias de que 

"o poder corrompe", ou concede oportunidades a que corrup-
tos se aproveitem para agir passiva oú ativamente. O _fato 
Paulo César· Farias-- com todos os_ seus eriVOlvimentos -
foi um escândalo nacional, em moldes ainda não percebidos, 
e a figura de PC apareceu como um- astro, em torno de quem 
giravam meros satélites e asteróides, 

A CPI do Orçamento está aí para apurar e verificar cfuem 
realmente tem culpa no cartóriO, sem clima emocional, dentro 
do melhor direito e dentro do legítimo princípio de que nin~ 
guém é considerado culpado até que transite em julgado a 
sentença. Está também nos abrindo os _olhos cada vez mais 
para o grande perigo que _corre o Brasil~ neste momento da 
Rev-isão Constituéioilal, em que apenas _grandes linhaS deve~ 
riam ser inseiidas na carta Magna, por meio da qual seria 
guiado o_ nosso destino· daqui para freiJ.te, possibilitando dar 
soluções às dificuldades por que passamos. Isto porque agora 
temos oportunidatie de saber da existência de tão grande nú
mero de homens frágeis diante da tentação de adquirir dinhei
ro fácil em proporções iriiriiaginávei.S e que há pessoas visando 
unicamente lucros e mais lucros, de um lado e de outro. 

É preciso então que, ultrapassada essa fase, na Assem
bléia Revisora, tenhamos os olhos desmeSuradamente abertos 
para a realidade que se nos está mostrando e que não é só 
nossa: é da Itália, do Japão e da França; é da natureza do 
homem caído. A tentação está nO cenlfo-do poder, nas defi
ciências do sistema e _onde houver dinheiro. E dinheiro haverá 
e muito. Temos_o conhecimento de como as coisas se fazem 
-das mãos abertas do sistema finãilceíro_ internacionàl pãra 
o nacional e dos seus lobbies para tentar fazer uma Carta 
que lhes permita transformar o Brasil em um dos seus feudos 
e escravo de seus _ _juros, que agora_já se tomarapt impagáveis: 
60% dos nossos suores, hoje, jáosãõ des~inaçlos a lh~~_pagar 
apenas os juros, que se vão acumU:larido ao capitãC ou à 
dívida que, em verdade, não devemos nessas-propotções fabu
losas e absurdas. 

Um candidato presidencial disse à imprensa, nesta sema
na, que não lhes pagará, porque náo lhes devemos nada. 
Convocará os outros países devedores para que façam o mes
mo. Só esta bandeira .o elegerá, se nós, que não somos socia
listas radicais, não tivermOSOJtifZo-paí-a rícis"'utiii1noS erri torno 
de um Brasil viável, e isto importa unir todos os setores da 
produção, incluindo grandes empresários, contra os 150 ban
queiros que estão arrasandO o Brasil. Que Pensem -'niSSO os 
"grandes candidatos"! Ulyss~s e Aureliano eram os grandes, 
dos grandes partidos. PensaVam· etes qué- eram grandes Caci
ques, mas se esqueceram ·de que-o-s seus índios de antigamente 
se transformaram no povo do fim ·do século XX. 

A batalha hoje já Dão é- fi'itVàda entre_ qUatro paredes, 
nos e-scritófiOS dos "grandes" politiCõides. Em verdade~ é pla
nejada por cierifisfãSQU.e-COfihf::ceiD do rãlnO-..:..:. a psícopolítica 
-e que contam com bilhões de dólares para fazei a lavagem 
cerebral, com processos subliminares e outros tais que, por 
meio da mídia, já vêm "fazendo a cabeça" do homem comum, 
que começa a admitir religiosamente Cj_ue tudo tem qUe ser 
privatizado; que a inflação será resolVida pelo jogo dO merca
do; que o Banco do Brasil também tem que ser vendido ou 
cedido aos banqueiros; que o Banco Central tem-- que ser 
independente do Governo, isto é, depenae:nte deles, os ban
queiros. Essas baboseiras fazem parte do decantado neocapi
talismo, encontram-se n&. raiz dos mais_ sérios problemas sociais 

e human~s qu.e atligem a _!::uropa_ e o mundo e_ são manif~s
tações çlistorcidas do capitalismo,' como muito bem disse Sua 
Sarttiôade o Papa João Paulo II, em entrevista concedida a 
Jas Gawronski, jornalista de La Stampa e membro do Parla
mento Etirope_u,_r:u;sta s~~an"!, que abalou o mundo. 
·--·· ~~o podemos- permitir-que Oú.tfo JOão Alves se introduza 
nababescamente dadivoso na Assembléia Revisora para man
chá-I~ com casuísmos que impossibilitem nosso Estado_ de 
ter o seu tamanho exato, sua força exata, com seu regime 
de partidos que permit~ aos gov_ernos ~ut.uros governarem 
realisticamente o país de_ nOssos sonhos. _ 

Temos que ·construir um país que interesse a nós e a 
nossos filhos, cientes de que os olhos do sistema financeiro 
internacional e sua mão-longa, com seus bilhões de dólares, 
estão de olhos e bolsos_ abertos, dispostos a completar a obra 
que seus cientistas psicopofíticos estão construindo de longa 
data, por intermédio de suas ·universidades e de muitos de 
seus economistas que estãO sendo jogados entre nós como 
mentores ·e donos de verdades incontestáveis, mas que há 
~uito- iião estão dando certo, apesar de suas repeti ti vãS afirma:.. 
ç_ões e promessas. 

O Sr. Mauro Benevides- V~ Ex• me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEffiA- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Mauro Be'nevide's- Nobre Senador Pedro Teixeira, 
estõú. acompanhando com a maior atenção o pronunciamento 
que V. Ex• faz neste instante na tribuna do Senado Federal, 
começando - e é esta, certamente, a mensagem que V. 
Ex• deseja transmitir a todos nós - pelo fato de estarmos 
diante da Revisão Constitucional e devemos nos preparar para 
esse grande instante de significação-pOlítica, econômica, social 
e cultural para o País. Fui legislador cons-tituinte,- integrei 
aquela Assembléia memorável, que teve a presidi-Ia a figura 
exemplar de Ulysses Guimarães. Mais do que isso, cheguei 
a ser o Primeiro Vice-Presidente da Assembléia e pude, natu
ralmente, vivenciar toda aquela explosão- de sentimentos 
quando se debatiam as grandes questões intrinsecamente vin
culadas ao interesse do País. As teses da conceituação de 
empresa nacional, os monopólios, as conquistas sociais, os 
direitos humanos, tudo isso representava nas Subcomissões, 
_nas ComiSSôes Temáticas, na granP,e Comissão de Sistema
tização e, depois, no plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, uma marca indelével do espírito que presidiu aQuele 
instante áureo da nossa história político-institUcion-al. V. EX!' 
faz muito bem em começar a aflorar esses problemas, para 
que nós, que vamos participar da revisão_ da _Carta Magna 
brasíleira, estejamos de fato preparados para eSse grande 
aconteciiDento e tenhamos condições de ajustar a Le"(Funda
mental brasileira àquilo que possa ser a nova realidade vivida 
pelo País. V. Ex~. portanto, merece_ os nossos aplausos pela 
advertência que faz a Senadores e Deputados no que tange 
à amplitude e abrangência da ref~rma da Carta Magna brasi
leira. 

O SR, PEDRO TEIXEIRA - V. Ex', Senador Mauro 
Benevides, captou exatamente a linha, a e~pinha dorsal do 
nosso pronunciamento, qual seja - diante de tantas turbu
lências qUe rios têm desviado de fins mais nobres e de objetivos 
nacionais de gt:ande significado-, provocar, alimentar, esti
mular que todos adotemos aqui as providênci(!s ne_cess_ápas 
parâ que a Revisão, que se avizinha, seja debatida naquelas 
cláusulas necessárias para que o País supere muitas das suas 
dificuldades. Por certo, V. E10' estará ombreando a todos os 
CorigresSístas. a todos aqueles que partícipai"ão dessa Revisão. 
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com sua bagagem e experiência. O Brasil lhe_ é enor.ine d_eve
dor de projetas 4a maior expressividade e da maior sigili-
ficação. · · ·· · 

--Telnos~ hoje-, por -v. -Er - como sempre tiVelnos .:._, 
um carinho especial e a convicção e a certeza de que V. 
Ex• trará substancial colaboração e subsídios primorosos, _para 
que, da Revisão Constituciollal, surjam leis de íntereS:se nacio
nal, e que não nos amesquinhemos diante de fatos "palan
queiros'' e de objetivos não muito -reVelados, impedindo_ as 
pessoas de darem a sua necessária córitribuição. __ __ ___ _ __ _ 

Tenho certeza de que V. Ex• chegará ao pódio das deci
sões na~ionais cOril ã.quela experiência e com aquele valor 
que foram exemplo para a sua geração e para a que lhe sucede 
hoje. 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex• 
Eu já disse e repito: o- meu coitipiomissO, primeiro, é 

com a verdade e com o meu Brasil. 
Diante deste quadro que vivemos, temos que excluii--to

dos os interesses políticos e eleitoreiros, para reconstruir o 
retrato normativo da Nação brasileira e dar-lhe possibilidade 
de crescer como um todo e não pensar somente no homo 
oecon0micus7 que é apenas uma pequena parcela de nosso 
Brasil. E re~itamos, repetidamente: dentre essa pequena par
cela da economia, que é, principalmente, a ProâU.ÇãO, seguida 
da circulação e do consumo, estão só 150 homens - os ban
queiros nacionais, que se tránsformararn. em agiotas e assalta
ram o poder e estão dispostos a escrever uma ConstituiÇãO 
que lhes garanta continuar "mamando nas tetas da vaca leiteira 
da inflação", que lhes está pennitirido esses lucros enormes, 
de que eles mesmos deram notícias com a: publicação de seus 
últimos balancetes. - __ -

Meu compromisso, repito, é com a verdade. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra, na fonna regimental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB . CE~Para uma. 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador-.)- Sr. Presi-. 
dente, Srs. Senadores, repercutiu de forma dolorosa, em tOdos · 
os círculos ~a vida social e intelectual de Fortaleza, o faleci
mento, no f101 da semana que passou, do Sr. Américo Barrei
ra, que se distinguiu por sua luta ince-ssarlte em prol dos ideais 
n;tunicipalistas do Brasil, alcançando, com isso, projeção na
Cional. 

Inteligente, lúcido e brilhante, foi um espírito combãtíVo 
e dinâmico, com a atuação nas mais diferentes áreas dO Ceará 
indo das agitações literárias do pós~modemismo aos trepi~ 
dantes _comícios revolucionários, em defesa dos ideais que 
defendia, recebendo com a mesma serenidade os insucessos 
e os triunfos. 

Nascido em Baturité, cidade localizada no centro· do Esta
do, veio cedo para a capital cearense, bacharelando-se pela 
Faculdade de Direito, na turina de 1937. Exerceti,-com êxito, 
a advocacia e o magistério, além de participar de atiVidades 
jornalísticas e outras exigências de sua alriia inquieta e criado
ra, em que deixou marcas de uma personalidade inconfun
dível. 

Por concurso, desempenhou as funções de delegado re
,gi.onal do ensino, tendo sido vereador à Çãmara Mu~icipal 

, de Fortaleza, de 1947 a 1952. Como especialista em temas 
e problemas educacionais, publicou em 1949 o livro intitulado 
_/\. ~s~~la_P~~~~ n~Ç~ai'á, em_ (iue faz análises de natureza 

-~iíhca e· aponta soluções para o assunto,_ que é um dos mais 
Importantes do Brasil. 

Em 1949, promoveu a fundação da Associação Brasileiia 
·de Municípios, tomando-se posteriormente o Presidente de 
Honra _da Frente Municipalista Brasileira, movimento 3 que 
se dedicou com todas as energias de sua mente e todo o 
entusias111o,d~_ seu cor~ç~o. ~quando se realizou o I Congresso 
dos Mumci~IOs _BrastleiiOS, em 1950, apresentou, corajosa
mente, a pnmetra tese para a realização de uma profunda 
reforma agrária. - , 

Cassado pela Revolução de 1964, em virtude da ideologia 
que prf?gava, voltou à política em 1982; concorrendo ao GO
verno do Estado, mesmo sabendo ser impossível a sua eleição. 
Ao marcar presença~ -porém, _idealisticamente, fortaleCeu o 
processo democrático. -

No início de sua vida pública, foi Prefeito-de Várzea 
Alegre, sendo eleito em 1985 para exercer o nlandato de 
Vice-Prefeito· de Fortaleza, na chapa que levaria ao Poder 
Executivo do Município a atuafDepUtada Federal Maria Lufza 
Fontenele, Professora da U Diversidade Federal do Ceará. 

Fomos sc:mpre amigos, mesrilo com~ diferenças filosóficas 
entre nó~, COisa que ele sempre respeitou, com seu espírito 
largo e mdulgente. E mereceu em todos os momentos o 
respeito de seus concidadãos, se~do sua morte lamentada ~o
mo uma grande perda pela intelectualidade e pelos munici-
palistas ceare·nses. _-- _ · _ 

- Ao fazer este registro, Sr. Presidente, associo-me como
vi~_o, às manJfestaçõ~~ d~ pçsar c;le _Sll3 f;;tmíliã e -de seus ~orreli
gio_nári~s 4o Partido c_ios Trabalhadores, na convicção de que 
estou a prestar homenagem à memória de um homem digno 
e merecedor da gratidão de todos nós. _ 

O Sr-:-Eduardo ·supHcy :- Senador MãUro- Benevides, 
permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permita-me apenas também 
.solidarizar-me com· a menção de homenagem que V. Ex~ presta 
a esse companheiro do Partido dos TrabalhadoresH. 

· O SR. MAURO BENEVIDES - Realmente, Senador 
Eduardo Suplicy, o Professor Américo Barreira era uma figura 
exponencial do seu partido, tendo inclusive disputado o Go
verno do Estado em 1982. Homem de convicções--claramente 
definidas, Américo Barreira projetOU-se õ.aCionalriiinte, inte
grando os quadros diretiVos da Associação BraSileira dos Mu:
nicfpios. E foi exataménte a sua pregação em favor do munici
palismo que o credenciou a merecer o respeito e a admiração 
de todos aquele_s que, nas várias unidades federativas, integra
ram-se a essa justa causa, que, nesta Casa, tem como um 
dos propugnadores mais decididos o nobre Senador Divaldo 

_ Su~uagy, que privava da_ amizade pessoal do ProfessOr Amé-
rico Barreira. · 

Foi uma grande perda para o Partido dos Trabalhadores 
e, sobretudo, para d Cea~á, já que Américo Barreira era 
um intelecto~ de mérito, um homem de convicções límpidas, 
claras e arraigadas e que prestou, inequivocamente, os mais 
assinalados serviços à política e à vida cultural do meu Estado. 

Muito obrigado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, agradeço, em 
riome do Partido dos Trabalhadores, a iniciativa âe V. Ex~ 
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Conheci o Professor Américo- quando em visita a Fortaleza, 
por ocasião da gestão da Prefeita Maria Luíza Fontenele7 

quando então era ele o Vice-Prefeito:--Naquela ocasião, per
cebi a seriedade dos seus propósitos e a·sua dedicação à causa 
de interesse público e de maior juStiça em nosSo País. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisóría ti-?-372, 

'de 17 de novembro de 1993, que--altera dispositivos da· Lei 
'n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da ConstitUição Federal, institui normas pãra 
licitações e contratos da Administ{ação Pública e dá_ outras 
providências. 

· De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parece-r sobre 

·a matéria: 

SENADORES 

TITULARES 

PMDB 
1. GARIBALDI ALVES FILHO 
2. FLAVIANO MELO 
PFL 
3. DARIO PEREIRA 
PPR 
4. AFFONSO CAMARGO 
PSDB 
5. JUT AHY MAGALHÃES 
PSB 
6. JOSÉ PAULO BISOL 
PT 
7. EDUARDQSUPLICY 

Suplentes 

Ronaldo Aragão 
CoutinhQJorge 
Júlio Campos 
Lucídio Portella 
Dirceu carneiro 

Titulares 
BLOCO 

DEPUTADOS .. 

1. FÉLIX MENDONÇA -
2. JOSÉ CARLOS ALELUIA 
PMDB 
3. WALTERNORY 
PPR 
4. V ASCO FURLAN 
PSDB 
5. · GERALDO ALCKMIN FILHO 
PT 
6. JAQUES WAGNER 
PRN 
7. PAULO OCTÁVIO . 

Suplentes 
Cesar Bandeira 
Ney Lopes 
Luís Roberto Ponte 
Armando Pinheiro 
João Faustino 
Valdomiro Fíoravantc 
ElísiO Curvo 

De acordo com a Resolução n\ll, de 1989-CN, [ica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 22-11 - Designaçãô ·da Comissão Mista; 
Dia 23-11- Instalação da Comissão Mista; 
Até 23-11- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
-lidade; 

Até 03-12- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 18-12- Prato no" Congresso NadOital. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.- Presidente, 
Senador Chagas Rodrigues; Srs. Senadores, há duas semanas, 
aproximadamente, esteve no plenário do Senado o Ministro 
da Fazenda, nosso companheiro desta Casa, SCriador Fernan
do Henrique Cardoso, para discutir a política económica. 

Imaginávamos que àquela altura já tivesse o. Ministro 
da Fazenda delineadq as principais medidas de política econó
mica que estava para anunciar ao País, e que aqui transmitiria 
as proposições e as debateria com os senadores. 

Acontece, Sr. Presidente, que o MiriíStró da Fazenda 
preferiu, à época, falar aqui de procedin:ientos que não iria 
adotar, embora - já agora se sabe - tivesse em processo 
de amadurecimento as medidas que, nesta semana, está para 
anunciar, confonn_e noticiári() _da j~prensa. 

E dentre as medidas que o Ministro da Fazenda, ou seja, 
que o Governo Itamar Franco está para anunciar, fala-se na 
indexação da economia atrelada à moeda estrangeira princi~ 
pai, ou seja, o dólar. 

Ora, aqui o Ministro da Fazenda nos disse que~ de manei
ra alguma, o Governo iria adotar um processo de dolarização 
da economia brasileira. Mas o que é a indexação da economia 
em relação ao dólar? Não estaremos ã.í exafamente adotando 
uma das formas conhecidas de dolarização como mecanismo 
de reforma monetária? Quais são aS vã.ritage"ns e desvantagens 
da proposta de atrelar-se a moeda brasileira à moeda de prin
cipal curso no cenáriO económico internacional, o dólar nOrte
americano? 

Em que pese haver alguns atrativos nessa proposição~ 
na verdade, ela envolve riscos, sobretudo a prazo mais longo. 
São riscos que precisamOs levar em conta, como também o 
Min{s"tro- da Fazenda, o Ministro do Planejamento, -Aiexis 
Stepanenko, e o Senhor Presidente da República, Itamar 
Franco, pois podemos perder a autonomia monetária e cam
bial. Há implicações_sobre a circulação interna da moeda es
trangeira em muito maior escala do que a que normalmente 
ocorreria. Existe o risco da perda da flexibilidade fiscal e, 
como conseqüência, da supressão do emprestador de última 
instância, o que póde ser grave para as próprias autoridades 
económicas. 
·· ··-O que se tem observado naqueles países em que ocorreu 

o processo_ de _dolarização é, principalmente, a sua irreversi
bilidade. Caso o Brasil adote um processo de dolarização, 
há uma possibiHdade muito grande de dificuldades em ter 
a sua própria riloeda novamente, como, inclusive, _um sinal 
de soberania da economia brasileira. Numa economia de porte 
continental, como a do Brasil, devemos pensar muito ante~ 

· de se adotar um processo de dolarização. Precisamos ter em 
. mente a importância de o Brasil conseguir manter a índepen- • 

' 
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dência monetária como dimensão essencial da __ soberania na~ 
cional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda, reCentemente, 
quando em visita ao Brasil, em setembro_ último, o Prêmio 
Nobel de Economia, James Buchanan, em entrevista.conce
dida ao Jornal da Tarde, quando perguntado sobre a conve
niência de o País adotar um currency board, ou seja, um 
conselho de moeda, uma medida que pode ou não faz.er parte 
daquelas pertinentes à dolarização, assim respondeu: 

"Para um país pequeno comó ª-'Estôniã, parece 
uma experiência certa. Hong Kong fez o mesmo. O_ 
Brasil é diferente _pelo tamanho, e há risco de problema. 
O País fiCa dependente de quem tem moeda forte. 
O Brasil precisaria ter sua própria moeda. É como· 
se você disSesse: ''Já que eu não consigo me controlar, 
vou delegar isto a o':!tros pafses''_._Não quer2 ser-neg~-~ 
tivo, mas creio que não é suficiente_ no caso do Brasil .. , 
concluiu o Prêmio Nobel James Buchanan. 

Um dos mais conceituados ecop.omistãs brasileiros, PaUlo 
Nogueira Batista Júnior, cm recente análise sobre a área mo
netária, adverte para os _seguintes aspectos: a prolongada e 
aguda instabilidade da moeda brasileira vem despertando um 
interesse cada vez maior por modalidades de reforma mone
tária-que envolveriam algum tiPO de dolarização da economia. 
Esse interesse encontra respaldo no aparente Sutesso de expe
riência do gênero-em alguns países latino-arneric<inos, apoiada 
tácita ou expressamente pelo governo americano e pelos orga
nismos multilaterais de crédito e nas indicações de que a exten
são desse receituário, --ao cáso brasileiro-, também não seria 
vista com· maus olhos por interesses financeiros· -externos e 
alguns dos seus aliados domésticos. 

Em sua análise, o economista aborda seus elementos cen
trais e, em especial, a possibilidade de aplicá-la ao Brasil. 
Limitações de espaço não permitem que se discuta a totalidade 
das implicações dos processos de dolarização que- aÚ~:tam a 
economia sob os mais variados pontOs de vista. M~s aqui 
estão considerações importantes e acredito suficientes para 
desencorajar qualquer tentativa desse tipo em uma economia 
com ãs características da brasileira. 

O que é a dolarização? 
"0 termo "dolarização" tem sido usado de forma vaga 

ou imprecisa, o que dificulta uma discussão orde_nada da ques
tão. O primeiro passo; portanto, é definir-claramente o que 
seja. 

O termo possui dois sentidos básicos; que cónvüia distin-
guir. Pode designar. por um lado, a tendência espontânea 
dos agentes económicos, que se manifesta no -plano microcco
nómico de substituir a moeda nacional pelo dólar, após um 
período de inflação elevada. Por outro lado, pode designar 
a utilização da moeda estrangeira como ponto· central de refe
rência ou elemento básico de um programa de e_stabilização 
macroeconómica -. 

No primeiro sentido, a dolarização constitui uma esPécie 
de reforma monetária produzida pelo mercado, isto é, um 
processo sem coordenação central, pelo qual a moeda domés
tiea va,i sendo abandonada progressivamente como un:idade 
de conta, padrão para pagamentos diferidos, reserva de valor 
e até mesmo meio de troca. 

Mas é no segundo sentido que estaremos usando o termo 
dolarização deste estudo. O que se procurará discutir são 
as características gerais e implicações da dolarização, enten
.dida como mecanismo de estabilização e reforma monetária 

supostamente apropriado para economias atingidas p-or grave 
crise inflacionária. 

O diagnóstico que dá origem a programas desse estilo 
pode ser explicado em poucas palavras. Parte-se da avaliação 
de que os distúrbios monetários agudos constituem fenômenos 
qualitativamente disüntQs das inflações moderadas, não sen
do, portanto, passíveis de solução pela via dos instrumentos 
convencionais de contenção fiscal e monetária, associados ou 
não a políticas heterodoxas_ de controle de preços e salários. 

· Inflações extraordinárias pela sua· dimensão ou duração resul
tariam fatalmente no colapso da confiança no Estado nacional 
e na moeda de sua emissão, e não poderiam ser enfrentadas 
sem o recurso a algum tipo de âncora ou garantia, únic? forma 
viável de restituir credibilidade às iniciativas eStabflizadoras 
de um Estado desacreditado. 

Ancorar a moeda nacional significaria, neste contexto, 
estabelecer uma relação de subordinação C9ID um padrão mo
netário estrangeiro confiável. Na América Latina, o candidato 
natural ao papel de moeda âncora· ou moeda lastro seria o 
dólar dos Estados Unidos. 

Admitir esse diagnóstico implica aceitar que a Crise mone~ 
tária atinge em cheio certos traços centrais do sistema mone
tário moderno, tal como preValece hoje na maior parte do 
mundo e em todas as principais economüis, quais sejam, O 
monopólio estatal da emissão primária de moeda e a ausência 
de lastro na forma de uma vinculação com um padrão metálico. 
Não por acaso, a sua superação podei-ia-então pressupor uma 
regressão a formas primitivas ou uftrapassadas de organização 
e regulação_ de moeda. 

O caráter regressivo das reformas dolarizantes aparece 
de forma inequívoca na experiência e no debate recentes. 
O programa argentino de conversibilidade de 1991 é o exemplo 
mais conhecido. No essencial, a Lei de Conversibilidade é 
uma tentativa de ressuscitar os elementos centrais do antigo 
padrão ouro, com o dólar exercendo todas as funções do 
ouro, inclusive a de servir de meio de pãgamento interno 
em paralelo à moeda nacionaL A -~emelhança com o antigo 
regime monetári-o reside não apenas nã fixã.Çãó ã.i taxa de 
câmbio com a moeda lastro, na plena conversibilidade da 
moeda argentíria e ila subordinação da base monetária de 
reservas externas do Brasil. mas também no fato de que estas 
regras representam compromissos estabelecidos em lei e não 
apenas decisões enunciadas pelo governo ou pela unidade 
monetária. 

O movimento regressivo associado às reformas mone
tárias desse tipo aparecem, também, no caso_da Estónia, onde 
se estabeleceu. em junho de 1992, sob os auspícios do f_undo _ 
Monetário Internacional, um regime monetário ancorado no 
marco alemão para combater uma inflação que alcançava 20% 
ao mês. Aparece também nas propostas de reforma monetária 
para o Brasil, defendidas em diversos documentos elaborados 
pelo Banco Mundial ou sob encomenda do Banco nos últimos 
anos. 

O que se fez no caso da Estónia foi dividir o Banco 
Central em dois departamentos, o Departamento de Emissão 
e o Departamento Bancário, restaurando o célebre modelo 
de organização estabelecido para o Banco da Inglaterra no 
século XIX pelo Peel Act de 1844. O DePartamento de Emis
são, que opera como um_ currency board, teiTJ _n_o PílSsivo 
a base monetária e -no a-tivõ reservas internacionais que devem 
lastrear integralmente a moeda de sua emissão. _o .Departa
mento Bancário detém as reservas excedentes e responde pela 
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funções residu_ais do Banco Central, inclusive de suprir em
préstimos emergenciais. ao sistema bancário~ 

No que se refere ao Brasil, as propostas de reforma bancá
ria apresentadas pelo Banco Mundial s_eguem o mesmo figuri
no. Também nesse caso_ o que se_considera necessário para 
conferir credibilidade ao processo-_de ajustamento é O ·retorno 
a formas mais rudimentares de organizaÇão. Nomeadamente 
a implantação de um conselho de moeda, o currency board, 
nos moldes do regime monetário das anti_gas colónias da Ingla~ 
terra e outras potências européias na Africa, nã Ásia e no 
Caribe. 

Quais são os elementos centrais das propostas de dolari
zação? 

São sempre variações em torno de alguns temas recor
rentes ou elementos constitutivos .. Primeiro, a ancoragem 
cambial, entendida com a definição de uma regra de variação 
para a taxa de câmbio nominal com uma moeda _escolhida 
como referência, o qu_e pode signlfíCar o congelamento, a 
prefixação do câmbio ou, ainda, a definição de faixas de_varia-
ção para a taxa nominal". __ ___ _ 

Seria o que parece estar sendo anunciado pelo Go_vemO 
Itamar Franco. 

"Em segundo lugar, a conversibilidade da moeda nacio
nal;isto é, a supressâó completa ou qma;;:.e completa dos contro
les cambiais e restrições de acesso ao mercado de câmbio. 

Em terceifo lugar, a subordinação da base monetária 
às reservas internacionãis, ·ou S:efa, ·a iiitfOdução de uma regra 
rígida de criação de moeda primária que passa a ficar condicio
nada a igual contrapartida em termos ·cte reservas externas 
adicionais nO Banco Central ou no currency board. 

Em quarto lugar, está o uso interno da moeda estrangeira, 
ou seja, eliminação de restrições a sua circUlação doméstica, 
a criação de créditos de depósitos ·dolarizados, a utilização 
da moeda estrangeira como indexador_ de contratos na econo
mia. enfim, a supressão pardal ou total do conjunto de dispo
sitivos legais e administrativos que defendem a moeda domés
tica da concorrência -de moedas estrangeiras de ljqüidez inter~ 
nacional. 

No caso argentino~ Como vimos, -encontramOs os quiltro 
elementos_cm_estado quase puro. No caso da Estónia, temos 
apenas os três primeiros, uma vez que aí houve a preo_cupação 
não só de evitar qu_e se ampliasse o_ uso doméstico de moedas 
estrangeíras, mas também o de limitar algumas concessões 
feitas nesse terreno durante o período de inflação alta. 

A opção por um esquema de estabilização que inclua 
todos ou a maioria dos quatro pontos acima referidos constitui 
inegavelmente uma aposta de alto risco. Por isso mesmo, 
os responsáveis pela política económica de um país só tomam 
esse caminho quando confrontados com um dramático estrei
tamento do leque de opções. COmo· veremos inais à frente, 
a âncora cambial pode gerar grave -~esequilibrio- nii balança 
de pagamento em conta corrente e dependência Crescente 
de capitais externos voláteis ou de curto prazo; a conversi~ 
bilidade torna a economia maiS vulnerável aos movimentos 
internacionais _de capital; a vinculação da base às reservas 
e coloca a gestão monetária e financeira doméstica na estrita 
dependência da política monetária d_o_ paíS erriissor da moeda 
âncora; e. finalmente, a vinculação da base às reservas coloca 
a gestão monetária e financeira doméstica na estrita depen
dência àã -pOlítica monetária do paíS emíssól" âa moeda âncora; 
e. finalmente. a legalização do uso interno da moeda estran
geira cria hábitos ou padrões de comportamento de difícil 
reversão. 

Não obstante, a doJarização pode apresentar-se como 
uma alternativa aparentemente atraente em determinadas cir
cunstâncias, sobretudo quando se adot_a a ótica imediatista, 
que costuma caracterizar decisões. tomadas em momentos de 
extrema dificuldade económica e política_. _ 

Estaria havendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um mo· 
menta de extrema dificuldade económica e política? Estaria 
o Governo Itamar Franco tão preocupado com a falta de 
solução para o problema inffacloitáfiO, com os problemas que 
se colocam devido à própria crise resultante do desvendar 
da verdade sobre o que se passava com o Orçamento da União 
e os comportamentos inadequados que estão sendo objeto 
de apuração por parte da CP! do orçamento? -

Será que tudo isso estaria ·criando um ambiente de dificul
dade tão forte para o Governo Itamar Franco, de repente, 
adotar medidas que envolveriam riscos sérios, ainda que pos~ 
sam ser atraentes do ponto de vista do rurto prazo? Estaria 
o Governo Itamar Franco preoc!•pado em adotar -medidas 
de forma semelhante ao _ _que aconteceu ce_rta vez, em 1986, 
qu_ando se instituiu o Plano Cruzado, que teve uma grande 
repercüSsão no Pàís e grande efeito do ponto de vista eleitoral 
nas eleições daquele ano. para depois a situação se agravar 
mais à frente? -- - -

Ê esse o sentido das advertências _que exponho aqui, Sr. 
Presidente, consubstanciadas em estu_do muito bem funda· 
mentado do economista Paulo Nogueira Batista Jr. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, Sena
dor Josap~at Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Venho acompanhando sua 
exposição, nobre Senador. V. Ex~ reflete sobre os problemas 
económicos pelo qual o Pafs vem passando. Mas o pior para 
o Brasil é que parece que o Governo nem sequer reflete, 
vive aperüi.s a dúvida. Hâ meses- há meses! ~que o Governo 
promete uma decisão; Contudo, há meses- há longos meses! 
-o Governo anuncia que vai encamínhar medidas ao Con· 
gresso Nacional. Entretanto_, nem decide nem remete ao Con· _ 
gresso, e a Nação, paralisada, vive a indecisão dele. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-::- Agradeço o aparte, pre
zado Senador Josaphat Marinho. 

Gostaria de ressaltar que há indícios de qu~ o _Governo 
vai anunciár algumas medidas de natureza fiscal. Em virtude 
do calendário e de estarmOs praticamente na última semana 
de novembro, o Congresso Nacional tem praticamente um 
mês para decidir quaisquer modifícaçõe"s do sistema tributário 
que poderão estar em vigência durante o ano de 1994. 

Mas o Governo também está, segundo noticia a imprensa, 
por anunciar a adoção de um novo indexador, talvez, atrelado 
à moeda estrangeira: o dólar_._ Ressalto sobre os riscos que 
poderíamos ter em limitar a própria possibilidade de adoção 
de política monetária e fiscal q-ue sejam consistentes com a 
soberania de nosso País. Estaríamos abrindo mão. dentre ou· 
tras coisas, ~o _ Q!@_!iq processo de rece_ita que o Governo 
normalmente tem de senhoriagem. Estaríamos _dependentes 
daquilo que. por razões que não dizem resPeito ao Brasil. 
seriam de iniciativa do Go"verno dos· Estados Unidos_ com 
o intuito_de for~alecer ou enfraquecer o dólar vis-à-vis outras 
moedas no contexto internaCional. -

Ex~ 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com prazer, ouço V. 
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O Sr. Epitacio Cafeteira-Nobre Senador, não conheço 
nenhum país desenvolvido, realmente sério, ,que desvalorize 
a sua moeda. Entretanto, essa é uma praxe flo Brasil e faz 
com -que ·a Nação seja excluída de todas as ca§aS. de câmbio 
do mundo. Somente- o Brasil aceita o crozeíro real, co-mo 
aceitou o cruzado, o cruzado novo, o cruzeiro -e,_agora, o_ 
cruzeiro real, que só as casas de câmbio do Brasil recebem. 
Creío que não ficarí~os em dependência de coisa alguma. 
O que não podemos é ter moeda podre. Quando o trabalhador 
faz-de-conta que trabalha, também faz-de-conta que recebe 
o que o Governo faz-de-conta que paga, ou seja, tudo é um 
faz-de-conta permanente. -A UFIR é o indexador de receita 
do Governo. Se à ObSerVarmOs -V. EX" pode acompanhar 
-, constataremos que duas UFIRs correspondem a _pouco 
mais de um dólar~ muito embora o Govern-o 'hão diga que 
a UFIR está indexada ao dólar. Mas, diariamente, quando 
o preço do cruzeiro em relação ao dólar é alter3:do, o pr~ço 
da UFIR também se modifica. Oficialmente não está interli
gada, mas o Governo quis garantir as suas re~itàs. Contudo, 
ele não faz as suas despesas pela UFIR. Ele não corrige uma 
conta de hoje que irá ser paga nci final do mês ou no próximo 
mês; paga com utna moeda que apodreceu 30%, inclusive 
ao funcionalismo público, civil e militar. Todos recebeni com 
o dinheiro defasado, mas não o Governo. Anossa declaração 
de renda anual é calculada, més a mês, effi UFIRs~ E, por 
fim, pagamos o nosso Imposto de Renda com um item que 
é contra nós e a· favor do Governo, já que, na maioria -dos 
casos, o ordenado de janeiro é pago somente no mês de feve
reiro. Aqui no Senado, recebemos o paga-mento do m~s dentro 
do próprio mês, mas existem muitos funciôrià:HOs- p,rblicos 
e trabalhadores que recebem os seus salários no mês seguinte, 
ou seja, pagam seus impostos sobre a UFIR de um mês quan
do, na realidade, recebem quando a UFIR já valia 30% a 
menos. Há uma âncora-para a receita do Governo, inas não 
há uma âncora pará a do trabalhador. Tenho_ tratado muito 
dessa questão. O nosso problema não é somente o aumentO 
dos preços_ das utilidades; existe sempre o homem que faz 
a falcatrua ao fazer a correção. Não vou diz~rque o Governo_ 
faz a mesma coisa, mas ele se-:inpre corrige acima d,a inflação:_ 
Agora, as coisas se equivalem. Se eu_ c_ompra:t urtf carro e 
V. Ex~ Comprar um outro de valor equivalente ao meu, daqui 
a um ano eles terão o mesn,ro vcllor; cont.inua h~venc!~_e_quiva
lência, o cruzeiro é que fica para trás. Nossa moeda já teve 
vários nomes_. Soube até que, na última modificaçãõ: eles
pensaram em usar o nome ''ci"uzeiro forte_'_', mas ia ser tão 
fraco, ele ia se desvalorizar 30% ao rriês. Portanto, é uma 
fortaleza apenas no papel, como a realidade do cruzeiro real 
é apenas no papel. O que eles fizeram? Aumentaram o tama
nho do ''r". Ao ínvés dele ser minúsculo, é um "r" maiúsculo, 

·mas o_ dinheiro continua se_ acabando. Há necessidade de se 
ter uma âncora para o trabalhador. A âncora d9 Gove_rno 
é a UFIR. E a âncora do povo? É do mefiior alvitre que 
o Governo pense nisso. Certa fe_it3., eu disse- aO Ministro Fer
nando Henrique Cardoso:_"V. Ex~ não receberá mais nenhum 
pedido de aumento de salário se pagar em UFIR". Se os 
salários forem fixados em UFIR, ninguém vai pedir aumento 
de salário, porque há a recuperação do !ialor da moeda. O 
que nós temos não é um aumento de preço da mercadoria, 
mas sim um apodrecimento da moeda. A moeda é que se 
esclerosa, cada dia vale menos. Se nós formos jUntar as cédu
las, que antigamente tinham até o retrato de vultos históricos, 
se formos usar somente as cédulas dos últimos vinte anos, 
dá para enchermos uma parede de cédulas dif~rentes. Agora 
não se usa mais nem vultos deste País: é um gaúcho de bigode; 

o próximo pode ser um baiano, um paulista ou um carioca. 
Mas não existe mais aquela homenagem, porq-ue a homena
gem é efémera na medida em que é efémero o valor da moeda 
brasileira. A- América do Norte jamais vai desvalorizar seu 
dinheiro, porque no momento em que desvalorizasse para 
criar um problema aqui para nós, criària um outro para ela 
mesma diante da Europa e do resto _do mundo. Então, a 
moeda deve ser uma coisa sériã. Soinente nós- é que não 
encaramos assim. Vimos passando tanta dificuldade, e por 
isso tem havido esse empobrecimento e essa fome, que não 
vai ser resolvida pelo Betinho, distribuindo feijão ou arroz. 
É preciso que nós consigamos colocar nossa economia nos 
trilhos para, então, haver emprego, desenvolvimento, menos 
fome e menos miséria. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço oaparte de 
V._ Ex~, Senador Epitacio Cafe-teira, que chama a atenção 
justamente para uma das coisas que temo: se, porventura, 
for adotada, para a remuneração dos trabalhadores, para os 
salários, um-a forma de indexação que seja menor dO que 
a que está efetivamente ocor:rendo com os preços na economia 
privada. 

Seria importante que o Ministro da Fazenda, que parece 
estar dialogando com empresários tanto do setor financeiro 
quanto do setor industrial, do comércio e do agrícola, sobre 
as medidas que está cogitando tomar, discutisse as medidas 
antes, também, com os trabalhadores. Eu gostaria - aqui 
ressalto novamente- que S. Ex~ tivesse discutido conosco, 

_ com os Senadores; que S. Ex• tivesse discutido perante o 
-Congresso Nacional essas medidas mesmo na fase de imple
mentação, para pensarmos alto e juntos, porque não me pare
ceu que S. Ex: aqui desvendou inteiramente o teor das medidas 
cogitadas, pois há indicações de que as medidas estão por 
ser anunciadas esta semana, já que estão ein fase de elaboração 
----: seja na forma de projetas de lei, de medidas provisórias 
ou lá o que for. 

Na vel:dade, quanto ao caso da economia brasileira, uma 
economia de dimensões continentais, os risCos de um sistema 
~ _clolarização de âncora cambial, atrelada a uma moeda es
trangeira, podem ser muito maiores J1.0 senti49 Qe perda da 
soberania nacionàl e perda daquilo que seria importante ser 
prese-rvado. 

o· grande ci~n~ista político e economista francês_,_do sécu
lo XVI, Jean Bodin - que citei d_YJante o diálogo c_om o 
Ministro Ferilimdo Henrique Catâoso, e por S. Ex~ também 
cOnhecido-, ao desenvolver o conceito de soberania, tratou 
o direito de_produzir moeda própria C"6fiiÕ~tirn dos seus aspec
-~q~ _mais ímPortantes e essenciais. Desde a constituição do 
Estado Nacional, na sua forma moderna, a soberania mone
tária tem sido universalmente reconhecida como uma prerro
gatiy~ central_ dos governos de países_ independentes. 

Uma .inflação prolongada e intensa significa,- entretanto, 
uma ruptura de confiança na capacidade de o Estado exercer 
essa prerrogativa de forma socialmente adequada. Entendida 
como um mecanismo de estabilização, a chamada dolarização 
não é mais do que a legalização e o reconhecimento óficíal 
desse processo de erosão da soberania monetária. 

Ex~ 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY ~Concedo o aparte a V. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Essa dolarização, da maneira 
como Jean Bodin e V. EX' -colocam, seria pr3.ticamen~~- a 
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troca da moeda: ao invés de usarmos_cruzeiro real ou cruzeiro 
forte, usaríamos o dólar. A dolarização, da forma como enten
do, é a manutenção de um equilíbrio entre o preçu da moeda 
brasileira e o preço da moeda americana. Daí por que, talvez, 
usando essa forma, o Ministro Femando_Henrique Cardoso 
esteja procurando uma âncora. Precisamos ancorar o cruzeiro 
real: _ou o ancoramos, ou ele irá até o_ fundo, chegando a 
um ponto em que 1 dólar custará não mais 200 e -pouCos 
cruzeiros reais, pOrém mais de um milhão de cruzeiros reais! 
Desde o Governo José Sarney, a nossa moeda já perâeu nove 
zeros! Quantos zeros temos o direito de perder? Então, 6 
que é importante nessa âncora é ·manter o preço de uma 
moeda nacional. Não quero que trabalhemos com o "verde 
americano", com a "moeda verde"; quero que tenhamos_uma 
moeda que s_e comporte, porque é o Governo que desvaloriza 
a moeda diariamente. Isso é bom, pois faz com que os produtos 
brasileiros sejaffi Sétnpre atrativás_ lá fora. Poiém, ou ele"-agi:'a
da o produtor para que exporte, ou .agrada o consumidor 
para que este coma. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria de concluir 
com as palavras do Professor Paulo Nogueira Batista, quando 
assinala que a dolarização traz uma enorme perda de índepen
dência, o que sigbífiéa abdicar da possibilidade de desenvolver 
políticas próprias nas áTeas inonctária-·e CãTnbial; ilnplica ficar 
rigidamente atrelado às decisões do tesouro e do banco çen_tr_al 
norte-americanos sem, com-isso, adquírir-qUalquer direito ou 
possibilidade de influenciá-las. Provoca, além disso, perda 
de competitividade inteinadOrlal; portanto, dependência de 
fiminciamentOs externOs, obtidos, muitas vezes, em condições 
adversas de prazo e custo, aumentando, por isso, o risco de 
crise de balanços ·de pagamento, que colocam o País à mercê 
de interesses e pressões estrangeiras; aumenta, também, a 
vulnerabilidade das instituições financeiras nacionais, que pas
sam a operar sem prestador de última Instância, prõduzindo 
uma tendência- à -desnacionalização do sistema financeiro do 
País. O piot· é que inedidas de dolarização constituem um 
caminho sem volta, posto que resultam na cristalização de 
práticas- fiiianc"eliaS -de muito difícil reversão, comO revela 
a experiência de várioS pãfscS latíno-americanos que tomaram
esse rumo, num passado recente. Com todos esses inconve
n1cimtes, a dolarização deveria ser consíderada um último re
curso a ser adotado, depois- de serem experimentadas todas 
as possibilidades de solução iriterna. Pode: ser que essa fosse 
a SituaçãO de alguns países Vizínhos, que foram conduzidos 
a se comprometerem, em maíof ou menor-grau; cotn"difúerites 
modalidades de dolarização. Mas parece difícil acreditar que 
o Brasil já tenha chegado a esse ponto. Uma economia da 
complexidade e dimensão da brasileira tem condições de en
contrar, dentro de si mesma, os recursos ·e-· a energía neces-
sários para escapar do atoleiro inflacionário e retomar o desen-
volvimentO. - --- - -

Ressalto a importância de o Ministro da Fazenda abrir, 
estender o diálogo com os mais diversos segmentos e -induir 
os trabalhadores nesse diálogo que S._ Ex• vem tendo intensa
mente, na fase de pré-anúncio de medidas, com os setores 
empresariais. - -- -

Sr. Presidente, está aqui e"ntré h6S õ Deputado Gerlnano 
Rigotto, que exerce a liderança do PMDB.atualmente. Nesta 
semana, teremos uma audiência- com o Ministro do Planeja
mento, o Sr. Alexis Stepanenko- seria hoje, mas foi adiada 
para amanhã à tarde -, para discutirmos a proposição do 
Proieto de Garantia de Renda Mínima. O Deputado Gerinano 

RigOtto~é_ o Relator dessa matéria e já apresentou um parecer 
favoráy_el-._ Mas disse ao Presidente Itamar Franco que gostaria 
de colher os elementos de sugestão para eventuais melhorias 
do projeto. É esse o sentido do diálogo que manteremos com 
o Ministro Alexls Stepanenko. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise 
ora vivida pelo Poder Legislativo tem a dimensão dramática 
da realidade inesperada. Sabia-se de erros e irracionalidades 
nos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento. Desconfia
va-se de tratamento discrimíriatório entre os parlamentares 
ria distribuição de recursos através de emendas. Presumia-se 
larga confusão nos serviços da Comissão. Mas não se imagi
nava que ali ocorressem ou dali pudessem resultar as irregula
ridades que estão sendo apuradas. 

Essas irregularidades revelaram-se extremamente graves 
ou assim se estão revelando. Se não atingem a Instituição 
no seu conjunto, a verdade é_ que macularam a imagem do 
Poder Legislativo. - -

Enquanto a ComisSão-trabalha para suas conclus_ões defi
nitivas, é indispensável que procuremos dar um mínimo de 
normalidade aos trabalhos parlamentares._ A verdade é que 
o escândalo gerado em torno dos_ fatos objeto de apuração 
da Comissão Parlamentar determinou praticamente a parali
sação das atividades parlamentares. 

Ainda não é hora de promover as reformas_ que os fatos 
já estãO aconselhando, mas cumpre restaurar, pelo trabalho, 
a seriedade_ do Poder Legislativo. _Não é possível que permane
çamos praticamente com as ativ"ldades legislativas paralisadas 
ou o plenário vazio, como aqui hoje, segunda-feira.lsso â"epõe 
do Poder ou depõe contra o Poder. 

Não basta condenar os fatos: a execração por si só não 
é construtiva. Mas, se ainda não é hora de projetar reformas, 
é tempo de restabelecermos a regularidade dos nossos traba
lhos. Não podemos ficar apenas lamentando as ocorrências 
que são apuradas na Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Rui Barbosa, ainda na Câmara: do Império, legou-nos 
uma advertência admirável: "Todas as infelicidades cornpen
diam uma lição". É o que neste_ instante nos cumpre ver. 
As lamentáveis ocorrências qüe estão sendo apuradas nos 
indicam que erramos todos, impessoalmente considerados. 
Não exercitamos sobre as atividades da Comissão Parlamentar 
de Inquérito a fiscalização deVida. Erraram SobretUdo _os parti
dos políticos, que jã.mais consideraram o Orçamento a lei 
fundamental da República. Por isso mesmo, os-trabalhos da
quela Comissão nunca foram viStoS COmO: Iuildamentais ao 
mecanismo _do Governo e do Poder Legislativo. Não se via 
que o Orçamento não se limitaVa a fixar teceita e despesa; · 
não se percebeu que, na realidade, o Orçamento encerrava 
o plano de ação do Governo, pelo qual grandemente é respon
sável o Poder Legislativo. 

A_go_ra, a infelicidade nos recomenda urna lição: a lição 
das correções devidas. Até que a Comissão Parlamentar de 
Inquérito ofereça as sUgestões que lhe pareçam cafiíveis, temos 
que retomar o nosso trabalho, temos que nos indagar, sobre
tudo, o que é que nos cumpre neste momento. 

Estarilos a ·caminho de dezembro, período normal de re
cesso do Congresso Nacional. Há longos meses, o Gov~rno 
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ammcia a remessa ao- Congresso das medidas consideradas camente, não mais teremOs-seSsões ordÍnárias da Câmara e 
ne_cessárias à sustentação do que está muito rta_ mOda: da do ~enado até, __ quem sa~e, 15 de março- não se espante 
governabilidade. Anuncia e não·envia;·-noticia-·e-não nlanda nenhum de nós_ se isto for até início de abril. Em segundo 
as providências ao Poder Legislativo. · lugar, porque o GovernO ainda não mandou a su~ reprogra-

Nos últimOs dias, membros da equipe c_conómica,_a come- - maç-ão do Projeto Orçamentário. A traniitaÇao dO Orçamento 
çar pelo Ministro da Fã.zcnda, e a iffiprensa anunciam a· próxi- está virtualmente paralisadÇ~;·; estão sendo tomadas apenas pro-
ma vinda ao Congresso das providênciã:s que traduzirão o vidênCÍf!.S que eu chamaria ancilares com relação à votação 
ajuste fiscal, a reforma tributária e o texto_çi_e UJll. Orçamento do OrÇamerito, mas a questão substantiva não está sendo 
revisto para 1994. Por enquanto, promessas. enfrentac!a, à espera de subsídios que ficaram de ser remetidos 

Pelo que vi e ouvi nã. televisão, do M~n_istro da Fazenda, pelos Ministros do Planejamento e da Fazenda. De mais a 
estas medidas só estarão presentes no Congresso ei:n_ fim de mais, como lembrou V. Ex~ com muita propried3.de, estamos 
novembro ou nos primeirOs dias de dezembro. Vale dizer, realizando uma CPI que, de alguma forma, afeta não somente 
quando estas medidas forem remetidas --e se não sofrerem o trabalho de elaboração do Orçamento, que é, talvez, a 
uma outra delonga muito própria no procedimentO do atual lei ãnua mais importante que aprovamos- não somente no 
Governo --se sobrevierem as medidas, ãquí chegarão no Brasil, mas em todo o mundo, a lei orç~ment_ária é o doeu-
mome-nto em que a COmissão -Parlamentar de Inquérito come- menta mais importante que um Congresso pode elaborar, 
çar a fixár suas conClusões para graves·ueciSões, no -mês de airida que seja uma lei de_ duração temporária, circunscrita, 
dezembro. · portanto, a um determinado período cronológico-=--, mas afeta 

Neste mesmo período, estamos às voltas co_m a Revisão prinêipalmente a Instituição. Além disso, sabe-se que o Go-
Constitucional, que, a partir de amanhã, entrará em discussão ye_rno yai _l)landat:, ou pretende mandar ~-assim já anunciou, 
aos solavancos da imprecisão e da incerteza._, em diferentes oportUnidades, o_próprio Presidente da Repú~ 

Na Comissão de Educação, aprecia~se-, com a presteza blica- um conJunto de medidas, tendo em vista estabelecer 
que for possível, a Lei de Diretriz:es -~ __ Bases da Educação. o desejado equilíbrio das contas públicas; e, dentre essas medi-
Lei importante, como a Lei sobre Propriedade Industrial, __ d~S1 _~ta~s_e d_e uma refprma fiscal. que, pela própria natu-
está sendo discutida nas ComiSsões, bem ~orno outras propo~ reza da matéria, importa em mudanças no texto da Consti-
sições, dessas que sobrevêm muifO ao -Plenário nos i1Itiln.os tuição em_ vigot. Tudo issqfaz com que estejamos, nos pr'6Xi:. 
momentos da sessão legislativa, hão de estar preseQtes a este DJ.OS 40 dias que nos ligam ao fim do ano, com uma série-
Plenário. Estaremos, portanto, num mês de acúmulo de traba~. . d~ ati~idades ex~r-~!!!_ªmente importantes e c(_}m prazo de tem
lho. Pois foi para esse mês cjue () GoverncYíéSel'Vóú á--,--:à:ili.e-ss-à ~- po bastante escasso pira deliberar. Realmente, fico tim pouco 
das medidas que lhe parecem importantes para -garclntir a perplexo. Ainda na semana atrasada, tive oportunidade de, 
governabilidade e para assegurar o equilíbrio da vida econô- cOnversando com_ o Ministro "Fernando Henrique Cardoso, 
mica do País a partir de 1994. Que pretende o Governo com chamar a _atenção de S. Ex~ para a necessidade de se definir, 
esse procedimento? Não somos ing~nuos. A demora não é -- Õ nia:J.s rápido possível, o projeto relativo a este assunto, sob 
apenas significitíVa das incertezas do Govern:o, de sua indeci- pena de termos muitas dificulda~des na condução desta maté-
são, de sua incapacidade de deliberar. ~sse_ procedimento iiá, impediildo-nos, assim, de dar as melhores respostas que 
é claramente indicativo de qué nos quer manda-r todo esse o País espera do Congresso neste momento tenso e denso 
conjunto de medidas pelo fim de novembro, para que sejamos da Vida política brasileira. De toda maneira, conrungando 
obrigados a decidir ~obre elas em regime de urgência. E umã com aS idéias de V. Ex~, espero que encontremos _caminhos 
forma de agravar as nossas -dificuldades e de, ainda mais, para s_~perar essas dificuldades. Espero Que o Poder Executivo 
humilhar o Poder Legislativo. Precisamos reconhecer es~e fato tenl.l.aigual se11timentç, ou seja, verifique as dificuldades por 
e reagir a esse tipo de procedimento. Não podemos ser um que ~~tamos passando e aja de forma mais hábil, mais expe-
Poder submisso ao Poder Executivo. dita, de forma que não sejamos mais pressionados põr limita-

O Sr. Marco Maciel- Permite-me v. Ex~ um aparte? ções cronológicas quase insuperáveis. Às vezes,_ pergunto-me 
se ainda será possível cogitar-se de_ uma reforma fiscal este 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V.-EX~ com pra- ãno, isto é; para vigorar a partir de 19 de janeiro de 1994. 
zer. Não ~ pode desprezar o princípio da anualidade --a este 

O Sr. Marco Maciel-Nobre Senador Josaphat Marinho, 
como faz habitualmente, V. Ex~ traz, nesta- tarde, à nossa
consideração, observações muito lúcidas sobre o momento 
político em que viVeritos, sobretudo na,ótiça~_do CongreSso 
Nacional. Tem razão V ~Ex~ quando nos adverte para as difi
culdades que, certamente, enfrentará o Congresso Nacional 
nestes últimos dias do ano de 1993. Eça de Queifo~, pela
boca do Conselheiro Acácio, disse, certa feíta, c}ue as conse
qüências vêm depois, nunca antes. :penso que e5:5e axioma 
acaciano cai cOmo ~ma'- luva no momento etTJ. _qu~ V. Ex~ 
jà denuncia, por antecip3Çã.o, difkuldaâes qiie certamente 
enfrentaremos, sobretudo no mês de dezembro. Em primeiro 
lugar, porque, amanhã, instalam-se, formalmente, .os t~aba
lhos revisionais, ou seja; -a partir de 3m3.nhã teremos sessões 
unicarnerais às 14h - Câmara e Seriadõ trafisformãdos -nuina 
só Casa - e ~stas sess-ões serãO- diáriaS; s-alVo às -~8undas
feiras, se não estou equivocado. Isso sigriificii dizer que, prati-

respeito, o Supremo Tribunal Federal foi muito claro em re
cente decisão sobre o IPMF; ãliáS~ V. _EX', mais uma vez, 
profeticamente, ante_cipou que essa questão pcidería surgir, 
e de" fato aconteCeU. Portanto, como não temos como_ ladear 
o princípio da anualidide, nãO vejo como aprovarmos, ainda 
este ano, o ajuste fiscal, ou seja, fazer com que essas regras, 
sobretudo as que dizem respeito a tributos, venham a serem 
implementadas a partir de janeiro de 94. Além dessa _questão 
do ajuste fiscal,- que, repito, nãO vejO condições de sei- apro

--Vado este ano, há outras matériãs que precisam de uma rápida 
resposta do Congresso. Fico muito preocupadO _com as coloca
ções de V. Ex\ porque entendo também que, de uma hora 
para outra, todas essas dificuldades serão motivo para que 
se diga amanhã que os problemas não foram resolvidos porque 
o Congresso riãO foi diligente; porque o Congresso não delibe
rou em tempo hábil, porque os Congressistas foram desidiosos 
no cumprimento de seus nliSteres~ HOje peta manhã, tor~iei 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãon) ferçacfeira 23 10723: 

conhecimento ...:::.;.-e -agora- â tarde voltei a falar a respeíto 
com a Secretária-Gerá! da Mesa, Dr Sara Figueifedo - de 
que, com relação às sessões -do Senado Federal, o Presidente 
cogita de submeter à co~sideração d~ C.;t.sa algumas normas 
de procedimento que permitani a eSta Casa; -coOcOmitarite
mente cnm o funcionamento do Congresso-Revisor, desincuib
bir-se de suas tarefas, realizando sessões extraordinárias em 
horários adequados e, como disse, nãG-coinCidentes com as 
sessões do Congresso Revisor. <:onfíssO~ pelo~melios, conse
guiríamos dar seqüência -à mitériàs que~: são tipiclnfftmte dO 
Senado Federal e até àquelas que são-plivativamente do Sena
do. A minha dúvida ainda permanece com relação à questão 
orçamentária, que é um-a queStãO cbtl-g:feSSüãl, 

7citü!-eXige ações 
conjuntas das duas Casas do Congresso NãdOnal. Tenho dUvi
das também com relação à própria Revisão-e, maiS-acelltuada

) mente, quanto à questão do ajuste fiscal, porque não vejo 
mais condições de vê-lo aprovado este ano. Além disso, tenho 
dúvidas_ com relação ao prazo· pata a conclusão ·dos trabalhos 
da CPI do Orçarnento;que ãfeia dé-forma-rntiito signifiCátiva 
- ninguém pode desconhecer iSto :- o Congresso Nadoital, 
viSto que a pt6(>fiã Insfiti.liÇâó esláSehdô-observada pela socie
dade em suas práticas de elaboração orçamentária. Por isso, 
pedindo escusas a V. Ex~ pelo longo aparte, concordo com 
suas colocações._ De alguma_ forma, as g_reocu_2aç6es de V. 
E~ se constífiit!m famóêm eln ãngUSUãS mírihaS. Fico muito 
temeroso de que, em 31 de dezembro, encerremos gregoria
namente o ano, sem termos tido condições de dar à sociedade 
as respostas que ela certamente deseja do Congress6Nacional. 
Muito obrigado a V. Ex• - -- ~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com~. seriiitidade que 
lhe é comum, Senador Marco Maciel, V. Ex~ desdobrou alguns 
dos aspectos que eu examinaria,-e 3.té aCiescentou-Oiitros. 

V. Ex~. por exemplo, as_sinala que a Mesa do Senado 
pretende examinar normas que assegurem a realização de 
sessões, já que, a pai:"tir de amanhã, as tardes de terça a 
quinta-feiras serão tomadas pela Revisão CõnstitticiOnal, que 
ainda se estenderá às sessões de sexta-feira, de 9h às 13h. 

Ora, releve-me a Mesa a ponderação crítica. Houve má 
orientação na decisão a respeito desta :matéria. As sessões 
da Câmara e do Senado deveriam ter confinüãdo- com seus 
horários normais; a Revisão ConstituciOflal é que ocuparia 
um espaço próprio, durante todas as manhãs. Não haveria 
por que alterar as sessões _ordinárias da Câmã.ra e do Senado. 
Se se quer fãú:r a Revisão COriStitucíona.I, se se a considera 
urgente, que se proceda a ela no espaço de tempo disponível 
durante as manhãs na Câm-ara e nó "Seriado. Altera-se tudo 
sem planejamento e, depois de fe]ta- a-cóõfusão, buscam-se 
normas de emergência. Estamos, eilfiiri, neSte País, Vive:Odo 
na emergência: a emergência de um Goyemo que não decide, 
a emergência dos trabalhos do Congresso sem horáiio regular. 
TUdo na base do açodamento, tudo na base da indecisão, 
da incerteza. E as soluções não se dão com a reflexão neces
sária. -- - - -

O nobre Sfmãdor Marco M3ciel, líder da segunda bancada 
no Congresso, poriderou as dificuldades correntes: como aten
der, no prazo de um mês e menos de 15 dias, à elaboração 
de tantas proposições e à decisão sobre elas? Atente-se. Sr. 
Presidente, na gravidade do problema. Segundo se noticia 
-e se até lá o Governo, ainda uma vez, não-variarUe opiníão 
-entre as medidas a serem submetidas ao Congresso Nacio-
nal virá a inStituiçãO do impoSto sobre as grandes fortunas. 

Sou a favor dele,-já o disse quando aqui se votou irregular
mente o Imposto sobre Movimentação Financeira. 

Não tenho jufzo formado sobre as outras medidas relati
vas à reforma tributária e ao ajuste fiscal, que dever~o ser 
encaminhadas pelo Governo. E n3o _ten-ho juízo formado por
que não se conhece quais são essas medidas. Tudo quanto 
sabemos é que, durante esses meses, o Governo elaborou 
e reviu medidas;_ i~çjuiu l!mas e ~xcluiu optras; adotou hoje, 
abandonou amanhã.--E nehhuma delas se caracterizou, ainda, 
em termos de conhecimento pelo Podef Legislativo. Vã.mos, 
portanto, receber certa massa de proposições e de estudos 
- sobre os quais o Ç}_overno demorou meses ... -:- para que 
decidemos em alguns dias. É razoável fazê-lo? E correto para 
o .Pod~r Legi~lativo submeter-se a essa pressãO? É justo que 
nos submetamos à tii'ania de instituir um imposto- novo, de 
votar medidas de ajuste fiscal ou de reforma tributária. de 
rever todo o Orçamento durante o mês de dezembro, dentro 
do qual há dias necessariamente ihi.íteis no Brasil? Como ire
mos fazê-lo? - - - -

O que o Goverriõ ___ h_ã-ffieses cogita-de elaborar ou há 
ineses elab6ia, I-eelaóoi-a, iiíodifica, será-s-ubffietido ao Con
gresso para decisão, nas duas Casas, num prazo máximo de 
30 dias. Como procederá corretamente o Congresso a um 
ajuste fisCal com medidas que devam entrar em vigor em 
1994, -de-nho desse prã.zo exíguo? Com que corrêçãõ nós o 
fareinos? Temos ou não responsabilidade para deddir? 

Dir-se-á: há o regime de urgência. De- certo, é com isso 
que conta o Governo. Em bons termos, o Governo argúi 
cóm a iriesponsabilidade do Congresso. É tempo de reagirmos 
a essa forma de raciocínio sobre as nossas atividades. 

Então, será razoável que votemos aqui um novo imposto, 
que decidamos sobre um ajuste fiscal de várias medidas, que 
façamos a revisão_ do Orçamento em prazos limitados pelo 
regime de- urgência? O Congr~sso, que está com a sua autori
dade diminuída perante a opinião pública, deverá arriscar-se 
a tanto? 

Estou fazendo essas pondera-ções, Sr. Presidente, no dia 
22 de novembro, para assinalar, sem nenhuma ameaça, que, 
disposto a alterar qualquer programa de ordem pessoal, aqui 
estarei presente, mas pira -exigi'r a presença· da maio-tia, sem 
o que não se fará nenhuma votação. Não é sobretudo condi
zente có'm a nossa dignidade que, no momento em que o 
CongresSo está em-má poSiÇão na opinião pública, ainda tenha
mos que decidir sob pressão do Poder Executivo; mais do 
que sob pressão, tenhamos que decidir submetidos ao interesse 
do Poder Executi\rO~ - - -

Não podemos confundir o interesse público com o inte
resse do Governo. 

O nobre líder do meu partido ponderou _as enormes difi
culdades correntes para uma decisão adequada nos prazos 
que restam. E S. Ex~ indagou: "Como daremos à opinião 
pública a satisfação necessária?" 

Parece que devemos discutir de logo o problema, meu 
nobre líder, para afirm~r_ que não ·somos responsáveiS pela 
demora do Poder Executivo. Se._ durante longos meses, o 
Governo não foi capaz de elaborar as suas providências e 
remetê-las ao Congresso a tempo de uma decisão correta, 
não somo~ l).ÓS_ os culpados se não vierem a ser julgadas até 
o fim de dezembro. O que Dão rioS Cumpre, ou melhor, mais 
do que isso, o que não nos ·deve caber é a responsabilidade 
de decidir_ sobre medidas complexas em prazos indevidos. 

Este é, sobretudo, um momento em que devemos exigir 
a maior correção no nosso-próprio procedimento, para que 
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digamos a toda opinião pública que esta não é uma casa de 
corrupção, nem um ceJ?.tr<:_> _d_e Í!responsabilidade. A represen
tação nacional está apta a examinar os problemas que o Go
verno lhe enviar, mas a fazê-lo de fo_r:ma regular, _em tempo 
próprio, e não açodadamente. _ _ _ _ __ . 

Como ireinos proceder quanto ao ajuste ofiscal -talvez 
nele embutida a instituição -de um novo tributo- e à-r~visão 
do Orçamento? Segundo se noticia, este já agora virá sem 
déficit, pois foi corrigido, revisto e· modificado pelo Goverilo, 
de tal modo que toda a contribuição do Congresso para a 
sua elaboração desaparece, praticamente. 

Pretende o Poder Execu!ivo que_ sejamos aqui apenas 
o carimbo par-a afixar a palavra '~sim" às suas proposições. 
Não, Sr. Presidente, não s-omos e nem podemos ser esse órgão 
de registro da vontade ou do império do Poder Exc:;cutivo. 

Se o Goveino quer fazer um novo Orçamento a seu crité
rio, a seu arbítrio, que o faça através do que lhe_ fQi remetido. 
Como a lei é de autorização, não pague as verbas que os 
parlamentares destinaram aos diferentes serviços dqs EstadoS 
e dos Municípios. Não podemos dizer aqui que vamos decidir, 
quando o Governo toca nos cordéis, à sua vontade. É tempo 
de cessar com esse procedimento. _ 

No instante, repito, em que o CongressO paSsa pOr gi"ave
crise, não restabeleceremos a nossa autonomia sendo submis
sos ao Poder Executivo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram essas as ponde
rações que me trouxeram hoje à tribuna, sobretudo quando 
fui advertido, por um funcionário da Casa, de que, a paitir 
de amanhã, só haverá sessões no Senado às segundas-feiras. 
Tudo agora cor;rerá à conta da Revisão ConstituciOnaL :É 
o novo remédio que se inventou para corrigir a incapacidade
do Governo e as deficiências do Podá Legislativo. 

Em verdade, o que vamos fazer é enfraquecer o Estado, 
deformando a Constituição~ Espero dizer isso no plenário 
do Congresso Nacional, mas não tenho dúvida de que é isso 
que vai ocorrer. Em nome da economia de mercado, em nom~ 
da livre iniciativa, em nome do poder econômico Privado, 
estrangule-se o poder do estado, vivam os poderosos, mãndem 
os dominadores! E o povo que sofra como está sofrendo.- -

Ainda uma vez, quer-se ludibriar a opinião pública, dando 
a idéia de que a reforma ·constitucional é que irá restabelecer 
o império da normalidade sócio-económica no País, promover 
o progresso e corrigir as distorções. Como se fafá issO 5:e, 
na linha de tudo quanto se anuncia, o que ocorrerá é a submis
são do Estado ao poder económico privado? 

Quero travar essa discussão no plenário do Congressq 
NaciOnal. Hoje, aCfui, Queria pedir a atenção Pai-a a nossa 
responsabilidade neste fim de Sessão Legislativa, advertindo 
sobre o equívoco em que está incidindo o Poder Executivo 
na demora de suas providências, para nos estrangular no mo
mento final das deliberações de 1993, 

Ao Poder a que pertenço, quero~apenas lembrar que 
um órgão legislativo não delibera sob pressão sem perda de 
sua autonomia. Perder mais autonomia, neste inOmento deli
cado em que vivemOs, Sr. Presidêrité", rião serà áperias desaS-· 
troso, será terrivelmente deploráveL 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):_-Co~~~do
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL-(PFL - PE: Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje à 
tarde, trago à consideração desta Casa e do Poder Executivo 
Federal assunto que, para mim, tem uma sign' -ificação muito -1 ' 

gran~e, posto que envolve o meu Estado. Refiro-me ao agra
vamento da seca no N ardeste e, de modo especial, em Pemam

_buco. 
Conforme-adverti anteriormente, Sr~ Presidente, estamos 

vendo confi.rmÇtr-se o fato_ de que a seca no Nordeste, este 
ano, é certa~ente _a maior do_s~culo. No .caso de Pernambuco, 
apresenta-s_e com um complicador que nos deixa extrema
mente pr~~cupados, enquanto pernambucanos e respo·nsâveis 
pelo destino de nosso Estado: a seca agora avança sobre a 
Zona da Mata e sobre a região metropolitana, comprome
tendo, ip_clusive, o abastecimento de água de cidades impor-
tantes e do próprio Recife. . . 
- Os.jornâis do meu Estado registram, hoje, que a Barra

gem de Tapacurá, por exemplo, uma das que concorrem para 
o abastecimento de água da _cidade do Recife e do Grande 
Recife, poderá deixar de abastecer a capital dentro de oito 
dias. O_ seu Volume dei ágU~ já chegou a um nível crítico: 
â médi~, ness3: fase do 311Q~ é de pelo menos dez metros 
de_lâmina çl'água, segundo a Compesa, órgão que administra 
o_abastecimento d'água de Pemambuc_o; hoje, essas reservas 
já estão em apenas dois metros. Isso significa dizer, Sr. Presi
dente, q_ue estamos próximos dC: problemas muito graves, não 
apenas no sertãO e rio agreSte, mas também na l-egião metropo
litana e na Zona da Mata. 

Além das repercussões sociais, Sr. Presidente, esse pro
blema afeta de forma muito grave as atividades económicas. 
Apenas para exemplificar, gostaria de lembrar que, na Zona 
da Mata, que se cara_cteriza sobretudo pelo cultivo de cana-de
açúcar, a red!J.çãO _da_ nossa produção já atingiu, em média, 
50%, sendo _q~~: na Z_9n~_da Mata norte, essa redução é 
ainda maior, enquanto que. na Zona da Mata sul, onde chove 
um pouco mais, a r_edução foi_um pouco menor do que 50%. 

__ Sr. Presíd~nte, trocando em miú~os_, isso significa c:Jeseni
prego, porque a atividade de plantation é altamente empre
gadora de mão-de-obra, como todos sabemos, não somente 
no campo, mas também nas atividades industriais e nas ativida
des-terciárias- transporte, comércio etc. 

Assim sendo, Sr. Presidente, o quadro que estamos viven
do no Norde~~e. de modo especial em Pernambuco, é extrema
mente graye. Por isso, venho hoje à tribuna para, justain,ente, 
faz~f-~sta co~unic~ção à CaSa é ·pedii" ao Governo Federal, 
nomeadamente ao Presidente Itamar Franco e aos Ministros 
Alexis Stepanenko, do Planejamento, Fernando Henrique 
Cardoso, da Fazenda, e Alexandre Costa, do Desenvolvi
mento Regional, que nos ajudem a enfrentar e a resolver 
es_se_sr~ve probrein!J.._ 

Hoje, logo mais, estará aqui em Brasília õ Govemidor 
do meu Estado, o nosso ex-colega Deputado e Constittlinte_ 
Joaquim Francisco. Foi aprazada, --inclusiVé, uma audiência 
com o Ministro Fernando Henrique Cardoso, onde essa ques
tão será discutida, da mesma forma que em encontros_ que 
o GoVernador entreterá com outros ministros e, quem saPe, 
com o próprio Presidente da República. 

Mas, antecipando-me à chegada do G_ovemador Joaquim 
Francisco, gostaria de solicitar ao Presidente Itamar Franco 
e ãs autoridades da área do Planejamento e da Fazenda que 
tomem providências mais ágeis com rel:ição à liberação de 
recursos destinados ao enfrentamento da seca, de modo espe-
cial nª- região metropolitana. __ _ _ o 

__ :Há rercã de_quãtro mesç.s, entre junho e julho, õ Gover
nador de Pernambuco aqui esteve e obteve do Presidente 
da República a aprovação de uma Exposição de Motivos, 
que S. Er havia submetido ao Chefe do Poder Executivo 
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Federal, solicitando a liberação de recursos de aproximada
mente 20 milhões de dólares para que fOssem exploradas alter
nativas de abastecimento de água, inclusive- a construção de 
adutoras de emergência.- -

O Presidente da República foi sensível- à postulação ·cto 
Governador e determinou fosse atendido não o pleito de 20 
milhões de dólares, mas de aproximadamente l2 milhões de 
dólares. No entanto, até agora a verba não foi liberada. Como 
a inflação não dorme nem respeita feriado ou dia santo, os 
recursos - à época previstos em 12 milhões de dól~es -, 
traduzidos em cruzeiros reais, representam, no momento, tal-
vez 4 ou 5 milhões apenas. · -

Isso significa dizer que, se esses recursos não forem hbera
dos imediatamente, nenhuma significação terão para a execu.: 
ção de algumas obras fundamentais para que os recifenses 
e os habitantes da região metropolitana não venham a sofrer 
ainda mais do que já estão sofrendo com as irregularidades 
climáticas. 

Há cidades em Pernambuco, como, por exemplo, Carua
ru, que estão tendo água apenas um dia, a _cada dez dias. 
Há cidades onde a situação é ainda mais-grave. Muitas delas 
estão em estado de calamidade pública e o Recife está prestes 
- e é contristado que devo revelar esses fatos - a sofre:r 
um racionamento ainda mais radical do que o que está sendo 
aplicado neste instante. - - - -- -

Sem querer me alongar em considerações, Sr. Presidente, 
gostaria de lembrar que o expediente que o Govef!~ãdor enca~ 
minhou ao Ministro Fernando Henrique Cardoso foi objeto, 
inclusive, de comentário que tive a oportunidade de fazer 
aqui, no início do mês de julho. Nesse_ expediente, datado 
de 28 de maio, o governador já pedia a liberação de_ recursos 
e apontava até as rubricas orçamentáfias adequadas, para 
que pudessem ser feitas algumas adutoras, em caráter emer
gencial, que ajudassem a -captação da água e, conseqüen
temente, o fornecimento ãs áreas mais atingidas. 

Em 29 de junho de 1993, novo ofício foi dirigido à Admi
nistração Federal - este último ao Presidente Itamar Franco 
-, em que o Governador voltou -a listar algumas obras mais 
importantes que, se feitas em-caráter de urgêitcia urgentíssima, 
dispensados alguns procedimentos burocr#ticos, poderiam 
permitir à população pernambucana o abastecimento de. água. 

Estamos, agora, Sr. Presidente, já no fim de novembro 
e essas providências ainda não foram tomadas. ~- -

Tudo isso, além do atendimento de uma necessidade bási~ 
ca da população, faz com que se ampliem as dificuldades 
de emprego e renda na região metropolitana, o que agrava 
o quadro no Estado, sobretudo quando sabemos que, no,agres
te e no sertão, já é muito grave a-'situação. 

Sr. Presidente, V. E~, que é um ilustre representante 
de um estado do Nordeste, o Piauí, sabe quanto está sendo 
intensa a seca deste ano. Jornais, louvados em estudos de 
órgãos idóneos do País, como o CTA e o. INPE, não heSitam 
em estampar que está caracterizada a maior seca do século. 

No caso de Pernambuco, eu gostaria de gizar, de salientar, 
que desta feita atinge a franja litorânea d"o Estado. a Zona 
da Mata, que é uma região onde, caracterizadamente, chove 
mais de mil e oitocentos milímetros cúbicos por ano. Por 
isso mesmo, trata-se ·CJe uina região ãdequada à cultura da 
cana-de-açiicar, que demanda água de maneira i_ntensiva,_pra~ 

' ticam.ente o ano todo e, quando não, todo dia. Como conse
.. qüência, traz dificuldades para a região metropo~itana, posto 

que muitos mananciais que abastecem a região metropolitana 
encontram-se na Zona da Mata. 

O Sr. JOsaphatMarinbO....:... Pernllte-me V :EX' um aparte? 

OSR. MARCO MACIEL-Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Sen_ador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marioho - Representante também do 
Nordeste, e de um estado em que larga parte é grandemente 
assolada pela seca, nobre Senador Marco Maciel, sei com 
que procedência V. Ex~ faz as ponderações que vem desenvol
vendo. A minha dúvida é que, apesar da maciez com que 
V. Ex~ apela para o Governo, as providê-!1-~~~s cheguem para 
a próxima seca. 

O SR. MARCO MACIEL _:_ V.·Iix'· tem· razão, .nobre 
Senador Josaphat Marinho, o que nos deixa extremamente 
preocupados, posto que a população já se;: encont!a num nível 
de muita impaciência. 

O governador apresentará, hoje, ao Ministro Fernando 
Henrique Cardoso o quadro que nós vivemos e, de modo 
especial, as expectativas, que são muito pouco alvissareiras, 
com relação a chuvas no Nordeste. Levantamentos de estudos 
meteorológicos dizem que chuvas, possivelmente- de acordo 
inclusive com o Lamepe, que é o laboratório que estuda. 
em Pernambuco, esses problemas de precipitação hídrica; se
melhante à Funceme, no Ceará -, só oc_orram em janeiro, 
ou seja, quando praticamente já não haverá reservas de água 
não somente no agreste e no sertão, mas também na própria 
região metropolitana. . 

Se falo em água para a ablução da população, avahe, 
Sr. Presidente, para as atividades 4tdustriais, algu~as das 
quais a requerem para utilização intensiva. Isso, inclusive, 
explica a queda da produção industrial do Estado, a queda 
da produção agroindustrial, porque a seca também atingiu 
a zona canavieira, que é uma das regiões que mais produzem 
em Pernambuco, e as expectativas de queda acentuada do 
emprego e da renda, pela falta de providências tempestivas 
por parte do Governo F~~e.~l~ 

- :Recentemente, Sr. Presidente, lendo um estudo elabo
rado pelo IPEA, verifiquei que o quiàro é aínda mais grave. 
porque a região metropolitana do Recife é, hoje, talvez, a 
que possui a maior incidência de -pobres proporcionalmen~e 
à população total. Um estudo feito pela economista Sônia 
Rocha, do IPEA, apresentado no XVII Congresso da Asso~ 
ciação- Nacional de Pós-Graduados em Pesquisa e Ç~~I;tcias _ 
-sociais- ANPOCS- aliás, uma instituição-- que já tem algu
ma tradição ;_, demonstra que em 1990 48,5% da população 
da região metropolitana do Recife era cOnstituída de pessoas 
caracterizadamente pobres, taxa muito acima_ da de outras 
capitais do País, o que ajuda a reforçar os meus argumentos 
de que o quadro se agr3.va. Uma dascausas do agravame_nto 
é a inexistência de_ providências que venham a regulanzar 
a atividade social e económica do nosso Estado. 

Já não falo, faço questão de frisar, Sr. Presidente. do 
problema do agreste e do sertão. V. Ex~, que representa o 
Estado do Piauí, sabe que nã região do chamado semi~árido 
e do árido a questão é bem mais grave. Lá não há redução 
de produção, simpJesmente, não há produção. E isso também 
contribui para o Ç~pdo riJ.ral, faz com que muitos produtores·
tenham que se desfazei dos seus rebanhos. deixar que as ',. 
suas produções sejam crestadas no campo. Falta o apoio_míni~ 
mo indispensável para que possamos enfrentar as dificuldades 
vividas pela regiãp nordestina, mormente a _mais duramente 
atingida pela seca· .. 

Por isto Sr. Presidente, venho à tribuna fazer este apelo 
ao President~ Itamar Franco e~ de modo especial~ aos Minis~ 
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tros da área económica, Fernando Henriquê Cardoso e Alexis 
Stepanenko, e ao Ministro da Integração Regional, Senador 
~ex~ndre Costa, pa.ra qu~ nos cijúdem a resolver essa ques
tao, liberando O- ma1s rapidamente possível recursos que já 
foram prometidos, assegurados desde maio e junho deste ano 
e que, até agora, não foram liberados. Como esses recursos 
foram oferecidos em cruzeiros reais, eles estão sendo dian-a-..: 
mente erodidos pela inflação, e se demorar muito a Sua Iibúa
ção, certamente, quando vierem a ser liberados, pouco ou 
nada restará e pouco ou nada poderá ser feito para evitar 
que constrangimentos cada vez maiores recaiam· sobi:-e a- popu
lação do Recife e do Grande Recife, sem falar já sobre os 
grandes constrangimentos que estão sendo lançados à popu-
lação do agreste e do sertão. -- _ , 

Por isso, Sr. Presidente, faço este apelo ao Governo Fede
ral, de modo especial ao Poder Executivo Federal, certo de 
que as minhas palavras expressam não somente o sentimento 
da bancada de Pernambuco no Senado e na Câmara, mas 
também, de alguma forma, o sentimento de todo o Senado 
Federal, que é a Casa da Federação, como dizia Piménta 
Bueno. 

O Sr. Beni V eras- Senador Mai-co Maciel, concede-Íne 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MJ\.CIEL- Ouço V. Ex• coni prazer.~ 

O Sr. Beni V eras-As palavras de V. Ex~ sobre a situação 
do Estado de Pernambuco poderiam ser ditas a respeito de 
outros Estados do Nordeste, como Ceará, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, que, realmente, enfrentam urna sftuáção 
também dramática. Não saímoS dos noticiários preS.-enten1ente 
porque se diz à larga que estão sendo q~andados recursos 
para o Nordeste, quando' sabemos que os reC!Jrsos liberados 
são apenas suficientes para manter as pessoas vivas, com um 
salário de fome de seis mil cruzeiros reais ao més. Pena é 
que não se faça nenhum esforçO conStrutivo, elétivo, para 
resolver o problema da seca, cuja solução, como sabe V. 
Ex~. é identificada, conhecida, e depende apenas da vontade 
política do Governo e de um trabalho de longo prazo. Real
mente, essa é a maior dificuldade, porque no nosso País não 
se trabalha a médio nem a longo prazo, trabalha~se apenas 
quando se está no sufoco. E o combate à seca exige um esforço 
planejado que perdure por alguns anos. S_e o Governo tiaba
lhasse por dez anos para corrigir as reservas hídricaS do Nor
deste, certamente nós teríamos um problema muito menor 
nos períodos de seca. Espero que nós, nordestinos, possamos_, 
no momento oportuno, influir para que o País fiiça uin plaiieja
mento adequado para a região, para que ela não sofra tanto 
e para que o próprio País não seja levado a essa grande dificul
dade nos momentos em que _o cataclismo se verifica ita região. 
Muito obrigado. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Bení V eras. 
concordo integralmente com as-palavras de V. Er-, e devo~ 
dizer que a questão do Nordeste já está suficientemente idê"nti- -
ficada. Nós sabemos quais são os próblenlas e a forma de 
resolvê-los. Os planos existem, e â saciedade; inclusive muitos 
deles dormem nas repartições públicas e alguns deles~ estra
nhamente, foram paralisados qüando já estavam em adiantado 
nível de execução. 

Concordo também com V. Ex~ quando djz que o que 
falta, naturalmente, são políticas permarientes, porque me 
parece que toda_ vez que chove no N_or~~~~L quando passa, 
conseqüentemente, a seca, quando o verde verdeja no chão 

, daquela região, como lembrava Gonzaga, imediatamerite as 

ajudas, as tranSfel-êllêias federais são s~Stadas. E o fenômeno 
se repete tão logo a seca vo~ta a ocorrer. 

Aliás, certa feita Euclides da Cunha disse, num livro 
que ele fez, em torno de 1902 ou 1903: "A seca é, no Norte, 
o fenômeno imprevisível da maior previsibilidade." _Como 
ela s_e repete com feqüência, eu diria até que o normal, no 
Nordeste, é a seca. A exceção é o ano de chuvas regulares, 
sobretudo na região_ do chamado se mi-árido, uma expressão 
que, ao final, fof elevada à categoria de expressão legal, e 
que outra coisa não quer dizer s_enão região qüe sofre p"eriódica 
e permanentemente~ se não de seca, quando nada, de graves 
irregularidades clirnátfca:s~- -- " 

As vezes nós nos deparamos com a estatística de que 
choveu 400 ou SOO milímetros no ano. Mas é preciso saber 
como foi essa chuva, porque talvez ela tenha caído em dois 
ou três dias apenas, permanecendo seca a região o resto do 
ano. Então, choveu, é certo, naquele ano, mas não-deu para 
se ter um~ cultura, uma agricultura e, muito menos, uma 
pecuária. As vezes chove, mas irregularmente e, muitas vezes, 
nem irregularmente, como nós estamos verificando neste ano._ 

- O -que eu- gOstaria de dizer é que, como esse fenómeno 
imprevisível, com relação ao Nordeste, é de altíssima previsibi
lidade, para usar a expressão de Euclides da Cunha, não vejo 
pOr que não te[mos políticas perrilãnentes, planos que não 
se interrompam pelo simples fato de se precipitar a água sobre 
o Nordeste e fazer com que os campos reverdeçam. Dizem 
que uma das características das chamadas plantas xerófilas, 
abundantes no semi-árido, é ·que elas, com qualquer chuva, 
no dia seguinte, amanhecem verdes._ Talvez isso explique por
que o viajante e as autoridades públicas, que não conhecem 
aquela região, ao chegarem lá e encontrarem o verde que 
apare_ce rapidamente no sertão e no agreste pensam que o 

-problema está resolvido. Naturalmente, é nesse instante que 
· as obras são paralisadas e o problema fica plantado para a 
seca subseqüente. 

_ Não m~ esqueço que Epitácio Pessoa -a história registra 
com muita propriedade- começou um ousado plano de com
bate às secas. Ele tentou fazer obras permanentes e, inclusive, 
importou equipiiinentos p·ara-esse fim. Naquela época, quando 
náo havia no Brasil indústria de bens de capital que fabricasse 
máquinas de grande porte. Quando as máquinas chegaram 
ao Nordeste começaram algumas obras de açudagem mais 
relevantes, interrompidas com o advento do Governo de Artur 
Bernardes, cujas prioridades de governo eram outras. Então, 
muitas dessas máquinas ficaram abandonadas nos campos. 

A partir daí, o que tem caracterizado a questão nordestina 
é essa sucessão de começa-interrompe-começa-interrompe 
obras contra as secas. Isso tem acontecido até hoje. Muita 
gente estranha essa permanente reclamação dos nordestinos. 
E exatamente por esses motiVos, que são óbvios, como declã
rou, com muita propriedade, o Senador Beni V eras. 

Se tivéssemos Um programa permanente, teríamos gasto 
muito trieno-s dinheiro do que gastamos anualmente nas emer
gências, estas, sim, ruins,· porque são recursos dados exclusiva
mente para evitar que a população morra; não sendo capazes 
de retificar o quadro do semi-árido nordestino. 

O Sr. Josapbat Marinho- V. Exa me permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço, mais um vez, com 
prazer, o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapbat Marinho--Essa descontinuidade de tra
balho a que V. Ex~ tão bem se refere acabou por enfraquece~ . 
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a própria "S-udene. que foi crüi.da:-para ordenar os trabalhos 
do Nordeste. 

O SR. MARCO MAciEr; _:_Tem~ razão V. Ex• E essa 
é uma das razões pelas quais muitas hostes têm se levantado 
contra a Sudene em todo o País. Na realidade, a Sudene 
não é causa, ela está sofrendo os efeitos da inexistência de 
uma política conseQüente, c_onSiSteiitee-arUô.iliú:la-para are-
gião. - -

Sr. Presidente, sem querer me 3Iongar,- gostaria delem~ 
brar que as experiências-maís re-centeS--estão demonstrando 
que o Nordeste pode se converter numa re-gião produtora 
e produtiva sob o ponto de vista agropecuário e fazer florescer, 
não somente um bom parque industrial, mas também um 
bom parque agroindustrial. 

Sr. Presidente, somente para exemPlificar, o ·pólo frutí
cola que se desenvolve no eixo Petrolina-Juazeiro, este ano, 
exportará alguns milhões de dólare~. nã"o -s-6 para o inercado 
interno, para o Sul-Sudeste, maS· também_para o exterior. 

Recentemente, lendo estatísticas do IBGE verifiquei que 
o incremento na produção de frutos- ·exportados do Brasil 
deveu-se, não ao crescimento da produção no Sul-Sudeste, 
mas basicamente ao aporte que o eixo Petrolina-Juazeiro-co
meçou a dar para a exportação de frutas selecionadas. Por 
exemplo, a-uva que está permitindo a fabricação de excelentes 
vinhos tipo botticelli além de outros cultivares que são extre
mamente apreciados pelos europeus e americanoS, como a 
manga, que ocupa ~m espaço muito imPOrtante nas ·exporta
ções de Petrolina-Juazeiro, e outros cítricos, como o limão 
e a laranja, que vão permitindo mostrar como o Nordeste 
pode ser uma região produtora e produtiva. 

O Nordeste tem solução, mas ê necessáriO que-Ihê s-ej3in 
aplicados adequadamel!_t~_9S remédio~. Todo_s sabemos qual 
o diagnóstico e a terapia. Com base nu diagnóstico, fõfpossível 
levantar a etiologia da questão e estabelecer a terapia que 
leve à solução das questões nordestinas. 

Certamente, pa:ra tudo isso, é necessárió·-que ritedidas 
sejam adotadas adequada e tempestivamente, o_ que não está 
ocorrendo. O fato é que estamos vivendO mais uma vez,;ná 
região nordestina, o gravfsSiriiO PrOótema-crâ seca; cõ-M-apecu~ 
Iiaridade de que, desta feita, ela foi ao litoral, não ficoü rias 
regiões mais mediterrâneas, do inteii.6I--, 'no~C.IúitD.ado polígono 
das secas ou semi~árido, avançando sobre a mata e o litoral. 
Isso torna, portanto, o problem~ da se~a extremamente grave 
porque é no litoral - como já lembrava Frei Vicente do 
Salvador - que está a maior pãrCelã: da população do Jlrasil 
e, por que não dizer, do Nordeste. -

O Sr. Antônio Mariz- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex•, nobre Senador 
Antônio Mariz. 

Q_ Sr. Aotôitio Mariz - Senador Marco_ _MaCiet, ariies 
de mais nada quero exaltar a importância das palavras que 
V. Ex~ pronuncia sobre a questão nordestina e acentuar um 
ponto que me pareCe de suma importâ~cia _e _que tem sido 
tratado com ligeireza e superficialidade pelo Governo da Re
pública: a questão das frentes de emergência, a que se referiU 
ainda há pouco o Senador Beni V eras. Não sensibiliza, não 
com-ove, não emociona ninguém o fato de i:riílliões de trabalha
dores nordestinos_ estarem ganhanao a metade _de um salário 
mínimo, qtie nun-ca cOrresponde ao saláriO rriírÍimo do mês. 
Na verdade, esse pagamento tem correspondido, ao longo 
do ano, a cerca de 1/4 do salário mínimo. Quando o Governo 

._acentua sua preocupação com a qu-estão da fome,- criando 

uma Com.issão de Segurança Alimentar, como é do conht!ci
mento público, não se admite que as frentes de trabalho pos
sam pagar salários dessa natureza. É um autêntico escândalo, 
poderíamos classificar esse procedimento como um crime de 
genocídio que se pratica nessas frentes de emergência, diailte 
do silêncfo e da passividade do PaíS-iriteiro. No mais, o que 
existe é O que V. Ex• analisa: a questão de fundo, estrutural. 
das políticas de longo prazo. Ainda há pouco conversava com_ 
o Senador Beni V eras Sobre uma obra- que há 60 anos se 
espera seja concluída no Estado da Para1ba: trata-se de um 
canal entre dois grandes açudes qu~ permitiiíã irrigação de 
cerca de 30 mil hectares. Essa obra foi iniciada ainda no Go
verno de Epitácio Pessoa, a que se referiu V. Ex•, e foi reto
mada no Governo de Getúlio Vargas, início dos anos 30, 
quando era Ministro de Viação e Obras Públicas o paraibano 
José Américo de Almeida. Há 60 anos, as cidades de Corernas, 
Sousa e São Gonçalo aguardam a construção do Canal que 
se utilizaria das águas represadas na grande bacia Coremas
Mãe-dágua. Esse é apenas um exemplo no méio de milhares 
de outros que poderiam ser expostos para demonstrar a des- _ 
continuidade grave e criminosa das obras de combate às secas. 
Aliás, V- Ex• faz com todo brilhantismo um discurso enfó-
cando eSSe p-roblema nordestino. - -

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Antônio 
Mariz, agradeço muito sensibilizado o aparte de V. Ex• e 
a contribuição que traz ao debate da questão regional nordes
tina, mormente, à questão da seca. -

COncordando com_ as palavras de V. Ex\ devo dizer que 
é inacreditável que ainda não tenhamos conseguido realizar 
um programa permanente, que não dependa das oscilações 
das ch~vas, para a região do semi-árido. V. Ex~ troux~ hoje 
à colação exemplo oportuno de uma obra há muito reclamada 
pela sua comunidade, o que já havia feito durante um dehate 
na Embrapa, ocasião em que se_discutia um programa decena_l 
para o Nordeste. Todas essas obras já foram devidamente 
identificadas, algU.Inas delas, às vezes~ até com recursos aloca
dos, ao final, não saem do papel por circunstâncias várias 
com uma só marca: a falta de vontade política que pron~t:va 
a -solução- deSsa qUeStão,- que não- é nordéstina, é- nacion3.I, 
postO que toda v e i: que a ecoriâniiã. do N ardeste fica- t.ombalída 
pela irregularidade climátiCã. iSso agrava, "pelo êxodo, a situa
ção do Sul, do Sudeste _e, por que não dizer. também do 
Centro-Oeste. POdsso agrad-eço o ap-arte de V.- E"X•. 

Sr. Presidente, eu diria que a quesrão do Nordeste é 
política, fa~ta vontade política para resolvê-:la. 

·O Sr. AJmir Gabriel - Permite-me V. Ex" um aparte, 
Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL --Pois não, nobre Senador 
Almir Gabriel. Ouço V. Ex~ com prazer. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Marco Maciel, existe 
um estudo do IBGE que demonstra que a tax3 de iricremento 
populadonal do Brãsil tenderá a se reduzir ao longo desses 
próximos Vinte anos: Talvez desça de 1.8 ao ano para, possivel
mente, 1.2 ou 1.4. Mas há alguns fatos inte:reSSantes n_esse 
estudo. Um deles o é que a taxa de incremento populacional 
do Nordeste não cairá tanto quanto a do restante do Brasil. 
O o.utro demonstra_ que o Nordeste contiriua_rá ,-,export3ndõ'' 
pessoas para o Sul e Sudeste e que a qualidade de vida dessas 
p~ssoas será sempre rrfaiórdo que dag_uelas que pennanecem 
dentro do Nordeste, principalmente nas regiões semi-áridas~ 

_ o que, de resto, corresponde ao perfeitamente observável 
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em to_do o País àO longo de todas as suas grandes migraç6eS 
e, obviamente, também influenciará sobre a migração das 
pessoas nesses próximos anos. O dis-cuisO'de V.bx~ é absolu-ta
mente correto, sério e propõe-ao üovcrnõ, de maneira serena, 
uma ação imediata, que J~á vem sendo-feita,- embora em situa~ 
ção extremamente grave e complicada, como foi assinalada 
pelo Senador Antônio Mariz. Os 600 milhões de -dólares que 
já foram destinados pelo Governo para as frentes de trabalho 
são grandes recursos, importantes, mas literalmente insufi
cientes para resolver os problemas emergenciais de todas eSsas 
áreas. Fico muito -centrado no discurso de V. Ex• quando 
cita Euclides da Cunha, várias fãses_ da República brasileira 
e vários momentos ein ·que Se-teve- enSãiOs para solucionar 
o problema. É verdade que, ao longo do tempo, tivemos 
vários planos- alguns com "indicação de uma solução, outros 
com indicação de outras soluções - , mas, ao _firial deste 
século, é bem provável que o número de planos exístentes 
e a probabilidade deles terem sucesso sejam bem maiores 
do que no início- do século. Portanto, a essa altura, tanto 
a etiologia qUanto a terapêutica do problema da seca estejain 
praticamente-definidas, faltando apenas decidir. Afvem uma 
questão- que é política, no meu entender. Nos últimos vinte 
e cinco anos o Nordeste tem tido um peso--significativo, uma 
interferência importante na História do Brasil, embora em 
outros momentos_ também o tivesse. Entretanto, apeSa-r disso, 
o Nordeste não tem sido capaz de carrear para- ele próprio 
um volume de recursos de maneira contínua e em quantidade 
suficiente para enCaMinhar a solução. O. que se vê é_que, 
a cada hora, a cada instante; faz-se o atendimento de_ uma 
emergéncia ou se inícia umà nova obra, e não se chega a: 
solucionar de maneira correta nem ao m:enos em um-só -Estado_ 
ou nem ao menos numa só área da dita semi-árida existente 
no Nordeste. A questão, portanto, fica como uma pergunta 
para mim: havendo pessoas de tamanha desenvoltura nomea
das na política nacional e téndo bancada tão signilícafiva-, 
por que, até agora, os políticos não foram capazes de COnseguir 
uma decisão política para que o Nordeste tenha um tratamento 
permanente e específico? Entendo que, na época de Getúlio 
Vargas, com o -objetivo de industrialização brasileira, tenha 
sido dado ao Sul-Sudeste urna especial atenção. Mas, a partir 
de 1964, a questão_ da_ passagem -da fase a,grícola para a fase 
industrial brasileira já nãO era tão importante. Então, n'essa 
fase, já havia uma possibilidade extraordinária de sé dar ao 
Nordeste uma atenção adequada, que não foi reSolvida pela 
SUDENE. E eu temo se a Bancada do Nordeste, junto com 
a Bancada do Centro-Oeste t'f da Amazónia, não poderiam 
se unir em um trabalho contúluo; ·permanente. a fim de- que 
este País pudesse dar atenção maior para as áreã.s de maior 
carência:, com vistas a reduzir as suas desigualdades existentes. 
O que eu posso deduzir é que os_ Governadores de Estido 
sempre atuam em função do seu desejo ou da sua ne_cessidade 
menor, da questão do seu Estado e do seu mandato especifi
camente e acabam quebrando a possível união que deva existir 
entre essas bancadas, no sentido de conseguir;- realmente, 
que este País passe a refletir mUito menos efu razãocao Sul-Su
deste e muito mais eiri razão das áreas mais carentes eXistenteS 
em nosso País. V. Ex~ tem uma experiência põlítico-partidária 
e política nacional muito maior do que a minha. Portanto, 
gostaria de ouvir de V. E~ urna explicação çlo porquê, em 
tendo uma bancada de tamanha importância e tendo atraves
sado períodos tão significatiVOs da RepúbliCa brasileira, o Nor
deste não consegue chegar a solucionar adequadamente um 
problema que é grave, mas que seguramente não envolveria 

-,mais do que 20 bilhões de dólares num período de 15 ou 

20 anos, e com isso, com Cerle:ia absOluta, não conviver com 
essa dramática situação,-"'"que_ se expresSa em -uma-frase-dita 
por Euclides da Cunha e repetida por V. Ex~: "'A seca é 
a mais previsível de todOS os -fenóroeno_s imprevisíveis· que 
possam acontecer". Ou meSmo uma frase de V._ Ex~: '"certo 
é pensar na s~ca do Nordeste __ como um fenômeno norp1al; 
excepdonal é ter anos com chuva_abundante, capaz de rec'upe
rar a sua agricultura e, enfim, a vida normal". Gostaria de 
ter_ um~ respos~a de V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL- V. Ex• colocou, neste deba
te, aquilo que chamamos o feri"inho do dentista. V. Ex' fOi 
tentar explorar a parte mais-sensível da questão, que é, como 
dizia há pouco, a questão polítíca. Continuo crendo que a 
questão nordestina demanda um tratamento político. É lógico 
que tu__<j.o isso terá de redundar, naturahnente, numa oferta 
d -:- água regulªr_, _no alevantamento c_ultl,lral _da, população 
com investimentos em educação, cíênda -e teCnologia, i~vesti
mentos em infra-estrutura. mas tudo isso passa antes pOr uma 
vontade política. Eu diria a V. Ex•, s_em querer oferecer uma 
resposta definitiva, que, de alguma forma, a _questão nordes
tina é a expressão de uma questão nacional. E vou "trâ.duzir 
essa afirmação. A questão nordestina, que é-pOlítica, até agOra 
não foi resolvida porque ainda não fomos capazes sequer de 
resolver a problemática nacional, de termos um plano de de
senvolvirne"nto_naciçmal que partisse da_ constatação de que 
somos uma nação multirregiónal._Signifíca dizer que preCisa
mos ter planos regionais que se compatibilizem numâ-pi"ojlo"sta 
nacional. Como não_ os temos, isso gera uma incapacidade 
política - não- somente a inCapacidade que _eu chamaria de 
política nordestina -de chegarmos ~_uma solução; essa foi 
uma incapacidade que, de alguma forma, marcou largo perío
do da História Republicana brasileira. 

Temos que confessar, com algum constrangimento, que 
o Brasir ainda é uma Nação sem um projeto. Se não fomos 
capazes de decidir, ainda que_ minimamente, algumas questões 
com relação ao universo brasileiro, ao espaço sociâl brasileiro, 
também não o fomqs, pelo mesmo motivo, em encoritrar s_olu
çãu para porções que são agudas, é cei:'tá; porque o Noraeste 
é muitO deilsamente povoado, sobretudo vis-à-vis ao Centrõ
Oeste ou ao Norte---:- não consegui~os resolver para as ques
tõeS que _eu diria ser relativamente reduzidas dentro desse 
enorme espaÇo territorial brasileiro. 

Então o que nos cabe fazer -e isso vem muito a propósito 
agora mediante a colocação de V. Ex~ - é tentarmos definir 
que destino <}Ueremos para o nosso Pãís; que propoSta deve
mos oferecer independentement e da rOtação dos partidOs 
no Poder, independentemente da mudança dos titulares; que 
proposta podemos erigir para o País. Não sei se estou oUsando, 
mas o instante da Revisão Constitucional poderia ser o instante 
para essa discussão. -outros países do mundo foram capazes 
de celebrar um mínimo de entendimento, que permitiu fazer 
com que algumas tiessas nações saíssem dessas difiCuldades. 

A Itália, no pós-guerra, fez o chamado Arco Constitu
ziõhale, que funcionou bem naquele espaço mínimo que- eles 
-definiram e que foi respeitado pelos partiºos, índepenc!en· 
temente de suas ambições em termos de candidatura ou dos 
seus princípios doutrinários:· Dei o eXemplo da Itália, mas 
poderia citar muítos õuti"Os países do mu-ndo, alguns até·, em 
experiência mais recente, como a Espanha, Portugal, a Grécia. 
Nós, infelizmente, ainda não conseguimos. 

Então, isso me faz Cóõ.cluir, em relação à percuciente 
lridagação de V. Ex~, que a nossa questão é política. Mas 
não é uma questão exclusivamente ·nordestina; trata-se de 
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uma questão nactonal. Por mais que estcjamós enfrentaúdo 
problemas sócioReconômicos, é inipoffãil'te lembrar que a crise 
é política. Para mim, está muito i:IârO que essa crise vem 
se agravando e temos, de alguma forma, encontrado_alguns 
remédios que conseguem adiá-la, mas não enfrentá-la. 

Não vou recuar muito tempo,- mas podemos verificar que 
de 1930 para cá a crise brasileira se caracteriza pela recorrência 
de alguns fenómenos, pelo agravamento da maioria- deles e 
pela total incapacidade da chamada classe política brasileira 
de enfrentar adequadamente os nossos problemas, pois estes 
estão sendo adi<idos, mas não enfrentados. Se isso é válido 
com relação ao Nordeste, mais ainda o é com·-rel~ção ao 
País como um todO. Por isso; nunca-é demais ínsistii riã. necessi
dade do entendimento; já não falO em pacto social, que seria 
algo de muita complexidade, que somente por aproximações 
sucessivas poderíamos ali chegar. Mas, quando existe o enten
dimento político básico, que permita ~ independentç das 
nossas divergências doutrinárias,- filiações partidárias e aspira
ções pessoais- ter-para o País um projetO de Nação. 

O Sr. Almir -Gabriel -Senador Marco -Maciel, descul
pe-me por solicitar mais uma vez o aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex·, sempre,-com 
o maio-r prazer, e V. Ex~ sabe disso. _______ _ 

O Si-. Almir Gabriel- Sabe--V. -Ex~ que os primeiros 
esboços de plaflejamento começaram a ser feitos a partir de 
1930, e somente na década de 50 que um planejam-ento de 
maneira mais compatível com a visão ci~ritíficã e Irierios e~pí
rica começou a acontecer no BrasiL Nessa fase vários planos 
foram feitos e criadas instituições coiilo SUDENE, SPEVEA, 
SUDAM e tantos outros, com o objetivo de buscar esse reequi
líbrio. Então~ quando V. EX' insis~e na -colocação de que a 
questão é política, concordo com a sua tese, ela o é. mas 
entre as elites dominantes e a massa de trabalhadores. Esta 
é a grande questão. Só vi os governadores do Nordeste unidos 
nos períodos da seca. É só_ nesses momentos que vejo todos 
virem ao Palácio do Planalto, corno iam ao Rio de Janeiro, 
na busca de soluções conjuntas, exatamente no momento -de 
desespero da seca. Mas para buscar a soluÇão, como bem 
disse V. Ex•, fora da crise, construindo uma solução definitiva, 
cada qual vai para o seu lado. Como estou dizendo isso do 
Nordeste -e digo porque é exemplar e mais agudo o proble
ma - também o digo da Amazônia, onde nos deparamos 
com a mesma coisa. Quando temoS" um determinado problema 
que apanha ou abrange toda a região, todos os governadores 
estão solidários e buscam uma solução conjunta. No próprio 
momento em que se deveria preparar o outro, ou seja, o 
momento de crescimento permanente, Cada qual vai para o 
seu lado e trata de arrumar aquilo que lhe interessa irnedia,a
mente, apenas para o seu mandato, e não segundo uma visão 
de longo termo, de longo prazo. O Brasil, hoje, a meu ver, 
está precisando de um plano estratégico. Várias vezes fiz pro'~ 
nunciamentos aqui nesse sentido. O Senador Ronan Tito e_o 
eu temos feíto sempre- parelhã--na disCussáo-_deSsa questão 
da ausência de um plano estratégico. Hoje, nem ao menos 
temos um plano estratégico que 'se teve em 1964, com as 
Forças Armadas tendo um plano fundado na questão d_a Segu
rança Nacional. E o que mais me· apavóra -é o levantamento 
de problemas como o da pobreza, o da não-saúde, o da não-e
ducação, o da seca, todos estes são problemas pa~a: os quais 
temos uma relativa informação e base para-o-estabelecimento 
de um planejamcnto que, em um· curto prazo, conseguiria 

. , remediá-los substanciosamente. No entanto, não conseguimos 
i 

resolvê-los, porque falta esse plano estratégico, que hoje não 
é detido nem pelas classes económicas detentoras de grande 
poder e nem pelos trabalhadores. A ausência desse plano 
estratégico é uma falhã significativa, mas teria ·que vir com 
a adesão dos governaçlores, juntamente com os seus parlamen
tares - no caso das regiões menos desenvolvidas - para 
pre~sionar () Poder Central. Fora disso, não vejo como uma 
bancada, no Senado ou na Câmara, pleitear coisas, e os gover
nadores dos Estados dizendo que devem fazer desse ou daque-

-le modo, de acordo com a sua_ conveniência, aO invés de 
ter essa visão de longo prazo que, esta sim, levaria a buscas 

_!=,talvez, até encontros de soluções .adequadas para esse pro-
blema grave do Nordeste. . 

O SR. MARCO MACIEL -NQbre Senador, Almir Ga
briel, se eu pudesse sintetizar a resposta à pergunta _que V. 
Ex~ me faz, eu lembraria que quando falo a expressão-"que-stão 
política", envolve não somente planejamento, mas também 
ex~cuçáo. Aliás, prefiro aquela definiçãO de De Gaulle que 
diz: "Política é a capacidade de transformar idéias em reali
dade". 

O político não tem apenas que conceber. forjar urna cons
cíê'nda~de determinados assuntos; é fundame_nt&l que ele seja o 

capaz de planejá-la e executá-la. Então, vejo o ato político 
como um ato complexo e, portanto, quando me refiro_ à_ ques
tão nordestina, por extensão à questão brãsileira, ieflrO-ine 
não-somente ao planejamento_,_mas a sua_execução tamb~m. 

Eu diria que, -ci:Ym relação_ ao Nordeste, há uma série 
de acertos das diversas lideranças políticas ~obre caminhos, 
remédios e propostas. A minha dúvida é relativa a nossa capa

- cidade de prosperarmos com relação a essa questão, de: termos 
uma política consistente, articulada, conseqüente e que não 
sofra solução de continuidade. _ . 

O que vale para o Nordeste, vale para ourras-áreas. V. 
Exqembro_u o Norte, o Centro-Oeste, é eti j)óderia lembrar 
tãmbêm outros setores. Um.~xernplo que é muito caro a V. 
Ex~ é o da ciência e tecnologia. A política científico-tecno
lógica, no Brasil, sofre enormes oscilações.. Se há algo que 
não pode sofrer oscilação, mesmo porque a natUreza do traba
lho de pesquisa é algo que processa num dilatadO período 
de temp~, ela pressupõe alguns períodos largos de exe:cução. 
Então, se há algo que não pode sofrer mudanças a todo instan
te é a política de ciência e tecnologia. No entanto, vivemos 
com polítiCas que alteram o seu perfil, a sua natureza, as 
suas opções a cada ~ não digo nem a cada período governa
mental - mudança de ministro, porque à proporção em · 
que mudam os _m}!l~stros mudam tamb_ém os plª"I_lQS. Com 
relação à ciência e tecnologia, eu entendo que o Congresso 
poderia ter um mecanismo peimanente de acompãnhamento 
dessa questão para evitar que essa rotação de ministros, ou 
até de partidos no poder, não signifique descontinuidad~s 
políti~as que são dispensáveis _para o enfrentamento de ques
tões sociais e económicits. --· - ·- = - _- • = · ·- ·- • · • • 

__ Então, nobre Senador Almir Gabriel, o que penso que 
riõS--Cabe fazer é tentar, quem sabe, alçar a característica de 
regra constitucional com um acerto mínimo com relação ao 
qu~ queremos para o País, e há alguns mecanismos de caráter 
adjetivo que permitem a viabilização desses planos. 

Diria que nós, no fundo. que constituímos a Chamada 
elite, somos de alguma forma responsáveis. E como repetiria 
certamente Gilberto Freire, ''o povo, enquanto povO; no Bra
sil, é melhor do que as elítes enquanto elites". Nós, ínfeliz
mente, temos que fazer a nossa autocrítica, é difícil, mas 
temos que fazê-la e confessar que as elites brasileiras não . 
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se têm Mostrado à altura dos tempos e das exigências da 
sociedade brasileira. E isso fica muito claro p'ara mim, nesses 
últimos 60 anos, a partir de 1930 para cá. Já tivemos, no 
plano político, maiS de sete Constituições, e, no plano econó
mico, algumas moedas, vários planos de estabilização, alguns 
acordos de dívida externa etc., o que veio demonstrar a preca
riedade de uma proposta de crescimento e a inexistência de 
um plano de desenvolvimento. 

Concluo, portanto, Sr. Presidente, as minhas-·palaVias, 
fazendo, roais uma -vez, -apelo ao Poder Executivo Federal, 
de modo especial ao Presidente Itamar Franco, aos Ministros 
da área econômica e ao Ministro da Integração Regional, 
no sentido de que tomem rápidas providências em favor da 
RegiãO norde~tir.:a e, de modo muito mais especial, daquelas 
comunidades que mais diretamente estão, infeliznlente, convi
vendo com a grave crise que as assola. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco Almir Gabriel Aluízio Bezerra Amir 
Lando _ Antonio Mariz _ César Dias _ Dirceu Carneiro _ Eduardo 
Suplicy _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Gilberto 
Miranda _ Hydekel Freitas _ José Sarney _ Nabor Júnior _ 
Raimundo Lira_ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requeriméntó que vili Ser lido pClo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte _ _ __ ' _ 

REQUERIMENTO N• 1.170, DE 1993 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS n' 28, de 
1993, cujo prazo na Comissâo- de Assmifos Sociais já se acha 
esgotado. 

· · Sala das Sessões. em 22 de novembro de 1993 - Eva 
B1ay 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mentO que acaba de ser lido será publicãdo e incluído em 
Ordem do Dia,- nos termOs do_ disposto no art .. 255; íriCisó 
II, letra "c", do Regirrieiúo Intern-o~- --- __ _ 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1~ Secretário. 
É lido o seguinte: _ _ _ , -- -

Ofício n• 323/93 
Bras:ília;16 de novembro de 1993 

Senhor Presidente, dirijo-nie a V. Ex•.para indicar os 
Deputados EUCL YDES MELLO e CLEONÂNCIO FON
SECA para-Comporem, como titular e suplente, respectiva~ 
mente, a Comissão Mista destinada a aprecíar a Medida Provi
sória n" 367, que- "altera a legislação reguladora do processo 
administrativo de determinação e exigências de créditos tribu
tários da União", em substituição aOS_ Deputados losé Carlos 
Vasconcellos e Maviael Cavalcanti. 

Atenciosamente, Deputado José Carlos VasconceUos, Lí~ 
der do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substitUiçóes sOlicitadas. 

-Esgotado o temp'> destinado ao Expediente. 
Presentes na càsa 41 Srs. SenãdoreS. --

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 135. DE 1993- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do ait. 3_3_6_~-c 

do Regimento Interno) - · 

Votação, em turno único, do Projeto- de Lei do 
Senado n~ 135, de 1993- Complemeritar, de autoria 
do Senador Pedro Simon, 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, tendo 

Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador 
José Richa, em substituição à Comissão dê:- Assuntos 
Económicos, favorável ao Projeto e pela tramitação 
autónoma, como projeto de lei,_ das emendas apresen-
tadas. · 

A discussão da matéria fOi encerrada ein sessão 
anterior. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência retira da pauta da Ordem do Dia da presente sessão 
os itens 2 e 3, nos termos do ar~. 175, alínea e, do Regimento 
In~erno. 

SãO os·segriintes os itens fetirados: 

--2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53. DE 1993 

(Em regime Oe _urg"ênciã-, n05-ierffios ct'o~ art. :33"6. c 
do RegimentO Interno) 

Discussão, em -turno dnico, do ProJeto de -Lei da 
Câmara n• 53. de 1993 (n' 284/91. na Casa de origem), 
que regulamenta o exercício das Profissões de Técnico 
em Higiene Deº tal e de A tendente de_ Consultório_ 
Dentário (Dependendo de parecer da Comissão de As~ 
suntos Socíais). 

-3-
PROJETO DE U::l DA CÂMARA ]\p 59. DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3_36, c . 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 59. de 1993 (n' 1.270191, na Casa de origem). 
que dispõe sobre o salário mínimo de médicos e cirur
giões-dentistas, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Almir Gabriel, em substituiÇão à Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável ao Projeto com emenda de redação 
que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre a emenda) 

- . -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4: 
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PROJETO DE LEI DÃCÃMÁRA N° 217, DE-1993 

(Em regime de urgêncícl, ilóS~ermos do art. 336, c 
do Regimento Interno) _-

Discussão, em turno único, do_Projeto de_ Lei da 
Câmara n• 217, de 1993 (n' 2.287/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Pr~sidente da República, que 
cria, no Serviço Exterior Brasileir9, _as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, 
e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Aluizío Bezerra, favorável ao Projeto, com 3 emendas 
de redação que apresenta. 

(Dependendo de pareceres da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre a emenda de Plená
rio; e da Comissão de Assuntos EconómicÕs sobre o 
projeto e as emendas) 

A matéria Coiistou da pauta da -sess~O-oiCfiTiária de 19 
do corrente, quando foi concedido o prazo de 24 horas_ para 
que o Senador Aluizio Bezerra, Relator designado, proferisse 
parecer sobre a emenda de plenár}o,_ c;:m substituição à Çomis~ 
são de Constituição, Justiça e Cida9inia~--- _ -----_ 

Com a pa~avra o nobre Senador Aluizio Bezerra, para 
proferir parecer sõbre a emenda de plenário. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB- AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, tendo em vista a importância deste projeto, tivemos 
a maior preocupação relativamente à emenda apresentada. 
em face de toda a categoria que envolve, e solicitainos, Portan

. to, vinte e quatro horas para estudá-la. 
Examinando todos os aspectos da emenda, infelizmente 

não pudemos concordar com a sua aprovação. Manifestamo
nos pela rejeição da emenda, que diz o seguinte: 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1<:> e _seu parágrafo_ único, 
do Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993. 

"Art. 1~ -O Serviço Exteríor Braslleiro é cOmpOsto 
pelas carreiras de Diplomata, regulada pela Lei n9 
7.501, de 27 de junho de 1986, Oficial de Chancelaria 
e Assistente de Chancelaria." 

Este é o projeto aprovado pela Câmara. A emenda intro
duz "e pelos demais servidores do quadro de pessoal do Minis-
tério das Relações Exteriores"-. _________ _ 

Parágrafo Único. Soniente podÚão s_er desigrlados pa
ra missões permanentes no Exterior os_:ififegrailtes do 
Serviço Exterior brasíleiro. -

Sr. Presidente, procuramos estudar, com toda a nossa 
assessoria, a legislação pertinente, e, firialmente, concluímos 
pelo parecer que acabamos de expo-r, ou-seja, pela rejeição, 
em virtude de contrariar o espíritô--da proposta origihál_. Mas 
não somente por isso, mas também por ciiar-despesa e mani
festar aspectos que consideramos anticonstitucionais,_ ao exa
minarmos o art. 37, inciso II, da ConstitUição. 

Assim sendo, em que pese a nossa preocupação de poder 
acolher essa emenda ao projeto, depois de examinar todas 
as possibilidades, não podemos acolhê-Iª e manifestamo-nos, 
finalmente, pela rejeição da emendã de plenái"io: - -

É o parecer, Sr. Presidente. -- --- -

. . . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui contrariamente à emenda. _ 

Consta da Ordem- do pia ql!-e o parecer proferido em 
plenário ·por V. E,p', na qualidade de Relator, foi favorável 
ao projeto com três emendas de redação. 

- O SR. ALUIZIO BEZERRA - Exatamente, Sr. Presi-
dente. Manifestamo-nos favoravelmente ao projeto, com três 
emendas de redação, justamente para adequação, tendo em 
vista a legislação superveniente ao projeto. que data de 1991. 

Toda a legislação de pessoal que surgiu após o projeto 
fez modificações, havendo necessidade de adequar hoje o 
projeto à própria legislação superveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Surgindo 
dúvidas sobre s~ as emendas oferecidas por V. Ex~ são rigoro
samente de redação ou se çhegam a alterar o projeto, o que 
determinaria, necessariamente, o retorno da proposição â Câ
mara, esse assunto será oportunamente examinado, principal-
mente quando da votação do projeto: -

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Sr. Presidente, exami
namos detalhadamente cada uma das emendas, inclusive con
sultamos setores da SAF, visandO a criar· as condições de 
aplicabilidade do projeto aprovado pela Câmara e remetido 
a esta Casa, sobre o qual manifestamos parecer favorável 
à aprovação. 

Tais emendas são "absoiutã.ffien"te de adequação; visam 
justamente a criar as condições_, em face da legislação adequa
da- o projeto é de 1991 -, e tot?a uma legislação de pessoal 
que surgiu posteriormente ão projeto, criando a necessidade 
de ajUStá-lo. Isso pode ser examinado, para que o projeto 
possa ser a-plicado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Ficam os 
esclarecimentos de V. Er', que, certamente, irão concorrer 
para afastar dúvidas suscitadas em algumas áreas. 

A Presidência, nesta fase, retira -a matéria da _O!dem 
do Dia, nos termos do art. 1_75, e, do Regimento Interno·, 
porque deverá ser apreciada pela Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1993 

(Em regime de urgêncj~. rios fermOs do _art. _33_6, c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n' 125, de 1993 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Económicos_ como conclusão de s_eu Parecer 
n" 413, de 1993), que autoriza a União a contratar 
operação de crédito, jlintó ao Brasiliari American Mer
chant Bank - BAMB, no valor de cento e onze mi
lhões, quinhentos e cinco miL libras esterlinas, para 
aqúiSição e m-Odernização de helicópteros da Marinha 
do Brasil. 

Em discu~ão o projetO~- em turno único. (Pausa:) 
Não havendo quem pçça a palavra, encerro adis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O Slf. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:Item 6: 
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MENSAGEM N• 396, DE 1993 

Escolha de Autoridade 

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

Discussão, em turno únko;--cio _Parecer n~' 412, de 
1993, da Comissão de Assuntos Económicos sobre a 
Mensagem n• 396, de 1993 (n' 82Õi93, iia~ origem), de 
4 de novembro do corrente ano, pe:la qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do SenhorEDSON~BASTOS SABIN'O, 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização d_o 
Banco Central do Brasil. ~ 

Em discussão o·patecer, em tilfri.O úiiico.-(PaUsa.) 
Não havendo quem peça·a palavra, encerro adis-

cussão. -
A v?_t~ção fica adiada por· falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada 
as matérias constantes da- Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
agora, quando o interesse internacional na Amazônia vem 
sendo cada vez mais debatido, oportuno é chamar a atenção 
para uma questão de extrema importância para o Brasil e
que não tem -sido viabilizada, também, graças à intervenÇão 
estrangeira, sob a máscara de uma falsa ec_9logia: ~ saíd,a 
do Brasil para o Pacífico através do Estado do Acre. 

A grande contribuição desta rodovia para o desenvol
vimento económico e social do Brasil é muito clara: estabe
lecerá nova rota de comércio~ inais econômfca e m-àiS rápida 
entre os centros industriais da_s regiões Sul, ~udeste, Norte 
e Centro-Oeste e os merCãdos da Ásia, Oriente Médio e Costã 
Oeste dos Estados Unidos. Além do próprio mercado perua-
no, com seus mais de 22 milhões de habitantes. _ 

A Orla do Pacífico representa atmiirriente um mercadO 
altamente promissor. Além do imenso contingente popula
cional, passa pelo período mais rápido de eXpansão- econômica 
da História. 

Ao defenderem a questão, as Federações das Indústrias 
do Acre e de Rondônia, por exemplo, ifirmam: O centro 
nervoso/coTilercial do mundo ~stá mu~ando do Atlântico para 
o Pacífico, cU.fa orlã tem o dobro da ~xtensão geográfica da 
Europa e dos Estados Unidos. Só a Asia é um mercado de 
3 bilhões de dólares semanais. Hoje tem a metade da popu
lação mundial e a previsão é--de que no ano 2.000 terá dois 
terços, enquanto a Europa terá apenas 6 por cento. 

Por volta do ano 2.000 haverá 11 milhões de novos consu
midores na Europa. Enquanto _que somente nos ·países mais 
ricos do Pacífico - Japão e os QUa6:·6 Tigres (Coréia do_ 
Sul, Taiwan, Hong Kong-e Cingapuraf- haverá 13 milhões. 
Mais 68 milhões na Tailândia, Malásia, Indonésia e nas Filipi
nas. E a China poderá ter mais 100 milhões de pessoas com 
disponíbilidade de renda. 

Porém, as distâncias que· as expOrta~Ções _brasileir_as per
correm pãra atingir estes portos são muito grandes. Encarecem 
nossos produtos, reduzem seu poder de competitiVidade e, 
de certa forma, inibem a produção local. Problema totalmente 
resolvido com a nova rot3:, pela.BR-317, np Acre, que possi
bilita atingir os por,tos peruanos e, de lá, chegar ao Pacífico. -

Por exemplo, quando as exportações brasíleiras saem pelo 
Porto de Santos, em Sã-o Paulo, via Canal do Panamá, até 
chegar em YOkohama, no Japão, percorrem 12.194 milhas. 
Pela rota Santos- Porto de Valparaíso, no Chile, são 12.886 
milhas. Enquanto-que saindo do Porto de Illo, no Peru, percor
rem apenas 8.550 milhas até chegar ao Japão. 

A nova rota representa uma redução média de 4 mil 
milhãs e uma economia de frete que pode chegar até 100 
dólares por tonelada, segundo levantamento das federações 
.das indústrias acreanas e rondoniense_s junto a exportadores 
brasileiros, sem contar com a eliminação dos royalties pagos, 
por exemplo, no Canal do Panamá. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se trata de uma estra
da que visa unicamente a ligar o Acre ao PaCífico, como 
muitos querem fazer crer, mas, do Brasil ao _desenvolvimento~ 
Evidente que o próprio asfaltamento da BR-317 tira do isol_a
mento muitos-acrea"nos. E-a possibilidade de tonlãr-Se corre
dor de exportação é vista cOmo a a]fernativa de- aesenvol
vimento local. 

Representa, tanibénl; a grilnde chance "de-desenvolvimen-::. · 
-w para a Região Norte como um todo. E, em especial, para 
a- Centro-Oeste, cbino-os -EStados do Mato Qrósso, Mato 
Grosso _do Sul e_ GoiáS, -hoje Uf!la fronteira de expansão agrí
cola em franco- deser:tvolvimento. E assi.m.. ocorrerá COIIl,_ as 
outras regiões brasiléiras, atraVés da reduÇão do perCurso que 
suas exportações percorrem pata alcançar os portos do Pací
fico, conforme já foi dito. 

A estiada já exiSte no BraSil e no Peru.. É_de interesse 
~os d_o.is p~íses que firmaram acordo neste sentido, determi
nando que a passagem preferencial seja Assis Brasil, no lado 
brasileiro, e lõapari, no lado peruano. 

No Brasil,_o trecho RiO _Branco-Assis Brasil conta com 
342 quilômetios. Destes, é neCessáriO -asfãltaf i92 e recuperar 
o res~ante. No Peru, tem 1_,_220 quilômetros, faltando construir 
32 e recuperar ou reconstruir oS demais. -

Por que, porém, esta rota ainda não foi consolidada? 
Creio que a experiência pOr que--jápãsSei, na luta para co"nse
guir esta ligação, responde a pergunta. 

Quando governei o Acre, de _1988 a 1990, lutei de todas 
as formas, para conseguir essa ligação. Inclusive contra inte
grantes do PT, que eram cóntra- a estrada. A~rapaiharam até 
por muito tempo a pavimentação da BR-364, no trecho Porto 
Velho-Rio Branco. Alegavam questões ecológicas, enquanto 
eü- Já havia iniciado o zoneamento agroecológico do Estado 
e um plano de ocupação econômTci para possibilhãf o -ôestm
volvimento local sem_ prejuízos ambientaíS. 

Hoje, o líder petista, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma-se 
defensor da saída para o Pacífica:. fica: feliz em ve·r qu~ inudou 
de idéia e comunga com a Ittirtha opiriião de que esta rota 
é de extrema importância pafa os acreanos- e os brasileiros 
d~ modo geral. 

~r. Presidente, Srs. Senadores, cheguei a buscar financia
mento para a obra no Japão, que se mostrou interessadO. 
Porém, na época do assassinato do sindicalista e ecologista 
Chico Mendes, três Deputados Federais e dois Senadores nor
te-americanos - entre eles o atual Vice-presidente, Albert 
Gore -foram ao Acre e .mantiv_eram audiência comigO. 

O pretexto era tratar de questõ_es 'ecológicas. Mas pouco 
falaram sobre Chico Men,_des e Ecologia. Quiseram saber mUi
to mais sobre a saída do Brasil para o Pacífico_. Pouco depois, 
-n-os funerais do Imperador Hiroíto, do Japão, o então presi
dente dos Estados Unidos, George Bush, alegando preocu:. 
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pação- ambiental, diz ao GoYerno jâpoDéS qüé não vê com 
bons olhos o fato de aquele País finariciar a estrada. E tudo 
parou. -- --- __ 

O nobre Senador José Sarney é testemunha. Era Presi~ 
dente do Brasil e estava no Japão quando isto aconteceu. 

O fato, Sr. Presidente, Srs. Sen-adOres~ é que a preocu
pação ecológica dos Estados Unidos com relação a esta rodo
via esconde outra preocupação: a ooncreta queda nas exporta:. 
çóes norte-americanas para os metc1rdos asiáticos ·que'- fatal
mente ocorrerá com a ·sa{da brasileira para o Pacífico. Atual-
mente, por ·exemplo, os mercados ·cta Ásia são os maiores 
consumidores de grãos dos Estados Unidos. Com nossos-pro
dutos chegando lá a preços competitivos, a situação muda 
completamente. E isto não interessa aos norte-ameriCanos. 

Mas a esperança continua. Recenteinénte, por exeinplo, 
uma comissão interministerial, convocada pelo Itamaraty e 
com participação de representantes do Congres-so Nacional, 
onde me incluo, encerrou uma série de levantame:r;ltos para 
prosseguir os trabalhos neste sentido. 

Lamentavelmente, o Ministro do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal, Rubens Ricúpero, afirma não haver Provas 
da viabilidade económica da rota. Se os levantamentos existen
tes não são suficientes e se mesmo assim repfeSentantes da 
sociedade e a própria imprenSa conStantemeri.te defendem a 
rodovia justificando exatamente estas vantagens, é _um ~om 
motivo para que ele realize, então, o levantamento qu-e acha 
necessário. Vai tirar a dúvida que nós, defensores da rodovia, 
não temos. 

Mas só isso· ainda não é suficiente. É preciso, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, que-o Presidente Itamar Franco assuma 
publicamente o seu interesse em fazer a estrada. Assim como 
o fez o Presidente do Peru, Alberto Fujíri:iori, quandO -esteve 
no Brasil. Tertho certeza de que se ele realmente quiser, a 
rodovia sai. 

Quanto aos prejuízos acarretad()S ao País peleis inte-Tven
ções internacionais, que nos sirvam de Hsãu e de alerta para 
evitarmos que continuem acontecendo. 

Especificamente com relação à saída do Brasil para o 
Pacífico através do Acre, continuarei lutando: nada é impos
sível diante da vontade de Deus e da determinação de cada 
uml 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

-. ·-~ OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o se'gtiinte discurso-.)_ --Sr. Presidenie,ST"~- e Srs. Senado
res,temos assistido, nas últimas semanas, entre estarrecidos 
eatônitos, a nienótes serein as·sassina-dóS-_õfUtalmente, de ma-
neirafria~ covarde e impiedosa. _ 

O País amanheceu enlutado n·a sexta-feira, dia -23 de ju
lho, quando sete crianças e jovens, de _11 a 22_- anos, :que 
dormiam sob as marquises dos edifícios que-matgeiani_ a Tgteja-
da Candelária, no Rio de Janeiro, foram fuzilados friamente 
por um grupo de homens armados, que agiram com a eficiência 
e precisão de profissionaiS. ----- ----.:..::;_,_::_ _ ~ . 

Não estava ainda o País refeitO da revolta e indignação 
provocadas por esse hediondo crime ·premeditado~ quando 
um garoto de apenas dezesseis anos, morador do_ Plano _?ile>_~'? 
de Brasília, foi esparicado selvagem ente até à morte, por inte
grantes de uma gangue urbana de lutadores de: a.rt~s m~rciais, 
.entre os quais havia cinCo menores de ida"de. -

·crimes e assassinatos~ Cõiii -envolvimento de menores. 
_qger como executores, guer como vitimas, têm estado presen
tes no cotidiano da vida nacional e na crónica policial com 
muita freqüência. 

A m_atan_ça da Candelária- foCj:>recedida de outros a tos 
de assassinato contra menores tão cruéis quanto este a que 
se presenCiou em julho último. O Natal de 1990 foi tingido 
com o sangue- de três meninos ãssassinados na Çinelândia, 
em episódio semelhante ao--da Candelária. Em 1991, sete 
menores de rua foram chacina-dos em São Paulo, depois de 
terem sido jurados de morte. No ano passado, onze menores 
foram seqüestrados em Magé e nunca mais vistos. Neste ano, 
foi ã vez de mais sete vítimas terem suas vida:-o abreviadas 
Pelo -tiro certeiro de assassinos frios e sanguináríôS. 

O que nos deixa estarrecidos é que tanto no caso da 
chacina dos menores de rua, Quanto no ::..ssassinato do garoto 
Marco António Velasco e PÔnte~, de Brasília, a morte veio 
com anúncio préVio. A ameaça precedeu o ato criminoso, 
que nem mesmo assim pôde ser evitado. 

A freqüência desses acontecimentos hediondos tem feito 
revelar insistentemente a fragilidade das instituições oficiais, 
dos organismos não-governamentais e das irticiã.tivãs da socie
dade no tratamento dispensado à causa do _menor no BrasiL 
Ou seja,- episódiOs como ·o massacre -dos- meninos de rua, 
ou como a morte do garoto Marco Antônio, embora diferentes 
na sua natureza, apontam para a mesma fonte de onde se 
originam e-brotam: oS ãdultos. 

O problema dos menores, crianças e adolescentes, sejam 
eles de periferia, filhos de pais pobres, ou sejam moradores 
de bairros nobres, filhos de pais com bom poder aquisitivo, 
está nos adultos. Quem são os à.dultos a que me refiro? São 
os governantes do País, os dirigentes de empresas, as autori
dades policiais, os diretores e professores de escolas, os pais 
e mães desses garotos e todos os demais adultos que se negam 
a reconhecer como sua a responsabilidade de conduzir as crian
ças e adolescentes para uma vida adulta conseqüente e digna. 
Muitos desses s_e amesquinham na busca do bem-estar indivi
dual, sem perceberem que, a longo prazo, não existirá bem
estar individual se o bem-estar coletivo não estiver assegurado. 
· Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro do descaso brasi
, leiro para com suas crianças e jovens é assustador. 

A revista Veja, em reportagem recente, dimensiona o
tamanho da crise _atual das crianças e joveris no Brasil, com 
números _cruéis, alguns dos quais reproduzo neste pronun
ciamento~ 

Quatro Crianças morrem assassinadas a cada dia, no País. 
Em cada dez brasileiros que sofr~m algum tipo de agressão 
física, dois têm menos de 17 anos. Em ca<;la grupo de mil 
crianças nascidas vivas, morrem 67 com menos de 5 anos 
de idade. Das sobreviventes, apenas 22% cáriciUern o 1? grau. 

Segundo levantamento do Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, U:nic;:ef, o .Br~sil Qçupa o verg_c::mhoso lugar de 
s~x_a.gésimo qüinto país numa Ilsta que leva em conta as condi
ções de vida infantil. 

É desnece$s~_!io _Q!~~r çj!J.e as crianças do mundo desen
volvido apresentam melhor situação de sobrevivência do. que 
a infância brasileira. Mas mesmo alguns países tidos como 
em desenvolvimento exibem tratamento superior ao que dis
pensamos às nossas crianças e (ldolescentes. Tal é o caso da 
Argentina, México, Costa Ricã. -

Não deixa.rpos de reconhecer que as profundas transfor
maçõ'es económicas, sociais e cUlturais por que passa o mundo _ 

I 
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contemporâneo afeta a-sociedade como um- todo, refletindo-se 
particularmente no núcleo da famíHa. 

Nas últimas décadas, a intensa migraçãO inter-regii::ní3l 
e a movimentação de grande contingente da população rural 
para as grandes cidades, têm produzido verdadeiros cinturões 
de miséria ·às margens das metrópoles. A modernização dos 
setores industrial, comercial e de serviços tem requerido cada 
vez mais mão-de-obr_§t_~specializada, para a qual não responde 
satisfatoriamente a pop-ulação migrante. Privados de emprego, 
de moradia condigna, de assistência social, e com esgarçados 
valores de_ cidadania, essa população se vé alijada de qualquer 
benefício advindo do processo de_desenvolvimento económico 
e social. 

Com os laços de família e de parentesco enfraquecidos, 
os filhos dessa gente marginalizada, crianças _e jovens de varia
da idade, vêem na rua o refúgio para suas .carênciaS matericlis 
e afetivas não supridas. São crianÇaS 3.band_onadas po·r morte 
dos_ pais, evadidas pela situação de miser-abilidade de suas 
casas, rejeitadas pela paternidade irresponsável e deserdadas 
pela ignorância dos familiares. São todas vítimas de um imenso 
rol de carências. Buscam nas ruas o que lhes subtraiu a família. 

De todos os fatores que cortdicionam a qualidade de vida 
das populaçOes,-não temos dúvida de que o fator- primeiro, 
básico e fundamental é a dimensão económica. Decorrem 
do baixo poder aquisitivo doS indivíduos as demiis cafênciaS. 
A pobreza e a miséria geram, num perverso ciclo reprodutivo, 
toda a gama de desordens familiares e.soci~is._ Da mortaliQade 
infantil à subnutrição"íiTeve"rsível. Do b8.ixO_desempenho esco
lar ao· despreparo profissional, passando, é claro~ pelas vias 
da prostituição infantil, da marginalização precoce e do_ vício 
fácil. 

O relatório da Comissão Nacional de Higierie Mental 
dos Estados Unidos procedeu, em 1970, ·a: unf estUdO-sobre 
o perfil biopsicossocial de crianças e jovens que crescem na 
pobreza e revelou resultados bastante sombrios. Transcre-vo 
um trecho do Relatório, por coOsiderá-lo oportuno a este 
pronunciamento: -

"Pobreza· significa que milliões ·de criã.itças sãO 
crianças de alto risco, em matéria de saúde física-e 
mental;_significa fome e desnutrição, C}Ue pode·rn preju_
dicar o ·desenvolvimento físico e intelectuaf, e minar 
a confiança da criançã nos pais e- no -mtin~o em que_· 
ela vive; significa Um lar com muitas pessoas ·compri
mindo-se dentro dele, e um lar misérrimo, -que j)ouco 
ou nada oferece para que se possam superar as poten
cialidades crescentemente reduzidas da criança~ sign-i
fica a vida numa vizinhança que provavelmente· oferece 
poucas oportunidades para um brinquedo_sadio, para 
a intimidade pessoal ou segurança, mas muitas oportu
nidades para perigõ~ brutalidade e exposiÇão a compor
tamentos desviados; significa um apagar de esperanças 
e perspectivas; u·m se-ntimento de exclusão e· -rejeição, 
um senso de ódio por ~usa das ii1juStíÇ3S. -01.1--õá"iiltrega
ao abandono e à fuga; freqUentemente, signífica qúe 
a criança recebe pouco ou nenhum cuidado de natureza 
médica e dental; freqüenta escolas d~~qualidade infe
rior; tem perspectivas de vida muito limitadas e som
brias, até mesmo antes de sua vida coiiteçaf." 

Se enfatizo a influência da pobreza ·dentre os fatores- que 
afetam grandemente o crescimento saudável~ Ç_as crianças e 
jovens é porque tenho consciência de que o Brasil abriga, 
pa verdade, dois brasis: o dos pobres e miseráveis, que ul!ra-

passa a casa d()s _3_0 milh_ões de pessoas, e o doS ricos e bem 
aquinhoados, qtie constituem uma diminuta minoriã di poim
lação. Não é demais voltar a apontar a má distribuição_ da 
riqueza no Brasil como um fator determinante do nosso atraso 
~cial em t:elação _a países desenvolvidos. Lembro a resposta 
curta e precis~ de Colbcrt, ministro francês, a quem se indagou 
qual a solução para os males que afligiam o povo à épOca. 
Respondeu ele, simplesmente: "Enriquecei-vos". -

Mas o que dizer dos assassinatos praticados por jovens 
oriundos de famflias com bom poder aquisitivo, bem alimen
tados, bem vestidos, freqüentadores de boas escolas, tal como 
se verificou no episódio que tirou a vida do jovem Marco 
António, de Brasília? Que demonüiCos fatofes.se conjugai-aro 
para conduzir os integrantes da gangue a promoverem tão 
cruel violência? A resposta não é simples. Nem única. 

'Temos ·de levar em conta o quadro dos valores éticos 
"e ·morais da nossa socie-dade no limiar_ de um novo milênio. 
Não esqueçamOs que a uma educação cOercitiva e repressora, 
de molde antigo, se sucedeu .uma educação liberalizante, que 
tudo concede e que nada pune. __ _ 

- Aliás, a impunidade tornou-se palayra ·que se aplica a 
várias instâncias da vid"a sociaL Impunes estão muitos crimi
nosos do •·colarinho branco", grandes sonegadores de impos
tos, malversadores do diflheiro público, formadores de "caixi
nhas'' eSpúri.ls, contraventOfes do -jogo do bicho. Impunes 
estão os que cometem pequenos e grandes crimes cotidianos 
contra o Erário público, que se julgam imunesaocumprünento 
da lei coletiva ~ que fazem da "lei de Gérson" a baliza 
de sua cOnduta pública e_ privada. 

Esses são os verdadeiros malfeitores da Nação, porque 
solapam os valo_res da solidariedade, da gen~rosid~de, d~ hQ-
manidade. · 

Não devemos também deixar de considerar que a indús
tria ·cultural de mã.ssa é uma podefosa via de transmissão 
de todas as formas de violência _e_ agressão. A televisão invade, 
de_ forma sorrateira e intrusa, os lares de iodo o PaíS, do 
Oiapoque ao Chuí. Traz a violência em filmes, telenovelas, 
desenhos animados. E até mesmo na exposição gratuita e 
mórl)ida de cenas de violência nos noticiários televisivos. Onde 
estão os programas educativos e culturais? _Onde estão os 
filmes que ressaltam os valores nobri!s da coletividade? Onde 
estão os desenhos_ animados que exibem comportamentos so
ciais construtivoS? Onde está o compromisso dos poderosos 
da mídia para com a educação do povo de nosso país? -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Constituição de 1988, 
cognominada de Constituição-cidaâã, estabelece como dir"el
tos sociais: a ecl.ucação, a saúde, o trabalho, o lazer, a s_egu
rança, a previdência soCial, a proteção à maternidade __ e à 
infância, a assistência aos desamparados. A seguridade social 
será provida por ações de iniciã.tíVã dos poderes públicos e 
da sociedade, visando garantir os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. -

O Estado brasileiro tem estado presente na assistência 
ao menor, por meio de programas, açõe~ e medidas implemen
tados por seus diversos órgãos. 
_ O Ministério do Bem-EStar Social, atendendo -aos precei

tos constitucTonai s, tem formulado políticas nacionais de As
sistência e Promoção Humana, contando com a participação 
de organismos governamentais ligados à área, çtos Estados 
e Municípios e da sociedade civil. O ministério tem conferidO 
prioridade às açóes de entidades governamentais e não-gover
namentais que vêm executando programas eficazes junto a 
meninos e meninas na rua, particularmente as ações rel~cio~ 
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nadas com a aprendizagem profissional e que contem- com 
o apoio e o teco-nhecimento da comunidade· e dos governos 
locais. 

Da parceria da FCBIA --tllnd3ÇaO Centfo Brasileiro. -
para a Infância e Adolescência, do Miriisiério do Bem-Estar 
Social, com os organismOs nãn-gove~~iíil_entais ~êm r_esult§tdo 
programas de inegável impacto junto às criariças e adoles
centes. A FCBIA destina verbas a 880 agências ligadas aos 
governos estaduais e às prefeituras, -aléln de 1.400 entidades 
assistenciais priVadas. Os cálcufos apontam o atendimento, 
no ano passado, a meio milhão de crianças carentes, em alber
gues, abrigos e casas que mantêm convênio Com 'a Fundação. 

Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, citar al
guns desses programas, até rilesmó para referendá-los como 
bons exemplos de prestação- de assistência Social. 

Em Manaus, a Casa Mamãe Margarida desenvolve um 
programá de apoio -a cna·nçáS ·e jovens ém situação-de risco 
pessoal e social, particularmente com meninãs prostituta-s e 
jovens do sexo_ masculino que fazem parte de "galeras" ou 
se encontram em vias de envolvimento com gangues urbanas. 

Em Recife, várias entid"adesnáo_-governamentais cUidam 
da ressocializaçácr de meninos e meninas que fazem das ruaS 
seu espaço de_sobrevivência, a fim-âe aeV61vê-IOs à comuni
dade com o domínio de uma atividade~ profissiorial. Eny~ 
elas, podemos mencionar a Cotnunid~de_ dós peqU_erloS_~rofe
tas, a Casa da Pisiagem, o ce-ntro- de Assistência- ao Menor 
e à Mulher. 

Em Salvador, o Projeto -Axé atende a mais de dois mil 
meninos e meninas de rua, objetivando_, por meio de ativida
des educacionais e culturais, reintegrá-fos à sociedade. A pro
fissionalização de meninos e meninas de rua por meio da 
prática de atividades agrícolas é o objetivo da PastOral do 
Menor de Alagoinhas, que atende atualmente à cerca de 140 
crianças e jovens. -

O Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora, -de Ara
caju, oferece atendimento a 400 meninos e meninas de rua, 
de 8 a 17 anos, em regime de semi~ihtefnato. Além da escolari
zação regular, são oferecidos cursos de datilografia, m~r_ce
naria, carpintaria e corte e costura. OS -jOVeris-cOrit máis-de 
14 anos de idade são encaminhados a empresas conveniadas 
para realizar estágio", e muitos, ao co~Ple-tarem a maioridade, 
são efetiVamente empregados. Os f3m_iiiares desses meillnos 
e meninas- recebem, também, atendimento m-édico-odonto
lógico. 

Em Alagoas, cerca de 300 _crianças-· e adolescentes são 
atendidas pela FUNDANOR - Fundação de Amparo ao 
Menor, em meio aberto. É-lhes oferecido ensino regular em 
classes especiais, atiVidades espõrtivas e práticas de iniciação 
profissional, para favorecer seu engajamento- no mercado- de 
trabalho. 

Em Florianópolis, a Casa da Liberdade, vinculada à Pre
feitura Municipal, atende atualmente a 40 crianças e adoles
centes, de 8 a 17 anos, buscando integrá-los ao mercado de 
trabalho. Recebem, na entidade, complementação escolar, 
ajuda e orientação de técnicos'j_Jara· a produção de amendoim 
japonês e bananinha recheada -o dinheiro arrecadado com 
a venda dos produtos é repartido entre os meninos ...:_, além 
de participarem de atividades de recreação e lazer. 

No Bolsão Sabará, região de extrema pobreza e violência 
da Cidade Industrial de Curitiba, a FCBIA apoiou a iniCiativa 
comunitária da criação do Centro de Defesa da Criança e 
do Adolescente, voltado para a defesa dos direitos e garantia 

.. de proteção contra toda espécie de violência que vitima crian-

ças e adolescentes do local.-o Centro propo-r_ciÔna recuperaçãO 
de viciados em drogas, reintegração à família e encaminha
mento à rede de ensino. 

Sr. Presidente, Srsk Senadores, reconheq~mõs -que o qua
dro da iitfância e da adolescência no Brasil _assumiu cores 
dramát~cas com a _recessão_ contínuada das úUimas décadas, 
com a situação de misériã. e pobreza de grande parcela da 
população, com a desintegração da família, com i decadência 
dos_ valores fundamentais da convivência harmoniosa_ entre 
o-s indivíduos. -

Dentro de suas limitações _orçamentárias, o MinisJério 
do Bem-Estar Social tem feíto o possível para minorar a situa
ção da criança e do_ adolescente brasileiros. Herdeiro de uma 
estrutura administrativa sucitead3., com desfalque de técnicos 
especializados no quadro funcional, e grave situação de insol
vência das finanças públicas, o atual Governo não pode esmo
recer diante Oa grandiosa missão de dar condiçãq de o&obrevl
vência digna às crianças e aos jovens brasileiros. __ 

Irmanados na defesa de nosso futuro, devemos todos 
-Governo, sociedade, Igreja, políticos, empresários, organi
zaçõés nãÔ-govemame~tais, e todo cidadão de boa vontade 
_._lutar para que nossas criançáÇe jovens tenham garantido 
o ampãfo -qUe sua fragilidade demanda, e tenham supridas 
as carências que sua situação ~ocj.al reclama. _ _ _ _ 

Cabe_ a nós, adultos, qualquer que seja a posição social 
e função profissional que temos, zelar para que as crianças 
brasileiras leiam os versos de Bilac com o mesmo- sentimento 
de orgulhO pela Pátria que inspirou o poeta a exortar: 

"Criança! Ama com fé e orgulho a terra em q~es~ 
Jamais verás país como este!'' -- ' 

Era o que tinha a dizer, Sr:Presidente. 
Muito Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odãcir Soares. 

O SR. ODAciR SÓARES (PFL- RO. Pr,;~~ncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, _Sfl'1 _e Srs. Senadores, a_ 
PETROBRÁS faz_.O.seu plãnejamefitoplurianual (em média 
para 5 anos) das suas atividades, visando a dotação orçamen-
tária, a programação das atividades, a contratação de serviçoS,
compra de equipamentos e outras atividades necessáriaS ao 
abastecimento do País aos menores custos para a sociedade, 
conforme sua missá o. -

Anualmente a empresa, baseada nesse plano plurianual, 
faz a previsão orçamentária para o ano seguinte. 

Para o ano de 1994 foram previstos US$ 3,7 bilhões para 
cobrir todas as suas atividades, destes; US$ 2,5 bilhões eram 
destinados à produção e exploração de petróleo. 

Surpreendentemente o Governo, sem--nenhuma anális_e 
técnica, sem nenhuma juStificativa plausível, deu um carie 
de 52% no orçamento que havia sido criteriosamente prepa
rado. O corte foi o maior de todas as instituiÇões goVerna
mentais. Parec_e-nos UII}a providência eminentemente dema
gógica. A PETROBRAS não usa um centav.o do Governo 
para as suas-atividades! Ao contrário a PETROBRÁS 'gera 

· impostos pata o País na ordem de 4 bilhões de dólares anual
mente. 

Cada dólar de poupança investido na PETROBRÁS já 
gerou 18,2 dólares em economia de divisas, em40_anos, nullill 
total de 184 bilhões até dez/92. - -

Outro dado impressionante, Sr._ Presidente, é que os iti
vestimentos e reinvestinientos da PETROBRÁS atingiram 
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a 8_0 bilhões de dólares, nos setis ·40 anos - mais do que 
todas as empresas estrangeiras sediadas_ no País, em ~odos __ 
os tempos, em todos os segmentos que investiram apenas 
cerca de 73 bilhões de dólares no País. 

Da poupança original investida, além da economia de 
divisas, cada dólar gerou mais cinCo de património e. maiS 
vinte em dividendos, reservas de petróleo, estoques e tecno-
logia. · 

Cabe acrescentar que a dívida líquida da PETROBRÁS 
é praticamente nula. _ 

A PETROBRÁS gera 50.000 empregos diretos e .3. mi
lhões de empregos indiretos. Portanto cortar investimentos 
da PETROBRÁS, gerando recessão, estagnando a economia 
e o desenvolvimento tecnológico é uma resporisabilidade mui
to grande. É preciso estar muito furiâamentado, sob pena 
de se causar um dano irreversível ao nosso País. 

Precisamos analisar com muito cuidado as conseqüências 
destés cortes. 

São anos de planejamento minucioso, de processos de 
contratação- demorados, porque são transparentes e seguem 
as exigências dos D.L. n~ 2300 e 8666. · 

Entre as conseqüências que nos preocupam podemos citar 
algumas: , 

1) A produção de petróleo declinará de cerca de 160.000 
barris/dia em 94, continUará Caindo em 95 e demais anos. 
Isto em termos financeiros é um desastre. Além de termos 
de adquirir petróleo no exterior gerando empregos fora e 
não no País. 

2) Existem custoS fixoS elevados que, se nifo movimen
tados, elevam drasticamente os custos operacionaís: são son
das contratadas, barcos de apoio, empresas de serviços, em
presas de manutenção, apoio à operação etc. Estes compro
missos, já assinados de forma planejada e responsável, já 
atingem a cifra deUS$ 1,9 bilhões de dólares. 

B) As indenizações por contratos rompidos pode elevar 
os custos totais para US$ 2,1 bilhões. 

A PETROBRÁS não pode rescindir unilateralmente os 
contratos celebrados, sem que isto gere pesadas indenizações. 
Muitas empresas tém os seus equipamentOs trazidos do exte
rior com cuStos ãltos. 

4) O investimento na produção n-acional ·é máis barato 
do que a compra do petróleo no exterior. Por exemplo, no 
período 93/97 se investirmo• US$ 9,6 bilhões na produção 
chegaremos a produzir l.OSOJ)OO barris. Se não invéstirnlos 
nada a produção cairá para 300.000 barris/dia e gastaremos 
US$ 14,5 bilhões de divisas para a importação de petróleo. 

~uito obr!gado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Srs: Senado
res,- amanhã s~rá realizada sessão do_ Çongr:e~so _Nacional, 
unicameral, que dará início à discussão do prOjétO de revisão 
e ao início do período de oferecimento de_ emendas. 

-Nada mais haverido a frat3.r, está- encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos) 
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1.1 - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
N" 406,410 e 411, de 1993~(n' 864,871 e 872/93 na 

origem). de 24 do corrente, de agradecimento de comuni
cações. 

N' 408, de 1993 (n' 868/93, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Previdência Social 
N' 660, de 1993, de 16 do corrente, encaminhando 

informações sobre os quesitos constantes do Requerirriento 
n' 1.019, de 1993, de autoria do Senador João Rocha. 

1.2.3 - Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu-
tados · 

Encaminhando_ à revisão do Senado Federal autógra-
fos das seguintes matérias: -

- Projeto de Lei da Câmara n' 222, de 1993 (n' 
4.782/90, iia Casa Oe Oilgiiri.)~de iniciativa do Presidente 
da República. que dispõe sobre a capacidade jurídica da 
mulher, mediante alterações na Lei de Introdução do Códi
go Civil e no Código CiviL 

- Projeto de Lei da Câmara n' 223; de 1993 (n' 
4.596/90, na Casa de origem), que altera a redação do 
parágrafo 4' do art. 654 da Consolidação das Leis do Traba
lho, que estabelece condições para inscriÇão nó cOncurso 
para ingresso na magistratura do trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n'"224, de 1993 (n'217/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre inspeção em barra
gens, pontes, viadutos e obras de arte. 

-Projeto de Lei da Câmara n•225, de 1993 (n' 429/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o aproveitamento 

do excesso de contingente do Serviço Militar Inicial em 
órgãos federais responsáveis pelas ações de fiscalização 
e proteção de reservas florestais. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 226, de 1993 (n' 
1.104/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
inciso II do art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n' "227, de 1993 (n' 
1.140/91, na Casa de origem), que veda a destinação de 
recursos e auxílios púólicos que·espedfic3.. -

-~Projeto de Lei da Câmara n' 228, de 1993 (n' 
1.3.82/91, na Casa de orig~~), que p-rOíbe as instituições 
oficiais de crédito de conceder empréstimos, finariciamen
tos e outros benefícios a pessoas jurídicas em débito com 
oFGTS. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 229, de 1993 (n' 
1.620/91, na Casa de origem), que cria o ticket café com 
leite para os bóias-frias. 
~ projeto de- Lei da Câmara né 23ó'; de ~1993 (i]e 

1.701/91, na Casa de origem), que cria a Estação Ecológica 
da Ilha do Medo, na ilha de mesmo nome, Município de 
I tapa rica. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 231, de 1993 (n' 
2.223/91, na Casa de origem), que institUi o Dia do Petro-
química. - · -

-Projeto de Lei ~da Câmara n' 232, de Í993 (n' 
2.525l92, na Casa de origem J, que inclui os incisos X e 
XI do art. 4' da Lei n' 8389, de 30 de dezembro de 1991, 
que institui O Conselho de Comunicação Social. ~ 

- Projeto de Lei da Câmara n' 233, de 1993 (n' 
3.126/92,. na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 

_ 5.9- ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, inte
grando ao salário, para todos os fins, o- adicional noturno 
pago habitualmente. 
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- Projeto de Lei da Câmara n' 234, de 1993 (n' 
3.157/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao parágr_~fo_ 2~- do_ 
art. I' da Lei n' 8.402, de 8 de janeiro de 1992, e estabelece 
a atualização monetária dos ci-édhoS de iPI não utilizãdos· 
pelas empresas de construção naval. 

-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n' 260, de 1989 (n' 4.881190, naquela Casa), que dispõe 
sobre a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, e dá outras providências. 

1.2.4 - Pareceres 
Referente às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1992 (n' 4.377, 

na Cãmara dos Deputados), que altera o parágrafo únicc 
do art. 1' da Lei n' 7.628, de 13 de novembro de 1987, 
que dispõe sobre os preços mínimos _da uva. 

-Projeto de Léi da Câmara n' !52, de 1992 (n' 567-B, 
de 1991, na origem), que "prorroga o prazo de vigência 
da Lei n' 8.199, de 1991"- Reexame da matéria.' ·· -, · 

- Projeto de Lei da Câmara !f' 123, de 1993 (n' 
2.27819f; na Casa de origem), que altera a legislação do 
Imposto de Renda relativamente à distribuição disfarçada 
de lucros. 

- Ofíci~ "S" n' IOO,de 1993, da Prefeitura Municipal 
de Medianeira, Estado do Paraná, relativa a operação de 
crédito a ser contratada juntO ao Banco dO Estado _do 
Paraná S.A. - BANESTAOO, no valro de CR$ 
15.~00.000,00 (quhiZe milhóes.de cruZeiros reãis), a preços 
de Junho/93, utilizando recursos do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano -PEDU, Projeto de Resolução 
n' 127, de 1993.) 

-Ofício "S" n~ 109, de 1993, -(fo Sr. :Prf:sidente, e~ 
exercício, do Banco Central do Brasil, encaminhando ao 
Senado Federal, solicitação da _ _:prefeitura Municipal de 
RONDON (PR), relativa à operação de crédito pretendida 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor de 
CR$ 8.550.700,00 (oito milhões, quinhentos e cinqüenta 
mil e setecentos cruzeiros reais), a preços de julho/93, utili
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Ur~ano- PEDU. (Projeto de Reioluçâo n' 128, de 1993.) 

Tl' ... l.:m ... ,..,. 

-Ofício "S" n' 140, de 1993 •. (Of. PRESI-93 2.673. 
de 5-1-93, na origem), do Senhor Presidente do Banco 
Cential do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solici
iaçáo do Senhor Governador do Estado de São Paulo, 
para que seja autorii:àda a emissão de 65.274.713.295 Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo-LFfP. 
cujos recursos serão destinados à liquidação do 59 oitavo 
de precatórias judiciais pendentes, de responsabilidade da
quele Estado. (Projeto de Resolução n' 129, de 1993.) 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Prazo para apres-entação de emendas aos Projetas 

de Resolução n' 127, !28 e !2!ll!l3 e aôs hojétos de Lei 
da Câmara n• 94/92, 152/92 e !zJ/93, lidosantériormente. 

1.2.6 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n9 150/g3, de autoria 

do Senador Júlio Calnpos,- que r-egulamenta a subcontra
tação de Pequenas e Médias Empresas e dá outras provi- ! 

dências. 
-·Projeto de Lei do Senado n~ 151/93, de aUtoria 

do Senador Marco Maciel, que_ dispõe sobre prorrogação 
do praw fixado pelo art. 5' da Lei n' 7.450, de 23;12-85, 
para instalação, modernização, ampliação" ou diVersificação 
de empreendiinentos _industriais e agrícolas nas áreas de 
atuação da SUDAM e SUDENE. 

- Projeto de Lei do Senado n" 152/93, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Caryalho,_ qu~ ~C?~~~c:~pta pará
g-rafo único ao_ a_r_!:~ 2.50 da Leí n~ 8.112/90, · qu~_ 9ispõe 
sobre o n!girne jurídico dos Servidores Públicos CivíS da 
Uíi'ião, das autarq-uias e das fundações públicas federais. 

1.2 .. 7 - Requerimentos 
-,-, W 1)71/93, de autoria do Senador Mauro Bene

vides, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da qmara n~ 5$193, que disciplina o exercício da 
profissâo de carregador âe bagagens nos aeroportos e dá 
outras providências. 

- N' 1.172/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do· P.rojeto de 
Lei do Senado n9 303/85, que dispõe sobre a padronização, 
classificação, inspeção e registro de bebidas dietéticas e 
dá outras providências. 
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- Ni 1.173/93~ de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia- dó OProJeto de 
Lei do Senado n9 144/91, que dispõe sobre o piso salarial 
dos profissionais diplomados em engenharia, arquitetura, 
agronomia, geologia e química. - -

- W 1.174/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do_ Projeto de 
Lei do Senado n~' 257/91, que dispõe sobre contribuição 
para a seguridade_social relativa à comercialização da pro-
dução rural. 

- N" 1.175/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Otdem do Diã do Projeto de 
Lei do Senado n"' 285/91, que admite para contagem de 
tempo de atiVídade a inscrição em aut3rcju-iã cOritrolada 
do exercício profissional. -

- N' 1.176/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n~ 323/91, que estabelece normas e requisitos 
para a pesquisa médica em seres- humanos e dá outras 
providências. 

- N' 1.177/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n' 334/91, que dispõe sobre aspectos ligados 
ao exercício do direito de grev_e ,_ de que tnita a Lei 
n' 7.783/89, e dá outras providências. 

- N' 1.178/93, de autoria do __ Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n<? 14/92, que autoriza a criação de institutos 
de aposentadorias e pensões, de base profissioilal, e dá 
outras providências. 

- N" 1.179/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Diã. -ao Projeto de 
Lei do Senado n9 51/92, que dispõe sobre os áireitos dos 
criadores de novas variedades de plantas (melh~.riastas). 

- N9 1.180/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Semido n~ 53192, que proíbe o emprego de mercúrio 
e seus compostos não degradáveis em processo de agluti
nação e amalgamação do ouro e eJTt outros processos indus
triais e artesanais;"qlie provoquem poluição na atmosfera, 
no solo, nas coleções de água doce e_ no mar territorial, 
estabelece penalidades e dá outras providências. 

- N!> -1.181193, de -autoria do Senador Beni V eras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia; do Projeto de 
Lei do Senado n~ 68/92, que dispõe sobre o adicional de 
remuneração às atividades penosas, e dá outras providên
cias. 

- N9 1.182/93, de autoria- ao--Sfaiador Beni V eras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia, _do Projeto de 
Lei do Senado n" 101192, que acrescenta iJ!~So e paiágrafo 
ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
e dá outras providêncfas. 

- N' i.l83/93, de autoria do Senador Beni Veras, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n9 28/93, que tegulámeilta--o paiágiafo--7~' 
do art. 226 da Constituição Federal e dá outras provi-
dências. - _- - -

- N91.184(93, de autoria _do S!'!na-doi Affonso Caffiar
go, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n9 420/93, da Comissão Diretora, · 
oferecendo a !edação _fin<t.l do _Pr<?je_to ,d,e_ Resol~ção n>? 
104/93, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi 
- PR a contratar operação de crédito junto ~o Bançõ 
do Estado do Paraná S/ A - BANEST ADO, no valor de 
trinta e dois milhões e cento setenta mil cruzeiros reais,, 

--ctc;ntro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urba
no - PED U, para execução de projetas de infra-estrutura 
urbana, naquela municipalidade, a fim- de que figure na 
Ordem do Dia da próxima Sessão. Aprovado. . 

- N' 1.185/93, de autoria do Senador Alfonso Camargo, 
solicitando dispensa de interstíciO-e p-révia distribuição de 
avulsos do Parecer n>? 421/93, da Comissão Diretora, ofere
ce:Õ.do a redação final do Projeto de Resolução n~ 105/93, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do lvaí 
- PR a contratar operação de crédito no valor total de 
oito milhões de cruzeiros reais junto ao Banco do Estado 
do Paraná- BANEST ADO, a fini de que figure na Ordem 
do Dia da próxima sessão. Aprovado. 

· ~ N' 1.186/93, de autoria do Senador Alfonso Camar
go, solicitãndo dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n~' 422193, da COmissão Diretora, 
oferecendo a redação fínã.l do Projeto de Resolução n~ 
106793, que 3t.üoriia a Pfeféitur~a -MuniciPaf de Maringá 
- PR a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado Paraná- BANESTADO, no valor de duzentos 
e sessenta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil 
e novecentos cruzeiros reais, utilizando recursos do Progra~ 
ma Estadual de DesenvolVimento Urbano - PEDU, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Aprovado. · 

---N9 1.187/93, de autoria do Senador Affons_o Camar
go, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n~ 423/93, da Comissão Diretora, 
oferecendo a_ redação final do Projeto de_ Resolução -n<:> 
ffl/93; qtu!-ãtúóriza ã-Pr6feltUrã. -MUnicipal de TuCunduva 
- RS a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio· Grande do Sul S/ A. - BANRISUL, 
no valor de três bilhões, duzentos e onze milhões, quinhen
tos e noventa e cinco mil cruzeiros, utilizando recursos 
do FUNDOPIMES, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da próxima sessão. Aprovado. 

- N' L 188/93, de autoria do Senador José Fogaça, 
solicitando disp_ensa de_ interst(cio e prévia diStribuiÇão de 
avulsos do Parecer n>? 424/93, da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação final do Projeto de Resolução n' 112/93, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de COriâor:.....:. RS-a con
tratar operaçâo de crédito junto ao B3.nc;o do ~stàdq_ do 
Rio Grande do Sul S/ A. - BANRISUL, no valor de seis 

- bilhões. duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscent.Ps 
mil e quatrocentos e trinta e sete cruzeirOS, a preços de 
maio de 1993, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
próxima sessão. Aprovado. 

- N' L 189/93, de autoria do Senador Bello Parga, 
solicitando ao Ministério do Tra6alho, informaçõe_~ que 
mencioriã. - -

- N9 1.190/93, de autoriã. do Senador :Esperidião 
Amin, solicitando ao Ministro da Fazenda, informação da 
CaiX:à Económica Federal, que menciona. 
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- N' 1.191/93, de autoria do Senador José Fogaça, res privados do Brasil, de que trata o art. 16 da Resolução 
solicitando ao Ministro das Minas e Energia, informações n~'. 98/92, e dá outras providências. 
que menciona. -Recebimento dos Ofícios nqs S/146 a S/148/93 (n1' 

- N"' 1.192/93, de autoria do Senador Bello Parga, 2.911 a 2.913/93, na origem),encaminhando soliCitação pa-
solicitailâo ao -Mínístêrio dà. Previdêi:tcia s6Clif;~iriforma:- ra ·que- as Prefeituras· Municipais de Belo Horizoiite --=-
ções que menciOita. ---- --- MG, Mamborê-PR e SãO Luiz Gon.iaga- RS, respecti-

--:-. N"' 1.193/93, de autoria do Senador· Bello Parga, vamente, possam contratar operações de crédito, para os 
solicitando ao Ministério ·cta- Fa-Zenda, informações que fins-que especificam. - --
menciona. - - ~Recebimento do Banco Central do Brasil, de rel3:t6-

- N'>' L 194/93, de urgência pai-3. 0 -PfõjefO df: Lei ~ rios sobre endividamento dos Estados e Municípios refe· 
da Câmara n" 131/93, que anistia debito dos eleitores- que rentes ao mês de outubro do corrente ano.~ 
deixaram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993. ___ 1.2.,1_0 .-:- Discuo;ojlo_l;xpediente 

- N' 1.195/93, de urgência para o Projeto de Lei_ SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 50 anos de 
da Câmara n~ 221/93~Compleinentar, que ctíSCiplina a fixa- jornalismo de Junot Silveira. 
ção do número de Deputados nos termos do art. 45, pará- 1.3- ORDEM DO DIA 
grafo r~. da Constituição Federai.- - - -- -Projeto de Resolução n'~ 125, de 1993, que autoriza 

- N"' 1.196/93, de autoria do Senador Júlio Campos, a União a contratar operação de crédito, junto ao Brazilian 
solicitail.do licença para afãstar-se dos trabaílios da Casa, American Merchant Bank - B.AM:B, no valor de cento 
nos dias_19 , 3, 12, 16, 17, l8, 19. e 22- do mês em curso. e onze milhões e quinhentos e cinco mil libras esterlinas, 
Aprovado. para aquisição e modernização de helicópteros da Marinha 

- N~ 1.197/93, -de autoria do _Senador Louremberg do Brasil. Aprovado. -Comissão Diretora p_ara re·gaç_ão 
Nunes Rocha, solicitando que sejam considerados, como final. - - -
de licença autorizada, os dias Je, 3, 5, 8, 9, fO, 11, 12,- - Redação final do Projeto de R.esólução n' 12.5193. 
16 e 19 do mês de novembro do ano em curso. Aprovado~ Aprovada. À promulgação. 

- N' 1.198/93, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, 
solicitando que sejam considerados como licença autori
zada, os dias 1', 3, 4, 5, 8 e 12 de novembro de 1993. 
Aprovado. 

- N9 1.199/93, de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg, solicitando que seja considerada, como licença 
autorizada, a sua ausência ·dos trabalhos da casa, no dia 
22 de novembro do ano em curso. Aprovado. 

- N9 1.200/93, de autoria do Senador Dirceu Carnei
ro, solicitando que seja considerada, como licença autori
zada, a sua ausência dos trabalhos da Casa, no dia 19 
de novembro do ano em curso. Aprovado. 

- N., 1.201193, de autoria do Senador Odacir Soares, 
solicitando que sejam consideradas, como de licença autori
zada, a sua ausências nos dias 1"'. 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18 
e 19 do corrente mês~ Aprovado. 

- N~' 1.202/93, de autoria da Senadora Júnia Marise, 
solicitando que sejam consideradas de licença autorizada 
os dias 8, 9, 16, 17, 18 e22de novembro de 1993. Aprovado. 

1.2.8 - Apreciação de matérias 
-Requerimentos n" 1.167, 1.168 e 1.169, de 1993, 

lidos em sessão anterior. Aprovados. 
1.2.9 - Coriiuõicações da Presidência 

-Recebimento dos Ofícios n'' S/149 e S/150/93 (n's 
539 e 284/93, na origem), respectivamente, solicitando au
torização para que possam contratar operações de crédito, 
para· os fins que especificam. - -

- Recebimento do Ofício n' 1.089/93, do Presidente 
da Câmara dos Deputados, comunicando ter sido consta
tada inexatidão material nos autógrafos da redação final 

. do Projeto de-Lei da Câ.!nàran" 155193. -. . . .. . . . . 

l 
-Recebimento da Mensagem n' 407/93 (n' 867/93, 

na _origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita a retificação da Resolução n9 90/93, que autoriZa 

. a distribuição consolidada das opções definitíVas ~os ~redo-

-Projeto de Lei da Câmara n"' 217, de 1993 (n~ 
2.287/91, na Casa de origem), de iniciãtiVi:t ~do Presidente 
da República, que cria. no Serviço Exterior brasileiro, as 
Carreira-s de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. ApreciaÇão sobres
tada, em virtude da concessão_ de prazo de 24 horas ao 
relator designado, em substituição à CCJ, pira emiSsão 
do seu parecer sobre o caráter redacional das emendas 
e após parecer de Plenário; em-Substituíção à Comissão 
de Assuntos Econômicos, sobre o projeto e emendas apre
sentadas. 

-Mensagem n' 396, de 1993 (n' 820/93 na origem), 
de 4 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor EDSON BASTOS SABINO, para 
exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Cen
tral do Brasil. Retirada da pauta, nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

- Mensagem n' 291, de 1993 (n' 514/93, na origem), 
de 14 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presídente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor LUIZ AUGUSTO SAINT-BRISSON 
DE ARAÚJO CASTRO, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador. Chefe da Missão do Brasil juntO à Organização 
dos Estados Americanos. Retirada da pauta, nos termos 
do art. 175, e do Regimento Interno. 

-Mensagem n' 321, de 1993 (n' 592/93, na origem), 
de 14 de setembro do_ corrente ano. pela qual o Senhor 
!'r""idente-di R<ipúbliea-submete-à deliberação do Senado 
o nome do Senhor LUIZ AUGUSTO SAINT-BRISSON 
DE ARAÚJO CASTRO, Ministro de Primeira Classe na 
Carreira de Diploffiata. para exercer a funÇão de Effibai
xador, Chefe da Missão do Brasil junto à Organização 

------------.,...,--._,....------"-""""'~· ______ ........., 
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dos EstadOs Americanos. Retirada da pauta, nÕs ·termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. · 

-Mensagem n' 332, de 1993 (n' 609/93, na origem), 
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Comunidade da Austrália. Retirada da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Reginiento Interno. 

-Mensagem n' 3;33; de 1993 (n' 610/93, na origem), 
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor CARLOS ANTONIO BETTEN
COURT BUENO, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Federativa Tche
ca, exercer a funç~o de Embaixador junto à República 
Eslovaca. Retirada da pauta, nos termos do art. 175, e~ 
do Regimento Interno. 

_:Mensagem n' 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), 
de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDICIS, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da China. Retirada da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Mensagem n'-349, de 1993 (n' 643/93,na origem), 
de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRl'rO, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Finlândia. Retirada da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Mensagem n'-360, de 1993 (n' 683/93, na origem), 
de 13 de outubro passado, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do_ Senado a escolha 
do Senhor LUIZ VILLARINHO PEDROSO, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da 
Polónia. Retirada da pauta, nos 1ermos do art. 175, e, 

· do Regimento Interno. 
-Mensagem n' 391, de 1993 (n' 818/93, na origem); 

de 3 de novembro do corrente ano, pela qual 9 Senhor 
Presidente da República submete à de_libeiação do Senado 
o nome do Senhor RUBENS ANTONrü BARBOSA, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
Unido da Grã~Bretanha e Irlanda do Norte. Retirada da 
pauta, nos termos do art. 175, e,, do Regimento Interno. 

1.3.1- Matérias apreciadaS após a Ordem do Dia 
Projeto de Lei da Câmara n"' 131193, em regime de 

urgência, nos termos do Requerimento n" 1.194/93, lido 
no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer 
de plenário favorável, ficando prejudicado o Projeto de 
~i do Senado n9 50/93, cOm o_ qual tramitava em conjunto. 
A sanção. 

-Requerimento n9 1.195/93, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado. 

1 .. 3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR ONOFRE QUINAN ~ Solenidade de 

constituição do Corredor Centro-J;..este, realizada na ciçlade 
de Anápolis- Go:- ~ ~-~~- _ 

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

amanhã, às 9 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
-W 442, 458, 463, 479, 483, 498, 503 e 507, de 

~ 1993 _(Rep~blicações 

3- ATO DO l' SECRETÁRIO 
N' 14, de 1993 
-4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N• 57 a 59, DE 1993 (Republicações) 

TES 

5 - MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 219• SESSÁO, 
REALIZADA EM 21-10-93 

Publicado no DCN- (Seção II), de 22-10-93) 
Na publicação feita no DCN (Seçãofl), página n' 9822 

no cabeçalho da sessão, 
Onde se lê: 

Leia-se: 

ATA DA 21• SESSÃO, EM 
21 DE OUTUBRO DE 1~93 

ATA DA 219• SESSÃO, EM 
21 DE OUTUBRO DE 1993 
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Ata da 2423 Sessão, em 24 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Levy Dias 

As 19 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _Albano Franco_ A,lQlÍr_Gabriel _ A]uízio . 
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Carlos Patroc!nio _ César Dias _ 
Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho ::_coutinho Jorge _ 
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eduardo 
Suplicy _ Elcio Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin 
_Eva Blay _Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Garibaldi 
Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ GUilherme 
Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel 
Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jârbas 
Passarinho _ João Calmon _João França _ João Rocha _ Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho _José Fogaça_ José Paulo Biso! _ 
José Richa _ José Sarney _ Júlio Campos _:Júriia Marise _ 
Jutahy Magalhães _ Lavoisier Mala _ Levy Dias _ Luuremberg 
Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Magno Bacelar_ M~sueto de Lavor _ MárciQ Lacerda _ Marco 
Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides ,
Meira Filho_ Moises Abrão_ Napor Júnior _Nelson Carneiro_ 
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Onofre Quinan _ Pedro 
Simon _ Pedro Teixeira :_ Rachid Saldanha D!>rzi _ Rainitindo 
Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan .Tito _ Ruy _Bacelar _ Teotonio 
Vilela Filho_ Valmir Campelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~A lista dl\.presença 
acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. HavendO nú-
mero regimental, declaro abertFt a sessão. _ . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos náSsos _ _!raba!hos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitUra do Expediente. 

É lido o seguinte -

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De, agradecimento- de comunicação:_ ~ 
Ne 406, de 1993 (n' 864193, na origem), de 22 do corrente, 

referente à matéria constante da MeO:sagem SM n"' 227, de . 
1993. . ..... 

Ne 410, de 1993 (n' 871193, na origem), de 24 do corrente, 
referente à Mensagens SM ndi 234 e"235, de 1993, participando 
a promulgação das Resoluções n~ 94 e 95, de 1993; e 

N'411, de 1993 (n' 872/93, na origem), de 24 do corrente, 
referente à Mensagem SM n" 237, de 199~_. participando a 
promulgação da Resolução n' 97, de 1993. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
1 No 408, de 1993 (n' 868/93, na origem), de 22 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei ·n9 49, de 1993MCN, que autoriza 

o Poder Executivo a abrir aOs Orçamentos Fiscal e da se-guri
dade Social crédito suplementar no valor de um trilhão, trinta 
e quatro bilhões, cento e sessenta e três milhões, cento e 
vinte e quatro mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros reais, 
para os fins que eSpecifica, sancionado e transformado na 
Lei n• 8.732, de 22 de novembro de 1993. 

A VISO DO MINISTRO DA PREVIDÊNCIASOCIAL 

N" 660, de 16 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 1.019, de 
1993, de autoria do Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, ao 
Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS 

-Do Sr. lQ Secretário da Câmara-dos Deputados, encaM 
minhando à revisãO do Senado, autógrafos das seguintes matéM 
rias: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 222, DE 1993 
(N' 4. 782/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Pre-sid€:nte da República) 
Dispõe sobre a capacidade jurídica da mulher, me~ 

diante alterações na Lei da Introdução ao Código Civil 
·e no Código Civil. 

·o Congresso Nacion~l çl~creta: _ _ __ _ __ _ 
Art. 1' O § 7' do art. 7' da Lei de Introdução ao Código 

Civil -Decreto-Lei n9 4.657, de 4 de setembro de 1942, 
passa a vigorar com a seguinte i'e"dação: 

"Art. 79 , ,., , •..••.• , , .. ç•••, ••••• , • , , ••• , , •• , , , • , , •••••• , , , , , , • ••• ••• , 

§ 79 O dq_mícílio de;? pai ou d(l._ mãe sob _cuja guâ.rda 
estiverérh- os filho's estende-se aos filhos não emancipados, 
e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda." 

A~t. ·2:9 : _OS dispositivos adiar\te indicados da_ Lei n9 

3.071, de l' de janeiro de 1916 -Código Civil, passam a 
vígorm: caril a !:feguinte re_dação: · · 

"Art. 91' "·~···········•••·•················-··--·-'••··-=····'····•r••~-
§ !':' Cessará, para os menores, a incapacidade: 
I -por ato do pai ou da mãe, formulado em escritura 

pública, e por sentença do juíz, ouvído o tutor, se o menor 
tiver dezoito anos cumpridos. 

Art. 70. O imóvel residencial próprio do casal ou enti
dade famil~aré impenJ1orável e não responderá por- qualquer 
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou 
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filhos que sejam seus proprietários e·nelc residam, salvo nas 
hipóteses previstas neste Capítulo. _ _ -

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o 
imóvel sobre o. qual se assentam a construção, as plantações, 
as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem 
a casa, sem consideração de valor ou estimação, desde que 
quitados. 

Art. 71. Excluem-se da impenhoràbilidade os veículoS 
de transporte, caminhões, automóveis, aviões, barcos, heli-
cópteros, obras de arte e jóias. __ _ 

§ 1" No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade 
aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência 
e que sejam de propriedade do locatário. 

§ 29 A impenhorabilidade é opinível em qualquer pro
cesso civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natu
reza. salvo se movido: 

a) em razão dos créditos de trabalhadores da própria 
residência e das respectivas contribuições previdenciárias; 

b) pelo titular do crédito decorrente do financiamento 
destinado à construção __ ou à aquisiçãO do imóVel, no limite 
dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 
contrato; 

c) pelo credor de pensão alimentícia; 
d) para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas 

e contribuições devidas em função _d_o imóvel familiar; 
e) para execução de hipoteca sobre o.imóvel oferecido 

como garantia real pelo casal ou p-ela entidade familiar; 
O por ter sido adquirido com produto de crime ou para 

execução de se_ntença penal condenatóri"a ã resSarcimento. 
indeniz3çã-o oli perdimento de bens. 

Art. 72._ Não se beneficiará do disposto neste CapítUlo 
aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel 
tr-ais valioso para transferir a residêricia- familiar, desfazen-
do-.::'! o_u não da moradia antiga. _ _ __ _ 

9 1"' Neste caso, poderá o jui:i, na r.espediva 3ção do 
credor, l'~"ansfei'ir a impenhorabilidade para a moradia familiar 
anterior, ou, s_e for_ o caso, anular-lhe a venda, libefarido 
a mais valiosa para execução ou concurso, conforme ã hipó
tese. 

§ 29 Quando a residência familiar con-stituir-Se em imó
vel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á- à sede de mora
dia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do inciso 
XXVI do art. 59 da Constituição Federal, à área limitada 
como pequena propriedade rural. 

Art. 73. Para os efeitOs de iritpenho.rabilidade, de que 
trata este Capítulo, considera·se residência um único iinóvel 
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia 
permanente. · 

Parágrafo únicO. Nil hip6tese de o _casal, ÕU eritidade 
familiar, sei "possuidor de vários iínóveis tililizàdoS c:6-ino 
residência, a impenhorabilidade recairá sobre- o de menor 
valor, salvo se outro tiver sido registrado, para e_sse fim, no 
Registro de Imóveis. 

Art. 178 ············--···-······"·'"~·~·····-··········· 
§ 4' .................... ·············«•••····················· 

II --A ação do pai, mãe, tutor ou curador para anular 
o casamento do filho, pupilo ou curateladQ, contraído sem 
o consentimento daqueles, nem su~rimento judicial; contado 

o prazo_ do dia em que tiverem ciência inequívoca do casa
mento (arts.\80, III, 183, XI, 209 e 213). 

§ 5' Em 6 (seis) meses: 
III - A açà:o para anular o casamentõ dos menores de 

18 (dezoito) anos; contado_o_prazo do dia em que o menor 
perfez essa idade, se a ação for por ele movida, e da data 
do matrimónio,- quando o for por seus representantes legais 
(arts. 213 e 216) ou pelos parentes designados no art. 190 

§ 6' .................................................................. . 
lll--..,.- A ação do filho para desobrigar e reivindicar os 

imóveis de sua propriedade alienados ou gravados pelo pai 
-- ou pela mãe for dos casos expressamente legais; coiitaclo o 

prazo do dia em que chegar à maioridade (arts. 386 e 388, 
I). 

IV- A ação dos herdeiros do filho, no caso do número 
anterior; contando-se o prazo _d_o dia do falecimento, se o 
filho morreu menor; e bem assim a de seu representante legal, 
se- o pai e a ITtãe decaírem do pátrio poder; correndo o prazo 
da data em que houverem decaído (arts. 386 e 388, II e III). 

§ 7' ............................. ,.."'"""'"'""""""'-···· .. -·· 
VII - A ação de um cônjugue ou dos seus herdeiros 

para anular atas do outro cônjuge, praticados sem o seu con
sentimento, oU sem o suprimento do juiz; confado o prazo 
do dia em que se dissolver a sociedade conjugal (arts. 252 
e 315). 

§ 9' ........ , ............................ """"''''"""'"''"'"'''" 
r ~ Contados da dissolução da sociedade conjuga_}, a_ 

ação cônjuge para: -
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando 

o outro cônjuge os gravou ou alienou sen:t a sua autorização 
ou suprimento dela pelo juiz (aris.'235·e 2'37). . .. · · 

b) anular as fianças prestadas e as doações feitas 'pelo 
cônjuge fora dos casos legais (arts. 235, III e IV, e 236). 

c) reaver do outro cônjuge os bens próprios confiados 
à sua adminís\'ração po't pacto antenupcial (arts. 233, III, 263, 
VIII e IX. e 269). . 

II - A- ação dos herdeiroS, nos casos das letras a, b 
e c do número anterior, quando o falecimento se deu sem 
a propositura do que ali se lhe assegura; contado o prazo 
da data do falecimento (arts. 239 e 295. II). 

. Art. 183 ...... -.......... ~ .. -~ ........... " ................. -..... .. 
XI_- Os sujeitos ao .pátrio poder, tutela ou curatela, 

enquanto não obtiVefein ou lhes não for suprido o consenti-· 
menta dos pais, tutor ou curador (art. 212). 

XII- Os menores de_ dezoito anos ..... -.. -............. -.... ·--~·. 
Art. 186. Em casó de divergência entre ambos, caberá 

recurso ao juiz ou, sendo o casal_separado, divorciaóo ou 
tiver tido_seu casamento-anulado, prevalecerá a vontade do 
cônjuge com quem estiverem os filhos. 

Parágrafo único. Na filiação não resultante de_ casamento, 
bastará o consentimento do progenitor que houver reconhe
cidO o menor. 

Art. 213. A anulação do casamento do menor de 18 
(dezoito) anos será requerida: ............................... -.- .. H• .. .. 

Art. 224-. COrlcedida a separação, qualquer dos cõnju
ges poderá pedir alimentos provisionais, qUe serão arbitrados 
na forma do art. 400. 
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Art. 231. São deveres de ambos os cônjuges: 
I -fidelidade, consideração e respeito recíprocos; 
II- vida em comum (arts. 233, IV e 234); - -
III -mútua assistência; -· - - · 
IV -sustento, guarda e educação dos filhos. 

~- ..................... --~·-· .............. ·-·· -~-- ··•-"·• ·----···· -----~---... ~ --
Art. 233. A direção e a repres·en:taÇãó_ da sociedáçle 

conjugal cabem ao marido e à mulher, que a exercerão sempre 
no interesse do casal e dos filhos, observadas as seguintes 
normas: - -

I - hav~_ndo di~ergência entre os cóDjüges, · cabirá ~q 
ju,iz dirimir a controvérsia; · - - · 

· II- os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção. 
de seus haveres e rendimentos, para o sustento da família 
e educação dos filhos, qualquer que seja o regime de bens. 

III - a administração dos bens particu!ares compete a 
cada cônjuge,- permifida· a outorga de poderes de gestão de ' 
um ao outro. -- - ----- - - -- - --

IV- a administraÇão dOS bens comuns come~te a ãmb_Os · 
os cônjUges; -

V - no caso de malversação dos bens, judiciâJmente 
comprovada, o juiz poderá atribuir a administração a: àpella's 
um dos cônjuges; 

VI - o domicnio do casal será escolhido por ambos os 
cónjuges, mas um e outro poderá ausentar~se do domiciliO 
conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de 
profissão ou a interesses particuláres relevantes. 
··········-·~·············-~--· .. -~ ....... ,.~·········;:-.-;7:. .. ;-... ,_ .. :-... .:....::.....:._ -

Art. 235. Nerilium dos cônjuges pode, sem autorização 
do outro, qualquer que seja o-regime "de bens: · ;· 

I - alienar, hipotecar ou gravar de ônus real oS bens. 
imóveis ou direitos- reais· s'obre imóveiS alheios (artS.178, ~ · 
9', I, a, 237, 276 e 293); - · · · 

II - pleitear, como autor o réu, acerca desses~ beus e 
direitos; 

III- prestar fiança (arts. 178, § 9', I, b, e 263; X); · 
IV- fazer doação, nã~ ~~d? rem~neratót.ifi oU de_ pe-: 

queno valor, com os bens ou rendrmentos comuns \art~ .. 17.8,, 
§9•,I,b); · · · ·· .... 

V - contrair obrigações que possam _iinpottai alienàção 
de bens do casal. 

Art. 236: Sãõ VálíàãS ãs dOaçõf:s ff:tias aos filhÓS, por 
ocasião de se casarem ou estabeleceram eçonomia separada 
(art. 313); • 

Art. 237. Cabe ao juiz S!Jprir a out_orga quando qual
quer dos cônjuges a denegue S~Ql motiVo j!).StO; ou lhe_ Seja 
impossível dá-la (arts. 235 e 238). --~O-~-- - - o· 'o' 

Art. 238. O suprimento judicial váii~~-os -atõS-~utoii~ ' 
zados, mas não obriga os ,bens próprios âo outro c.ônjuge. 
(arts. 255, 269-e 274). - - . 

Art. 239. -Aànulaçãoaos atos praticados por qualquer 
dos cônjuges sem a outmga do outro, ou_ s~m suprimento 
do juiz, só poderá ser demandada por aquele que não a conce
deu ou por seus herdeiros. 

Art. "240. Pelo casamento, homem e niulher -assumem 
mutuamente a condição de consertes, companheiros e responR 
sáveis pelos encargos da família. - - - _-_-

Parágrafo único. É faculiado aos cónjtÍges acrescer aos 
seus os apelidos do consorte. _ 

Art. 241. As dívidas c_o~traídas por qualquer dos cónju:. 
ges na administração dos bens particulares __ e em benefício 
destes não obrigam os bens comuns. 

•••••••••• & .......... - ................................ ~-:; ....... .,_, __ ~~---: .. .. 

Art. 248. Qualquer que seja o regime de bens, o maridO 
e a mulher podem livremente: 

I -exercer o direito que lhes competir s-opre as pessoas 
-e os bens dos filhos· havidos antes do casamento; 

II-praticar todos os atos de disposição e administração
necessários ao desempenho de sua profissão; 

III - adminiStrar -os bens próprios e deles- dispor; 
IV - desobrigar ou reivindica! oS imóveis qtie- tenham 

sido gravados ou alienados sem sua outorga ou suprimento 
jUaicial; 

V - de~andar a rescisão dos Contratos qe_ fiança ou 
doação realizados sem o consetimento do outro cônjuge; 

VI - reivindicar os bens comuns. móveis ou iinóveis, 
doados ou transferidos pelo outro cônjuge à concubina ou 
ao concubino, ainda que a doação se dissimule em venda 
ou outro contrato. -

Art. 249. As ações fuiidadas n~ IV, V e VI- do artigo 
anterior competem ao cônjuge prejudicado e aOs seus her-
deiros. _ -

Art. 250.- ""No$ ~SOS dõs ngs IV e_ v d_o_,art. '248, fica-
ao terceiro, prejudícado com a_ sentença favorável ao deman
dante, o direito regressivo Contra o- outro cônjuge ou seus 
herdeiros. 

Art. 251. A qualquer dos cônjuges compete a- direção 
e administração do casal, quando o outro: 

I- estiver em lugar r_emoto ou não sabiQo; 
II - estiver em cárcere por mais de dois anos; 

• 
1 'III- fdt']Udicíaltriente declarado interdito. 

ParágrafO úniCo -=--NeStes casos, cabe- aO cônjuge: 
I - administrar os bens comunS; - ---
11 - administrar os bens do .outro cónjuge; 
III -disPor dos particulares e alienar os móveis cOmuns 

e os do outro; 
IV -alienar os imóVi:iiS cOinuns e OS do outro, mediante 

a~torização espe~_al do juiz. 
••• •~"''''' '''''''''"'.''''' ,,, ,, •••·•r>+••••• .,..,.,,~, •• •• ••••• ··~~·•••• •• o·,,., 

.A.rt. .25~.: ._ .. ·,\;.····-···· 1 ;·.-,····:·············~:--~·.~'"""~-·-·::·~·---·--
Parágrafo- único ............................................ ·--:"-' .. _. 
II -dos maiores de sessenta anos ................ : ......... ~ .. . 

Art. 260. O cônjuge que estiver na posse de "bens parti
culares ·do outro cônjuge será para com ele e seus herdeiros 
responsável: 

I- comó USUfrutuário, se o rendimento fói córinim- (arts. 
262, 265, 271, V e 289, II); 

II -como -prm:-u-ra:dor,"se- ii ver rrlaç.da~_t:>-~ expresso ou_ 
tácito", panf oS administrar; - _ - _ 

III-como depositário, -se- não for usufrutuárío nerri rid~ 
ministrad?r · · -- · 

(ar!s. 269, II, e 276). 
A!i·, 263. São excluídos da comu?~ão·: , . - -
IX~ as rou-pas de uso pessoal, as JÓias esponsahCJas da

das antes do casamento pelo cônjuge, os livros e instrumentos 
de profissão e os retratOS di família; 

X- a fiança pr~s.tada pelo marido ou pela mulher sem 
a ·devida outo"rga db réSpecfiVo cônjuge. 

........................................ ~ ............... ~ .•....• ~.-~ ........ . 
Art. 274. A adm"inlstraçáo do patrimôn"io comum com

pete a qualquer dos cônjuges e as dívidas por eles contraídas 
obrigam não só eis bens comuns, Senão ainda, em falta deles, 
os parüculares de ·cada cónjuge, na razão do proveito que 
cada qual houver lucrado . 
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§ I• A anuência é necessária para os atos à ütufo gra- Art. 3• Os capítulos II <dlfdoTítuló ICcto-Üvró( 
tuito que impliquem cessão de uso ou gozo de bens comuns. da Parte Especial do Código CiVil, passam a constituír Capí-

§ 29 Em caso de mãlversação- de bens, o juiz poderá tulo II, com a seguinte epígrafe "Dos Direitos e dos Deveres 
atribuir a administração a apenas utn dos cônjUges. do Marido e da Mulher" . 

................... -.. ~.~···-····•···············"·-;-:_.u-=--.."-··········~- · Art. 49 Estã lei en~a em vigor_ na 9ata_ºe su_a publi-
Art. 277. Ambososcônju!;essãoobrigadosacontribuir cação. - -- _ _ _ -·---·- ______ _ 

para as despesas da família na proporção dos rendimentos Art, 59 Ficam revogados o_ parágrafo único-do art. 36, 
deseutrabalhoedeseusbem,salvoestipulaçãoc:mcontrário o-§ 19 do art. 178, o n9 III do§ 99 do art._178, o n9 _IY. 
no pacto antenupcial (arts. 256 e 312). do art-:-219; os a-ris. 234;'242, 243;-244, 245, 246, 247, 253, 

.......... -.-.......................... " .. ~~ ......... .-~~--~-:-""-.:..·"~-~--·-~-'~--r""' -254,_ o n9 XII do art. 263, o parágrafo único do art. 266, 
Art. 329. A mãe, olt'o pai, que ~ptr~i_!iovas riúpcias, o·árt. 275, -o Capítulo V dó-Título III do Livro I da Parte 

nãoperdeodireitoaterconsigoosfilhos,quesólhespoderão Especial, os§§ ls> e 29_ do art. 455, o_§ 29 do art. 1.538, o 
ser retirados mandando o juiz, provado que um ou.- oUtro art._ 1.548 e o n9 III do art. -1.744 do Código Civil - Lei 
e o respectivo cónjuge não _os tratam_ convi:nieriterii€mie_- (arts~ nli"-3._071, de 19 de janeiro de 1916. 
248, I, e 393). · , - · Cãmara dos Deputados, 23 de novembro de 1993 . 

• • • • • • • ~--·-·-· •• n ••••• -~-------~--~·'o-iiO"-~·. ~. ·-------·~···...,___,. Inocêncio Oliveira. 
Art. 360. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará MENSAGEM N• 144, DE !99o 

sob o pátrio poder do progenitor que o reconhecer e, se ambos 
o reconheceram, sob autoridade do pai e da mãe, salvo se 
o juiz decidir de outro- modo no interesse do menor. 

Art. 380. Durante o casamento, competé o pátrio po
der ao pai e à mãe. Na falta ou impedimento de um dos 
progenitores, passará o outro a exercê-lo çom ex_çlusiVíQade. _ 

Parágrafo único._ Divergindo_os progenitores qllãrltõ-aO 
exercício do pátrio poder, qualquer -~eles_terá o _dj~~ito de 
recorrer ao juiz para solução dã divergência:. -- - --

Excelentíssíinos Sei:::thOfes MembroS -do Corlgres-sõ NãClO~
nal: 

,_Í'f_g_s_.te:çr:n,os do.artigq _fil da.Cº-nstit_uição,-tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado_ de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça_, o anexo projeto de lei que dispõe sobre 
a capacidade jurídica da mulher, mediante alter(lçôes na Lei 
-de Introdução a_o Código CiVil e no Código Civil. -

Btasfiia, 23 de feyereiro de 1990.- José Sarney. 
............ ~h·---·--···~---- ... -..~ . ..-.~--·~•-t:·•~"""'"··~·-··-·~:.-.-~.....;.....,...~"· _EM N 9 CKl046 
Art. 383. Na ausênCiã._de reCOnhecimento ou-incapa~--

cidade de exercício do pátrio poder por ambos os_ genitores, 
ficará o menor sob tutela. 

Art. 385~- O pai e a mãe sãO os- ádmiriistfcidái-is--le-gã.is 
dos bens dos filhos que se achem sob seu pátrío poder, salvo 
o disposto no art. 225. - · 

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

Bt::asília~ 20 de feverçiro de 1990 

Excelentíssimo Senhor P~éSidente da República: 
- Tenho a honra de submeter à elevada considerasão de 

Vossa Excelência o incluso anteprcijeto de lei que tem por 
objetivo alterar o Có_digo Civil no direito de família e das 
sucessões, dele eliminando velharias ultrapassadas e, hoje, 
intoleráveis e in.toleradas pela ~()CÍedade modero_~,_ _ _ __ _ 

Art. 393. A mae; ou--o par; cJ."ue ·cOntfâi" riovas iiúj)ciaS --ViSa o allteprojet6 a dar concreção aos novos comandos 
não perde, quanto aos filhos de leito anterior, o direito ·aO da C_arta Pol(tica de 1988, que alterou, no direito fundamental, 
pátrio poder, exerce-ndo-o sem qualquer interferência do novo a d_isciplinajüiidica do relacionamento entre mulher e marido, 
cônjuge. entre pais e filhos, estendendo a proteção da lei às uniões 

............ ~····~.,.·····~·····················~····--=-·~···················· .. fot:_'t-_4o. gtSamento e, no casamento, igualando as responsabi
Art. 407. O -direito de nomear tutor coriiPete a qual- lidades, deveres e direitos entre o homem e a mulher. 

quer dos genitores e, na sua falta; a quãlquer dos avós, _ ___ Cumpre, inicialme"nte, esclarecêr qu-e esta matéi.-la foi par-
Parágrafo único. A nomeação deve _constar ~e testa- ci~lfuenh: tratada no Projeto de Lei n9 2.022189, ofei-eciclo 

menta ou de_qualquer outro documento autêntico. à Câmara dos Deputados pela nobre Deputada Irma Passoni, 
............................... -........................ uu•·~--··-· · com base em excelente trabalho sobre a capacidade jurídica 

Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incum-: 
be a ...,_tutela aos parentes do menor, por esta ordem: 

da mulher, elaborado_ pelas Doutoras Florisa Verucci e Silvia 
Pimentel, depois de amplos debates, inclusive no Congresso 
Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica. / i·=·~~~-~~Ó;;"'""'"··.,·-·· .. "'"····-···""·····•····-....... ··"""~""'~ ... ., Aquele projeto, porém, não foi suficientemente abran-

i., II- aos colaterais. gente, embora seguro naquilo que v_ersou. 
· Parágrafo único: Se não houver conseitso, o juiz esco~ Nosso momen~q his~órico reclama ainda mais e, precisa-

lherá o mais apto a exercer a tutela, em beittfício do menOr. mente a este apelo social, o presente anteprojeto procura 
···············--················~·~·u•n•····---"'~···~-......... -.,. ......... .....,...__"""-.- atender, tendo tido o cuidado de incorporar todo o trabalho 
Art. 414. Podem escusar~se da tutela os que compro- da ilustre Deputada Irma Passoni. 

var..em incapacidade física, afetiva e financefrá.. Até.1962, a mulher casada era considerada relativamente 
········-·····~-·-· ·-·-··········---.. ·····~··~·---~----~---~··kk~-·---··-_·-:-- in~paz, Sl:J.bm~tid~_ ao mesll!O_regime jurídico dispensado aos 
Art. 454. O cônjUge -não· sepãi"àdO-jiiâiciafmente é, de pródigos interditados, aos silvícÕlas e aos maiores de dezesseis 

direito, o curador do outro, quando inteidito; ria falta do e menores de vinte e um anos. A viúv~. que contraísse novas 
cônjuge, os pais do curatelado.; na falta do_$ pais, o parente núpcias, perdia o pátrio poder sobre os filhos havidos no 
mais próximo. · · · ·· · · -· · · casamento anterior. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas mencionadas, Em 1962, foi editada a Lei n9 4.121, de 27 de agosto, 
compete ao juiz a -escolha do curador." conhecida como "Estatuto da Mulher Casada", resultante de 

.............................................. "~-~·-•N•...-•·~·"'· .. ~ ........... ~.-~· vários estudos e reinvidicações_sustentadas pela doutrina, en-
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tre os quais a obra genial do nosso mestre ,Vicente Ráo .$obre 
o direito d8. DlUiher, que antecedeu até mesmo a reforma 
da lei francesa de 1947. ~ ~ · ~~-·~~~ ~~ ~ -

O Estatuto foi, à época, um segünãO e·stágio na evolUÇão· 
das relações entre os cônjugeS, como bem observOu Ô.Prof. 
João Batista Vilela. 

Mas não completou a limpeza da obsolência jurídica vol
tada contra a mulher, tal como o seu defloramento, ignorado 
pelo marido, ser considerado erro essencial quanto à pessoa; 
ou ainda o permissívo ridículo do artigo 1.744, III, que autoriza 
o pai a deserdar a filha "desonesta" que vivam~ casa paterna, 
disposições de direito põsitlvO quê contiDuarrl em pleno vígor' 
para insuportável constrangimento dos brasileiros e bras_ileiras 
que deles se envergonham. 

A Lei do Divórcio- Lei ~n, 6:515, de 26::i:i-71- resulc 
tante da heróica jornada juspolítica -do Se_nador Nelson car
neiro, trouxe igualmente aVançOs Cónsldedveis nesta matéria, 
mas ainda não ousou o-quanto devia e o-quanto reclamava 
a sociedade brasileira. -

Registre-se que, na época;Vossa Excelência era Seiiido"f 
e apresentou projeto- mais ~vançado, objeti~7ando alterações 
maiores no direito de_ família, sobretudo para a eliminação 
do divórcio-sanção ·e· da desigualdade jurídica no traütméõ.to · 
dos filhos qualificados como legítimos e ilegítimos, e- eStes 
como naturais, adulterinos e incestuosoS-ou· espúrios.-

No ano passado, a Lei n" 7 .841, de 18 de outubro, resul
tante de projeto do próprio Senador Nels_on Carneir9, veio 
corrigir aquelas aberrações e, quando o autógrafo subiu à 
sanção, no Ministério da Justiça proferi o seguinte despaCho: 

A Constituição de 1988 (art. 226, § 6') eliminou 
do direito brasileiro a odiosa figura do divórcio-sanção~ 
velharia concebida contra a honra das pessoas e que 
servia para provocar litígios .. simulados ou acusações 
contra o cônjuge "culpado,. em detrimentg da ha~.:mo- _ 
nia que se deseja entre os divorciados, sobretUdo os -
que tenham filho. Foi o divórcio-sanção uma das mais 
lamentáveis teratologias juríçl_iCa:; de nosspJ_$éqdq. ~ __ 

A discriminação-contra filhos nela mafs é pernlitida 
por expressa disposiÇão constitudoóal contida riO" § 6~ 
do artigo 227 da Carta Política, que, porísto, já r~vogOu
o artigo 358 do Código ·çivil. A _revogação pela lei 
é despicienda.- Tefá, poréffi, efeito didático para a po
pulação não obrigada a saber que a lei antiga é revogada 
pelo princípio da não recepção. 

A matéria de méritO (divórcio-:sanção.-e filiaç~o _ 
incestuosa) foi objcto de longo debate que, na époc~. 
do projeto da Lei n' 6.515/77, com() Simples advogado 
travei com o próprio Senador Nelson Carneiro através 
de artigos no Jornal do Brasil, no ano de 1977. Confi
ra-se meu livro "Divórcio à Brasilei"r3". ed. de 1978. 

Atento, porém,-· à realidade social de nosso País, 
o Senador Nelson Carneiro, Verificando que o p-rojetn
da nova ConstituiÇão elimiilãva aqUelas du_as velhas 
figuras jUrídicas, apresentou em 13 de setenibro pe 
1988 o seu projeto de lei em sintonüf êdlh ··a futura 
Constituição, promulgada alguns cliãS depoiS, istO é, 
a 5 de outubro seguinte._ _ _ _ 

Em conseqüênCia, o projeto harrrl6niza-se com a 
nova ordem ccrnstitucíonal e com as idéi"ã.s CJ.üe defe-ndi 
naquele ano, inspirado nas moderna§ doutrinas de di
reito e na defesa delas que, perante o Senado Federal, 

Jói bJilhantemen_te sustêntada pelo então Senador José 
_. ~a~~~y !.que chegou a apre-sentar projeto d_e lei de divór

cio el_~naíiâo o-di'!.ór~io-·sartç~~e á-~iscriminaç·~o en
tre filhos. 

R~uniu-nos agora o destino, doze anos depois, 
em torno tlo mesmo tema e desta vez inteiramente 
harmonizados: o então Senador José Sarney na Presi
dência. da República; o senadOr'" Nelson Carneiro, ôa 
Presidência do Senãdo; e aquele inlpertiriente- advo-
gado, no Ministério da ,Justiça. _ .-
- . ~Quis ahist~ri*·que-o Preside1.1te Sarney saneio-

. ···nasse a Lei que dá concreção aos seus ídeais, resultante 
de projeto do Senador Nelson Carneiro que, ern gesto 
de grande~a. convenceu-se deles, redigindo a norma 
concretizadora. 

E caberá a mim a ventura de re_ferendar a Lei 
sancionada. 

Com o presente anteprojeto temos a oportunidade de 
propor ao Congresso Nacional a limpeza total das_ incríveis 
imperfeições, ainda vigentes no Código Civil, relativaS à mu
lher. 

A matéria aqui tratada resultou igualmente do aproveita
mento dos estudos das Doutoras Florisa Verucci e Silvia Pí-
mentel, a primeira exercendo hoje as funções de Consultora 
da República, estudos es~s enriquecidos com_ sugestões de 
Regina Beatriz Papa dos Santos, Georgette Naso, Prof. João 
Batista Vilela, José Osório -de Azevedo Jr., Tereza Aurora 
Lopes, Lamartine Córieia de OliVe1ia. - -

No âmbito do M;Jnjstério da Justiça, o trabalho mereceu 
extrema atenção da SEAL e eu próprio fiz questão de lhe 
dar a redação final obedecendq,_ ~lémda técnica legislativa, 
aos novos comandos constitucionais, posto que reputo esta 
matéria'de suma importâ-nCia e-SObre ela preocupadamente 
me debrucei durante trinta anos de advocacia. 

N~o_.se -pode, -~enhor PresideOte, .~sp~rar pela votação 
fi~al do projeto do_ Novo Cóaigo Civil, que se encontra no 
S~p~9P~ : ~ ' . --. ' ,-. . - . . . 

A reforma é urgente. Estamos atrasados qua-se _oitenta 
anos e o País não pode mais conviver com dispositivos jurídicos 

- inju~tOS, ·ob~Q!~i<i~?. ~eratológico_s ~tão despropositais que che
gam a Sei" ,absolutamente ridículos. 

Aliás, Senhor Presidente, o projeto do Novo Código Civil 
já está ultrãpãSsado pela nova Constitui9ão _el!l ~á!ios .tí.tu~os. 

Aprovado pela Câmara dos Deputados, na legislatura 
passada, não mereceu qualquer discussão em profundidade. 
Deu-se a aprovação por aCordo de lideranças e lá se foi -para 
o Senado o estatuto da cidadania sem qualquer debate pelos 
representantes dos cidadãos. _ 

-A Constituição de 1988, no D-ireitO de farri:1iia, obrigações, 
propriedade, registras públicos, sucessão etc., atropelou o 
projeto do Código, que fatalmente terá de sofrer revisão total, 
d~~-~~~a, refletida e co~plexa. __ 

Não pode a sociedade brâsileirâ. esperar por ele. 
Cumpre reformar-se irnediatameiÍte a obra de Clóvis Be

vilaqua no Direito de. família, sobretudo naquilo em que prati
camente já houve derrogação pelo desuso e pelo desprero 
dos brasileiros. - . 

Esta· .pfo-Posi_a_, entre inuítas outras e outras inovaÇões, 
sugere: 

a) revogação do instituto da chefia da sociedade conjugal, 
com todos seus corolários, ou sej~: 
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- eqüidade entre o marido e a mulher na administração 
dos bens do casal e dos filihos; 

- liberdade de escolha de domicíliO, sem prevalência 
do imperativo do marido, incluída a liberdade de se ausentar 
do domicílio; 

-liberdade ampla de escolha do nome da família, poden
do a mulher adotar ou não o nome do marido, assim como 
este também poderá adotar o nome da família da mulher; 

- equiparação plena no exercício do pátrio poder; 
b) alteração da terminologia de "pátrio poder" para "au

toridade parental''; à semelhança do Direito moderno francês, 
inspirada na realidade das relaçõe_s entre pai, mãe e filhos 
na sociedade de hoje, onde não cabe, mais a idéia de posse 
e poder, mas sim a de função e responsabilidade; 

c) eliminação de dispositivos ultrapassados pela evolução 
da condição de mulher, que se tomaram injuriosos à sua digni
dade, tais como os artigos 178, 219 e 1.744, III1 _refer~ntes 
ao erro essencial de pessoa e à deserdação; 

d) eliminação do instituto do regime dotai de bens, já 
há muitO em desuso. 

Renovo a Vossa Excelência protestos de profundo respei
to. - J. Saulo Ramos, Ministro de Estãdo da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

..... -~--------------···-····-·········· 
Titulo II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Capitulo I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS. 
, , , ~•-•--•-•, ,, , ••• • ~· Co••, ~~-•• •nH••••~•••·-···--~·~··--•••~~··••~•-~•--••--~··-

Art, 5" Tod_os_ ·são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros ·residentes no País a inviOlabilid:;tde do. direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à _segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: - -
.,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,ro,.,.,.,,,,,,.,,,,.,,,,.,.,,.,,,._,.~u.,.,.,,-.,,,.,,. 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida 
em lei, desde que trabalhada pela famfiia, não será objeto 
de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar 
o seu des_envolvimento. 

DECRETO-LE M' 4.657, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRA
SILEIRO 

Art 7~' A lei do país em que for domiciliada a pessoas 
determina as r~gras sobre o começo e o fim da personalidade, 
o nome, a capâcidade c os direitos de família. 

§ 7? Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe 
de farotlia estende-se ao outro cônjuge e-aos fifhOs não emanci
pados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. 

CÓDIGO CIVIL 
LEI N' 3.071 -DE 1' DE JANEIRO DE 1916 

LIVRO I -DAS PESSOAS 
TÍTULO I- DA DIVISÃO DAS PESSOAS 

CAPÍTULO 1- DAS PESSOAS NATURAIS 

Art. 99 Aos vinte e um anos completos acaba a menori
dade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da 
vida civil. 

§ }9 Cessará, para os menores, a inca.pacidade: 
I - Por concessão do pai, ou, se for morto, da mãe, 

e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito 
anos cumpridos. 

TÍTULO II- DO DOMICÍLIO CIVIL 

Art. 36. Os incapazes têm- por domicíliO o -dos seus re
presentantes. 

Parágrafo único. A mulher casada tem por domicílío 
o do marido, salvo se estiver desquitada (art. 315), ou lhe 
competir a: admínistração do casal ( art. 251). 

LIVRO II -DOS BENS 
TÍTULO ÚNICO- DAS DIFERENTES CLASSES DE 

BENS 

CAPITULO V- DO BEM DE FAMÍLIA 

Art. 70. Ê permitido aos chefes de família destinar um 
prédio para domiCI1io desta, com a cláusula de ficar isento 
de execução por dívidas, salvo as que provierem de impostos 
relativos ao mesmo prédio. 

Art. 71. Para o exercício desse direito é necessário que 
os instituidores nato da instituição não tenham dívidas _cujo 

- pagamento possa por ele ser prejudica~o. _ 
Parágrafo único. A isenção se refere a dívidas poste

riores aõ ato, e nãb"ã:s anteriores-; se se\rerificar que a solução 
destas se tornou inexeqüível em virtude do ato da instituição. 

Art. 72. O prédio, nas-condições acíma ditas, nãO pode
rá ter outro destino, ·ou ser alienado, sem o consentimento 
dos interessados e dos seus representantes legais. 

Art. 73. A instituição devera constar de escritura públi
ca-transcrita no registro de imóveis e publicada n_a imprensa 
local e, na falta desta, na da Capital do Estado. 

LIVRO .. UI- DOS FATOS JURÍDICOS 

. TÍTULO III- DA P]l.ESCRIÇÃO 

......... -. ....... ;.~ ............................... .-......... ~;.; . .-............ . 
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CAPÍTULO II -DAS CAUSAS QUE IMPEDEM OU 
SUSPENDEM A PRESCRIÇÃO 

Art. 168. Não ocorre a prescrição: 
I- Entre cônjuges, na constância do_matrimônio. 
II -Entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio 

poder. 
................................................ ~ ••••....• ·~~..-."""""=·· ...... •••··· 

CAPÍTULO IV- DOS PRAZOS DA PRES"CRIÇÃO 
............................................... --~--.. -.. -.-.-.....-.; .. ~ ... ,;. •. , ... ~ ---··· ·• .. 

Art. 178. Prescreve: 
§ 19 Em dez dias, contados do casamento, a ação qq 

marido para anular o matrimónio contrafdo com -mulher já 
deflorada (arts. 218,219, n' IV e 220). 
••••••••••••••••••••••••••o.ou••••••••••••••••••••••••"-~......_.,..,.,,,.,,,,~,.;:i>,,,,.._. 

§ 49 Em três meses: 
> > > 0 O O> O o>>>>~ oooo > ><h>oooo <>o O o O o> O' O O o o o o>J-H>~ o o ,lo:......---··--~-- O ~--.'o 

II - A ação do pai, tutor ou curador para anular o 
casamento do filho, pupilo, ou curatelado, contraído sem o 
consentimento daqueles, nem o ~eu suprimento pelo juiz, con
tado o prazo do dia em que tiverem ciência do casamento 
(arts. 180, n' III, 183, n' XI, 209 e 213). 
oooo •ooooo oooooooooooooooooooooouo••=•Ooooooooo"oo~ooo~~~UoooO~o•ôoOooooooOO .. 

§ 69 Em um ano: 
• • • • • • • • • • •• •• • • • • ~ •• , • •• • • •• •• • o • • • • •• ••' ·~•• • • • •••• ••"~•••• •;. • "·..;·.;-,-~•"-•~;n ~-.--

III - A ação do filho, para desobrigar e reivindicar os 
imóveis de sua propriedade, alienados ou gravados pelo pai 
fora dos casos expressamente legais; contado o prazo do dia 
em que chegar à maioridade (arts. 386 e 88, n' !). 

IV- A ação dos herdeiros do filho, no caso do número 
anterior, contando-se o prazo do dia do falecimento, se o 
filho morreu menor, e bem assim a de seu representante legal, 
se o pai decaiu do pátrio poder, correndo o prazo da data 
em que houver decaído (arts. 386 e 388, n'' H e III). 
............... •"'"'-···-~~-·-···· ... ·" ................•. ··~-·· ...... ' .... -~-~- '--.:-

§ 79 Em dois anos: 
..................•.......................... · ....... _.: . .:.::::..~.-~: ......... . 

VII - A ação- do marido ou dos seus herdeiros, para 
anular a tos da mulher. praticados sem o seu consentimento, 
ou sem o suprimento do juiz. Contado o prazo do dia em 
que se dissolver a sociedade conjugal (arts. 252 e- 315). 
..................................... · .................. .-Joi..;_,..i:":. .... t-·-·····"'"···· 

§ 99 Em quatro anos: 
I - Contados da dissolução da sociedade conjugal, a 

ação da mulher para: 
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando 

o marido os gravou, ou alienou sem a qutÇ>rg_a uxória,_ ou 
suprimento dela pelo juiz arts. (235 e 237); 

b) anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo 
marido fora dos casos legais (arts. 235, n• III e IV, e 236); 

c) reaver do marido o dote ( art. 300), ou os outros bens 
seus confiados à administração marital (arts. 233, n"' IT, 263, 
n" VIII e IX, 269 e 289, n' I, 300 e 311, n' III). 

II- A ação dos herdeiros da mulher nos casos das letras 
a, b e c do número anterior, quando ela faleceu, sem propor 
a que ali se lhe assegura; contado o prazo âa data do faleci
mento (arts. 239, 295, n' II, 300 e 311, n' III). 

III -A ação da mulher ou seus herdeiros para desobrigar 
ou reivindicar os bens dotais alienados ou gravados pelo mari
do; contado o prazo da dissolução da sociedade conjugal (arts. 
293 a 296). 

"" ••• •••••• • •• ••• ••••••••••••••••• ,,,,-,,, •• • • ,,,,.-.....-........ ·,-,-,-.-, ''""'•o-'•••~•••ooo 

PARTE ESPECIÁL-
LIVRO I- DO DIREITO DE FAMÍLIA 

TITULO I -DO CASAMENTO 

•" --~~· • •" "•••~~~·H~, õ ••••~• •••••'>••'-"""" • ... ~ """" •• -.. .- • ~ .. "; ;, "" •" • 

CAPÍTULO II_: DOS IMPEDÍMENTOS 

.. Art.183. Não podem casar (arts. 207 e 209) 
.... _._, ...................... --~·· ... ·····-·· .. : ... ;. ..... -·· ....... :. ..... .-....... ~.-

VII - O cônjuge adúltero coni· 6 seu co·réu, por tal 
condenado. 
•••••••••••••••• .-.......................... ; ••• ' •••••••• ~ •• ct-;-·. ~- ;.-•• :. ••• :;-....... .. _ :-~1 -, Q~ sujeÍfos ao pátrio poder, tutela, ou c-Úratela, 
etfcillãõto -nãO obtiverem, ou lhes não for suprido o consenti· 
mente. do pai, tutor, 9u curador (art. 212). 

XII - As mulheres menores de 16 anos e os homens 
menores de 18. 
.................... -.... ·~. '""· .. ········ ·····-··-·--···· .. ~--"-~-·- .~ ...• -~··· ... 

Art. 186. Discordando eles entre si, preValecerá a Von
tade paterna, ou, sendo o casal separado, divorciado ou tiver 
sido seu casamento anul~4o, a vontade do cônjuge, com quem 
estiverem os filhos. 

. P_arág~afo único. S_endp, porém, ilegítimos· os pais, bas
tará o consentimento do que houver reconhecido o menor, 
ou se este não for reconhecido, o consentimento materno. 
0 00 H O O O O 00 ·-·~-- 0000 o o< 0 00 00 O>A O •• 0' 0 00 o' o .... -. 00 ~- ' ... 00 Ooooo•o'-•--,'~ ~- .. 0 ·-~·O 

CAPÍTULO VI - DO CASAMENTO NULO. E ANULÁ
VEL 

• • • • '" ro • ~· • "" "''-"'"'"'"'-,-.~ .. .--c• .. -'-•'-•• .. ; •• ·.--; ...... .-.~.~·..-..-.... ...-~ • .-.~,; 

Art. 213. A anulação do casamento da menor de dezes
seis anos ou do menor de dezoito será requerida: 

I- Pelo próprio cônjuge menor. 
r~ II ...,..-Pelos seus representantes legais . 

III- Pelas pessoas designadas no art. 190, naquela mes
ma ordem. 
... ·-· ...................... ··-···· ... -..; .... ·-···"--.4 ··-~---- ....... ~ ... ; .. -... ~ : .. 

_- ·- Art. 214. Podem, entretanto, casar-se os referidos me
nores para evitar a imposição-ou o cumprimento da perlã 
crimimil. 

Parágrafo úniCo. Em tal caso o juiz poderá ordenar a 
separação de corpos; - -
................... ~·-·--·~·-·~-----···-··----------- .............. --.\~.-... ·.: ..... :.-.. -

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa' 
do outro cônjuge; 
"• • • •" "'" •---áoO •••••••-•-n• "• "-•-• .- • •J• oo • ••• .-.. ~Ji ...... •••••;."...~. ••• .. • • • 

IV- O defloramento da mulher, ignorado pelo marido. 
• • •• • •• ,,..-, •'' ••--•••~"·•~•••.-.••••~•·~--;~,,,, •' •••••••••••••f;t{_,, • '""'""'*n• 

Art. 224. Concedida a separação, a mu,rher poderá pe
dir os alimentos proviSionais, que lhe serãÓ aibitrados, na 
forma do art. 400. 
. ...... -...... -'-~-- '--' .... ~- .. -~' .. -.-...... .- .-.;::.-.;_;:~. ""'"-.............. -.--. .. " ...... -...... . 
TÍTULO II - DOS EFEITOS JURíDICOS DO CASA

MENTO 

·································=~~-·-· .. h··········~·······--··.....:--.. -~---
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CAPÍTULO II-DOS DIREITOS E DEVERES-DO MA
RIDO 

Art. 233. O _marido é o chefe da sociedade conjugal, 
função que exerce com a colaboração da mulher. no interesse 
comum do casal e dos fllhos (arts. 240, 247 e 251). 

Compete-lhe: · ·· 
I - A representação legal da famOia. 
II - A administração dos bens comuns e dos particulares 

da mulher que ao marido incumbir administrar, em_ virtude 
do regime matrimonial adotado, ou de pã.cto antenupcial (arts. 
178, § 9', n'l, c, 274, 289, n' I e 311). · 

III -O direito de fixar o domicüio da família ressalvada 
a possibilidade de recorrer a mulher ao Juiz, no caso de delibe
ração que a prejudique. 

IV- Prover a manutenção da família, guardadas as dispo
sições dos arts. 275 e 277. 

Art. 234. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para 
o marido, quando ela abandona sem justo motivo a habiltação 
conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiZ pode, 
segundo as circunstâncias, ordenar, em-pro-Veito do marido 
e dos filhos, o seqüestrõ temporário de parte dos rendimentos 
particulares_ da mulher. 

Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da 
mulher, qualquer que seja o regime de bens: 

I - Alienar, hipotecar ou gravar de ônus real os bens 
imóveis, ou direitos reais sobre imóveis alheios (arts. 178, 
§ 9•, n' I, a, 237, 276 e 293). · · 

II - Pleitear, como autor ou réu, acerca -desses bens 
e direitos. 

III -Prestar fiança (arts. 178, § 9', n' I, b, e 263, n' 
X). 

IV - Fazer doação, não sendo remuneratória ou de pe
queno valor, com os bens ou rendimentos comuns (art. 1~, 
§ 9', I, b). (13) 

Art. 236. V-alerão, porém, os_ dotes ou doações nupciais 
feitas às filhas e as doações feitas aos filhos por ocasião de 
se casarem, ou estabelecerem economia separada (art. 313). 

Art. 237. Cabe ao juii-suprir 3 outorga da mulher, 
quando esta a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impos
sível dá-la (arts. 235, 238 e 39). 

Art. 238. O suprimento judicial da outorga autoriza o 
ato do marido, mas não obriga os bens próprios da mulher 
(arts. 255, 219,274 e 275). 

Art. 239. Anulação dos atos do marido praticados ·sem 
outorga da mulher, ou sem suprimento -do juiz, só poderá 
ser demandada por ela, ou seus herdeiros (art. 178, § 9~, 
n' I, a, e n' II). 

CAPÍTULO III- DOS DIREITOS E DEVERES DA MU
LHER 

Art. 240. A mulher~ com O casalilento, assume a condi
ção de companheira, consorte e colabordora do marido nos 
encargos de fam.Hia, cumprindo-lhe velar pela direção material 
e moral desta. 

Parágrafo único. A mulher poderà acrescer aos seus 
os apelidos do marido. 

Art. 241. Se o regime de bens não for o da comunhão 
universal, o marido recobrara da mulher as despesas, que 
com a defesa dos bens e direitos particulares desta houver 
feito. 

Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do mari
do (art. 251): 

I -Praticar atos que este nãO poderia sem consentimento 
da mulher (art. 235). · 

II -Alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de eu 
domínio particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 
263, n''I, III e VIII, 269, 275 e 310). 

III - Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de 
outrem. 

IV- Contrair obrigações que possam importar em alhea
ção de bens do casal. 

Art. 243. A autorização do marido pode ser geral ou 
especial, mas deve constar de instrumento público ou parti~ 
cular previamente autenticado. 

Art. 244. Esta autorização é revogável atodo o tempo, 
respeitados os direitos de terceiros e os efeitos necessários 
dos atas iniciados. 

Art. 245. A autorização marital pode suprir-Se judicial
mente: 

I-Nos casos do art. 242, n~. I a V. 
II -Nos casos do art. 242, n• VII e VIII, se o marido 

não ministrar os meios de subsistênCia à mulher e aos filhos. 
Parágrafo único. O suprimenfo judiciai dã autorização 

valida os atos da mulher, mas não obrigados bens próprios 
do marido. 

Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, dis
tinta da do marido terá direito de praticar todos os atas ineren
tes ao s~u exercício e â sua defesa. O produto do seu trabalho 
assim auferido, e os bens com ele adquiridos, constituem, 
§_alvo estipulação diversa em pacto antenupcial, bens reserva
dos, dos __ quais poderá dispor livremente com observância, 
porém, dO preceituado na parte final do art. 240 e nos n«5

• 

II e III, do art. 242. · 
Parágrafo único. Não responde, o produto do trabalho 

çla mulher, nem os bens a que se refere este artigo, pelas 
dívidas do marido, exceto as contraídas em benefício da fa
mília. 

Art. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo _marido: 

I-Para a comprei-, -ainda a crédito, das coisaS necessárias 
à ecOnomia doméstica. 

II-Para obter, por empréstimo, as quantiaS que-a-aquisi
ção dessas coisas possa exigir. 

III - Para contrair as obrigações concernentes à indús
tria, ou profissão que exercer com autorização do marido, 
?U supri~ento do juiz. -- -

Parágrafo único. Considerar-se-á sempre autorizada pe
lo marido a mulher, que ocupar cargo público, ou, por mais 
de seis meses, se entregar a profissão exercida fora do lar 
conjugal. 

Art. 248. A mulher casada pode livremente: 

I - Exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas 
e os bens dos filhos do leito anterior (art. 393). 

II - Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que 
o marido tenha gravado ou alegado sem sua outorga ou supri
mento do juiz (art. 235, n' 1). 

III - Anular as fianças ou doações feitas pelo marido 
com infração do disposto nos n~ III e IV do art. 235. 

IV - Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, 
doados ou transferidos pelo marido à concubina (art. 1.177). 

Parágrafo único. Este direito prevalece, esteja ou não 
a mulhef ein companhia do marido, e ainda que a doação 
se dissimule em venda ou outro contrato. 
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V - DispOr doS- bens adquiridos na conformidade do 
número anterior e de quaisquer outros que possua, livres da 
administração do marido, não sendo imóveis. 

VI- Promover os meios assecuratório·s e as ações que, 
em razão do dote ou de outros bens seus sujeitos à adminis
tração do marido, contra este lhe competirem. 

VII - Praticar quaisquer outros atos não vedados por 
lei. 

VIII -Propor a separação judicial e o div6i'dó. 
Art. 249. As ações fundadas nos n'' II, III, IV e VI 

do artigo antecedente competem à mulher e aos seus her
deiros. 

Art. 250. Salvo o caso do n• IV do art. 248, fica ao 
terceiro, prejudicado com a sentença fãvor-ávefà mulher, o 
direit<:> regressivo contra o marido ou seus herdeiros. 

Art. 251 À mulher compete a direção e administração 
do casal, quando o marido: 

I- estiver em lugar remoto, ou não sabido e; 
II- estiver em cárcece por mais d_~e dois anos e_; 
III -For judicialmente declarado interdito. 
Parágrafo único- Nestes casos, cabe à mUlher: 
I -administrar os bens cnmuns; 
II- dispor dos particulares e alienar os móveis comuns 

e os do marido; 
III- administrar os do marido; 
IV- Alienar os imóveis comuns e oS dó-marido mediante 

autorização especial do juiz. _ 
Art. 252. A falta não suprida pelo juiz- dC autoriz3.ção 

do marido, quando necessária (art. 242), invalidará o ato 
da mulher, podendo esta nulidade ser alegada pelo outro côn
juge, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. 

Parági"afo único. A ratificaçãO do_ ffi<).~ido, provada por 
instrumento público ou particular autenticado, revalida o ato. 

Art. 253. Os atos da mulher autorizados pelo marido 
obrigam todos os bens do casal, se o regime matrimonial 
for o da comunhão, e somente os particulares dela, se outro 
for o regime c o marido não assumir conjuntamente a respon
sabilidade do ato. 

.Art. 254. Qualquer que seja o reglnie do casamento, 
os bens de ambos os cônjuges ficam obJ;igados igualmente 
pelos atos que a mulher praticar na conformidade do art. 
247. 

Art. 255. A. anulação dos atas de um cônjuge por fafú 
da outorga indispensável do outro, importa ficar o primeiro 
obrigado pela importância da vantagem, que do ato anulado 
lhe haja advindo, a ele, ao consorte ou ao casal. _ 

Parágrafo único. Quando o cônjuge responsável pelo ato 
anulado não tiver bens particulares que bastem, o dano aos 
terceiros de boa fé se comporá pelos ben~ comuns, na razão_ 
do proveito que lucrar o casal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~- .... ~- ....... ········-·- .. ·--~~- .... ..--;.;··~··· -~·-· .. ..-..--... -~-~ 

TÍTULO III-DO REGIME DOS BENS ENTRE OS CÓN' 
JUGES 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÓES GERAIS 

Art. 258. Não hãvendo convenção, ou sendo nula, vigo
rará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comu
nhão parcial. 

Parágrafo único. É porém, obrigatório o da separação 
de bens no casamento: 

I- das pessoas que o celebrarem com infração do esta
tuído no art. 183, n•'. XI a XVI (art. 216). 

II- do l!laior de sessenta e da maior de cinqü~nt~ anos; 
.......................................... -................ ; .. ·.~ .. ; ......... ~······ 

Art. 260. O marido, gue estiver na posse de bens parti
culares da mulher, será para com ela e seus herdeiros respon
sável: 

I- como usufrutuário, se o rendimento for Comum (arts. 
262, 265, 271, n' V e 289, n' II); 

II -como procurador, se tiver mandato, expresso ou 
tácito, para os admiriistrar ( art. 311); 

III- como depositário, se não for usufrutuário, nem ad
ministrador (arts. 269, n' II, 276 e 310). 

CAPÍTULO II DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVER
SAL 

............... ·········· ................ -............... ; ....... ;~.~-.-...... ." ... .. 
Art. 263 S~o excluídos da comUnhão: 

................................... , ................ _ ................. · .. -.. ; ..... · 
X- A fiança prestada p~lo marido sem outorga da mu

lher (arts. 178, § 9•, n• I, b e 235, n• Iii). 

XII- Os bens reservados (art. 246, parágrafo único). 

Art. 266.. Na constânciá da sociedade conjugal, a pro
priedade e posse dos bens é comum. 

Parágrafo único. A mulher, porém, só os administrará 
por autorização do marido, ou nos casos_ do art. 248, n"' V, 
e arl. 251. (8) 

. :_· .. ·Art:. iiS ~ .. ·~. ~Pii~á~~i. ;·cii~~~~~ã~· d~-~~i~~~~~~~~d~~;~ 
às dívidas contraídas pela mulher, nos casos em que os seus 
atos são autorizados pelO marido, se presumem sê-los, ou 
escusam autorização (arts. 242 a 244,247, 248 e 233, ri' V). 

C:Ai>í1-ui:o-íii·:::..·oõR.E'c3iMÊ.i:i.:\.êoM'üN'HÃo'PÃ."R-
ciAL 

• ~• • '" "_• • ', .• • • • •:r"•• • • •• ,-..-• .- • • • -.-. • .-.-.-. • • ; • • • • •• • • • • ;. ~;-. • -. • • • •' ~-··-: .-~:_;,;..! .. _ 

Art. 274. A-administra_ção dos bens do casal compete 
ao marido, e as dívidas por este contraídas obrigam, não só 
os bens comuns, senão ainda, em falta destes, os particulares 
de um e outro cônjuge, na razão do proveito que cada qual 
houver lucrado. 

····c'APirui·a·iv·:::.'I:io'R'iciiME.o.:\.sà.:\R'.:\ÇÃo ... 

··· ···Art:· ·in~·r·A·~~ih~~·é~~·brig~d·~-~-·~~~~rii;~i;;~;~-~~-d~~~ 
pesas do casal com os rendimentos de seus bens, na proporção 
de seu valor, relativamente ao dos do marido, salvo estipu
lação ~m contrário no contrato antenupcial (arts. 256 e 312) . 

. CAPÍTULO V- DOREGIME DOTAL 

Seção I - Da Constituição do Dote 

Art. 278. É da essência do regime dotai descreverem-se 
e estimarem-se cada um de per si, na escritura antenupcial 
(art. 256), os bens, que constituem o dote, com expressa decla
ração de Que a este regime ficam sujeitos. 

Art. 279. O dote pode ser constituído pela própria nuM 
bente, por qualquer dos seus ascendentes, our por outrem. 

Parágrafo único. Na celebração do contrato intervirão 
sempre, em pessoa, ou por procurador, todos os interessados. 
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Art. 280. O dote _pode compreender, no todo, ou em 
parte, os bens presentes e futuros da mulher. 

Parágrafo único. Os b6ns futuros, pofém, só se conside
ram compreendidos no dote, quanto, adquirídos por título 
gratuito, assim for declarado em cláusula expressa do_ pacto 
antenupcial. 

Art. 281. Não é lícito aos casados aumentar o dote. 
Art. 282. O dote constituído por estranhos durante o ma

trimónio rião altera, quando aos outros bens, o regime presta
belecido. 

Art. 283. É licito estipular na escritura 3.ntenupclal a re
versão do dote ao dotador, dissolvida a sociedade conjugal. 

Art. _284. Se o dote for prometido pelos pais conjunta
mente, sem declaração da parte com que um e outro contri
buem, entende-se que cada um se obrigou por metade. 

Art. 285. Quando o dote for _constitUído por qualquer 
outra pessoa, esta só responderá pela evicÇão -se houver proce
dido de má-fé, ou se a responsabilidade tiver sido estipulada. 

Art. 286. Os frutos do dote sãO devidos desde a ceJeb.Ta
ção do casamento, se não se estipulou prazo. 

Art. 287. É permitido estipular no contrato dotai: 

I- que a mulher receba, diretamente, para suas despesas 
particulares, urna determinada parte dos rendimentos dos bens 
dotais· -~-

n'- que, a par dos bens dotais, haja outros, submetido~ 
a regimes diversos. __ 

Art. 288.- Aplica-se, no regime datal,_ aos adquiridos o 
disposto neste títUlo, capítulo III (arts. 269 a 275). 

Seção II - Dos Direitos e Obrigações do Marido em Rela
ção aos Bens Dotais. 

Art. 289. Na vigência da sociedade conjugal, é direito 
. do marido: 

I- administrar os bens dotais; 
II- perceber os seus frutos. 
III- U_sar das ações judic1áiS ~ _qU:ecaeiem lugar. 
Art. 290. Salvo cláusula expressa em contrário, presu

mir-se-á transferido ao marido o domíniO dos bens, sobre 
que recair o dote, se forem móveis_, _e não transferidos, se 
forem im6veíS. - - - - -

Art. 291. O imóvel adquirido com a importância do dote, 
quando este consistir em dinheiro, será considerado dotai. 

Art. 292. Quando o dote importar alheação, o marido 
considerar-se-á proprietário, e podCrá dispor dos bens dotais,
correndo por conta sua os riscos e_ vantagens, que lhes sobre-
vierem. · 

Art. 293. Os .imóveis CÍotafs não podem, sob pena de 
nulidade, ser onerados, nem alienados, salvo em hasta pública, . 
e por autorização do juiz competente, nós Cas_os seguintes: 

I -se de acordo com o marido e a mulher quiserem 
dotar suas- filhas comuns; 

II- em caso de extrema necessidade, por faltarem outros 
recursos para subsistência da família; 

III -no caso _da primeira parte do § 2~ art, 299; 
IV- para reparos indispensáveis à conservação de outro 

imóvel ou imóveiS dotais; -
V- quando se acharem indivisas com terceiros~ e-a divi-

são for impOssível, ou prefudid3.1; -- - -
VI -no caso de desapropriação por utilidade pública; 
VII -quando estiverem· situados em lugar distante do 

domicílio conjugal, e por isso for manifesta a conveniênCia 
de vendê-los. 

Parágrafo único. Nos três últimos cãsos, o preço será 
aplicado em outros bens, nos quais ficará sub-rogado. 

Art. 294. Ficará subsjdiriamente responsável o juiz que 
conceder a alienação fora dos casos e sem as formalidades 
do artigo antecedente, ou não providenciar na sub-rogação 
do preço em conformidade com o parágrafO único do mesmo 
.artigo. ~ 

Art. 295. A imlida:de aa cifíeiiaÇãO-pode ser Promovida: 
I- pela mulher; · · 
II- Pelos seus herdeiroS. 
Parágrá.fo único. A reivindicação dos móveis, porém, só 

será permitida, se o marido não tiver bens com que responda 
pelo seu valor, ou se a alienação pelo marido e as subseqüentes 
-entre terceiros tiverem· sido feitas por título gratuito. ou de 
má-fé. 

Art. 296. O marido fica obrigado por perdas e danos 
aos terceiros prejudicados -_com a nulidade, se no contrato 
de alienação (arts. 293 e-294}-não se declarar a natureza dotai 
dos imóveis. 

Art, 297. Se o marido nãó tiver íi:nóveis, que Se possam 
hipotecar em garantia do dote, poder~se-á no contrato ante
nupcial estipular fiança. ou outra cauçãO. 

. Arf. 298. O direito ·aos- inióVdS dõtais não- ptisCreve 
durante o matrimónio. Mas prescreve, sob a responsabilidade 

--do marido, o direito aos móveis dotais. 
Art. 299, Quando_ àS dívidas passivas, obs-ervar-se~á o Se

gtiínte:· 
-§ 19 As do marido, contraídas antes ou depois do casa

mento, não serão pagas senâõ por seUs bens particulares. 
§ 29 -As da mulher, anteriores ao casamento, serão pa

gas pelos seus bens extradotais, ou, em carta destes, pelos 
frutos dos bens dotais, pelos móveiS- dotais, e. em último 
caso, pelos imóveis dotais. As contraídas depois do casamento 

-só poderão ser pagas pelos bens extradotais. 
§ 39As contraídas pelo rnari_Qç:. _e pela mulher conjunta

·_mente poderão ser pagas, ou pelos bens comuns, ou pelos 
particulares do marido, ou pelos extradotais. 

Seção III - Da Restituição de Dote 

Ni. 300. o-dote- de~e ser restituíd~ pelo marido à mu
lher, ou aos seus herdeiros, dentro no mês que se seguir ã 
diss.olução_da sociedade conjugal, se<;> não puder ser imediata
mente (art.178, §, 9', n' I c e n' II). 
- Art. 301. O preço dos bens fungíveis, ou não fungíveis, 
quando legalme11:te ali~nados, só pode ser pedido seis meses 
depois da dissolução da sociedade conjug,al. 

Art. 302-r-= _Se os irilóveis dotais se tiverem consumido por 
uso ordinário, o marido será obrigado a restituir somente 
qs que restarem, e no estado em que se_ acharem- ao tempo 
da dissolução da sociedade conjugal. 

Art. 303. A mulher pode, em todo o caso, reter os obje
tos de seu uso, em confor~idade com a disposição do art. 
263, ii9 IX, aeduzindo-se Seu valor do que O marido houver 
"de resrituir. -

Art. 304. Se o dote cOmpreender capitais ou rendas, 
que tenham sofrido diminuiçãO ou depreciação -eventual, sem 
culpa do marido, este desonerar-se~á da obrigação de restituí
los, entregando o_s_ respectivos títulos. 

Parágrafo único. Quando, porém, COnstituído em usu
fruto, o marido ou seus herdeiros serão obrigados somente 
a resti~uir o título respectiVO- e-oS f:riitos perc"ebidos após a 
dissolução da sociedade conjugal. 
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Art. 305~ Presume-se recebido o dote: 
I- se o casamento se tiver prolongado por cinco anos 

depois do prazo estabelecido para sua entrega. 
II- se o devedor for a mulher. 
Parágrafo único~ Fica, porém, salvo ao marido o dire"ito 

de provar que o não recebeu, apesar de o ter exigido. 
Art. 306. D"ada a dissolução da sociedade conjugal,,os 

frutos dotais, que correspondam ao ano corrente, serão dividi
dos entre os dois cônjuges, ou entre um e os herdeiros do_ 
outro, proporcionalmente à duração do _casamento, no de-
curso do mesmo ano. · 

Os anos_ do casamento contam-se da data de sua cele
bração. 

Parágrafo único. Tratando-se de colheitas obtidas em pe
ríodos superiores, ou inferioreS a· um anO, â diviSãO se efetuará 
proporcionalmente ao tempú da duração da sociedade conjuM 
ga!, dentro do perfodo da colheita. . 

Art. 307, O marido tem direito ã indenização das benfei
torias necessárias -e úteiS, seglltldo o seu valor ao tempo 
da restituição, e respon:de pelos danos-de que tiver culpa. 

Parágrafo único. Este direíto e esta obrigação transmi
tem Mse aos seus herdeiros. 

Seção IV - Da Separação de Dote e sua Administração 
Pela Mulher 

Art. 308. A mulher pocle"ú~QUerú judicialmente a sepa
ração do dote, quando_ a desordem nos negócios dQ marido 
leve a recear que 6s bens deste não bastem a assegurar os 
dela; salvo o direito, que aos credores assiste, de se oporem 
à separação, quando fraudulenta. 

Art. 309._ Separado o dote, terá por administradora a 
mulher, mas continuará irialienável, provendo o juiz, quando 
conceder a separação _a que sejam convertidos em imóveis 
os valores entregues pelo marido em reposição dos bens dotais. 

Parágrafo único. A sentença da separação será averbada 
no registro de que trata o art. 261, para produzir efeitos em 
relação a terceiros. 

Seçáo V - Dos Bens Parafernais 

Art. 310. A mulher conserva a propriedade, a adminis-_ 
1 

tração, o gozo e a livre disposição dos bens parafernais; não 
,podendo, porém, alienar os imóveis (art. 276). _ -

Art. 311. Se o marido, como procü·r:rdor constituído pa
ra administrar os bens pãrafernais ou particular~ da mulher, 
for dispensado, por cláusula expressa, de prestar-lhe contas, 
será somente obrigado a restituir os frutos existentes: 

I- quando ela lhe pedir contas; 
II- quando ela lhe revogar o mandato; 
IJI- quando dissolvida a sociedade conjugal; 

1-íiüi:o~iv·:.·-;;-;:-;:;i-ss'éií:liÇlõ .. o"is-ôctEriAof: 
CONffiGAL 

E DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

CA:i>.iTüi:o.ii·::·i:íÃ-i>ioliÇÃo·n~Ã"i>iissõ:.\'[)êiii·Fi-
LHos 

"" •" "'"''.O" ooO ••o O~- OH o o o•· ... O •• ·-,. Õ .~ .-~ .~ ..... -~o' o O •-••• -~.~:_.:~::~~~O~~ 

Art. 329. A- mãe, que contrai novas núpcias, não perde 
o direito a ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retira
dos, mandando o juiz, provado que ela, ou o padrasto, não 
os tratam convenientemente (arts. 248, n~ I e 393). 

.~ .·.:~ ...... ~- --~-.,.-_.,. •-'"-·· ......... ~.-.... -~-- .... -~· .. ~-- .:;.~ ...... ;':; ... :...;.' .. _;._;__:;__~. ' 
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- CAPÍTULO IV - DO RECONHECIMENTO bOS FI
LHOS ILEGítiMOS ' 

O • • O O O O • • • • O • • > • O O O • ~.-.·, • ~· • • •o h o • • ,-•• , • O O O O • •••••~M'-< •--~~•;.:••••••';-, ••••• O • Õ 

Art. -360. O_ filho reconhecido enquanto menor, ficará 
sob poder do progenitor que o reconheceu, e, se ambos o 
reconheceram, sob o do pai .............................. ,~-· ... 70-.-H •• ~ .. -

CAPITULO VI -DO PÁ TRIO PODER 

Seção I - Disposições Gerais 

.............. ~~ u ...................... ,.~ ......... ' .. ,,;;-; ,;';.;, ..... ·'· '"'":· .. : .. -;;. ~ 

Art. 380. Durante- o casamento compete o pátrio poder 
aos pais, exercendo-o o m~rido com a colaboração da mulher. 
Na falta ou impedimento de um dos progenitores passará 
outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao 
exe~cício do pátiio- poder. prevalecerá a decisão do pai, ressal
vado à mãe o direito _de rec~rrer ao juiZ para -soluçãó da 
divergência. --- ~ 

······A·rt.-·JSi·.··ni;~~í~d~-~-~~ .. ~;;;~~;~·p~I~~~~~-~~~~-~i~~-
cônjugeS, o pátrio poder compete ao cônjuge sobrevivente. 

Art. -383._ O fllho ilegítimo não reconheêido pelo pai fica 
sob o podei_' materno. Se, porém, a mãe não for conhecida, 
ou capaz de exercer o pátrio poder, dar-se-á tutor ao menor. 

Seção III - Do Pátrio Poder Quanto aos BeÍis dos Filhos 

Art. 385._ Q p'aí e, n·a- sua ·falta~ a mãe sãO os adminis
tradores legais dos bens dos filhos que se achem sob o seu 
poder, salvo o disposto no art. 225~-

Seção IV - Da Suspensão e Extinção de Pátrio Poder 

.......... ~~----~·~· •• -~ .............. ., ............ ·- ··-·· ............. -~ •• -...... ' ••• v 

Art. 393. A mãe que con-trai novaS núpciàS não perde, quan
to aos filhos de leit9 ant~rio:r:, os direitos_ao pátrio poder, 
exercendo-os sem qualquer interferência do marido. -

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

TITULO VI- DA TUTELA, DA CURA TELA E DA 
AUS~NCIA 

CAPÍTULO I-DA TUTELA 

Seção I - Dos Tutores_-

Art. 407. O direito de nomear tutor compete ao pai, 
à mãe, ao avó paterno e ao· materno. Cada uma destas pessoas 
o exercerá no caso de falta ou incapacidade das que lhes 
antecederam na ordem aqui estabelecida. 

. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamen
to ou de qualquer outro documento aut~ntico. 

...... A.rt.'.'. 409: .. ·p_~· f~it~ ·d~ ·i~~~~· ~~·;~;d~~~~í~;-p~;;:·i~~~~: 
be a tuela aos parentes consangüfrieóS do menor, por esta 
ordem: -

I- ao avó paterno, depois ao materno;· e, na falta deste 
à avó paterna, ou materna; --

II- aos irmãos. preferindo os bilaterais aos unilaterais, 
o do sexo masculino ao do femino, o mais velho ao mais 
moço; 

III- aos tios, sendo preferido o do sexo _masculino ao 
do feminino, o mais veiho ao mais moço. 

-- ••·----A~_••••••, ..... _,,,..,,,,.,,.,._.,,,,.,..,~.,,;....,.,,,. ... ,.,::,,,;'.,;,,'.',.~, .. : -
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Seção m - Da Escusa dos Tutores 

Art. 414. Podem escusar-se da tutela: 
I - as mulheres; 
II- os maiores de sessenta anos; 
III- os que tiverem em seu poder mais de cinco filhos; 
IV- os impossibilitados por enfemidade; 
V- os que habitarem longe do lug~r, onde se haja de 

exercer d tutela; 
IV- os que já exerceram tutela, ou cura tela; 
VII -os militares, em serviço. 

CAPÍTULO II- DA CURA TELA 

Seção I - Disposições Gerais 

Art. 454. O cônjuge, não separado judicialmente, é, de 
direito~ curador e outro quando interdito (art. 455). 

§ 1"' Na falta do cÔnjuge, é cunidor-legítimo o pai; na 
falta deste, a mãe, e, na desta o descendente maior. 

§ 2" Entre os descendentes, os mais pró:Xiinos piecedem 
aos mais remotos, e dentro os do mesmo grau, os varões 
às mulheres. 

§ 39 Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz 
a escolha do _curador. 

Art. 455._ Quando o curador for_ o cônjuge, não será 
obrigado a apresentar os balanços anuais, nem a fazer 1riven
tário, se o regime do casamento- for o da comunhão, ou se 
os bens do incapaz se acharem descritos em instruniento públi-
co, qualquer que seja o regime do casamento: · 

§ 19 Se o curador for o marido, observar-se-á o disposto 
nos arts. 233 a 2:>9. 

§ 29- Se for a inulher a curadora, observar-se-á o dispos-
to no art. 251, parágrafo úniCo. -

§ 3~'-- Se for o -pai, ou mãe, não terá aplicação o disposto 
no art. 435. 

TíTuLO VIII- DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

C:A:PiTül.o!"í::.::i:í;;.:"Liôüli:íA:Ç:.fo·r;;;,:s·oiR.iü·A·çiiEs 
RESULTANTES . . . 

DE A TOS ILÍCITOS 

Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa ã saú
de, o ofensor indenizará o ofeildido das despesas do trata
mento e dos lucros cessantes até o_ fim da convalescença, 
além de lhe pagar a importância da multa no grau médio 
da pena criminal correspondente. -

§ J9 Esta soma· será duplicada, se do ferimento resultar 
aleijão ou _deformidade. 

§ 2' · Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher 
solteira ou viúva, ainda capaz-de casar, a i~denização consistirá 
em dotá-la, segundo as posses do o[ensor, as circunstâncias 
do ofendido e a gravidade do defeito. 

Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito 
a exigir do ofensor se este puder ou não qui~er reparar o 
mal pelo casamento, um dote correspondente ã sua própria 
condição e estado: 

I -se; virgem e menor, for deflorada; 

II- se, mulher hOnesta, for violentada, ou aterrada por 
ameaças; 

III -se for seduzida com promessas de casamento; 
IV- se for raptada. 

·····-·········-······················· .. ···················--··--··-··········· 
LIVRO IV- DO DIREITO DAS SUCESSOES 

----iiTüL.o.iii -~-riA' s'üC:EssÃo ·iisiAMiimXii.i.A ··
············cAPíTü"Cü.xv-:-:Ii~-oiis"ERi:;;,:çfi:ü-·-···--··· 

Art. 1.744. Além das causas menci_onadas no art. 1.595, 
autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascenden
tes: 

I-ofensas físicas; 
II- injúria grave";-- - -
III -desonestidade_da filha que vive na casa paterna~ 

_ = _ IV_- relações ilícitas com a madrasta, ou o padrasto; 
_ V- desamparo do ascendente em alienação mental ou 

grave enfermidade~ 

••• ,, oooooOoOo' ••••••••••oo:.~~-·M~-•--••-••-••••--=....-:: .................. ,, 

(A Comissão de Constituição~ Justiça e- Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 223, DE 1993 
(N' 4.596/90, n~ Casa de origem) 

Altera a redação do § 4• do art. 654 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que estabelece condições para 
inscrição no concurso para ingresso na magistratura 
do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O § 4• do art. 654 da Consolidação das Leis 

do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto'Lei n' 5.452, 
de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 654. 

§ 4{ '-'-Os c3ndidat0s illscritos só serão -admitidos 
..,ao concurso após apred~ção prévia, pelo Tribunal Re
"-gional do Trabalho da respectiva Região, da i,doneidade 
para o exercício das funções-." - -

Art. 2<? Esta lei entra em_ vigor na data de sua pub~i
cação. 

Art. _3<? Revogam-se as disposições em contráário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CO]'lSTlTOlÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

·· ·· · ··· · ······· · · · ······ · Tirul.o ·IJ' .. c_ .. ·· · · · · · ····· ·· · ···· · ·· ·· 

Dos Direitos-e GaráD.tias FundameD.tais 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ., · ·;:·;.:Pifoi.c>"ii. · · · · · · ·· · · · · ·- · · · · ·· ~ · · ~~ 
·-"~- ···nôs·nrrertoS sOciais 

......................... ~--·········~·····-"· .. ············· .. ················· 
Art. 7~> São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social. 

····················~·················· .. ···················,·········~-.--.~~.~-
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XXX --proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo ~de sexo, 
idade, cor ou estado civil. 
...........•.....•...•. -.. ~-~. ~ ........... : .... -..:.-;; ... ·'•·-··. --~~~~--'0:,;',·~-" ...... -. -

TÍTULO li! 
Da Organização do Estado 

· · · · · · · · · ·· -~ · · · .. · · · · ·----· e:A:Pfiüi.o ·vil .. ···· _____ .... ············ 

Da Administração Pública 

·············· ····· ··············si:iÇXü.it·········-··'"--~-------~'-· 
Dos ServidOres Públicos Civis 

Art. 39. A União~ os Est3dos, o Distrito federal e os 
Município itlstituiião·, ·no âiTibíto de-S_ua coinpetência, -regiMe 
jurídico úilico e planos de carreira para os servidores da admi
nistração pública direta, das autarquias e das fundações pú
blica. 
• • • • • • • • • • '•' • • • ~~..-. • • • • • •' çço-. • ·••• •'•• • • • •• O • • ~- ~. <<'0-7.-oo • ••• • •• •• • •• • • • • • • • • • • 

§ 2'? Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 79 -
IV, VI, VII, VIII, IX, XII, X!II, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII, XXIII, XXX. 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

00 000 0000 000 o o 00000000000oo00 oo-•••-•~•o•••o OOOO ... ,.oOUL_.,_.,., .......... o~oooooooO 

CAPÍTULO III 
Do Poder Judidário 

SEÇÃOl 
Disposições Gerais 

• • • • • • •' • • • • • •• • '• ro '' • • • • • • •-• • • •' • • • • • •' '• o • • •' 'H-•• •"-~"'··~·~·~•••••••••••• 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: -

..... '\7 ~ ~. ~p~~~~t~d~~i;~;;~. p~;~·~t~;t;;t~g;~is'600~~~i: 
sória por inviabilizar ou aos setenta-anOS de idade, e f~cultat~va 
aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercíc10 efetlvo 
na judicatura; 
................. .--..................... -...................... ~-···------.-.--·-··· -

0 0 o o o o o 0 0 0 0 0 O O O O o O O O O o o o o o o o o"o o o ~L>-Ü -· Õ O oOOO O O <io-.oõi~il"o"+--'o o"S0o0i .-.--. • .---.-.-;.;;;;;;..-,;-,O O O O 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

............................... Tirüi:.õ.vii-·----O~-·---············'·· 
Do Processo de Multas Administrativas 

........................... ~cêAPiiüi:oli·-······--······'·····-··-·'~ 
Das Juntas de Conciliação e Julgamento 

.......................... -···· ............... ··~·-··· .... ,,., ..... -~~-~- .. ·~· ;..;. --

SEÇÃO III 
Dos Presidentes das Juntas 

Art. 654. O ingresso na magistratura do trabalho far
se-á para o Cargo de jUlz-dÕ tr3balho substituto. As nomeações 
subseqüentes pOr promoção, alternadãmente,-po-r antigüidade 
e merecimento . 
......... ; ........ ~., ....................... -............ -.... ~-o.~ ..... : • .-:. 

§ 49 Os candidatos inscritos s6 serão admitidoS ao con
curso após apreciação prévia, ·pelo Tribunal Regional do Tra-
balho da respectiva Região, dos seguintes requiSitOS: - _ 

a) idade maior de 25 (vinte e Cinco) anoS e menor de 
45 (quarenta e cinco) anos; 
• • • 0 ,, 0 ,,, •, •, ""•••- • O • ,-. ,-,,.,, •" o.-, o •, • --~"-- •~~ -~-•• •-i~:.-~:;,. .~ • ,·, -• ro ,.;.-.. • oo 

-·-· ••• -~. ~ ._. --·· .-; ... !' • .. -••••••• ~ •••• _ •• '--'- '--" ••• ·--· .. " ••••••••••• ~- .... --~~· ....... 

(Á Comissão de CcinstituiçãC?, Justiça e Cidada_nia.) 

PROJBTO~DE LEI DA CÂMARA N' 224, DE t993 
(N' 217/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre insp~ão em barragens, pontes, viadu
tos e obras de arte. 

o·-cOngresso Nacional decreta: ·-__ -
Art. 1<? É obrigatória a verificação periódica das condi

ções de estabilidade e conservação das obras de arte, pontes, 
viadutos e barragen~. cuja r_l!Ptura implique riscos efetivó_s 

- à segtii'anÇa aos indivíduos ou danos ã economia, à proprie-
dade ou ao meio ambiente. 

§ }'? Para os efeitos desta lei, ficam estab~lec_idas as 
seguintes definições: - -- ---

I-obra de arte é toda obra realizada em aterro, corte 
de t~rreno ou quaisquer estruturas destinadas à contenção 
do solo; 

II- ruptura é a situação de colapso dos materiais de 
uma estrutura ou obra, com perda localizada ou geral de 
sua capacidade de resistência, deixando de cumprir sua finali
dade. 

§ 2<? São situaçóes de risco efetivo, a que se refere o 
caput deste artigo, dentre outras: · 
- r....:.. o Comprometimento da segurança para o tráfego de 
pessoas ou veículos; 

II- a possibilidade de deslizamentos de terreno sobre 
áreas urbanizadas, sobre rodovias ou ferrovias, sobre áreas 
de atividades agropecuárias ou sobre áreas de reserva legal; 

III -a possibilidade de ocorrência de inundações que 
atinjam áreas urbanas, benfeitorias rurais, estradas e outras 

-áreas em que possam- caUsar vítimas ou prejuízos. 
Art. 2"? E de responsabilidade do proprietário da obra 

-as-verificações previstas nô caPut-do al:t. 1°. . 
Parágrafo único. No caso de obras de propriedade do 

Poder Público, a responsabilidade reca!rá sobre_ o órgão que 
as administra: - -

Art. 3~ Para cada obra que se enquadre no art. l'·' desta 
lei, deverá ser mantido_ um Livro de Anotação de Vistorias, 

_no qual constarão as ~notações efetuadas por técnico devida
mente credenciado e registrado no Conselho Regional de En
genharia, Arquitetura e Agronomi.,fl- CREA. 

§ J9 O Livro de Anotação de Vistoria~ d_eyerá conter 
pelo menos as seguinte-s anotações: 

I- abertura, constando o local, a data, a indicação- da 
obra a que se refere e_ a identificação do(s) proprfetârio(s) 
e do técnico responsável pelas inspeções; 
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-anotação, a cada três meses, pelo menos, da situação 
com base em inspeção visual, sempre indicando se 

t:t.... senta ou não sinais que comprcimetam a sua segurança, 
tan~v !-'~las suas condições estruturais como pelo uso a que 
está submetida. 

§ 29 O técnico responsável pela inspeção poderá solici
tar, com anotação no Livro de Anotação de Vistorias, testes 
e ensaios complementares ã inspeção visuâl, sempre que julgar 
necessário. 

§ 39 Em casos de obras-de-arte de rodovias e ferrovias, 
o Livro de Anotação de Vistorias poderá referir-se a trechos 
de estrada, englobando um conjunto de obras~ 

§ 49 O controle da segurança de barragens será feito 
através da inspeção visual de aterros e estruturas-, pelo controle 
do nível de água no reservatório e de leituras em piezômetros 
que controlarão o nível de água nos aterros. 

Art. 4') No caso de constatação de irregularidades, deve
rão ser anotados no Livro de Anotação de Vistorias: 

I- sua descrição e o risco que representam; 
II -as medidas necessárias para sua correção e o prazo 

máximo para sua efetivação; 
III -o perfodo em que foram efetivadas as medidas cor

retivas e a conclusão sobre sua eficácia. 
Art. 5 Nos termos desta lei, constituem contravenção 

penal: 
I- o nãQ:ç:umprime:nto -do q1,1e, dispõe o. a_rt. 1 ~; . 
Pena: multa em dinheiro e, caso a ·iregligência resulte 

em acidente com vítimas ou prejuízos materiais, pena de dois 
a cinco anos de prisão; 

II -deixar, o técnico responsável pela inspeção, de fazê
la, ou negligenciar na sua execução: 

Pena: suspensão das atividades profiSSionais e, casO a 
negligência resulte em vítimas ou prejuízos materiais, pena 
de dois a cinco anos de prisão; 

III- deixar, o proprietário ou responsável legal pela 
obra, de cumprir as medidas corretivas indicadas pelo técnico 
responsável pela inspeção: 

Pena: multa em dinheiro e, se a negligência resultar em 
vítimas ou prejuízos materiais, penã de ·doi"S ·a-Cinco anos 
de prisão. 

Parágrafo único. Além das penas previstas no caput des
te artigo, os infratores desta tei estão sujeitos às demais respon
sabilidades civis e criiitinais previstas nos Códigos Civil e Pe
nal. 

Art. 6" O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra
zo de um ano, contado da data de sua publicação, quando 
estabelecerá os valores das multas em dinheiro e seus meca
nismos de atualização. 

Art. 7\' Esta lei entra em vigor dois anos após a sua publi
cação. 

Art.,8" Revogam-se as disposições em contrário. 
(A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 225, ÍlE 1993 
(N' 429/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o aproveitamento do excesso de con
tingente do Serviço Militar Inicial em órgãos federais 
responsáveis pelas ações de fiscalização e proteção de 
reservas florestais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'-' Os brasileiros obrigados à prestação do Serviço 

Militar Inicial, que tenham sido julgados aptos no processo 

seletivo e que não tenham podido receber destino de incorpo
ração ou matrícula em Organização Militar da A_tiva, por 
excederem às necessidades existentes, poderão ser aprovei
tados, como voluntários, para prestação de serviços em órgãos 
_federais responsáveis pela fiscalização do cumprimento das 
normas sobre preservação da fauna e flora e da legislação 
florestal e pesqueira em vigor. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos brasile"iros enquadra
dos no caput deste artigo os dispositivos cabíveis contidos 
no Decreto n~ 57.654, de 20 de janeiro de 1966, alterado 
pelo Decreto n• 58.759, de 28 de junho de 1966, pelo Decreto 
n• 76.234, de 22 de setembro de 1975 e pelo Decreto n• 93.670, 
de 9 de dezembio de 1986, que regulamenta _a Lei do Serviço 
Militar (Lei n• 4.375, de 17 de agosto de 1964, retificada 
pela Lei n• 4.754, de 18 de agosto de 1965). 

Art. 29 Os recursos necessários ao atendimento do pro
posto nesta lei serão consignados no Orçamento da União 
em dotação própria a ser estabelecida. 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará a aplicação 
-desta lei no prazo de 90 _(noventa) dias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 23 de novembro de 1993. 

Inocêncio Oliveira, Presidente.-
LEGISLAÇÃO CITADA, 

DECRETO-LEI N° 9j.670, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1986 

Altera dispositivo do Decreto n~ 57.654, de 20 de 
janeiro de 1966. 

O Presiden~e _da República, usando das atribuições que 
lhe confere o art. 81, item III, da ConstituiçãO, -

Decreta: 
Art. 1' Os aris. 209 e 210 do Decreto n' 57.654, de 

20 de janeiro de 1966, que regulamenta a Lei dq Serviço 
Militar passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 209. São documentos comprobatórios de 
situação militar: 

I) ...................................... -. •. ~ ... ·~----·------
. ....... ;-.... -................................................... . 

9) Atestado de se encontrar desobrigado do Ser
viço Militar, até a data da assinatura do termo de opção 
pela nacionalidade brasileira, no registro civil das pes
soas naturais, para aquele que o requerer; 

10) o Cartão ou Carteira de Identidade: 
a) fornecidos po,r Ministério Militar para os milita

res da ativa, da reserva remunerada e reformados das 
Forças Armadas; e 

b) fornecidos por órgão legalmente competente 
para os componentes das corporações consideradas co
mo reserva das Forças Armadas. 

§ I' ....................................................... .. 

Art. 210. Nenhum brasileiro, entre 1~ de janeiro 
do ano em que completar 19 (dezenove) e 31 de dezem
bro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) 
anos de.idade, poderá, sem fazer prova de que e_stá 
em dia com as suas obrigações militares: 

f) ......................... " ................................. . 
.............. ,, ...... --' ......... ~-' ... •'•. -·-· .· ..... ' .. ;. -· -· .. . 
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8) ............................................................ ,. 
Parágrafo único. Para fins dete artigo, consti

tuem prova de estar o brasileiro em dia com as- Süas 
obrigações militares os documentos êitados nos n"' 1 
a 10 do art. 209 deste regulamento, nos quais apenas 
deverão ser exigidas as anotações seguintes: 

1) '' ... '' .................................................... ', 

Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em cori.trário. 

Brasilia, 9 de dezembro de 1986; 165• da Independência 
e 96' da República. - JOSÉ SARNEY - Henrique Sabóia 
- Leônidas Pires Gonçalves - Octávio Júlio Moreira Lima 
- Paulo Campos Paiva. 

LEI N' 375, DE 17 DE AGOSTO DE 1964 

Lei do Serviço Militar 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte Lei: 

••••••••••·•'•••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••Ho.-.u-••-----'-• 

............................................................. ~ .... ~ ............. -...... . 

LEI N• 4.754- DE 18 DE AGOSTO D~f966 

Retifica vários dispositivos da Lei n9 4.376, de 17 
de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioR 

no a seguinte lei: 
Art. 19 As alíneas a e c do art. 46, a alínea c do art. 

47, a b, do art. 50, o § 1• do art. 60 e o art. 67 da Lei 
n9 4.375, de 17 de agosto de 1964, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 46. ··················•···········~--······•;.. .... ·~ ....... -;: ... . 

a) não se apresentar nos prazos previStOS no art. 13 e 
seu parágrafo único. 

b) na qualidade de reservista, deixar de cumprir a obrigaR 
ção constante nas alíneas c e d do art. 65. 

Art. 47. . ................................... , .......... ~ .......... . 

c) na qualidade de reservista, deixar de cumprir a obrigaR 
ção constante nas alíneas e e d do art. 65. 

Art. 50. . ............................ c-........... , ............. . 

........................................ ~~ ....... ~.;.. .... ;. .... -;:;. ........ ~ ............ . 

b) os responsáveis pela inobservânciã-de qualquer das 
prescrições do art. 74 da presente lei. 

Art.60. . .......................................................... .. 
§ 1" Esses convocados, durante o tempo em que estive

rem incorporados a organizações militares da Ativa ou matri
culados em órgãos de formação de Reserva, nenhuma remune
ração, vencimento ou salário perceberão das organizações a 
que pertenciam. 

Art. 67. As autoridades ou os responSáveís pelas repar
tições incumbidas da fiscalização do exerçício profissional não 

poderão conceder a carteira profissional nem registrar diplo
mas de _profissões libe~ais a brasileiros, sem que esses apre
sente previamente, prova de que estão em dia com··as obriga
ções militares, obedecido o disposto nos arts. 74 e 75 desta 
lei." 

Art. 2.<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Ar.t .. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasfia, 18 de agosto de 1965; 148• da Independência 

e 779 da 
República. - H. CASTELLO BRANCO - Milton Campos 
- Paulo Bosisio- Arthur da Costa e Silva - Eduardo Gomes. 

(À Comissão de RetâçÓ-es "EXieriiires e Defesa.Na-. 
cional.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 226, DE 1993 
(N• 1.104/91, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao inciso II do art. 131 do Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacio!!al de_creta: 
Art. 19 O inciso II do art. 131 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 
J9 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3.131. ............ , .................................. . 

II- durante o licenciamento compulsório da em
pregada por motivo de maternidade ou aborto, obser
vados os requisitos para percepção do salário-mater
nidade custeado pela Previdência Social;" 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revog~?"I-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho . 

................................. 1iiui:õ.ii ....................... , ...... .. 
Das norma~ g~rais de tutela do Trabalho 

. ...... , .... ---....... -. ., ..... cA.Píi iiõ 'iv ....... -.... ··-·-...... --.... . 
DAS FÉRIAS ANUAIS 

Seção I 

,Do direito a férias da sua duração 

. ....................................... ·.: ....• : .. ..:.·.~ ...... .-........... : ....... ; ... . 
Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para 

os efeitos d9 a~igo anterior, a aus~~cia d_o-ep1pregado: 

II -durante o licenciamento compulsório da empregada 
por motivo de maternidade ou aborto não criminosO, obser
vados os requisitos para percepção do salário-maternidade 
custeado pela Previdência Social; 

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

..................... ~ ........ ~ .............. ~ ....................... -... -~ ..... .. 
(À Comissão de Assuntos Sociais.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 227, DE 1993 

(N' 1.140/91, na Casa de origem) 

Veda a destinação de recursos e auxílios pú
blicos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica vedada, na área da saúde, a destinação 

de recursos públicos para auxi1ios, subvenções, subsídios, bem 
como a concessão de prazos ou juros privilegiados às institui
ções privadas com finalidade lucrativa. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. , . . · 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO. 
BRASIL 

TíTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO II 
Da Seguridade Social 

SEÇÃOII 
Da Saúde 

Art. 199. A assistência à saúde é livre â iniciativa pri
vada. 

· · · · · ·§ · z; · · -~- ~~d~ct~· -~ · d~~ti~~çã·~--d~ ·;~~~~-; ·ptibú~~-; · p~~~ 
auxílio ou subvenções de instituições privadas com fins lucra
tivos. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 228, DE 1993 
(N• 1.382/91, na Casa de origem) 

Proíbe as instituições oficiais de crédito de conceder 
empréstimos, financi~entos e outros benefícios $ pes~ 
soas jurídicas em débilo com o FGTS-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. l!> É vedado às instituições oficiaiS de crédito con

ceder empréstimos, financiamltntos, dispensa de juros, multa 
e correção monetária ou qualquer outro benefício a pessoas 
jurídicas em débito com as contribuições para o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. ~ 

§ 1• A comprovação da quitação com o FGTS dar-se-á 
mediante apresentação de certidão negativa de débito expe~ 
dida pela Caixa Económica Federal. 

§ 29 Os parcelamentos de débitos para com as institui
ções oficiais de crédito somente serão concedidos mediante 
a comprovação a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 2• As pessoas jurídicas em débito com o FGTS 
não poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou 
realizar transação comercial de compra e venda com qualquer 
órgão da administração direta, indireta~ autárquica e funda
cional, bem como participar de concorrência pública. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário. 

(A Comissão de Assuntos Económicos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 229, DE 1993 
(N' 1.620/91, na Casa de origem) 

Cria o ticket café com leite para os bóias~frias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 1• da Lei n• 6.321, de 14 de abril de 

1976, passa a vigorar acrescido de um § 39, com a seguinte 
redação: 

~'Art. 1? .................................................. . 

. . . . . . §" "3;· .. ~- -~·brlg~ióri~.; ·.:ú;irib~;ç;;:.;·; ·p~i.;. ~;;;j;;~~ 
gador rural, de ticket café com leite aos bóiaswfrias 
que lhe prestem serviços." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç_ão. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre a dedução, do lucro tributário, para 
fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, 
do dobro das despesas realizadas em programas de ali
DientaÇão do trabalhador. 

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

no a seguinte lei: _ _ _ 
Art. 19 As pessoas jurídicas poderão deduzír, do lucro 

tributável para fins do imposto sobre a renda, o dobro das 
despesas comprovadamente realizadas no período base. em 
programas de alimentação do trabalhador, previamente apro
vados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser 
o regulamento desta lei. 

§ 1? A dedução a que se refere o caput deste artigo 
não poderá exceder. em cada exercício financeiro, isolada
mente, a 5% (cinco por cento) e cumu1ati vamente com a 
deduçãe de que trata a Lei n' 6.297, de 15 de dezembro 
de 1975, a 10% "(dez por cento) do lucro tributável. 

§ 29 As despesas não deduzidas no exercfcio financeirõ 
correspondente poderão ser transferidas para dedução nos 
dois exercícios financeiros subseqüentes. 

Art. 29 Os programas de alimentação a que se refere 
o artigo anterior_ devc1ão conferir prioridade ao atendimento 
dos trabalhadores- de baixa renda e limitar~se-ão aos contra
tados pela pessoa jurídica beneficiária. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabri.lho articular
se-á com o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição -
INAN, para efeito do exame e aprovação dos programas a 
que se refere a presente Lei. 
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Art. 39 Não se inclui como salário de contribuição a 
parcela paga in natura, pela empresa. nos' programas de ali
mentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasfiia~ f4 de abril de 1976; 155' da Independência e 
88' da República.- ERNESTO GEISEL- Mário Henrique 
Simonsen - Arnaldo Prieto - Paulo de Almeida Machado. 

(Às Comiss6es de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA -N, 230,DE 1993 
(N' !. 701/91, na Casa de origem) 

Cria a Estação Ecológica da Ilha do Medo, na ilha 
de mesmo nome, Município de Itaparica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica criada a Estação Ecológica da Ilha do Me

do, na ilha do mesmo nome, localizada no interior da Baía 
de Todos os Santos, Município de Itaparica, Estado da Bahia, 
com Corodenadas Geográficas de 12'51'30" de Latihide Sul 
e 38'42'30" de Longitude Oeste, extensão aproximada de 600 
metros, em sua parte sempre emersa, ao longo de eixo Sudes
te-Noroeste, em direção à foz do rio Paraguaçu, e largura 
aproximada de 200 metros. totalizando cerca de 120.000 me
tros quadrados. __ ~ 

Art. 2' Integra também a Estação Ecológica da Ilha 
do Medo o seu entorno, até o limite da isóbata de 5m. 

Art. 3' A Estação Ecológica da Ilha d~o Medo tem por 
objetivo: 

I -a proteção integral dos ecossistemas e dos recursos 
naturais florístícos, faunísticos e geoceaDográfos da unidade, 
bem como daqueles organismos que, em determinado mo
mento do seu ciclo de vida, dependem da preservação da 
ilha para sua sobrevivência; ' 

II- a preservação dos valores cênicos e históricowc~Jw 
turais; -

III- a visitação pública e o turisinó ecológico contro
lados; 

IV- a conscientização e educação ambiental da comu
nidade; 

V- o desenvolvimento da pesquisa científica básiCa e 
aplicada, tendo em vista o aproveitamento sustentado dos 
recursos naturais da região. 

§ 49 As pesquisas científicas e outras atividades realizadas 
na unidade levarão sempre _em conta a necessidade de não 
colocar em risco a sobrevivência das espécies ali existentes. 

Art. 59 A administração e físcalização da Estação Ecoló
gica da Ilha do Medo serão exercidas pelo órgão competente, 
na forma disposta pela legislação específica. 

Art. 6• A Estação Ecológica da Ilha do Medo não poderá 
ser reduzida nem utilizada para fins diversos daqueles para 
os quais foi criada. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s~ Revogam-se as 9isposições em contrário. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 231, DE 1993 
(W 2.223/91, na Casa de origem) 

Institui o Dia do Petroquímico. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ , 
Art. 19 Fica instituído o Dia dá Petroquímico, a ser 

anualmente comemorado, em todo o território nacional, a 
28 de dezembro. 

Art. 29 Esta lei entr?t e~ _v}gor na ~~ta de sua publi
cação. 

Art. 3' . Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA.N• 232, DE 1993 
(N' 2-525/92, na Casa de origem) 

·Inclui os iD.cisos X e XI no art. 4~ da Lei n~ 8.389, 
de 30 de dezembro de. 1991, Que institui o Conselho 
de Comunicação Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Ficam incluídos no art. 49 da Lei n~ 8.389, de 

30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comuni
cação Social, os incisos X e-XI, com a seguinte redação: 

"Art. 4"' ........................................................... . 

X- um representante das agências de propaganda; 
XI -um representante da categoria dos profissionais de 

propaganda." 
Art. 2' O § 2' do art. 4• da Lei n• 8.389, de 30 de 

dezembro de 1991, passa a vigorar com ·a seguinte redação: 

.. Art. 4° ... ···············-···-··-·-······················· 

Art. 4' A Estação Ecológica da Ilha do Medo disporá . · 
·-de um plano de manejo, elaborãàó pelo InStiiUtõ BrasilefrO~~ -
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, em articulação com os órgãos ambientais estaduais 

§ 29 Os membroS do Conselho e seus respectivos 
suplentes se"rão eleitos em sessão conjunta-der -Con
gresso Nacional, podendo as entidades representativas 
dos se tores mencionados nos incisos I a XI deste artigo 
sugerir nõtnes· à Mesa do Congresso Nacional." e municipais, integrantes do Sistema Nacional cte Meio Am

biente- SISNAMA, e com as comunidades locais, no prazo 
de 180 dias a contar da data da publicação desta lei. 

§ 1~ O Plano de Manejo estabelecerá o zoneamento 
da unidade. 

§ 2~· 90% (nOventâ por cento), ou maís, da Estação Eco
lógica da Ilha do Medo, conforme dispuser o zoneamento, 
será destinada, em caráter permanente, à proteção -integral 
da biota. 

§ 39 Na área restante poderá ser autorizada a realização 
de pesquisas ecológicas que venham a acarretar modifiC3.Ções 
no ambiente natural. 

Art. 39 
cação. 

Art. 4• 

Esta lei entra em vigor- na data de sua publi

' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Institui o Conselho de Comunicação Social, na for
ma -do art. 224 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 
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O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional _decreta e eu saneio:. 

no a seguinte lei: 

de: 
Art. 49 O Conselho de ComimiCação Social compõe~se . 

I- um ;epresentante das emp;e;;s-de rádiõ; 
II- um representante _das empresas de televisão; 
III- um representante de empresas da imprensa escrita; 
IV- um engenheiro com notórios conhecimentos na 

área de comunicação social; 
V- um representante da categoria profissional dos jor

nalistas; 
VI- um representante da categoria profissional dos ra

dialistas; 
VII- um representante da categoria profissíonal dos ar

tistas; 
VIII- um representante das categorias profissionais de 

cinema e vídeo; _ 
IX- cinco membros representantes da sociedade civil. 
§ I' Cada membro do Conselho terá um suplente exclu-

sivo. - · 
§ 2"' Os membros do COo_selho e seus r~sPectivos su

plentes serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacio
nal, podendo as entidades representativas dos setores mencio
nados nos incisos I a IX deste artigo sugerir nomes _à _Mesa 
do Congresso Nacional. 

§ 19 Os_me.mbro.s do Conselho-deverão ser brasileiros, 
maiores de idade e de reputação ilibada. · · 

§ 49 A duração do mandato dos meUibros do Conselho 
será de dois anos, permitida uma reconduÇão. 

§ 5~ Os membros do Conselho terão estabilidade no 
emprego durante o período de seus mandatos. . . 
.... ~-~·· ... ~··. ~·· ~··-· ._._ .......... '""'"'-""'"·'"-',....,...,.-~ ... ._..-=··~-...,-~.,.......-~·----
·············-···········"··-·-.·······"'·-·-··~·····~-~~--

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

··~· ·· · · ··· · · · ···· · · ·· ·· ·· · · ··-rí:rui.-ovm--~~· 
Da Ordem Social 

CAPITULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, 
o Congresso Nacional instituirá, como 6rgáo aUxiliar, o Conse
lho de Comunicação Social. _na forma -da lej. _ 

(À Comíssão de Educação) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 233, DE 1993 
(N• 3.126/92, na Casa de origem) 

Acrescenta § s~ ao art. 461 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, integrando ao salário, para todos 
os fms, o adicional noturno pago habitualmente. 

o- Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 461 da Consolidação das Leis do Traba

,lho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 1~ de maio de 
1943, passa a vigorai aCrescido do seguinte § 5"':_ 

"Art. 461. 
" "" 

· · · · · · § · 5~ ···o~ ~~ú~i~~~i~ ~~~t~-r~~:·p;·g~·h~bil~~~i~~-rit~. 
~ integra o salário do empregado para todos os efeitos." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data dua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA . 
DECRETO' LEI N' 5.452, 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a ConsolidaÇão das Leis do Trabalho. 

• • • • • •• • •• ~ • -· • ••• • •• • • • _. •• • • • TfÍULÕ'i\i" • • ·--· •• •w• • •··-'---· • • • • • • • 

Do Çontrato Individual de Trabalho 

........ ······················C:APíiu"Loli----·-,·-----·-. -·-·· 
_D~_ReinunefaÇão 

• • • •• •• •• • • • •~• •• • •-·~· • • • • • • •• • •• •;; ~• ••• •• • • • • • • •n• • ••Y••• r. -••• •• ~ • • • • • • • • 

Ari. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de 
igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma locali
dade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo; na-
ciõnãlidade ou idade. _ _ _ 

§ -19 Trabalho de igual val~r. p~ra os fins deste capítulo, 
será oq_ue for feito Com igual pi"odutividade e com a mesma 
perfeição técnica, entre ·pessoàs cuja diferença de tempo de 
serviço não for superior a dois anoS. 

§ 29 Os dispositivoS deste artigo não prevalecerão quan
do o empregador tiver pessoal organizado em quadro de car
reira, hipóteSe em qUe as promOçõe-s dev-erão obedecer aos 
critérios de antiguidade e merecimento. 

V. Enunciados TST n• 20, 68, 120 e 231. 
§ 39 No caso_ do parágrafo anterior, as promoções deve

rão ser feitas a~ternadamente por meredmento e por antigui
-d.a_de, dentro_ de ca~a categoria profissional. 

Redação"dad"ã e artigo d §§ !• 2• e 3• pela Lei n' !. 723, . 
de 8-11-1952 (DO 12-11-1952). 

V. Convenção Internacional do Trabalho n9 100, promul
"gada pelo Decreto n• 41.721, de 25 de junbo"-de 1957 (DO 
28-6-1957). Concerne à igualdade de remuneração da mão-de
obra masculina e fenlinim\, por um trabalho de igual valor. 

V. Portaria n' S, de 3<J de janeiro de 1987, que dispõe 
sobre a homologação de quadro de pessoal organizado em 
carreira (DO 2-2-87). 

V. Enunciados TST n• 127, 209 e 231. 
"§ 4• O trabalhador readaptado em nova função, por 

motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
.competente da Previdência Social. não servirá ~e par~digma 
para fins de equiparação salarial. 
--- Parágrafo acrescentadO pela Lei n"' 5.798, de 31 de agosto 

de 1972 (DO 4'9-1972). 
V. Decreto-Lei n' 855, de li de setembro de 1969, que 

dispõe sobre a situação dos empregados de empresas conces
sionárias de serviços públicos (DO 12-9-1969, retificado em 
16-9-1969). -

V. § 2• do art. 487 desta CLT. 
V. Enunciados TST n• 19, 111, 120, 135, 159, 274 e 

278. 

•••• ··•••••••• • • ••••• • • • •• ~~·-• •-• • • ••• •• ._. ••~·· •••v••••,•••••••••••••••••• •••~••• 
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60) O adicional noturno, pago com habitualidade_, inte
gra o salário do empiegado para todos os efeitos. 
. ·-· . ·--· ~-··· u. ~-----· --'·· •..... ~----··-'~--'._,__._;.._;-.. · .....•.• -.-........ ~ .......• ·-. -~ 
'"•'" •""' • • • • • r,, • • • • • •--• ·~---.....:;• • • •"" ••• •••-•• • • • •• ~-·~ ··~•-••• ;_ •-~-';. • .·.-.,: •• • • • • • 

(A Comissão de Assuntos Sociais".) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 234, DE 1993 
(N' 3.157/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa-do Presidente da República) 

Dá nova redação ao§ 2' do art. I• da Lei n' 8.402, 
de 8 de janeiro de 1992, e estabelece a atualizaÇão mone
tária dos créditos de IPI não utilizados pelas empresas 
de construção naval. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° 0§2'doart.1'daLein'8.402,de8dejaneiro 

de 1992, passa a vigorar·cõffi a·segulnteYedação: 

"Art. 1 \" .......... , , ...... ·-· ••-•. -.·r._ ••••• ····~----··· ••• 

I -Incentivos às exportaçãO de~Ç)_r~e!):tes dos_ regimes 
adUaneiros especiais de que trata o art. 78, incisos I a III, 
do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966 . 

-;., •• • •-• ••, ~' .-.~ • "'-"', õ ,;;..~~ .-:-. • ,.,;~ ~- ~-• • ;;..;, no.~. • • .-~-.o • .-. -.~. •' • .-.~ • ;~-.-, • ••-

§ 29 São extensivos ás -embarcações, como se exportadas 
fossem, inclusive às contratadas, os benefícios fiScãis de- que-
tratam os inciSOs I a V deste artigo." (~rifei.) - -~--

2. Segundo o Regulamento para o Tráfego Marítimo 
---' RTM, aprovado pelo Decreto n' 87~648, de 24 de setembro 
de 1982, alterado pelo Decreto n" 511, de 27 de abril de 
1992, o termo embarcação abrange toda a construção capaz 
de transportar pessoas-ou coisas, suscetível de _se locom<:?ver 
na água, por meios próprios--ou nâo. 

3~ A aplicação do disposto no§ 2', do art. 1', da citada 
~i re_sultará no reconhecimento de isenções na importação 
de mercadorias utilizadas na fabricação de iates, ve~eiros,lan
chas, "jet-sky"_e demais embarcações de lazer, destinadas 
ao meicado interno, desvirtuando os reais objetivos de propi
ciar condições de competição e competitividade à indústria 

··········~·····:········~···:··-·~·-~--~-----~.~-~=----=--~- · --~--:=-~.,~~-~·-_--_-de-COnstrução naVaL-- - -
§ ~ Sao exte~s1vos às embarcaç'?es, exce_to _as 4. Nesse contexto, a isençãó que contempla produtos 

~ecre~ttvas e esportivas, como se ~~port_ada~ foss~m, reputados de luxo, enquanto produtos de consumo popular 
mclus1ve ~s :ontratadas, os be~efiCIOS ftscats de que têm seus preços gravados com tributos, traduz-se em flagrante 
tratam os InCISOS I a V deste art1go .. " injustiça fiscal. _ 

Art. 2~ Acrescente-se ao art. 1~' da Lei n" 8.402~ 5. Objetivando corrigir tal distorção, entendo conve-
de 8 de janeiro de 1992, o seguinte § 39 :- itienfe a edição de lei dando nova redação ao § 29 , do art. 

"Art. r ...... ---··············-~··············· 19
, da_Lei n" 8.402, de 1992, que_ exclui as embarcações recr~a-_ 

tíVaS e espOrtivas do regime de "diaWbac-k" quãndo destiÕadas 

§ 39 Os cré-ditos ·do Imposto sobre Produtos In
dustrializados não utilizados, decorrentes do inciso XV 
e do parágrafo anterior~ serão pagos cc>m a devida atua
lização monetária, a partir do dia seguinte ao do encer
ramento do período de apuração, utilizando-se a T8.xa 
Referencial Diária-TRD~ para os Períodos anteriores 
à vigência da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
e a Unidade Fiscal de referência- UFIR, diária- para 
os períodos posteriores." 

Art. 3" -Esta lei entra em vigor na data de sua publi~-: 
ção, produzindo os efeitos financeiros qtre-lhe são próprios
a partir do exercício para o- qual tenha oCorrido a devida 
previsão orçamentária. -

Art. 4~ Revogam-se as disposições- em contrário. 

MENSAGEM N' 526, DE 1992, DO PODER EXECUTiVO 

Senhores Membros dO Congresso NaÇiOnal,. 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, su6ine·tõ 

à elevada deliberação de Vossas Excelências·, acompanh-ado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Economia Fazenda e Planejamento, o texto do pfojeto de 
lei que "'Dá nova redãção ao_ §-2'~ do art. 1\' da Lei n" 8.402, 
de 8 de janeiro de 1992". · . 

Brasilia, 24 de agosto de 1992. - F. Col!or. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 218/MEFP DE 17 DE JU-

LHO DE 1992 , . 
DO SENHOR MINISTRO-DE ESTADO 

DA ECONOMIAFÃZENDA E PLANEJAMENTO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
A Lei n~ 8.402, de 8 de janeiro de 1992, ao restabelecer 

incentivos fiscais, ent're oa quaiii ó "draWbãCk", dispôs: 
"Art. 19 São reestabelecidos os seguintes incentivos fis

cais: 

ao mercado ínterno. - ----- - -
6. Permito-me assinalar, ainda, que os incisos II a V, 

do art. 1~', da Lei n" 8.402, -de 1992, compreendidos entre 
os benefícios concedidos pelo § 2~', são inaplicáveis como estí
mulos à indústria ·de construção naval. 

Pelos motivos expostos, submeto à elevada consideração 
de Vossa Excelência o Projeto de Lei anexo, dando nova 
redação ao § 1' do art. 19, da Lei n' 8.402, de 1992, que 
exclui as embarcações recreativas e esportivas do regime de 
"drawback'\ quando vendidas no mercado interno e suprime 
os incisoS II a V, por irra plicáveis. 

- Resj:u~itosameilte, ~-~ai"Cílio Marques Mor_eira, Minis
tro da Economia, Fazenda e Plar:tejamento. _ 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTlVOS bó N' 218, DE 
17~7~92 

1. _Síntese do prob'lema ou da situação que reclame pro-
vidências: -

A atual redação do parágrafo 2", inciSo I, artigo r, da 
Lei n"' 8.402, de 8 de janeiro de 1992, equivocadamente per
mite que embarcações de recreio goze da isenção fiscal, ali 
prevista, desvirtuando~se dos reais objetivos da norma de pro
piciar condições de competição e competitividade à indústria 
de construção naval; e, ainda, concede benefícios, previstos 
nos incisus de II a V, mas que são inaplicáveis cOmo estíinulo 
à indústria naval. -

2.---_-Solu_çQ_es e providencias contidas no ato normativo 
ou na medida proposta: 

Median~e Pr?j~to qe Lei, d~ar nova redação ao parágrafo 
20, inciso I, artigo 1~', da Lei n"' $.402/92, excluindo a_~ ,embar: 
Cações recreativaS e -esportivas do regime de "Ôrawback", 
quando destinada§ ao mercado internoJ e suprimind_o m~nção 
feita aos artigos do II a V. 
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3. "Alternativas existentes às medidãs ou atos propos-
tos: 

Não há. 
4. Custos: 
Não há. 
5. Razões que justifítãm·a urgênCia: 
Não há. 
6. Impacto sobre o_ meio ambiente: 
Não há. -
?.Síntese do parecer do órgão_jurídico: 
" ... O projeto em epígrafe, por mini visado, foi ~xami

nado _e revisto por esta Procuradoria-Geral, sob os aspectos 
de constitucionalida(je, legalidade e técnica legislativa. 

Assim sendo, o projeto em tela está em condições de 
ser submetido à superior apreciaçãO do Excelentíssimo Senhor 
Miriistrõ de Estado da Ecorioinia, Fazenda e Planejamento ... " 

(Parecer PGFM/PGA/N' 734/92) 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N• 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992 

Restabelece os incentivos fiscais que menciona e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso"Naciona:l decreta e eu sancio

no a· seguinte Lei: 
Art. 1"' São restabelecidos os seguintes incentivos (iScaiS: 

I -incentivos à -exportação decorrentes dos regimes 
aduaneiros especiais de que trata o art. 78, incisOs I a III, 
do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966; 

II- manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre 
Produtos Industrializados relativo aos insumos- empregados 
na industrialização de produtos exportados, de que trata o 
art. 5• do Decreto-Lei n' 491, de 5 de março de 1%9; 

III -crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados 
incidente sobre bens de fabricação nacional, adquiridos no 
mercado interno e exportados ~e_ que trata o art. 1"', inciso 
I, do Decreto-Lei n' 1.894, de 16 de dezembro de 1981; 

IV- isenção e redução do Imposto de Importação e Im
posto sobre Produtos Industrializados, a que se refere o art. 
2"' incisos I e II alíneas a a f, h e j, e o art. 3~' da Lei n"' 
8.032; de 12 de abril de 1990; 

V- isençãO e redução ·do Imposto de Importação, em 
decorrência de acordos internaciOnii.i.S firmados pelo Brasil; 

VI -isenção do Imposto sObre Produtos Industrializados 
na aquisião_~de produto nacional por Lojas Francas, de que 
trata o art. 15, § 3•;do Decreto-Lei n' 1.455, de7 de abril 
de 1976, com a respectiva niã.Iiütenção e utilização do crédito 
do imposto relativo aos insumos e empregados na sua indus-
trialização; · 

VII- isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos incidente sobre películas de polietileno, com a respectiva 
manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos 
insumos empregados na sua industrialização, de que tratam 
os arts. 1" e 2~ do_ Decreto-Lei n9 1.276 de 19 de junho de 
1973; 

VIII- isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados incidente sobre aeronaves -de uso militar e suas partes 
e peças, bem como sobre material bélico de uso privativo 
das Forças Armadas, vendidos à União, de que trata o art 
1' da Lei n' 5.330, de 11 de outubro de 1967; 

IX- isenção ou iedução do Imposto de Renda na Fonte 
· il!cidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para 

pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesqm-
- sas de mercados de_ produtos brasileiros, inclusive aluguéis 

e arrendamento_ 4~ _ stands e_l_9s;ais p~r~ exposições-, feiras e 
conclaves semelhantes, bem como as de instalação e manu~ 
tenção de escritórios conierciais e de representação, de anna
zens, depósitos ou entrepostos de que trata o art. 39 do Decre
to-Lei n' 1.118, de 10 de agosto de 1970, com a redação 
dada pelo art. 69 _do Decreto-Lei n" 1.189, de 24 de setembro 
de 1971; 

X- isenção do Imposto de Renda Íla _Fonte ind.de-nte 
sobre as remessas ao exterior de juros devidos por financia
mentos á exportação, de que tratam o art. 1" do Decreto-Lei 
n' 815, de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo 
art. 87 da Lei n' 7.450 de 23 de dezembro de 1985, e o art. 
11 do Decreto-Lei n' 2.303, de 21 de novembro de 1986. 

XI- isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos oll Valores Mobiliários 
incidente sobre operações de financiamento realizadãs me
diante_ e:qtissão de conhecimento de depósito e warraot repre
sentativos de mercadorias depositadas para- exportação em 
entrepost~ aduaneiros, de que trata o art 1.' .do Decreto-Lei 
n' 1.269, d'\ 18 de abril de 1973; · · · 

XII- isenção do Imposto ·sobre Opei'ações de Crédito, 
Câmbio e Seguro; oU Relativas a Títulos ou Valo-res Mobi
liáiíos incidente sobre operações de financiamento realizadas 
por meio de cédula e rio ta âe crédito à expOrtação, de que 
trata o art. 2" da Lei n9 6.313, de de 16 de dezembro de 
1975; 

XIII -isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou _Valores Mobi
liárioS incidente sobre operações de câmbio realizadas para 
o_ pagamento de bens importados, de que trata o art. 6? do 
Decreto-Lei n' 2.434, de 19 de maio de 1988; 

XIV- não incldência da Contribuição para o Fundo de 
Investimento Social, FINSOCIAL, sobre as exportações, de 
que trata o art. 19 , § 39 , do Decreto-Lei_ n9 1.940, de 25 de 
maio de 1982; ·· 

XV- isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos para as embarcações com a respectiva manutenção e_ utili
zação do crédito do imposto relativo aos insumos empregados 
na sua industrialização, de que trata o § 2" do art. 17 do 
Decreto-Lei n' 2.433, de 19 de maio de 1988, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n• 2.451, de 29 de julho de 1988. 

§ 19 É igualmente restabelecida a garantia de concessão 
dos incentivos fiscais à expOrtação -de que trata o art _3? do 
Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro de 1972, ao produtor
vendedor que efetue vendas de mercadorias a empresa comer
cial exportadora, para o fim específico de exportação, na for
Iria prevista pelo ·art. 19 do mesmo diploma legal. 

§ 29 São extensivos às embarcações, como se exportadas 
fossem inclusive às contratadas os benefícios fiscais de que 
tratam os incisos I a V deste artigo. 

Art. 29 Os efeitos do disposto no artigo antedof retroagem 
a 5 de outubro de 1990. 

Art. 39 As compras -internas Com fim exclusivamente de 
exportação serão comparadas e observarão o mesmo regime 
e tratamento fiscal que as importações desoneradas com fim 
exclusivamente de exportação feitas sob o regime de draw~ 
back. 

§ 1" O Poder Executivo adotará as medidas necessárias 
para o melhor controle fiscal das operações previstas neste 
artigo, bem como indicará, no envio da mensagem do orça-
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menta para 1992, a estimativa da renúncia da' receita que 
estes incentivos acarretarão. 

§ 2• (Vetado.) 
Art. 4~ No prazo de dois anos a partir da data da publiR 

cação desta Lei, o Poder Executivo submeterá à apreciação 
do Congresso Nacional uma avaliação_<f_osjiiceritivos ora resta
belecidos. 

Art. 5<? São revogados os incentl vos fiscaiS· previStos no 
art. 21 da Lei o' 7.232, de 29 de outubro de 1984; no art. 
32 da Lei n' 7.646, de 18 de dezembro de 1987, e na Lei 
n• 7.752, de 14 de abril de 1989. 

Brasília, 8 de janeiro de 1992, 171<:> da Independência 
e 104• da República. - F. Collor. 

(A Comissão de Assuntos EconómicOS.) 

SUBSTITUTIVO I>ATÃMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1989 

(N' 4.881/90, naquela Casa) 

Dispõe sobre a demarcação de terras tradicional
mente ocupadas pelos índios, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: · . · 
Art. 19 As terras ocupadas pelos índios serão adminis

trativamente demarcadas pela Uni~o Federal, sob_a iniciativa 
e orientação do órgão federal de assis_tência ao.índ.io, de acordo 
com as normas desta lei. 

Art. 2\> Coilsider:ini-Se-terras iTidígenas_: __ 

I -as terras tradicionalmente ocupadas por índios, aque
las por eles habitadas em caráter penmlriénte, -as =utilizadas 
para suas atividades produtivas, as ini.prescini:iíveís à -preser
vação dos recursos ambientais necessáriOs a SeU- bem-estar 
e as necessárias â sua reprodução física-eC-uTturaC-segU.rido 
seus usos, costumes e tradições; -

II -as áreas reservadas pelo Poder Público para posse 
permanente e usufruto exclusivo indígena; 

III -as terras de domínio das comunidades indígenas, 
adquiridas por qualquer forma de aquisição de dorriínío noS
termos da legislação civil. 

Art. 3" As terras indígenas não poderão s_er objeto de 
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio Jurídico- que 
restrinja o pleno exercício da posse permanente e usufrUto 
exclusivo das riquezas naturais existentes nos solos, rios e 
lagos, dos índios. 

Art. 4" A demarcação das terras tradicionalri:ú~rite -ocu
padas pelos índios será precedida de identificação por equipe 
técnica que procederá aos estudos e levantamentos com o 
fim de atender ao disposto no inciso I do art. 29 

§ 1\: A equipe técnica de que trata q_ ~aput deste artigo 
será designada pelo presidente do órgão indig"enista feder_al 
e será constituída por: 

I -um antropólogo credenciado por sua associação pro-
fissional; - -- - --

11- um técnico indigcnista do.órg3o indigenTStâ fede-fal; 
III- uma pessoa facultativamente indicada pela comuni

dade ou povo indígena, o~_upante _da terra objeto da identi-
ficação. -

§ 29 Todos os membros da equipe técnica deverão ter, 
sempre que possível, conhecimento específico sobre o povo 
indígena e a terra por ele ocupada. --

§ 39 A equipe técnica deverá realizar a ideiitificação 
da área com a participação das comunidades indígenas que 
a habitam, observando suas formas próprias de manifestação 

de vont3.de, garantindo-lhe o pleno conhecimento de causa 
a respeito das ativídades a serem desenvolvidas. 

Art. 59 A equipe técnica de identificação e de delimi-
tação será aCompanhada por: --

I- um engenheiro cartógrafo ou um engenheiro agri
mensor, encarregado da elaboração do memorial d_escritivo 
e mapa com os limites propostos pela equipe; 

II -um técnico representante do órgão fundiário federal 
encarregado de coletar, em levantamento circunstanciado, in
formação a respeito da dimensão e qualidade das posses dos 
ocupantes não-indígenas e de suas benfeitorias e da utilização 
económica da área. 

Art. 69 _ O_presidente do órgão indigenista federal deve
rá requisitaf;por solicitação do coordenador da iqlllPe -técni
ca, colaboração técnica de entidades de apoio que atuem junto 
aos povos indígenas e a quaisquet organismos, quer federais, 
estaduais ou municip.ais. - -

Art. 79 A quaisquer órgãos da administraçãO e aos inte
ressados é facultado encaminhar à equipe técnica informações 
e subsídios sobre a área objeto de estudo, no prazo de trinta 
dias, a contar da publicação do ato de designação de seus 
membros no Diário Oficial. 
· ~ _ Art. 89 Concluídos os tr-abalhos de identificação da 

área, o coordenador da equipe técnica apresentará ao presi
dente do órgão federal de assistência ao índio proposta circuns
tanciada e fundamentada de demarcação da área, que i!lcluirá 
laudo técnico por ele firmadO e-m que se e~plicitará os elemen
tos de convicção e se descreverá o modo corno se expressou 
a manifestação de vontade dos índios ocupantes da área identi
ficada. 

§ 19 Recebida a proposta, o presidente do- órgão fe_deral 
~e .assistência aos índios deverá publícar seus limites em trinta 
dias, através de portaria que irichiiiá_ a determinação da demar
cação física da área, salvo se_, .em despacho fundamentado, 
constatar desentendimento da definição do art. zo:- destã lçi. 

§ 2' Na hipótese da parte final do parágrafo anterior, 
o Presidente do órgão federal de assistência ao índio determi
nará à equipe técnica a ·cóinplem~ritação dos trabalhos~ ciue 
.de_ver,á ser concltJí~a efll, trinta dias~ . _ _ -·~ ~ 

Art. 9~ -Concluída a demarcação, o presidente do órgão 
indigenista_federal, ·no prazo de tririta_ dias. enCaminhará o 
prOcesso de _derilarcação da terra iridígena ao Presidente da 
RepdOiicã~ qUe,-em igual prazo, mediante decreto. a homo-

Jogará._ , ... - .. __ 
Parágrafo _único. Homológada a demarcação, o presi

dente do órgão in9igenísta federal proVidenciará o seu registro 
no Departamento _de Patrimônio da União e nO Registfo de 
Imóveis d9 Cartório da Comarca de_ shuação da área indígena. 

Art. 10. Fica assegurado aos_ povos e às comunidades 
indígenas o direito- de promover a identificação e delimitação 
das terras por eles tradicionalmente ocupadas, mediante a 
apresentação, ao órgão indigenista federal, de: 

I-elementos comprobatórios da terra por e"tes tradicio
nalmente o~upada através <jle laudo antropológico_ e---étno-his
tórico lavrado por antropólogo indicado por associação de 
antropologia de caráter nadional; · . 

II--mapa e memorial descritivo dos liffi{tes das terras 
por eles ocupadas tradicionalmente._ 

§ 1 ~ Os povos e comunidades indígenas comunicarão 
o -início dos trabalhos ao órgão indigenista federal. . _ 

§ 29 O exercício do direito de que trata o caput deste 
artigo expressará a vonta_de do conjunto dos grupos locais 
formadores dos povos e das comunidades indígenas. 
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Art. 11. Caberá ao órgão iridigenista federal: 
I -analisar, no prazo de trinta dias as informações pres

tadas nos termos do artigo anteriáre homqJog~r a clemarcação; 
II -fixar marcos demarcatórios e sinalizã.r os limitse da 

terra demarcada: 
III -registrar a terra demarcada d~ acordo com o dispos

to no art. 9~ desta lei; 
IV- constatada a presença de não-índios, solicitar ao 

órgão fundiário federal o levantamento fundiá_rio, os· reassen
tamentos e as indenizações cabíveis, de acordo com o inciso 
II do art. 59 e nos termos do art._l'Z, respectivamente. 

Art. 12. Caso não concorde com a·identificação e' deli
mitação prevista no art. 10 desta lei, o órgão indigenista fede
ral, no prazo de trinta dias. apresentãrá justificatíva funda
mentada e concluirá o processo demarcatório. de acordo com 
o disposto nesta lei. - -

Art. 13. O presidente do órgão federal de assistência 
ao índio, de ofício ou mediante solicitação do coordenador 
da equipe técnica, deverá determinar a interdição provisória 
das terras em que se constate a presença de índios isolados, 
ou de outras em que a interdição se faça _neceSsária para 
a preservação da integridade física e cultural dos índios que 
as ocupam ou dos respectivos territórios e 1·ecutsos naturais. 

Art. 14. A demarcação das terras reserv_adas será feita 
com base na descrição dos limites contidos no ato do Poder 
Executivo que- as houver estabelecido. 

Art. 15. A demarcação das terras de domínio será feita 
com base nos respectivos títulos dominiais. ~ . 

Art. 16. As áreas identificadas até a publicação desta 
lei deverão ser demarcadas fisicamente, salvo ·se aplicável a 
ressalva ·da parte final do § 1-? do art. 8? 

Ar. 17. Cbncomitante à demarcação, o órgão fundiário 
federal promoverá o reassentamentO dOs oCupantes não-índios 
localizados nas terras indígenas a que se refere- o art. 18, 
cabendo à União Federal indenizar as benfeitorias daqueles 
considerados de boa-fé. 

Parágrafo único. O órgão fundiáriO- federal dever~ prfo
rizar o reassentamento referido ito caput deste artigo, imldmi
tindo-se que seja causa para o retardametno da demarcação 
da terra indígen~. 

Art. 18. Presumem-se de boa-fé, para efeito do dispos
to no artigo anterior, os ocupantes portadores de título ou 
não, que trabalhem individualmente ou em regime de econo
mia familiar, assim ei:itendido o trabalho dos membros de 
uma mesma família, indispensável à própria subsistêricia e 
exercido em condições de mútua dependência e colaboração, 
ainda que com a ajuda ev.entual de .terceiros. 

§ 1~ -- Nos casos em que não_ se aplique a hipótese.do 
caput deste artigo, o ocupante comprovará sua boa-fé judicial
mente. 

§ 2~ A presunção de boa-fé de que trata o caput deste 
artigo., aplica-se àqueles que ocupavam terra indígena quando 
da promulgação da ConstituiçãO em vigOr. -

Art. 19. Não se aplk·a aos o_cupa~tes não-índios em ter
ras indígenas o direito de retençãQ_ de suas benfeitorias. 

Art. 20. A garantia do direito-de povos e comunidades 
indígenas à posse permanente das terras por eles ocupadas 
tradicionalmente independerá de sua demarcação. 

Art. 21. As áreâs indígenas já deniarqd~s deverão ser 
9bjeto de nova demarcação a pedic;l_o 9os índios que as ocu~ 
pem, se constatado que os limites não atendem às definições 
do art. 29 desta lei. 

_,_,_,. -··· ~ 

Arr. 22. O órgão federal de assistência ao índio publi
cará semest_ralmente a _relação da_s áreas indígenas sob demar
cação, com a in~icação da etapa do procedimento em que 
se encontra e as datas r_espectivas. 

_ § 1~ No prazo de 90 dias, o órgão responsável pela de
marcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
fará publicar, no Diário Oficial da União, o cronograma de 
trabalho que lhe permitirá cumprir a obrigação de demarcar 
todas as terras indígenas. 

_§ 2~ Concluído o cronograma, o PoderExecutivo enca
minhará ao-Congresso Nacional relatório dOS trabalhos demar
catórios. 

Art. 23. O descumprimento injustificado dos prazos es~ 
tabelecidos nesta lei constituirá forma qualificada de prevari
cação, sujeitando o funcionário público que a cometer às penas 
de detenção, de um a três anos, perda de cargo e multa. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 25. Revogam-se o art. 19 da Lei no 6.001, de 19 
de _dezembro de 1973, o Decreto n" 22, de 4 de fevereiro 
de 1991, o Decreto n' 608, de 20 de julho de 1992, e demais 
disposições em contrário. 

(À Comissão de Constituição, Justiça f! Cidadania.) 

PARECERES 

PARECER N• 425, DE !993 

Da Comissão de Assuntos EconômÍcos s_obre o Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 94, de 1992 (no 4.377, na 
Câmara dos Deputados), que "altera o parágrafo único 
do art. P da Lei n~ 7.628, de 13 de novembro de 1987, 
que dispõe sobre os preços mínimos da uva''. 

Relator: Senador Gerson Camata 

O projeto de lei em análise, originário da Câmara dos 
Deputados, propõe alteração no parágrafo único do art. 1" 
da Lei n' 7 .628, de 1987, que "dispõe sobre os preços mínimos 
da uva", visando a assegurar aós produtores a atualização 
diária dos preços mínimos de garantia ao invés da· correção 
mensal instituída na referida lei: - -

Mereceu a proposição, na Casa de origem, aprovação 
unânime das ComiSsões de Constituição e Justiça e de Redação 
~-4~ Agricultura e Política,_, Rural. _ __ _ ~-

Trata-se de matéria amplamente meritória, vez que impe
dirá a imposição do ónus inflacionário ao setor produtivo. 
A correção diária restítuirá ao produtor, como conseqüência, 
o preço mínimo-de garantia isento da inflação, que é o único_ 
relevante na definição de suas atividades produtivas. 

_Assim, diant~ d<?_ e"Püsto, somos pelâ aprovação do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 94, de 1992 (no 4.377, na Câmara 
dos Deputados). 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.·- João 
Rocha, Presidente- Gerson Camata, Relator- João Calmon 
- Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio - Álvaro P-acheco 
- Ro'óim Tito -- Aluízio Bezerra - Saldanha -Derzi - Man-
suetó de Lavor- Gilberto Miranda- Dario Pereira - Esperi· 
dião Amin - Magno Bacelar - Bello Parga. 
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PARECER N• 426, DE 1993 

Da ConiiSsão de AssuntoS-EcÕnômicos, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n' 152, de 1992 (n' 567-B, de 
1991, na origem), que "prorroga o prazo de vigência 
da Lei n9 8.199, de 1991" - Reexame da matéria. 

Relator: Senador Magno Bacelar 
O Projeto de Lei da Câmara n' 152, de 1992, foi aprovado 

P')T esta Comissão de Assuntos Econômicos, em 15-6-93, nos 
termos do Substitutivo apresentado pela relataria. 

Incluída na Ordem do Dia, para aprecíação do Plenário 
desta Casa, a matéria teve sua discussão adiada em virtude 
do requerimento apresentado pelo eminente Senador Nelson 
C9fneiro e aprovado pelo Plenário, no qual defende o encami
nhamento do Projeto·a esta Comissão-para--que o reexamine, 
em face de o prazo que visa prorrogar já estar vencido desde 
31 de dezembro de I992, segundo afirma. 

Tem razão o eminente Senador Nelson Carneiro. De fato 
há uma impropriedade técnica na redação do -~rt. 19 do Substi:-
tutivo, aprovado por esta Comissão, consiste-nte em estabe
lecer a prorrogaçao do prazo de vigência da Lei n"' 8.199, 
de 1991, porquanto essa norma legal deixou de vigorar a. partir 
de I• de janeiro de 1993. Se o prazo de vigência da lei já 
se expirou, não sendo possível, portanto, prorrogá-lo, a reda
ção adequada do art. 19 do Substitutivo, para permitir que 
atinja o objetivo de isentar do IPI a aquisiçãO de automóveis 
destinados ao uso como táxi, parece ser a seguinte: --

EMENDA N• 1 - CAE 

"Art. I• Fica revigorada até 31 de dezembro de 
1994 a Lei n' 8.199, de 28 de junho de 1991." 

EMENDA N• 2 - CAE 

Em função da modificação redacional do art. }9 da propo- _ 
sição ora sugerida, faz-se necessário contabilizar o início do 
texto da ementa, substituindo-se a expressão "Prorroga o pra
zo de vigência da Lei n9 8.199, de 1991, por "Revigora a 
Lei n• 8.199, de 1991 ". 

Entendemos conveniente e opórturio, -nó reexame da ma
téria, retirar o Substitutivo apresentado, con.side_rando que 
o Projeto de Lei deverá retornar à Câmara dos Deputados 
se mantido o Substitutivo aprovado por esta Comissão, o que 
torna quase impraticável o gozo do benef(cio fiscal nele pre
visto. 

Diante dessas considerações, nosso parecer é pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n9 152/92, cóm a inclusão 
das emendas relatadas. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993. - João 
Rocha, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Bello Parga 
- -Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio ~ -Álvaro Pacheco 
- Dario Pereira - Mansueto de Lavor - Gerson Camata 
- Ronan Tito - Esperidião Amin - Dario Pereira - João 
Calmon. 

PARECER N• 427, DE 1993 

Da Comissão de AssuntOs Económicos sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 123, de 1993 (n' 2;278/91, 
na Casa de origem), que altera a legislação do Imposto 
de Renda, relativamente à distribuição disfarçada de 
lucros. 

Relator: Senador Ronan Tito 
Aprovado pela Câmara dos Deputados, vem à. revisão 

desta Casa, nos termos do art. 65 da Constituição, o Projeto 

de Lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado José Maria 
Eymael, que modifica a legislaça.o do Imposto de Renda na 
fonte relativa à distribuição -disfarçada de lucros. 

O Projeto ao art. 60 do D~creto-Lei n' 1.598, de 20 de 
dezembro de 1977, um parágrafo(§ 9•) com o intuito de escla
recer que não se caracteriza com distribuição disfarçada de 
lucros a partilha do ativo remanescente à liquidação do passivo 
da empresa, pelo valor contábil, entre sócios ~ aci9gistas, 
na proporção de suas participações. 

Dessa forma, o autor do Projeto pretende tornar insubsis
tente interpretação da Administração Tributária Federal, ex
pressa no Parecer Normativo CST n~' 449, de 1971, que consi
dera tributável pelo imposto de renda, por se tratar de distri
buição disfarçada de lucro~. a parcela correspondente à dife
rença entre o valor contábil e o de mercado dos bens partilha
dos, na liquidação da empresa. 

Quanto ao ·mérito, o Projeto perfilha tese vencedora nos 
tribunais superiores e na doutrina mais autorizada. 

Entre_ outros acórdãos favoráveis à intributabilidade dos 
bens entregues, a título de resgate de capital, no caso de 
dissolução de sociedade, podemos registrar os seguintes. REO 
104-195-sP, TFR, 4• T, Ac. da Un. S• do TRF, 1• R- REO 
39 31.84 109 - 9 - -MG; Ac. Un. da 6' T. do TFR -
AMS 107.023 ~ PE. . __ __ _ -

O insigne Jurista José Ltiiz Blllhões Pedreira -ensina, às 
páginas 451 e 452 de seu livro "Imposto sobre a Renda -
Pessoas_ Jurídicas" vol. II, Justec - Editora Ltda., Rio de 
Janeiro, 1979, "A partilha do acervo líquido da sociedade 
dissolvida é ato essencialmente distinto da distribuição de lu
cros. Economicamente, é transferência de capital, e não paga
mento ou transferência de renda juridicamente, é outro ato 
peculiar ao direito 'societário, cOm forma jurídica pi-ópria. 
Tal como na doação, na partilha do cervo líquido não há 
trocas, nem relações de troca que possam ser comparadas 
com padrões de mercado. Essa característica é suficiente para 
que o intérprete Conclua que a presunção prevista na lei pode 
ter aplicação na partilha do acervo líquido, isso sem ter em 
consideração que o ato de partilha não se· ajusta ao conceito 
de alienação (v. Antonio Roberto Sampaio Dórí8., ••Oistrl
buição Disfarçada de Lucros-e Imposto de Renda", Ed. Rese
nha Tributária, São Paulo, 1975, págs. 50 e seguintes)." 

Pelos motivos acima expostos, nosso parecer é pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n' 123, de 1993. 

Sala.das Comissões, 24 de novembro de 1993-- João 
Rocha, Presidente - Ronan Tito, Relator -Gerson Camata' 
- _João Calmon - Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio -
Álvaro Pacheco- Saldanha Derzi- Aluízio Bezerra- Bello 
Parga - Esperidião Amin -
Dario Pereira- Magno Bacelar- Gilberto Miranda- Man
süeto de Lavor. 

PARECER No 4~, DE 1993 

Da Comissão de Assun:tOs Económicos, sobre o Ofí
cio "S" 100, de 1993, da Prefeitura Municipal de Media
neira, Estado do Paraná, relativa a operação de crédito 
a ser contratada junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- Banestado, no valor de CR$15.000.000,00 (quin· 
ze milhões de cruzeiros reais), a preços de junho/93, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano - PEDU. 

Relator:Senador Luiz Alberto Oliveira 
O sellhor Prefeito Municipal de Medianeira, PR, enca

minha para exame do Senado Federal pedido de autorizaçãC? 
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para contratação de operação de crédito do Programa ESta
dual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de até 
CR$15.000.QOO,OO (quinze milhões de cruzeiros reais): 

Pretende o referido MunicípiO realizar obras de infra-es
trutura previstas no PEDU, contando com empréstimo do 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, o qual 
é constitufdo de recursos do Tesouro Geral do Estado do 
Paraná suplementados por aporte do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, (Contrato de Em
préstimo n' 3.100-BR, de 14-8-89).· • 

A· contratação deverá set: realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) valor pretendido: CR$15.000.000,00; 
b) garantia: ICMS; 
e)juros: 12% a.a.; 
d)índice de atualização monetária-: Taxa Referencial; 
e) destinação dos recursos: Obras de infrâ.:.estrutura; 
I) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 mesesapós a primeirã liberação; 
-dos juros: não existe período de carência. 
O processó ein análise enc_ontra-se instruído adequada

mente, dele constando a Lei autorizativa para a contratação 
da operação (Lei n' 5/93, da Câmara MuniCipal de Medianeira) 
e as Certidões Negativas referentes a débitos junto à Receita 
Federal, FGTS, e INSS. 

Por oportuno, cabe esclarecer que os .recursos previstos 
na operação são oriundos de fontes orçamentárias e do em
préstimo externo, já autorizado pelo Senado Federal, não 
representando impacto monetário" adicional. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos 
tennos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 127, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura do Município de Medianeira 
(PR) a contratar operação de crédito, com o Banco do 
Estado do Paraná - BANESTADO, dentro do Progra
ma Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no 
valor de até CR$15.000.000,00 (quinze milhões de cru
zeiros reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR), 

nos termos do art. 6• da Resolução n' 36/92, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de empréstimo rio valor 
de até CR$15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros reais), 
junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO. 

Parágrafo único. A operação de crédito ora autorizada 
envolvera recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU, dentro do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano - FDU, e destina-se a obras de infrã.-es
trutura no Município de Medianeira. 

Art. 29 As condições financei_r~~ ~~bicas da operação 
são as seguintes: __ 

a) valor pretendido: Cr$15.000.000,00 (quinze milhõeS 
de cruzeiros reais), a preços de J unho/93; 

b) garantia: ICMS; 
c) juros: 12% a. a.; 
d) índice de atualização monetária: TaXa Referendai; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
f) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses apos a primeira liberação; 

-dos juros: não existe período de carência. 
Art,_ 3<> O prazo máximo para o e:rrefcício da presente 

autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993. - João 
Rocha, Presidente - Luiz Alberto, Relator - Dario Pereira 
- Jonas Pinheiro -Álvaro Pacheco - João Calmon- Ronan 
Tito - Magno Bacelar - Gerson Camata - Dirceu Carneiro 
- Bello Parga- Mansueto de Lavor- Gilberto Miranda 
- Carlos Patrocinio - Esperidião Amin. 

PARECER N• 429, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí~ 
cio "S" n9 109, de 1993, do Sr. Presidente, em exercício, 
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado 
Federal, solicitação d8 Prefeitura Municipal de Rondon 
(PR), relativa à operação de cmlito pretendida junto 

- ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor de 
CR$8.550. 700,00 (oito milhões, qoinhentos e cinqüenta 
mil e setecentos cruzeiros reais), a preços de julho/93, 

___ ulilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU. 

.Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 
O Sr. Presidente, em exercício, do Banco Central do 

Brasil, encaminha ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura 
Municipal de Rondon (PR), relativa à operação de crédito 
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no 
valor de CR$8.550.700,00 (oito milhões, quinhentos e cin
qüenta mil e_ setecentos cruzeiros reais), a preçOs -de julho/93, 
utilizando recursos_do Programa Estadual de Desenvolvimen
to Urbano-PEDU. 

O exame da matéria está subordinado a disp-ositivos cons
titucionais_ e, especialmente, à Resolução n"' 36, de 1992, do 
Senado Federal, tendo análise dos documentos demonstrado 
o fiel cumprimento ao disposto no art. 6'9, da referida reso
lução. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo 
Ofício "S" -n9 109/93, que permitirá a viabilização da partici
pação do Município de Rondon (PR) na execução do Progra
ma Estadual de Desenvolvimento Urbano-PEDU, nos ter
mos do seguinte Projeto de Resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 128, DE 1993 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de Rondon (PR) 
a contratar operaçqo de crédito com o Banco do Estado 
do Paraná S.A., no valor de CR$8.550. 700,00 (oito mi
lhões, quinheiros e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros 
reais), para execução de obras e serviços integrantes 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
PEDU. 

O Senado Federal resolve: . ... . 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Rondon (PR), nos 

termos da Resolução n• 36/92, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito com o Banco do Estado do 
Paraná S.A., no valor de CR$8.550. 700,00 (oito milhões, qui
nhentos e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros reais). para 
execução de obras e serviços integrantes do Programa Esta
dual de Desenvolvimento Urbano-PEDU, nas seguintes con
dições: 
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a) valor pretendido: CR$8.550.700,00 (oito milhões, qui
nhentos e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros reais) a preços 
de julho/93; 

b) juros: 12% a.a., 
c) atualizaç~o monetária: re<ijustávi::I Pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

I) condições de pagamento. 
-do principal: amortização en148 (quarenta e oitã) par

celas mensais, vencendo a primeira 12 meses apos a primeira 
liberação; · ·-· 

-dos juros: não existe período de carência. 
Art. 2~ A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida num prazo de 5_40 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados da data de sua vigência. - _ 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na-data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993. ~- João 
Rocha, Presidente - Luiz Alberto Oliveira, Relator - Bello 
Parga - Gilberto Miranda - Dario Pereira - João Calmon 
- Jonas Pinheiro - Esperidião Amin - Dirceu Carneiro 
- ~agno Bacelar - Gerson Camata - Carlos Patrocfnio 
- Alvaro Pacheco - Mansueto de Lavor - Ronan Tito. 

PARECER N• 430;"DE 1993 

Da COmiss3.0 de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n• 140, de 1993 (Of. PRESl-93/2673, de 5-11-93, 
na origem), do Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação 
do Senhor Governador do Estado de São Paulo, para 
que seja autorizada a emissão de 65.274.713.295 Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -
LFTP, cujos recursos serão destinados à liqüidação do 
s~ oitavo de precatórias judiciais pendentes, de responsa-

bilidade daquele Estado. 

Relator: Senador Gilberto Miranda Batista 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil enca~ 
minha ao Senado Federal, mediante o· OfiCIO- ero--eprgrate-; 
solícitação do Senhor Governadóf do Estado de São Paulo 
de autorização para emitlt 65.274.713.295 Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas 
à liqüidação da quinta pãrcela correspondente a 1/8 do_ valor · 
dos precatórios judiciais de natureza não alimentar, bem como 
de complementos relativos às parcelas já emitidas anterior
mente. 

A emissão pretendida obedece às seguintes condições: · 
a) quantidade: 65.274.713.295 LFrP; -
b) modalidade: nominativa-tranSferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Firüt.Iite-iras do Tesou-

ro- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 2.541 dias; 
e) valor nominal: CR$1,00~ nas respêctivas datas:base; 
O previsão de colocação e vencimento dos títulos a_serem 

emitidos: 
Colocação data~base 

dez/93 1''-10-93 
vencimento 
!5.092QOO 

___ quanti_dade _ 
- 65.274.713.295 

h) forma de colocação: através de ofertas _públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79 do Banco Central. 

Conforme o Parecer DEDIP-DIARE-93/835, do Ban
co- Central do Brasil, a efetivaçãO da operaçãO- sob exame 
implicaria extrapolação_ do limite previsto no artigo 3"', da 
Resolução n~ _3~, do _Senado Federal, que rege matéria. No 
entanto, o artigo 33 e seu parágrafo único do Ato. das Dispo
sições Constitucionais TranSitórias declara os títulos da dívida 
pública emitidos para pagamento dos precatórios judiciais não 
computáveis para éfeito do límite global do endividamento. 
Inexistiria, portãnto, óbice para a aprovação do pedido. 

Cabe ressaltar que os complementos às parcelas anterior~ 
mente emitidaS-têm origem em orientação formada pelos Tri
bunais, cjue obrigou a aplicação de -índices de reajuste que 
o Governo do Estado bavia considerado não aplicáveis ao 
caso, a saber: 14,36%; 44,80%;e 2,79%. relativOs a difere.Dças 
existentes entre IPCIBTN de abril a junho de 1990. 

Em razãó do exposto, nosso parecer é favorável ao acolhi
mento do pleíto do Governo do_ Estado de São Paulo, na 
forma do segui;nte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 129, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de São Paulo - LFTP,- destinadas à liqüidação do 
s~ oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como 
de complementos às parcelas anteriormente emitidas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Governo doEstado de São Paulo autorizado 

a emitir 65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro doEs~ 
ta do de São Paulo - LFfP. 

Parágrafo único. A emissão a que se refere o caput deste 
artigo destina-se à liqüidação do quinto oitavo de precatórios 
judiciais pende1_1tes, bem como de complementos às parcelas 
anteriormente emitidas. 

Art. z~ As condições básicas_ da emiSsão são as seguin~ 
tes: 

a) quantidade: 65.274.713.295 LFTP; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras_ do Tesou-

ro- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376; de 25-11'87; 
d) prazo: até 2.541 dias; 
e) valor nominal: CR$1,00, nas respectivas datas-base; 
O previsão-de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

colocação 
dez/93 

d-ata-base 
1'-10-93 

vencimento 
15-9-2000 

quantidade 
65.274.713.295 

h) forma de colo:cação: através de ofertas públicas, nos 
t~rmos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central. 

Art. 39 . A autorização 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 Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993. -João 
Rocha, Presidente- Gilberto Miranda, Relator- Bello .Par
ga - Jonas Pinheiro --Carlos Patrocínio - Álvaro Pacheco 
- DirceU Carneiro - Esperidião Amim- Mansueto de Lavor 
.:.... Magno Bacelar - Gerson Camata - Dario Pereira -
Ronan Tito - João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)--'-- O Expeâiente lido 
vai à publicação. 
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Foram encaininhados à publicação pareceres da Comissão Art. 39 Os subcontratados, na forma do parágrafo único 
de Assuntos EconômfcOS; que cõneluem pela apresentação do art. 2", estarão sujeitos às rileS:ma:S Obrigações da subcon-
dos seguintes ProjetaS de Resolução: tratante origináriã no que se refere a: · · -

N"' 127, de 1993, que autoriza_ a Prefeitura âo MunicípiO I -oferecimento de qualidade adequada às necessidades 
de Medianeira (PR) a contratar operação de crédito, com e exigências da empresa-mãe; 
o Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, dentro do II- cumprimento dos prazos de entrega fixados; 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU. III- formulação de preços convenientes e atrativos que 
no valor de até quinze milhões de cruzeiros reais; estimulem o sistema de subcontratação; 

N"' 128, de 1993, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de IV- constituição legal para atuação no ramo da subc~n-
Rondon (PR) a contratar operação de crédito com o Banco tratação. 
do Estado do Paraná S.A., no Vãlor de oito milh_ões, quinhen- Art. 4"' Todas as encomendas derivadas da subcontra-

( tos e cinqüenta mil e set_ec_entos cruzeiros-"réa1S,-para exeéUção tação deverão ser claramente especificadas, com seus requi-
de obras e serviços integrantes do Programa Estadual de De- sitos e métodos de produção, de modo a evitar_qualquer dúvida 
senvolvimento Urbano- PEDU; e - -- à subcontratante acerca do produto encomendado. 

N"' 129, de 1993, cfUe autoriza o Gov-erno do Estado de Parágrafo único. .As datas de e11;trega de mercadorias 
São Paulo a emitir"65.274.713.295 Letras Financeiras do Te- deverão constar obrigatoriamen~e do contrato celebrado entre 
souro do Estado de São Paulo_- LFTP, destinadas à liqUida- as partes. 
ção do 5o oitavo de precatórios jUdiciais pendentes, bem como Art. 5"' A empresa-mãe deverá inforrnãt ão- subcontra-
de complementos às parcelas anteriormente emitidas. tante sobre os seus planos a longo prazo, bem como a tendên-

As proposições ficarão- sobre a Mesa, durante _cinco ses- cia de seus negócios. 
sóes ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do Art. 6" As quantidaçles enCOJDendadas pela empresa-
art. 235, II, f, do Regiinento Interno. mãe_ não poderão s_ofrergrandes fl~tuaçOeS que prejudiquem 

a atiVidade_contínua do subcontratante, salvo imprevistos de 

dos à
OPSRb

1
•. PR!'

0
SIDENTE (dLevyC Dias), ~.dFoAsram etncaEcminh~- mercado cuja justificação será analisada pela Secretaria Nacio, 

u tcaça pareceres a omtssao _e_ sun os ono- a1 d o· 't E ~ · SNDE 
micos que concluem favoravelmente às seguintes matérias: 0 e l!el 0 

. c_~nom1c~- ___ · 
-Projeto _de Lei da Câmara -no 94, de 1992 (n" 4.377/89, - -- Parágrafo ~~t;~ - A mterr~pçao de e?-comen?as por ~ar

Casa de origem), que altera 0 -parágrafo único do art. 1<:.-da-~---t_~_-da..empresa-mae fi~rá_subordmada a avtso prév10 oferectdo 
Lei n~' 7 628 de 13 de b d 1987 "d' - b com razoável antecedenctaã subcontratante, sob pena de arcar 

. , novem ro e , que tspoe so re com 0 · • 0 -d í d t 
os.preços mínimos da uva"; Arts pr7e!utzAs a ecor~ebn es..t ta • d • 1 

-Projeto de Lei da Câ-mara n~' 152, de 1992 (n~' 567/91, ·... - empresa su ~on ra n_re n:o po era a terar 
na Casa de origem), que prorroga 0 prazo de vigência da as espectft~~çoes da pe~a. ~pos a efenv~çao da e!l~om~nda 
Lei n" 8.199, de 1991;e n~m podera.tmpor a aqms19a_o d_e ?etermmada rnatena-pnma. 

_Projeto de Lei da Câmara n"123 de 1993 (n~ 2278191 desnecessána ou em condtçao tnjusta, pela empresa subcon-
. . ' _ - ' tratada 

na Casa de ongem), que altera-a legtslaçao do Imposto de · o - • - • 

Renda, relativamente à distribuição disfarçada de lucros. Art._ 8· Em relaçao aos custos, a e~presa:mae pagara 
As matéi'ias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessõe_s à subcontrat~nte o ~us_~o real de produçao mms os lucros, 

ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.-. devendo__reahzar penc:dtcamente levantamentos d~ custos de 
235 II d do Regimento Interno -- outros fornecedores __ VJ.Sando apurar o c:usto-padrao de cada 

' ' ' · peça, estabelecendo uma média de mercado e divulgando-a, 
OSR. PRESIDENTE (Levy DiasJ-..,.Sobre a mesa, proje- a fim de que seja estimulada a competição entre os fome-

tos de lei que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. ' cedures. _ _ 
São lidos os seguintes § 1" À empresa-mãe for-necedora de matéfia-prima é 

PROJETO DE LEI N• 150, DE 1993 

Regulamenta a subcontração de Pequenas e Médias 
Empresas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Para os efeitos desta lei empresa-mãe é aquela 

que contrata serviços ou realiza a montagem final e a comercia
lização de produtos acabados adquiridos de pequenas e médias 
empresas satélites, cujos mãteriaís, componentes e péÇãS fo
ram por estas fornecidoS ou sejam produto de sua participação 
em parte dos processamentos industriais. 

Art. 2" Serão considerad-as subcontratantes as peque
nas e médias empresas que operam no sistema descrito no 
art. 1" 

Parágrafo único. Às empresas subcontratantes de que 
trata este artigo é facultada a aquisição de componentes ou 
a transferência de serviços para ootras empresas, consideradas 
estas igualmente subcontratantes, de comprovada capacitação 

. técnica e empresarial. -

vedada a existência de pagamento antecipado pela mesma, 
antes que ela própria efetue o pagamento do produto fabricado 
com esse material, para a empresa subcontratante. 

§ 29 A empresa-mãe não poderá deVolver mercadorias 
entregues dentro das condições contratadas. 

Art. 9" A empresa-mãe deverá dar assistêricia técnica 
e colaborar no controle de qualidade dos produtos das subcon
tratantes e das subcontratadas. 

Parágrafo únicO. A em_p_tes3-mãe poderá participar do 
capital social dos subcontratãdos e vice-versa, visarido melho
rar a qualidade do produto e reduzir seu custo. 

Art. 10. Quando se tratar de subcontratação de servi-
ços a subcontratante deverá observar a: 

I- utilização de mão-de-obra especializada; 
II- remuneração digna dos seus empregados; 
III -cobrança de taxa .de administração compatível com 

os seus custos operacionais, salários e encargos sociais; e, 
IV -rigorosa aplicação da Consolidação das Leis Traba

lhistas- CLT. 
Art. 11. A émpresa subcontratante não poderá dardes

-contos anormaiS'~ara vencer-determinada conc_oxrência, ob-
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servando-se a Le1 n• 8.666 de 21 de junho de 1993, ainda 
qUe tenha capacidade ociosa em sua fábrica. 

Art. 12. A empresa subcontratante que se julgar preju
dicada por prática desleal da empresa-mãe poderá recorrer 
à Secretaria Nacional de Direito Econômico - SNDE, que 
avaliará a denúncia de acordo com -a Lei n" 8.158, de-8 de 
janeiro de 1991. · _ 

Parágrafo único. FleãVêdada a adoção de qualquer me
dida retaliativa por parte da empresa-mãe contra a recorrente 
de que trata este artigo. __ 

Art. 13~ Os pagaíneritõs-deVerão ser efetuados em con
formidade com a lei, direcionando-se o _tanto qua~nto possível 
40% (quarenta por cento) a visía e 60% (sessenta por cento) 
com prazo rnáxfmo de 90 {nove-nta r dias. 

Art. 14._ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 15.- RevogamMse as disposições em contrário. 

Justificação 

A regulamentação da subcontratação de pequenas e mé
dias empresas, sistema--mais conhecido por terceirização de 
serviços, é uma necessidade inquestionável em face das detur
pações desta atividade que vem cada vez ~ais se consolidal].dO 
em nosso País. 

Com efeitO, á1gumas ern.presãs Vl"sualizando o lucro fácil 
não se equipam satisfatoriamente e taiilpoucO -se futíffiidam 
com o descumprimento da legislação em vigor. __ 

Neste cenáriO, é imperioso que h:lja uma legislação pró
pria para normatizar o relacionamento entre as grandes em
presas, ou empresas-mãe; e ãS pequehas e médías empresa-s. 
O sistema de subcontrataç~o é ado~ado, atualmente, nos mais 
diferentes tipos de indústria. Entre as razões de sua ·popula-
ridade e sucesso destacamos: · · ·· 

1) Economia de capital. Cada empresa produz apenas 
alguns tipos simples de peças, n~o sendo ne-cessário-Um grande 
volume de investimentO em uma única empresa. _ 

2) Simplicidade tecnológica. As empresas· subcontratan
tes produzem apenas alguns tipos de peças, obtendo com isso 
o domínio da tecnologia e a melhoria da qualidade, como 
conseqüência da especialização. 

3) Custos. As empresas subcontratantes podem se loca
lizar em regiões de mão-de-obra mais barata. 

4) Flexibilidade. A empresa-mãe seaj':lsta com facilidade 
à flutuaÇãO- dõs rlegódOS~ 

5) ·Redução da pressão sindical corporatiVista. Com-encoM 
mendas nas pequenas e médias empresas, onde os sindicatos 
têm fraca ãtmi:çã6, as gÍ"andes empresas reduzem a pressão 
sindical sofrida por elas. --

É evidente que, com tamanhas vantagens, são· registrá
dos, por falta ·de regulamentação, muitos casOs de abuso de 
poder econôm.ico das grandes .empresas em relação às peque
nas e médias empresas, tais como·a fixaÇãO arbítrária de preços 
das mercadorias, cancelamentç de encomendas ~~m aviso pré
vio e atraso nos pagamentos·. Por outro lado, as empresas 
subcontratadas não deixam por menos e burlam a legislação 
trabalhista, exploram econoniicarrie-nte a mão-de~()brã e fur
tam-se ao pagamento dos encargos sociais, entre--Outros. 

Portanto o presente projeto pretende corrigir estas distor
ções, seja conceituando as atividades, seja normatizaildo o_ 

, procedimento,_ ao preconizar medidas de aQerfeiçOaliiento Po 
"'" 1 sistema existente, como o planejamento conjunto e a moderni

, zação- global, contribuindo, desta forma, para melhorar o rela-
~ . . .. 

cionainento entre as grandes e as pequenas e médtas empresas, 
ao longo de todo o processo_ de subcontrataçao. 

Sala das Sessões, 24 de novembrq de 1993. -Senador 
Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CJT,;.DA 

LEI N• 8.158, DE 8 DE JANEIRO DE 1990 
Institui normas para a defesa da concorrência e 

dá outras providências 

O pfesiaente da Repúblicã,-faço sãber que o Congi_esso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. lo;~ Compete à Secretaria Nacional de Difeito Econô
mico (SNDE), do Ministério da Justiça, apurar e propor as 
medidas cabíveis com o propósito de corrigir as anomalias 
de comport~mentç de seto_res econônfic_os, f)nipresas em esta

-belecimentos, bem como de seus administradores e controla-
dores, capazes de perturbar ou alertar, direta ou indiretamente 
os mecanismos de formação de preços, a livre concorrênci~, 
a liberdade de iniciativa ou os princípios constitucionais da 
ordem econômica. 

Parágrafo único._ Compete, __ igUalmente, a SNDE adotar 
as providências necessáriã.S à repressão das infrações previstas 
na Lei n' 8.00200, de 14 de março de 1990. 

Art. 29 A Scretaria Nacional de Direito Económico (SN
DE) atuará de forma a evitar que as seguintes distorções 
possam ocorrer no mercado: _ 

a) a fixação de preços dos bens e serviços abaixo dos 
respectivos custos de produção, bem como a fixação artificial 
das quantidades vendidas ou produzidas; 

b) o cerceamento à entrada ou à existência de concor
rentes, seja no mercado local, regional ou n~cional; 

c) o impedimento ao acesso dos concorrentes _e as fontes 
das insumos, matéria-prim-aS, equipamentos ou tecnologia, 
bem como aos canais de_distribuição; 

d) o controle regionalizado do mercado por empresas 
.ou grupos de empresas; 

e) o controle de renda de distribuição ou de fornecimento 
por empresa·s ou grupo de empresas; 

O a formação de conglomerados ou grupos econômicos, 
por meio de controle acionário direto ou indireto, bem como 
de estabelecimento de administração comum entre empresas, 
com vistas a inibir a livi"e conCorrêncüi. 

Art. 39 Constitui infração à ordem económica, qualquer 
acordo, deliberação conjunta. de empresas; ato, conduta ou 
prática tendo por objeto _ou produzindo o efeito de_ dominªr 
mercado de bens ou serviços, prejudicar a livre concorrência 
ou aumentar arbitrariamente OS lucros, ainda que os fins visa
dos não sejam alcançados, tais como: 

I - impor preços de aquiSição ou revenda, descontos, 
c-ondições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas 
e margem de lucro. bem assim estabelecer preços mediante 
a utilização de meios artificiosos; 

II -limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao 
mercado; 
- III -dividir os mercados de produtos acabados ou sem.i
acabados, ou .Pe serviços, ou as fontes de abastecimento de 
matérias-primas ou produtos intermediários; 

IV - fixar ou praticar, em conluio -coi:ii concorrente, · 
sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens 
ou de_ prestação de serviços; __ 

V- regular mercados mediante acordo visando a limitai 
ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a 
produção e a distribuição de bens e serviços; 
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VI- dificultar investirneútOS-destinados à produção de 
bens ou serviços; 

VII -recusar, injustificadamente, a venda de bens ou 
a prestação de serviços,- dentro das condições de pagamento 
normais aos usos e praxes comerciais; 

VIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de 
outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação 
de um serviço, á utilização de outro ou à aquisição de um 
bem; 

IX - dificultar ou romper a continuidade de relações 
comerciais de prazo indeterminado, com o objetivo de domi
nar o mercado ou causar dificuldades ao funcionamento de 
outra empresa; 

X :- impedir a exploração de direitos de propriedade 
industrial ou intelectual ou de tecnologia; 

XI - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavoura 
ou plantações_, com o fim de difucultar ou impedir a concor-
rência ou obter lucro arbitrário; 

XII - destruir, inutilizar ou açambarcar sem jus_tificada 
necessidade, matériaswprimas, produtos intermediarias ou acaM 
bados, assim como destruir ou inutilizar equipamentos destiM 
nados a produziMlos, distriubuíMlos, transportáwlos ou dificultar 
a sua operação. 

XIII - vender mercadoria ou prestar serviços sem marM 
gem de lucro, visando à dominação do mercado; __ 

XIV - importar ou exportar mercadoria ou comerciaw 
lizáMia abaixo do preço praticado no país _exportador em preM 
jUízo de concorrente com estabelecimento no Brasil; 

XV -obter ou influenciar a adoção de conduta comercial 
uniforme ou concertada_ entre .concorr_entes; 

XVI - criar dificuldades _à constituição, ao funciona
mento ou ao desenvolvimento de empresas; 

XVII- constituir_ou participar de associação ou entidade 
de qualquer natureza ·cuja finalidade ou efeitos _configürem 
quaisquer tlas práticas vedadas por esta lei. 

XVIII - agir ou omirir~se, eni condu1o com concOr
rentes, mediante condutas paralelas cuja fiitálidade ou efeitos 
tipifiquem -qu:a-isCj"uer das práticas indicadas nesta lei. 

Art. 4~ A SNDE atuará_de ofício, mediante provocação 
de órgão ou entidade de adminlst:raçao -pública ou em razão 
de representação dC qualquer illtcTessado. 

Art. 5o A SNDE, tornando conhecimento, fundada em 
provas ou indícios, da ocorrência -de_ ilícito previsto nesta lei, 
notificará, no prazo de oito dias, o agente apontado como 
responsável para prestar esclarecimentos no prazo de quinze 
dias, prorrogável a juízo e na extensão que a SNDE considerar 
adequada á espécie. -

§ 1"' E facultado ao agente, juntamente com os esclareciR 
mentos fornecidos, apresentar defesa préVia bem como requeR 
rer a produção de provas de qualquer natureza e pertinentes 
à denúncia. 

§ 29 Para efeito de apuração_das ocorrências, a SNDE 
poderá determinar à realização das diligéncias- cabíveiS, bem 
como requisitar, em caráter confidencial, do agente de quaiR 
quer órgão ou entidade da admiriistiaçãõ pública, de empreM 
sas, fii'mas individuais, estabelecimentos, administradores ou 
controladores, o fornecimento, no prazo- de quinze dias, prorR 
rogável na forma do caput,_ de documentos, informaçõés ou 
esclarecimentos que julgar necessários. ·· 

§ 39 Quando a ocorrência vers·ar sõbre a baixa artificial 
de preço, mediante írilportação-, no todo ou em parte, de 
produto estrangeiro, a SNDE deverá, ainda, çomunicar o fato 
ao Ministério da Economia Fazenda e Planejamento para a 
adoção das medidas cabíveis. 

Art. 6~ Analisando o material coligido na forma do disw 
posto no artigo precedente, a SNDE, alternativamente: 

---a) arquivará o processo se, fundamentalmente, consideR 
rar inexistentes ou insubsiStentes- as -ocorrências ~qõ.e determi
naram a respectiva instaurãção; ou, caSo contrário; 

b) encaminhará rrealtório ao agente a fim de que este, 
em quinze dias, prorrogáveis a juízo e naextensão que a SNDE 
considerar adequada á espécie, deduz sua defesa compro• 
vando a improcedência de representação. 

Art. 79 Verificada a procedência da representação, a SN
DE, em circunstânciado relat6rio fírial, que evidenciará os 
fundamentos de seu juízo, recomendará ao agente as medidas 
de correção cabíveis, com fixação de prazo para o seu atendiR 
menta e encaminhará o processo ao CAD E para as medidas 
de sua competência, as quais serão ado~adas no prazo de 
cento e vinte dias, prorrogáveis por mais nov.énta dias. 

§ 1" Desatendida a recomendação, a SNDE providen
ciará, conforme õ Caso, cumulativa ou alternadamente; 

a) a declaração de inidoneidade do agente para fins de 
habilitação em licitação ou contratação, promovendo a publi-
cação do ato no 6rgão oficial;- ---- --------

b) a ins.crição do agente no Cadastro Nacional de Defesa 
do Consumidor; 

c) a recomendação de que não seja concedido ao agente 
parcelamento de ~ributos f_ederai~ por ele devidos; e 

- dl solicitará ao Conselho Ad-ministrativo de Defesa Eco~ 
nôrnica (CADE) que delibere, liminarmente, sobre a prática 
ilícita e determine sua imediata cessação, se for o caso, até 
o final do julgame_ntq__ do processo. 

§ 2" As providências tornadas pela SNDE, nos termos 
deste ..artigo, permanecerão em vigor até o completo atenâi
mento, pelo agente, do inteiro teor de recomendação, obser
vado o disposto no § 3_". 

§ 3" Verificando a SNDE o completo atendimento, pelo 
agente, das recomendações, e desde_ que não se trate de reinci
d,ênCia, sefão cãnceladaS as sançõeS adot3das_ nos termos das 
alíneas a, b e _c do § 1 ~. e feita a devida qomunicação ao 
Cade que deliberará _sobre a suspensão ou não dos_ procedi
mentos porventura iniciados, 

§ 49 Em caso de reincidência, as sanções apficadas pefa 
SNDE permanecerão em vigor por um período não inferior 
a doze meses nem ·superior a trinta e seiS meSes Contados 
da data do reconhecimento, pelo órgão, da cessação das práti
cas daquelas sanções. 

Art. s~ Os processos oriundos da SNDE, na forma do 
artigo precedente, serão julgados pelo CADE independen
temente da realização de novas diligênciaSou -da abertura de 
prazo para alegações finais. - -

Ait. 9~ Verificada a irOProcédência: da representação, a 
SNDE procederá ao arquiv-amento do processo. 

- Art. 10. Todos os interessados poderão consultar a SNDE 
ou o CADE sobre a legitimidade de a tos sucetíveis de acarretar 
r~strição da concorrência ou- co:ri~ntração- eCo"itô-i:TiiCã:. 

§ 1" A consulta será .respondida no prazo de sessenta 
dias, não se aplicandO, ao consulente, qualquer sanção em 
virtude de ato relacionado com o objetivo da consulta, prati
cado entre o término desse prazo e a manifestação da SNDE 
ou do CADE. 

§ 2" A manifestação proferida no procedimento de con
sulta será vinculativa para a SNDE e o CADE. 

Art. 11. Os Regimentos Internos da SNDE e do CADE 
disporão sol?re o processo de consulta. _ _ 

-Art. 12 Em qualquer fase da averiguação preliminar do 
~~?cesso administrativO; da execução ou da intervenção, a 
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SNDE e o CADE poderão adotar medidas preventivas quando 
houver fundado receio ou indicio de que o representado, por 
si ou através de terceiro, cause ou procure causar a livre 
concorrência- Ou ao direito de outrem, lesão grave e de difíCil _ 
reparação, ou torne inócuo _o resultado final do processo. 

§ 1" O descumprimento da medida preventiva está sujeita 
ao pagamento de multa diária de valor não inferior a 10,000 
(dez mil) vezes o valor do Bónus do TesOuro Nacional Fiscal, 
ou a referencial equivalente que venha a substituí-lo, vigente 
a data do efetíVo pagamento L 

§ 2" O valõr da multa poderá ser elevado ao seu décuplo, 
se demonstrada a sua ineficácia, sendo até que se cumpram 
as medidas preventivas. 

§ 3' Q valor arrecadado pelo pagamento das multas refe
ridas nos parágrafos anteriOres será destinado ao fundo pre
visto na Lei n' 7,347r), de 24 de julho de 1985, 

Art, 13 O art. 74 da Lei n' 4.137r), de !O de setembro 
de 1962, passa a vifgorar com a seguinte redação: 

"Art,. 74 Os ajustes,-ãCOrdos ou convenções, sob 
qualquer forma manifestados, que possam limitar ou 
reduzir a concorréncia entre empresas, somente serão 
considerados válidos desde que, dentro do prazo de 
trinta dias após sua realização-, sejam 3preSeiüad0s pata 
exame e anuência da SNDE, que para sua aprovação 
deverá considerar o preenchimento c;umulativo dos se-
guintes requisitos: · - '- · · ~ -- ---

a) tenham por objetivo aumentar a produção ou 
melhorar a distribuição de bens ou o fornecimento de 
serviços ou propiciar a ·eficiênCia e ó desenVolvimento 
tecnológico- ou- ecõnómicc> ou -increMentar as expor
tações; - · ·· -

b) os benefícios decorrentes sejam distribuídos 
eqüitativamente entre os Seus partlc1páfites-de um lado, 
e os consumidores ou usuários finafS, do outro; 

c) não sejarri- ultrapassaados o·s limites estritamen
te, necessários para que se atinjam o"s objetivos visados. 

d) Não implique a eliminação da concorrência de 
uma parte substancial do mercado de bens ou serviços 
pertinentes. 

§ 1? També-m põderdo ser considerados válidos 
os atas de que trata este artigo, ai~da-que _!lão atendidas 
todas as condições previstas nO-_iãput, quando a restri
ção neles contida for necessário por motivos preponde
rantes da economia nacional e do Oeili comum, e desde 
que a restrição tenha duração pré-fixada e, ao mesmo 
tempo, se comprove que-, sem a sua prática, poderia 
ocorrer prejuízo ao consumidor ou usuário final. 

§ 2~ Incluem-se nos atas de que trata o Caput aque
les ql!e yiser:n_~ ql!ªJqll~~ for~ a de concentração eç:OJ1Ó
mica, seja através-de fusão ou "iilcOr-poração de empre
sas, constituição"-de-socíeaade- pãra exercer o controle 
de empresas ou qualqu~~ outra forma de agrupamento 
societário ou concentraçãO económTCa. cuja conseqüen:. -
cia implique a participação da empresa ou grupo de 
empresas resultante, em vinte por cento de um mercado 
revelante de bens ou serviços. 

§ 3? a validade dos atos de que trata este artigo, 
desde que aprovados pela SNDE, retroagirá à data 
de sua realização; não tendo sido apreciados pelo órgão 
no prazo de sessenta dias após sua apresentação; serão 
automaticamente considerados válidos, perfeitos e aca
bados, salvo se, comprovadamente, seus participantes 
deixarem de apresentar eventuais esClarecimentos soli-

citados ou doêumentos necessários ao exame dentro 
dos prazos marcados pela SNDE, hipótese CIJ1 que o 
prazo de exame ficará proirogado na proporção do 
atraso na apresentaç_ão dos e!em~ntos_solicita~os. _ 

§ 49 Se- os ajustes, acordos ou convenções de que 
trata este artigo não forem_ realizadOs- Sob ooildição 
suspensiva ou se deles já tiverem decor!ido efeitos pe
rante terceiios, inclusiVe de -natureza fiscal, a SNDE 
na eventualidade de concluir pela sua não aprovação, 
deverá determinar as providências cabíveis ás partes 
no sentido_ de que sejam desconstituídos, total ou par
cialmente, seja através de distrato, cisão de_ sociedade, 
venda de ativos, cessação parcial de atividades ou qual
quer outro ato ou providência pelo qual sejam elimi
nados efeitos nocivos à concorrência que deles possam 
advir. 

§ 5~ Poderão as partes que pretenderem praticar 
atos de que trata este artigo, previamente a sua realiza
ção;- consultar a SNDE sobre a validade dos a tos a 
serem celebrados, devendo a consulta respectiva ser 
apreciada no prazo ·de sessenta dias, considerando-se 
a falta de resposta nesse prazo como concordância com 
a realização do ato, ressalvada a ocorrência de fato 
previsto na parte final do § 39 .acima. 

§ 6ç Sem prejuízo das demais cominações legals, 
incl~siv_e_'!.quelas constantes do art. 11 da Lei Del_eg~da 
n• 4('), de 26 de setembro de 1962, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei n• 7,784(4

), de 28 de junho 
de 1989~ se for o caso, a não apresentação dos atÇ)s 
previstos neste artigo para regiStrO e aprovaçãó impU~ 
cará a abertura de processo na SNDE, para as provi~ 
dências de sua competência." 

Art. 14. O Conselho Administrativo de Defesa EC:Ollõ-
. mica ccade), ciiido pela Leí-n~ 4.137, de 10 de setembro 

de 1962, órgão judicante da estrutura do Ministério da Justiça, 
com as competências previstas no referido diploma e nesta 
Jei_,_funcionará junto â Secretaria Nacional de Direito Econô~ 
miCo do Ministério da Justiça (SNDE), que lhe dará suporte 
de pessoal e administrátiVo. - - -

Parágrafo único. O Cade contará com quatro ConSelhei~ 
ros, Presidente e um Procurador, todos de notório conheci~ 
menta jurídico ou económico, nomeados pelo P[esidente da 
República, por indicação do Ministgro-·da Justiça e após apro
vação dos nomes pelo Senado Federal, para um mandato 
de dois anos, permitida a recondução. 

- Art. 15. Por infraç3.o a esta lei ou a Lei no 4.137, de 
10 de setembro de 1962, o Cade poderá recomendar a desapro~ 
priãçáo àe-emptesas, de suas ações ou quotas, as quàfS deVerão 
ser, no mais breve tempo possível, objeto de alienação me
diante licitação ou em bolsas de valores. 

ArL 16, (Vetado), 
Art. 17, (Vetado), 
Art. 18. Os mandatos dos atuais Conselheiros do Cade 

extinguem-se com a li:omeação doS novOs titulafes, na forma 
desta lei. -

Art. 19. Ressalvados os de Conselheiros, o de Presi
dente e o de Procurador, passam a integrar a estrutura da 
SNI:>E os atuais cargos _e funções do Cade. 

-- -AfL 20. A SNDE e o Cade poderão representar ao 
Ministério Público, com vistas à aplicação da Lei n\"1 1.521, 
de 26 de dezembro de 195L 



~-Nove· rode 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 10771 
--------~~--------------~~~~--~----~~-

ser 
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~ ~~ 21. As decisões administrativas previstas nesta lei 
íveis de recurso, voluntários ou de ofício, interposto 
:o da Justiça, no prazo de dez dias. 
22. Na apuração e correção dos atas ou atividades 

previstos nesta lei, a autoridade levará em conta, primordial
mente, os efeitos económicos negativos produzidos no merca
do, ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos ag~ntes 
causadores. 

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, mantidas as normas definidoras de ilícitos e sanções cons
tantes da Lei n' 4.137, de 10 de setembro de 1962, assim 
como em outros diplomas legais relativos a práticas de abuso 
de poder económico. 

LEI N' 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, constitui normas para licitações e contratos 
da administração pública e dá outras providências. 

!-a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca; 

II -a definição das unidades e das quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja 
estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequa~ 
das técnicas quantitativas de estimação; 

III- as condições de guarda e armazenamento que não 
permitam deterioração do materiaL 

§ 89 O recebimento de material de valor superior ao 
limite estabelecido no art. 23 da Lei, para a modalidade de 
convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 
3 (três) membros. 

Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a relação 
de todas as compras feitas pela administração direta ou indire
ta, de maneira a classificar a identificação do bem comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vende
dor e o va,lor total da operação. 

SEÇÁOVI 
.......... ,. ........... 'iiliÇÃo\i .... ____ ,,. .. '"·~----·----- ... . Das alienações 

Art. 17. A alienação de hens da administração pública, Das compras 
subordinada à existência de interesse público devidamente 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem adequada ca- justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguin
racterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamen- tes normas: 
tários para seu pagamento sob pena de nulidade do ato e I- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. para órgãos da administração direta e entidades autárquicas 

.. Art. 1?. As ~!llfl.!as, sem:er~-q~~p_os~.~erão: ___ e_f_undacionai~ para to.d_Q~_ •. ~nçl~.s!~e as entidades parac:;~:~-
I- atender ao piíncípio da padromzação, que tmpÕÕfía ta tais, dependerá de avaliação prévia e de licítaçãO ria modali

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, dade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, a) dação em pagamento; 
assistência técnica e garantias oferecidas; b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão 

II- ser processadas através de sistema de registro de ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
preços; governo; 

III- submeter-se às condições de aquisição e pagamento c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
semelhantes às do setor privado; constantes do inciso X do art. 24 desta lei; 

IV -ser subdivididas em tantas parcelas quantas neces- d) investidura. 
sárias para aproveiiar-as-peculiaridades do mercado, visando II- quando móveis, dependerá de avaliação prévia e 
economicidade; de licitaçãO, dispensada esta nos seguintes casos: 

V- balizar~se pelos preços praticados no âmbito dos ór- a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 
gãos e entidades da administração pública. _ interesse social após avaliação de sua oportunidade e conve-

§ 1"' O registro de preços será precedido de ampla pes· niêncícC sócio-económica, relativamente ã escolha de outra 
quisa de mercado. forma de alienação; 

§ 2"' Os preços registrados serão publicados trimestral- b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 
mente para contratração da administração, na imprensa ofi- entidades da administração pública; 
cial. _ __ __ _ _ c) venda de ações, que poderão ser negocíadas em bolsa, 

§ 39 O sistema de registro de preços será regulamentado observada a legislação específica; 
por decreto, atendidas as pe-culiaridades regionais, observadas d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

--...--as- segu-intes condições: e) venda de bens produzidos ou comerci3lizados por ór~ 
I- seleção feita mediante concorrência; gãos ou entidades da adminístr~ção pública, em virtude de 
II -estipulação prévia do sistema de controle e atuali- suas finalidades; 

zação dos preços registrados; t) vep.da de mat~riais e e_quipamentos para que outros 
III- validade do registro não superior a um ano. órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização 
§ 4"' A existência de preços registrados não obriga a previsível por quem deles dispõe. 

administração a firmar as contrataçõeS qüe deles poderão ad- § J9 Os imóveis doados com base na alínea b do inciso 
vir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei- I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
tada a legislação relativa às licitaÇóes s_énâo assegurado ao reverterão ao património da pessoa jurídica doadora, vedada 
beneficiário do registro preferênCia ém -igualdade de condi- a sua alienação pelo beneficiário. 
ções. § 2"' A administração poderá conceder direito legal de 

§ 5"' O sistema de controle originado no quadro geral venda de bens móveis, dispensada licitação, quando o uso 
de preços, quando possível, deverá ser informatizado. se destina a outro órgão ou entidade da administração pública. 

§ 69 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar § 39 Entende-se por investidura, para os fins desta lei, 
preço como todo quadro geral em razão de incompatibilidade a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 
desse com o preço vigente no mercado. remanescente ou resultante de obra pública, área esta que 

§ 79 Nas compras deverão ser observadas, ainda; se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca infe-



10772 Quinta-fe_ira 25 . . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ~ção II) Novembro de 1993 

rior ao da avaliação e desde que esse :Ôão Ultrapasse a 50% 
( cinqüenta por cento) do valor constante da alfnea a do inciso 
II do artigo 23 desta lei. 

§ 4~> A doação com encargo -poderá ser licitada, e de 
seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, 
o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena 
de nulidade do ato. · · 

':Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis; 
a fase de habilitação lirnitar-se-á à comprovação do recolhi
mento da quantia correspondente a 5% (cinco por. cento) 
da avaliação. . 

Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados 
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite 
previsto no art. 23, inciso II, alínea b desta lei, a administração 
poderá permitir o leilão. 

Art. 19. Os bens imóveis da administração pública, cu
ja aquisição do bem derivado de procedimentos judiciais ou 
de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I-avaliação dos bens alienáveis; 
II -comprovação da necessidade ou utilidade da alie-

nação; _ _ __ 
III - adoção do procedimento licitatórió. 

• o o o o o • • • • • • o o o ••• o ••••••• • ••• ••••••••••-.•••• •••u •• •••••••• ~• ••••••••oo.o o • •• 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 151, DE 1993 

Dispõe sobre prorrogação do prazo f"IXado pelo pelo 
art. 5• da Lei n• 7.450, de 23-12-85, para instalação, 
modernização, ampliação ou diversitlcação de empreen
dimentos industriais e agrfcol!ls nas áreas de atuação 
da Sudam e Sudene. 

Art. I• Fica prorrogado, até 31 de dezembro do. ano 
2000, o prazo fixado pelo art. 5• da Lei n• 7.450,_ de 23 de 
dezembro de 1985, para instalação, modernização, ampliação 
ou diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas, 
nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimen
to da Amazônia-SUDAM -e da Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste-SUDENE, para os efeitos previstos 
no art. 13 da Lei n• 4.239, de 27 de junho de 1%3, e no 
art. 23 do Decreto-Lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, e 
alterações posteriores. 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto tem o objetivo de assegurar a continuidade 
do esforço de crescimento sacio-económico do Norte e do 
Nordeste, prorrogando o prazo de isenção do imposto de 
renda para empresas industriais e agrícolas da área de atuaçáo 
da Sudam e da Sudene. 

Trata-se de instrumento que se revelou extremamente 
positivo, por ensejar a instalação de muitas empresas nas re
giões menos desenvolvidas do País. Convem considerar que 
do estímulo fiscal previsto neste projeto só gozam as empresas 
que estejam devidamente instaladas, produzindo-se inúmeros 
impactos diretos, de modo especial na geração de empregados 
e na elevação da renda. 

Aliás, manifestando-se sobre o assunto, a Sudene entende 
que "a isenção do imposto de renda pelo prazo de 10 anos 

figura como o mais importante iDstrumênto de política econó
mica com o objetivo de atrair novos investimentos produtivos 
para o Nordeste. 

A importância da isenção do imposto de renda tem cres
cido, como fator preponderante na decisão empresarial em 
investir na região, a medida em que decresce a importância 
do Finar, motivada, principalmente, pelo déficit orçamentário 
desse Fundd'. 

O cancelamento dos incentivos que ora se busca prevenir, 
pelo decurso do prazo previsto em lei, poderia causar gravís
simo colapso na já vulnerável economia regional do Norte/ 
Nordeste, também vitimada pelos versos efeitos da inflação 
e recessão que afligem o País. 

Em face do exposto, estou·-certo que o Congresso Nacio~ 
nal não deixará de aprovar, de forma tempestiva, tão impor
tante medida destinada a reduzir as disparidadeds interes
paciais que estigmatizam nosso País. -

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.45 -DE 25 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera a legislação tributária federal, e dá outras 
· providências 

................................................................................ 
Art. 5• Fica sujeito ao pagamento do Imposto sobre a 

Renda, mediante a aplicação de aHquotas progressivas de acordo 
com a Tabela de que trata o art. 4' desta lei, a pessoa física 
que perceber de outra pessoa física rendimentos do trabalho 
não assalariado, bem como os decorrentes de locação, subloca
ção, arrendamento e subarrendamento de bens móveis ou imó
veis e de outros rendimentos de capital que não tenham sido 
.!ributados na fonte .. 
................................................................................ 

LEI N' 4.239, DE 27 DE JUNHO DE 1%3 

Aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do 
Nordeste para os anos de 1963, 1%4 e 1965, e dá outras 
providências. 

• • • o o • • •-• • • ~ • • • •• • ~••• • • • • • • • ·-- n • •-• •• •-••• • • • • ••·••••••----'--; • • •• • • • • • • • • • ••• •• •• 

Art. 13_. Os empreendimentos industriais e agrícolas 
que se instalarem na área de atuação da Sudene, até o exercício 
de 1968, inclusive, ficarão isentos de_ Imposto de Renda e 
adicionais não restituíveis, pelo prazo de 10 anos, a contar 
da entrada em operação de cada empreendimento. 

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá 
ser ampliado até 15 anos, de acordo com a localização e renta
bilidade desvantajosas do empreendimento beneficiado, me
diante parecer da Secretaria Executiva da Sudene aprovado 
pelo seu Conselho Deliberativo. 
• n • • • •·• • • •• • • • • • • • • • ••• • • • • • • ----·-~·-·--• • • • • • • • • •• o • • • • •• • o • • ·'"· ~ • • •• •••_;: • 

DECRETO-LEI N' 756, DE 11 DÉ AGOSTO DE 19G9 

Dispõe sobre a valorização económica da Amazônia 
e dá outras providências 

Art. 23. Nos termos do artigo anterior gozarão de isen
ção de imposto de renda e quaisquer adicionais não restituíveis 
os empreendimentos económicos que se implantarem, moder
nizarem, ampliarem e/ou diversificarem na área de atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, após 



Novembro de 1993 DIÃR}O DO (;C)N_<!RESS9_ NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 10773 

6 de maio de 1963 e que venha entrar emTace de operação 
até o dia 31 de dezembro de 1974. 
• • • • • ••• • • •••••• ••••••• ••••••• ' ••••• '!!" •• •••••••·•••••• •••••••• ~-------------·-· 

DECRETO-LEIN' 2.454- DE 19 DE AGOSTO DE 1988-

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência. 
de incentivos fiscais para empreendimentos localizados 
oas áreas de atuação da Superintendência do Desenvol
vimento da Amazônia- SUDAM e da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE 

O Presidente da RepúblicaJ no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55~ item TI, da Constituição, decreta: 

Art. 1' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1993, 
o prazo fixado pelo art. 59 da Lei n' 7 .450~ ), de 23 de dezem
bro de 1985, para instalação, modernização, ampliação ou 
diversificação de empreendimentos -industriais ou agrícolas, 
nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimen
to da Amazônia- SUDAM e da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE, para os efeitos pre
vistos no art. 13 da Lei n' 4.239('), de 27 de junho de 1963, 
e no art. 23 do Decreto-Lei n' 756('), de 11 de agosto de 
1969, e alterações posteriores. 

(À Comissão de Constit«ição~ Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 152, DE 1993 

Acrescenta parágrafo único ao art. 250 da Lei o• 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "dispõe sobre 
o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, das autarquias e das fundações públiaas". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 250 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo -único: 

"Art. 250_. ·········-···-···-·~··········--·················· 
Parágrafo único. Ao servidor aposentado com a vantagem 

referida no caput deste artigo, fica assegurada a manutenção 
dela, independentemente de reposicióilamentos, reclassifica
ções ou reenquadramentos ocorridos ou que venham a acorrer 
posteriormente à sua aposentadoria, garantindo-se, em qual
quer hipótese, o posicionamento na última classe da respectiva 
carreira ou tabela." 

Art. 29 Esta Lei entra em. vigor-na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as d!sposições em contráriO:-

Jnstilicação 

Inúmeros servidores que se aposentaram no final da car
reira com 35 anos de serviço, durante a vigência da Lei n9 

1.711, de 28 de outubro de 1952, ou no prazo de um ano 
apôs a publicação da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, e que, portanto, fizeram jUs, conforine o disposto no 
art. 184, II, do primeiro diploma legal, e no art. 250 do segun
do, aos proventos aumentados em 20%, foram, em repõSicio
namentos, reclassificações ou reenquadramentos ocorridos 
posteriormente à sua aposentadoria, posicionados em classe 
inferior à última de sua carreira ou tabela. 

Tal fato implicou, para esses servidores, a perda da vanta
gem anteriormente obtida, passando a receber apenas aquela 
prevista no 'inciso I do art. 184 da citada Lei n' 1. 711, de .. 

1958~ o que representou um desrespeito ao direito adquirido 
por quem se aposentou no final da carreira, com 35 anos 
de serviço . 

Ainda recentemente, Os servidores apÓsentadcis em finai · 
de _carreira foram rebaixados pelo reposicionamento detenni
nado pela Lei n' 8.460, de 1992, situação apenas corrigida, 
apôs muita luta, pelas Leis n'' 8.622 e 8.627, ambas de 1993. 

Assim, pretende o presente projeto corrigií"uma injustiça 
já perpetrada contra o~ servidores que dedicaram toda uma 
vida ao serviço público, bem como assegurar-lhes não ter 
que mobilizarem-se, a Cada momento, para garantir a manu
tenção de um djreito adquirido, obrigando-os, muitas vezes_. 
a apelar ao Poder Judiciário pafa que não sejã.m privãdõs 
deSse direito. --- --

Sala das Sessõe.s, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Cid Sabóla de Carvalho. ·· 

LEGISLAÇÃO CITADA . 
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

•-• • • • • • • • • ••••• o o o o • • • • o OO-. o••• • • • • • HO O.. • • •••·~- • •••>>oo o• • • • • •,• •• • • 

Art. 250. O .servidor que já tiver satisfeito" oU vier a 
satisfazer,- dentro de 1 (um) ano,_ as C()ndições_ necessárias 
para a aposentadoria noS termos do inciso n do -art. 184 do 
antigo Estatuto dos. Funçion_ários Públic_os Civis da União, 
Lei n' 1. 711, de 28 de outubro de 1952, aposeritar-se-á com 
a vantagem prevista naquele dispositivoS f:!l. 

.. -............ -~ ~. ~- ........ ~ ~· ..... -~ .. ---...... --... -~------ .... ~- .,.~ ... -
(À Comissão de Constituiçã~ Justiça e Ciçlad~niã 

- decisão terminativa.) 

Ó SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os projetos serão 
publicados e remetidos à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1' Secretário. · · · · · 

São lidos os seguintes - - -

REQUERIMENTO N•1.171, DE 1993-

-- _Nos~~~~ dq art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a iriclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
da Cãmara n' 55, de 1993, que disciplina o exercício da profis
são de carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras 
providências, cujo prazo, na Comissão de Assuntos Sociais
já se acha esgotado. 

Sala das Sessoes, 24-11-93. -Senador Manro Benevides. 

REQUERIMENTO N• 1.172, DE 1993 

SOlicito, Dós- termos do art. 172, inci-so I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 303, de 1985, que "dispõe sobre a padronização, classifi
cação, inspeção e regíStro de bebidas dietéticas e dá outras 
providênciasn, seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões~ 24 de novembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.173, DE 1993 

Solicito,_nos termos do art. 172, inciso I, do Regirilento 
Interno lio Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 144, de 1991, que udispõe sobre o piso salarial dos profis:. 
sionais _diplomados em engenharia, arquitetura, agrOnomia, 
geologia e químiCa", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. -Senador 
Berai V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
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REQUERIMENTO N• 1.174, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do_ Regíinento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n~ 257, de 1991, que "dispõe sobre contribuição para a seguri
dade social relativa à comercialização da produção rural", 
seja incluído em Ordem do Dia. - -

Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N•I.I75, DE I993 

Solicito, nos termos do art. 172, incisO I ·ao-Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de LerO.o Senado 
nÇ> 285, de 1991, que· "admite para contagem de tempo-de 
atividade a inscrição em auta_fquia c~ntroladora do ex~!:cício 
profissional", seja incluído em Ordem do Dia. . . 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993, - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.176, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n" 323, de 1991, que "estabelece normas e requisitos para 
a pesquisa médica em seres humanos e dá outras providên
cias", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessoes, 24 de nevem bro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da ComiSsão de" Assuntos Sociais. -

REQUERIMENTO N• Ll77, DE I993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n,.334, de 1991, que "dispõe sobre aspectosligadosaoexercício 
do direito de greve, de que trata a Lei n~' 7.783. de 28 de 
junho de 1989 e dá outras providências", seja_incluído em 
Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Soclàís. -· 

REQUERIMENTO N• I.I78, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I ·do Regimento 
Interno' do Seitado Federai, qUe' o Projeto de ~ei do Senado 
n<.> 14, de 1992~ que "autoriza a crfação de inst1tU1:0S de aposen-::· 
tadorias e pensões, de base profissional, e dá outras P~C?vidên~ 
cias", seja incluído em Ordem do Dia. · 

Sala das Sessões, 24-de novembro de 1993.- Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão' de AsSUOtos -SOciaiS. 

REQUERIMENTO N• Ll79, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
ns- 51, de 1992, que "dispõe sobre os direitos_dos criadores 
de novas variedades de plantas (melhoristas)", .seja incluído 
em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Saciai&. 

REQUERIMENTO N• 1.180, DE I993 

SolicitO, nos· fermos dO.aiC-172, in-CisO rcto Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado_ 
ns> 53, de 1992, que •·proíbe o emprego de mercúrio e seus 
compostqs não degradáveis em processo de aglutinação e 
amalgamação do ouro e em outros processos industriais e 
artesanais, que provoquem-poluição na atmosfera, no solo_, 

. nas coleções de água doce e no mar territorial, estabelece 

penalidades e dá?.? outras providências", seja incluído em 
Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Beoi V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• Ll81, DE 1993 

SolicitO, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 68, de 1992, que "dispõe sobre o adicional de remuneração 
das atividades penosas, e dá outras providências", seja incluí
do em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
p.eni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.I82, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I ct.o Regimento 
fnterno do Senado Fe.deral, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 101, de 1992, que "acrescenta inciso e parágrafo ao art. 
20 da Lei n• 8,036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre 
o ·Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá?? outra_s 
providências", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das_ Sessões, 24 de novembro de 1993.- Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.183, DE 1993 

Solicito·, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, recurso para que o Projeto de 

"·Lei do--Senado n• 28, de 1993, que·"regulamenta-e,.§ 7• da -- . .,. 
art. 226,_ d~ Cons~ituição federal e_ dá?? outras providências'', 
seja inCluído em Ordem do Dia. 

Sala ·daS Sessoes, 24 de nove~bro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos SOciais. 

, O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esses requerimentos 
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, rios termos 
do disposto no art. 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ls> 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.184, DE 1993 

_ -~9S termos_ do art. ~1, do Regimento Interno, requeiro 
diSpensa de interstícioe prévia distribuição de avulsos, do 
Parecer n~ 420, de 1993, da Comtss_<lo Din~tora, oferecendo 
a redação final do Projeto de Resolução n• 104, de 1993, 
que autoriza a Prefeituré! Muf-Iicípal de Sarandi (PR) a contra
tar_ 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··...:.:·PEDÜ ,-para execu·
ção de projetas de infra-estrutura urbana, naquela municipa
lidade, a fim de que figure na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1993. -Senador 
Affo~ Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requeri
mento, o projeto a que se refere figu.rará na Ordem do_ Dia 
da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.185, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distri?uição de avulsos, do 

, ' 
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Parecer n9 421, de 1993, da Comissão.Diretora, oferecendo 
a redação final do Projeto de Resolução n~ 105, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do lvaí 
(PR) a contratar operação de crédito no __ valor total de oito 
milhões de cruzeiros reais juntO ao Banco do Estado do Paran_á 
- BANESTADO, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1993_. -:-Senador 
Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requeri
mento, o projeto a que _se refere figurará na Ordem do Dia 
da próxima Sessão~ -

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.186, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de intersticio e prévia- -distribuição de avulsos do 
Parecer n9 422, de 1993, da Comíssão__Diretora, oferecendo 
a redação final do Projeto de Resolução n' 106, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contra
tar operação de crédito junto ao Banco do_ Estado do Paraná 
- BANESTADO, rio v·alor de duzentos e sessenta e nove 
milhões, oitocentos e trinta e nove_ m_il e novecentos cruzeiros 
reais, utilizando- recursos do Programa Estadual de DesenvOl
vimento Urbano- PEDU~ a_ fim de que figure na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requeri
mento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia 
da próxima sessão. _ 

Sobre a mesa, requerimento- que será lido pelo Sr. 1~' 

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• L18.7, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos, do 
Parecer n;> 423~ de 1993, da ComisSão Diretora, oferecendo 
a redação final do Projêto de Resolução no 111, de_l993, 
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. - BANRISUL, no valor de três 
bilhões, duzentos c onze milhões, quinhentos e noventa e 
cinco mil cruzeiros, utilizando recursos do Fundopimes, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. -

Sala das Se_ssões, 24 de novembr_o_d_e_ .1993. '""':" __ Senador 
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -"-Aprovado o requeri
mento, o projeto a que se refere fiJ};ünirá ila Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• L188, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos, do 
Parecer n" 424, de_l993, da Comissão Diret_o_ra, oferecendo 
a redação fin"al do Projeto de Resolução n" 112, de 1993, 

que autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a contra
tar operação de crédito" junto ao Banc_o do _Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., no valor de seis bilhões, duzentos e 
sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e quatrocentos e 
trinta e sete cruzeiros, a preços de maio de 1993, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sªla_ das Sessões, 24 de novembro de _1_921~- -Senador 
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requeri
m~ntC?,_ o_proj_eto a que se refere figurará na Ordem do Dia 
da próxima sessão. _ _ · -

Sobre a mes"a, requerimentos qUe sefãO lidos pelo Sr. 
1<.> Secretário. - - -- -- -- -- -

São lidos os _ _seguintes 

REQUERIMENTO N• l.l89, DE 1993 

Nos !ermoS do ait. 216 dq Regimento liúerno do Senado 
Federal, combinado com o previsto no art. 50,§ 2~ da Consti
tuição Federal, requeiro seja encaminhado ao Ministério do 
Trabalho o seguinte pedido de informações: 

1. Montante dos dé_bitos das empresas integrantes do 
Grupo JB (Jornal do Brasil S.A., Jorba S.A., Rádio Jornal 
do Brasil S.A. e Gráfic3 Jornal do Brasil S.A.), relativos 
a<;> Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS e 
datas a que se referem; 

2._ Montante de autuações às empresas do Grupo JB 
(Jornal do Brasil_ S.A., Jorba S. A., Rádio Jornal do Brasil 
S.A. e Gráfica Jornal do Brasil S.A), oriundas do não recolhi
mento das contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço- FGTS, desdobrado em valores devidos, multas 
e demais sanções aplicadas; e 

- -3. Discriminação dOs parcelamentOs -de _débitos porven
tura concedidos às empresas do Grupo JB (Jornal do Brasil 
S.A., Jorba S.A., Rádio Jornal do Brasil S.A. e Gráfica do 
Brasil S.A.), relativos a obrigações vencidas em fav_or do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS. consignando 
-as condições pactuadas (prazos, encargos, garantias, carên
cias, etc.) e a posição·-atu31 de cada uma dessas composições 
de dívida "em ser". 

Justificação 

Na hora que o País toma conhecimento de graves desvios 
no recolhimento aos cofres_ públicos de contribuições sociais 
de p~rte de pes~oas jurídicas sujeitas_ a essas obrigações, é 
de .mister ~bsol~ta transpa'rência no caso de empresas proprie
tánas de JOrnais, revistaS, estaçõeS de rádio e de televisão, 
of~rt~ntes de publicidade aos órgãos da administração direta 
e mdtr~ta do Governo Federal, para que a população tome 
conhecimento da real situação de dependência delas perante 
o ~od~r. Público, a fim de que melhor_possa julgar as posições 
ed1tonais que assumam e o grau de isenção do noticiário que 
divulguem. 

Este requerimento de informações insere-se no âmbito 
da competência fiscalizadora do Congresso Na.cional, constitu
cionalmente definida, que, no presente caso, deve ser exer
cida, imprescindivelmente, para o aperfeiçoamento da circu
lação na sociedade das opiniões e notícias e do aprimoramento 
ético dos_órgãos_de comunicaç-ão social. 

Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1993. -Bello Parga. 

rA Comissão Diretora) 
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REQUERIMENTO N• 1.190, DE 1993 
Requeiro à Mesa, nos termos do art. 50, § 2" da Consti- · 

tuição Federal e dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssiino Se
nhor Ministro da Fazenda, as seguintes ihfonnações· da Caixa 
Económica Federal: 

1) Qual o montante arrecadado, em nível nacional, atra
vés da Conta Especial "Empregos e Salários" relativos à Con
tribuição Sindical dos 3 (três) últimos exercícios (1991192/93) 
e qual a destinação dada a esses recursos? 

2) A Caixa Ecoriômica Federal tem conhecimento da 
ocorrência de depósito de valores arrecadados da Contribui
ção Síndical, diretamente nas contas dos sindicados dos traba
lhadores, sem ingresso, portanto, na COrttã-EsPecial de-Bm~ 
pregos e Salários do Ministério do Trabalho? 

3) A Caixa Económica Federal tem conhecimento da 
Circular n' 0013/93 da TES/CUT que orienta as empresas 
no sentido de proceder o recolhimento da Contribuição Sindi~ 
cal, contrariando os dispositiVos do art. 589 da CLT, caracte
rizando apropriação indébita de verbas da União? E que medi
das têm sido adotadas para coibir estas irregularidades? 

Sala das Sessões, 24 de novembro _de 1993. -::- Senador 
Esperidião Amin. 

(A Comissáo· Diretora.) 

REQUERIMENTO Ni 1.191, DID9!13 
O signatário do presente, na condição de inte.W~te da bança

da parlamentar do Estado do Rio Grande do_ Sul, requer 
de Vossa Excelência a adoção das providências necessárias 
com vistas ao -encaminhamento ao ExcelentísSimo Senhor Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, de solicitação de informa
ções adicioilais relacionadas com o recente Veto presidencial 
inserido parcialmente no Projeto de Lei de Conversão n9 22, 
aprovado na sessão do Congresso Nacional ocorrida no c;Jia 
19-10-93. 

Através da Mensagem n'771, de 28-10:93, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República refere, em suas razões de 
veto, que ouvido o Ministério de Minas e Energia, este mani
festou-se que seus técnicos, assim como aqUeles integrantes 
do Ministério da Fazenda, não teriam PrOCedido o devido 
e necessário acompanhamento da inserção do § 69 art. 79 Lei 
n9 8.631/93, com ã nova redaÇão -dada pelo projeto, inclusive 
considerando-o contrário ao interesse p-úblico. -
OCorre, entretanto, que ial fato não corresponde com a reali
dade, na medida em que, como é de amplo conhecimento 
dos integrantes desta Casa que participaram- do processo de 
discussão e votação deste projeto, inclusive com a intervenção 
de inúmeras lideranças, tanto do Senado quanto da Câmara 
dos Deputados, este instrumento legislativo· fOi ampla e exaus
tivamente discutido em todos os seus termos, em especial 
o referido § 69-, objeto_ do veto presidencial e nestas discussões 
os técnicos indicados pelo Poder Executivo participaram ãtiva-
mente. _ _ _ -

É oportuno que seja referido, também, que a discussão da 
matéria foi ampliada e passou a contar, inclusive, com os 
técnicos indicados pelas entidades - ACESA, AEDENNE 
e ABCE, representativas das empresas do setorelétrico nacio
nal, inclusive das próprías concessionárias, Caiàctérizaildo, a-s
sim, um forum de inquestionável representatividade, não sen
do, portanto, lícita, a alegação de que tal dispositivO Vetado 
não tenha sido resultado do mais amplo consenso entre as 
partes. 

. 

J 

Sendo assim, com o objetivo- de esclarecer amplamente 
a questão neste abordada, reco~endamos que a solicitação 
de informações a ser encaminhada ao Exm9 Sr. Ministro de 
Minas e Energia 00Dtenh3, no míriímo, os seguinteS quesitos 
báSicos: 

Qual o número exato de concessionárias que- a disposição 
contida no parágrafo vetado iriã atingir e qital o valor que 
representaria de benefício para cada urna delas? _ 

Qual exatamente s.eri~ o privilégio que este reduzido contin
gente de concessionárias iria se beneficiar, para justificar a 
menção de que sua aplicação implicaria em tratamento discri
minatório entre as empresas do setor elétrico? 

Quais os benefícios financeiros que a União Federal obteve 
e obterá da aplicação do suposto no referido Projeto de Lei 
de Conversão, comparativamente aos impactos negativos so
bre o Tesouro Nacional, da ordem de 943 milhões de dólares 
norte-americanos, conforme mencionado nas Ifll:Ões de veto? 

Quais as reais repercusSões -do suposto neste Projeto de 
Lei de Conversão, comparativamente ao texto original da Lei 
n9 8.631/93, consider:lndo seus efeitos sobre as contas do Te
souro Nacional e sobre as concessionárias atingid_as, em espe
cial aquelas que foram excluídas ao alcance do parágrafo veta
do? 

Por alguma razão a abrangência-do texto do parágrafo vetado 
estaria restrita ao referido grupo de concessionárias ou sua 
aplicabilidade seria geral, sem discriminar aos demais, apenas 
as atuais cii'cunStãncià.S fazem Com que seu alcance atinja so
mente este contingente, exatamentê no sentido de restabelecer 

-a necessária isonomia que o sistcima de tarifas Vigorante até 
a promulgação da Lei n9 8.631/93 não proporcionava em razão 
das peculiaridades de cada concessionária em paitiCular? 

Nestes termos 
a Pede deferimento 

Brasfiia, 24 de novembro de 1993.:....: Senador José Fogiii;S. 
(À Comissão D{retora.) 

REQUERIMENTO N• 1.192 DE 1993 
Nos termos do disposto no art. 216 de Regimento Interno 

do Senado Federal, combinado et>m o previsto no art. 50, 
§ 29 da Constituição Federal, requeiro seja encaminhado ao 
Ministérío da Previdência Social a seguinte solicitação de infor
mações: 

Montante dos débitos das empresas integrantes do Grupo 
JB (Jornal do Brasil S.A, Jorba S.A, Rádio Jornal do Brasil . 
S.A e Gráfica Jornal do Brasil S. A), relativos a quaisquer 

- Cólítfibuiçóês sõciáis arn!cãdacfaS dlreiamente pelo Instituto 
Nacional de Se_guridade Soc~al ou através da Secr~taria da 
Receita Federal, do Ministéríó da Fazenda, e respectivas da-
tas; · · - · 

2 Montante de autuações às empresas do Grupo JB (Jor
nal do Brasil S.A, Rádio Jornal do Brasil S.A e Gráfica Jornal 
do Brasil S.A). oriundas do não re_colhimento de contribuições 
sociais próprias e dos seus empregados, desdobrado em valo

. res devidos, multas e demais sanções aplicadas; e 
Discriminação dos parcelamentos de -débitos porventUra 

concedidos às empresas do Grupo- JB (Jornal do Brasil S.A, 
Jorba S.A, Rádio Jornal do Brasil S.A e Gráfica Jornal do 
Brasil S.A), relativos a contribuições sociais a seu cargo, con:. 
signando as condições pactuadas (encargos, prazos, carência, 
garantias, etc.) e a posição atual de Cada uma dessas compo-
sições de dividas "em ser". · 

JustifkaçãO 
Na hora que o País toma conhecimento de graves desvios 

nó reCOlhimento aos cofres públicos de contribuição sociaiS . 
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de parte de pessoas jurídicas sujeitas a essas obrigações é 
de mister absoluta transparências nO caso de empresas proprie
tárias s de jornais, revista, esfãÇóes de rádio e de teleYisão, 
ofertantes de publicidade aos órgãos da _administração_ direta 
e indireta do Governo Federal, para que a população torne 
conhecimento da real situação dç dependência delas perante 
o Poder Público, a fim_ de que melhor possa julgar aS posições 
editoriais que assumam e o grau de iserição no noticiário que 
divulguem. 

Este requerimento de informaÇões -inSere-se rió-:-áffibltõ 
da competência fiscilizadora do CongreSSo Nácionãl, constitu
cionalmente definida, que, no presente caso, deve ser exer
cida, imprescüldívelmente, para o aperfeiçoamento da circu
lação na sociedade das opiniões e notíCiaS e do ap-rimoramento 
ético dos 6fgãos de comunicação _soCial._ _ _ _ _ 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993.- Bello P~u:·ga. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.193 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, 
§ 2• da Constituição Federal e com o art. 38, §§ 2• e 4' da 
Lei o<? 4.595, de 31-12-64, requeiro, ouVido o Plenário, seja 
encaminhada ao Ministério da Fazenda a seguinte solicitação 
de informação: -

!. Montante das dívidas do Grupo JB (Jornal do Brasil 
S.A, Jorba S.A., Rádio Jornal do Brasil S.A e Gráfica Jornal 
do Brasil S.A.), junto às instituições financeiras oficiais (Ban
co do Brasil S.A. e Caixa EconómiCa Federal), desdobrando 
em operações vencidas e vincendas; 

2 Cronograma de reembolso _çl.e q~,da uma das dívidas, 
consignando as parcelas porventura vencidas; 

3. Condições_ contratuaiS de cada mútuo _(prazo, carência, 
encargos, garantiaS,_ etc.), consigna_ndo a taxa_d~inadimplên-
cia porventura existente;- --

4. No caso de composições de dívidas, consignar se sãO 
oriundas de créditos concedidos a partir de 1<?-12-90, cujo 
reembolso previa o encontro de contas envolvendo verbas 
oficiais de publicidade; 

5. Discriminação de propostas porventura sob exame, 
objetivando a renegociação de dívidas, consignando se houve 
solicit3.Çãó de crédito subsidiado, prazo favorecido e encargos 
financeiros abaixo dos praticados no mercado financeiro; 

6 Discriminação das operações concedidas para a finali
dade de saneamento fmanceiro-das empresas- integrantes do 
Grupo JB (Jornal do Basil S.A. Rádio Jornal do Brasil S.A. 
e GráfiCa Jornal do Brasil S.A.), com a participação Ou inter
veniência de bancos e/ou empresas de capital estrangeiro, 
do país c do exterior; 

7 Montante dos débidos tributários das empresas inte
grantes do Grupo JB (Jornal do Brasil S.A. Jorba S.A. Rádio 
Jornal do BrasiLS.A., e Gráfica Jornal do BrasilS.A.), junto 
à Secretarià da Receita Federal; 

8 Montante de autuações fiscais ãs einpresaS do Grupo 
JB (Jornal do Brasil S.A., Jorba S. A., Rádio Jornal do Brasil 
S.A. e Gráfica: Jornal do Brasil S.A), peJo não recolhimento 
e/ou sonegação de impostos devidos, desdobrado em princi
pal, multas e demais sanções aplicadas; 

9 Discriminação dos parcelamentos de débitos porven
tura concedidos às empresas do Grupo JB (Jornal do Brasil 
S"~., Jorba S.A., Rádio Jornal do Brasil S.A. e Gráfica Jornal 
do Brasil S.A.), relativos a suas obrigações fiscais, _consig
nando as condições pactuadas (encargo, carência, prazo, ga-

rantia, etc.) e a posiÇ8õ ãfiial de cada uma das composições 
de dívidas "em ser". 

Justificação 

Na hora que o país toma conhecimento da existência 
de eleVada inaaimplêncla pf:fanté-õs bancos oúciais- e de gran
des atrasos ou não recolhimento de impostos devidos ao fisco 
federal, é de mister absoluta transparência no caso de empre
sas proprietárias de jornais, reVistas·,- estações de rádio e de 
televisão; ofe-rtantes de publicidade aos órgãos da adminis
tração direta e indireta do Governo Federal, para que a popu
lação tome conhecimento da real situação de dependência 
delas perante o_ Poder Público, a fim de que melhor possa 
julgar as -posições eôítoriaiS que assUmam e o grau de isenção 
do noticiário que divulguem. 

Este requerimento de informações insere-se no âmbito 
da competência fiscilizadora do Congresso Nacional, constitu
cionalmente definída, que, no presente caso, deve ser exercida 
imprescindivelmente, para o aperfeiçoamento da circulação 
na sociedade das opiniões e notícias e do aprimoramento ético 
dos órgãos de comunicação social. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Bello Parga 
(À Cõmissãó Diretora) -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os requerimentos 
lidos seiãO despacha-dos à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso~ III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre--a- mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 <;> SeCretário. - - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• l.I94, DE I993 

Requeremos, nos termos do art. 336, alínea "b", do Regi
mento Interno do Senado Federal, urgência__ para apreciação 
do PLC 00131/93, que "Anistia débito dos Eleitores que deixa
ram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993". 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. -~Almir 
Gabriel, César Dias, Meira Filho, Gilberto Miranda, Esperi
dião Amin, Lucídio Portela, João Rocha, Jarbas Passarinho, 
Nelson Wedekin, Antonio Mariz, Mansueto de Lavor, Ney 
Maranhão, Darcy Ribeiro, Flaviano Melo, Garibaldi A. Filho, 
Ruy Bacelar, Marluce Pinto, Magno Bacelar, fAifredo Cam
pos, Amir Lando, Beni V eras, Moisés Abrão, Lucfdio Portella, 
Josaphat Marinho, Onofre Quinan, Henrique Abneida, Áureo 
Mello, Valmir Campelo, João França, Mauro Benevides, Ro
nan Tito, Guilhenne Palmeira, Aluízio Bezerra, Affonso Ca
margo, Luiz Alberto de Oliveira , Jutahy Magalhães, Iram 
Saraiva, Mareio Lacerda, Louremberg Nunes Rocha, Nabo,r 
Júnior, Irapuan Costa Júnior, Chagas Rodrigues, Bello Parga, 
Pedro Teixeira, Rachid Saldanha Derzi, Dirceu Carneiro, Teo
tônio Vilela, Gerson Camatã, Wilson Martins, João Chemun, 
Júnia Marise, Álvaro Pacheco, Ronaldo Aragão, José Fogaça, 
Mário Covas. - -

REQUERIMENTO N• 1.195, DE 1993 

Nos termos do art. 336, alínea c do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o PLC n" 221, de 1993-Cornple
mentar, que '~disciplina a fixação do número de deputados 
nos termos do_art. 45, § 1~, da Constituição Federal". 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. -Marco 
Maciel - Mauro Benevides - Magno Bacelar - Epitácio 
Cafeteira - Mário Covas. -- - -



10778 Quinta-feira 25 DIÁRIOJ:)O CONG~JiSSO N~CIONAL (Seção II). Novembro de 1993 · 

O Sr. Levy Dias, 2v Vice·freside_nte, deixa a cadeira 
da presidência que é? ?ocupada pelo Siàzad.Or HUmberto 
Lucena, Presidente. .. · " 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do disposto no art. 340, inciso- II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, 1» 
Secretário. - -- --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N'•1.f%, DE 1993 

Nos termos_do_art. 13, §r do Regimento Interno, requei
ro licença para me afastar dos trab_alhos da_ Casa, nos dias 
19 , 3, 12, 16, 17, 18, 19 e 22-11, a fim de tratar de assuntos 
partidários erri-meu Estado. 

Sala das Sessões, 24-11-93. -Senador Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento; será concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será Hdo pelo Sr. 19 
Secretário. - -

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 1.197, DE 1993 

Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 19 do ~egimento 

Interno, que sejam considerados como de licença autorizada 
os dias 1', 3, 5, 8, 9, 10, 11, !2, 16 e 19 do mês de novembro 
do ano em curso, em vista de estar tratando de assu_mos parti
dários no meu Estado. 

Nestes Termos, 
P. Deferimento. 
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário._ - -·-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.198, DE 1993 

Nos termos do art. 13, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a V. Ex• que sej3tn ·conSiderados como licen
ça autorizada os dias 19, 3, 4, 5, 8 e 12 de novembro de 
1993, quando estive ausente .da Casa, erri face de diversos 
compromissos assumidos no Estado do Rio de Janeiro, quando 
tive a oportunidade de proferir palestras e participar de deba
tes sobre os projetas de lei, oriundos da Câmara dos Depu
tados _e de minha autoria, que ora traniitam na Comissão 
de Educação do Senado_ Federal, que dispõem sobre a Lei 
de DiretrizeS c Bases. da Educação Nacional- LDB. 

P. DeferimentO. - ·- -~ 

Brasfiia, 24 de novembro de 1993. - Senador Darcy 
Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado 
o requerimento~ fica concedida a licença solicifada. 

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

Secretário. - · -- ·.- · · -
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.199, DE 1993 

RequeirO seja cOnSiderada como licença autorizada nos 
termos do art. 13, parágrafo 19, do Regiinento Interno do 
Senado Federal, minha ausência "'de Brasnia, no dia 22 -de 

riovernbro_de 19:93, a fim de tratar, como Secretário do Partil:io 
da Frente Liberal em Sergipe, de assuntos políticoS e-admfnis
tràtivos no' Estado. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. -.,... Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fiCa -Concedida a licença solicitada. 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
SeCretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.200, DE 1993 

RequeirO."nos termos do art. 13, § 19 do Regimento Inter
no do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, no dia 
19 de novembro p.p. 

Nesta data atendi ao convite para proferir palestra ares
peito do Mercosulna V Jornada de Estudos Sociais da Univer
sidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, em Criciúma 
-se, conforme cópia anexa ao presente. 

--=" ·sala das Sessüt:s, 24 de novembro de 1993. --Dirceu 
Carneiro. 

ar: n' 1lll93 

Exm~ Sr. 
Dr. Dirceu Carneiro 
DD. Senador da República 
-AJC do Dr. Eliseu Matos 

PreZado Senhor: 

Criciúma, 20 de outubro de 1993 

Conforme contato telefôriico mantido com Vossa Exce
lência pelo nosso colega Manoel Mendes (Maneca), estamos 
ofiêiali:Zando e reforçando o convite para que O nobre Senador 
profira palestra na FUCRI/UNESC, Criciiímii em 19 de no
vembro de 1993, quando estaremos realizando a V Jornada 
de Estudos Sociais. 

o-têriiã da palestra/debate é: "Os Desafios do Mercosul''. 
ProfessOres e -alunos do curso de Estudos Sociais, assim 

como nossa comunidade universitária, estão ansiosos· para tê-
lo em nosso convívio. 

- Atenciosamente, PrOf. Nivaldo Aníbal Goularte, Coord. 
de Estudos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

S.obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.201, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1~'> do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam consideradas como licença auto
rizada minhas ausências nos dias 19, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18 
e 19 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. - Senador 
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. !9 
Secretário~ 

É lido e aprovado. o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 1.202, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do are 13, § 1"', do Regimento 

Interno, seja considerada Licença Autorizada, os dias 8, 9, 
· 16, 17, 18 e 22 de novembro de 1993, em razão de participação 

em debates e palestras sobre a Revisão Constitucional, em 
Minas Gerais. 

Brasília, 24 de novembro de 1993. - Senadora Júnia 
Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Em sessão anterior foram lidos os Requerill'\entos n"'s 
1.167, 1.168, de 1993, dos Senadores Marco Maciel e Divaldo 
Suruagy, solicitando, nos termos do art. 13, § 1"', do Regimento 
Interno, licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa, 
nos períodos que mencionavam. _ 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela opor
tunidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n(> 1.167, de 1993, do Sena
dor Marco Maciel. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n9 1.168, de 1993, do Sena-

dor _pivaldo Suruagy. . _ ... 
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licen

ças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em sessão 
anterior foi lido o Requeriinento n9-l.l69-, de i993, do senador 
Francisco Rollemberg, vice-Presidente da Comissão Tempo
rária criada através do Ato n~ 16, de 1992, destinada a "pro
ceder amplo estudo do sistema previdencíário brasileiro, tanto 
no tocante a sua estrutura quanto ao seu regime de_ custeio 
e benefícios e propor soluções cabíveis_ para o seu regular 
funcionamento", solicitando, ,nos termos ·do art. 76, § 19, dC? 
Regimento Interno, a prorrogação, por mais 90 dias, do prazo 
concedido àquele_ órgão técnico. 

O requerimento deixou de ser votado naquela ocasião 
por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrrianecer 

sentados. ( Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica prorrogado o prazo da 

Comissão. - - - - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência recebeu, da Prefeitura do Município de São Paulo 
e do _Governo do Estado do Ceará, os Ofícios no;>lõ S/149 e 
S/150, de 1993 (n\"l 539 e 284/93, na origem), respectivamente, 
solicitando, nos termos da Resolução n'-'36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para que possam contratar operações 
de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão -despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos, Onde aguardarão a _complementação dos docu-
mentos necessários a sua instrução. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu, da Presidência da Câmara dos Deputados, 

o Ofício n9 1.089/93, de 22 do corrente, comunicando ter 
sido constatada inexatidão material nos autógrafos da redação 
firial encãminhados pai aquela casa, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 155, de 1993 (o' 970/91, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 51 da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 -Código de Processo Civil. 

.O expediente sefá encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, a-fim de ser anexado ao processo 
referente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência recebeu a Mensagem n' 407, de 1993 (o• 867/93, na 
origem), de 22 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 52. inciso VII, da Consti
tuição, solicita a retificação da Resolução n') 90, de 1993, 
que autoriza a distribuição consolidada das opções definitivas 
dos credores privados do Brasil, de que trata o art. 16 da 
Resolução n9 98, de 1992, e dá outras providências. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos_. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 407, DE-1993 
(N' 867, na casa de origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 52, inciso VII. da Constituição Fede

ral, proponho a Vossas Excelências que, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de · 
Estado da Fazenda, seja prorrogada para 15 de abril de 1994. 
mediante alteração, em Resolução, dos termos do art. s~ da 
de n9 90/93, a data-limite para permuta de dívida externa 
de_ médio e longo prazos do se to r público pelos instrumentos 
financeiros constantes da "Terrn Sheet'' aprovada pelo Senado 
Federal com a Resolução o'' 98, de 29 de dezembro de 1992, 
aditada pela de n" 90, de 5 de novembro de 1993. 

Brasília, 22 de novembro de 1993. ~Itamar Franco. 

E.M. n'' 377/MF 
Brasília, 12 de novembro de 1993 

Excelentfsismo Senhor P·residerite da República, 
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa 

Excelência a prorrogação, para 15~de abril de 1994, da data-li
mite para a ocorrência da permuta da dívida externa de médio 
e longo prazos do setor público brasileiro pelos instrumentos 
financeiros previstos no Sumário de Principais Termos (•'Term 
Sheet"), aprovado pela Resolução n' 98, de 29 de dezembro 
de 1992, como aditada pela Resolução n• 90. de 5 de novembro 
de 1993, ambas do Senado Federal. 

2. Como indicado na E.M. n'·' 332/MF, de 8 de oUtubro 
de_ __ ~9~3t_que suPrneteu à consideração de Vossa Excelência 
a distribuição das opções dos credores pelos instrumentos ofe
recidos nos termos da ··Term Sheet", a implementação do 
exercício de reestruturação, como aprovado pela Resolução 
n~ 98/92 do Senado Federal, evidenciou a necessidade de escla
recimento/modificações ao texto daquele documento, o que 
foi atendido através da edição da Resolução n~ 90193, daquela 
Casa do Congresso. 

3. Especificamente no tocante à data da pc..'rmuta, a 
Resolução n~ 98/92 aprovou os termOs da "Term Shcct'·, que 
indicava_ como limite máximo para sua ocorrência o dia 30 
de novembro de 1993. 

4-. A Resolução n'' 90/93 alterOu os termos da Resolução 
98, prorrogando para o dia 28 de fevereiro de 1994 a data 
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extrema para a permuta, em função da necessidade, que o 
texto da E.M. n• 332/MF/93 apontava. de um prazo mais 
dilatado para o minucioso exame da extensa documentação 
envolvida (50 documentos, dos quais 22 contratos), bem como 
em função da percepção de que não nos seria possível concluir 
acordo tipo Fstand-by com o FMI, a tempo para a ocorrência 
da permuta até 30 de novembro de 1993. 

5. Já, agora, em novembro de 1993 e diante da expec
tativa da necessidade de um prazo ainda mais dilatado para 
a conclusão das negociações com o FMI (as quais, se mantida 

· a data-limite de 28 de fevereiro de 1994, precisariam estar 
concluídas até o dia 24 de janeiro de 1994, já que 35 dias 
antes da data da permuta está contratualmente previsto o 
envio de correspondência a todos os credores, formalmente 
anunciando sua ocorrência), negociou-se com o Comitê Asses
sor de Bancos para o Brasil nova prorrogação da data-limite 
para a permuta, estendendo-a para até 15 de abril de 1994. 

6. A prorrogação negociada atende aos interesses do 
País ao proporcionar maior flexibilidade aos representantes 
do Goverrio brasileiro que vêm negociando com o Fundo 
Monetário os termos do acordo stand-by pretendido, evitan- -
do, ao mesmo tempo, qualquer implicação negativa sobre 
a implementação do acordo de reestruturação obtido junto 
aos credores exterrios, consubstanciado· na "Term Sheet" 
aprovada na forma da Resolução n• 98/92, como aditada pela 
Resolução n' 90/93. · · · 

7. A necessária autorização, pelo Senado Federal, da 
prorrogação que se discute implicaria na edição de nova Reso
lução, por aquela Casa do Congresso, através da qual fossem 
os termos do arti. 2~ da Resolução n9 90/93 aditados, passando 
sua redação a ser como segue: 

"Art. 29. Os dispositivos da Resolução n9 98, de 
1992, passatri a vigorar com a segliirtteredação: 

Art. 59 A materialização do acordo referido no 
art. 19 desta Resolução dar-se-á por meio de contratos 
definitivos, que disporão sobre a novaçao parcial da 
dívida mediante a emissão dos novos instrumentos até 
15 de abril de 1994. 

8. Nessas condições, tenho a honra de levar à conside
ração de Vossa Excelência a prorrogação, ·para 15 de abiil 
de 1994, da data~limite para permuta da dívida externa de 
médio e longo prazos_ do setor público pelos_ iustrumentos 
financeiros constantes da ''Term Sheet'' aprovada pelO Senado 
Federal, solicitando se digne de encaminhar Mensagem àquela 
Casa do Congresso Nacional propondo a ediç-ão de Resolução 
aditando os termos do art. 5• tia Resolução n• 90/93, do Sena-
do, na forma acima proposta. -

Respeitosamente.- Fernando Henrique Cardoso, Minis-
tro de Estado da Fazenda. · 

Faço saber que o Senado Feqeral aprovou e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regi
mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 90 DE 1993 

Autoriza a distribuição consoUdada nas opções defi
nitivos dos credores privados ao Brasil de que trata 
o art. 46 da Resolução n9 98, de 1992 - e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~" E a União autorizada a ceie brar os contratos 

de operações externas de natureza financeira, junto aos credo
res da dívida externa do setor público, respeitada a distribuição 
consolidada das opções definitivas pelos instrumentos de que 
trata o art. 39 da Resolução n9 98, de 1992, na conformidade 
da Mensagem Presidencial n• 364, de 14 de outubro de 1993. 

§ 19 Em nenhuma hipótese o total das opções dos credo
res deve se situar em patamar superior a 40% da dívida consoli
dada, no que respeita ao instrumento referido no art. 39, II 
da Resolução n• 98, de 1992. 

§ 29 O total das opções dos credores pelo instrumento 
referido no art. 3•, II da Resolução n• 98, de 1992, não deverá 
se situar eln patamar inferior a 35% admitida a variação a 
menor desde que o total das opções de que trata o parágrafo 
anterior se situe em nível abaixo de 35%. 

Art. 2~ Os dispositivos abaixo da Resolução, n~' 98, de 
1992 passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29 ···················~······························· 
I - obrigações externas decorrentes de contratos 

de empréstimos de médio e longo prazos, celebrados 
por entidades do setor público e pela empresa binacio
nal Itaipu junto a credores privados externos, objetos 
do acordo plurianual de reestruturação firmado em 
1988 (MYDFA), tenham ou não os respectivos montan
tes sido depositados junto ao Banco Central, nos ter~ 
mos do MYDF A. O objeto do presente acordo difere 
daquele reestruturado pelo MYDFA em três particu
laridades: 

a) são excluídas obrigações cujoS valores torna
ram-se livremente remisslveis aO eXteriõr- ém Virtude 
das Resoluções n• 1.838 e 2.014 do Conselho Mone
_tário" Nacional- setores priv.adg, financeiro nacional, 
bem como Petrobrás ·e Companhia Vale do Rio Doce 
e suas subsidiárias: --

III - os montantes relativos a jurõs devidos nos 
termos dos contratos acima enumerados, e não pagos 
no decorrer dos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994, até 
o momento da implementação deste acordo, atuali
zatlos· até a data da renovação e acrescidos de remu
neração. 

Art. 39 ·················~··············L······~·········· 
•••••u••••••••••••••••"••"•••••••"•••••••••••••••u••-••"•••••••• 

VIII- Bónus de Phase-in. São bónus que serão 
emitidos durante o período em que o Governo brasi
leiro estiver coloéando recursos para as cauções, para 
serem posteriormente substituídos por bónus ao par · 
ou bónus 9e desconto. Esse a_tivo terá prazo de dez 
anos, com -dois e meio de carência. Serão pagos em 
dezesseis parcelas semestrais -iguais. A ta:xa 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-Bônus de juros atrasados. Esse ativo envolve 
troca ao par pela parcela remanescente 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 caréncia. OS juros -serão flutuantes: Libor 
semestral mais spread de 13/16 de 1% a.a. 
·-· Parágrafo único. Os bónus descritos neSte ariigo 

serão emitidos em dólares norte-americanos ou, nos 
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casos expressos no Sumátio de- Principais Termos 
(Term Sheer), de que trata o art. .1" desta Resolução, 
em libras esterlinas e em marcos alemães. 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 desig
nada de comum acordo pelo BrasiL 

Art. 5" A materialização do acordo referido no 
art. 19 desta Resoll!ção dar-se-á por meio- de co:Õtratos 
definitivos, -que--disporão sobre a nevação 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 Parailei Fin8ncing Agree
ment que poderia ter sido convertida ao par em investi
mentos diretos no Brasil - denominada investiment 
featnre - poderá ser utilizado pelos credores, para 
capitalização de instituições financeiras. de controla
dora de instituições finanCeiras, de empresas controla
doras brasileiras e de noting de empresa brasileira dire
ta ou indiretamente controlada por credor originário. 
O limite máxiiilo de um bilhão, quinhentos e noventa 
milhões de dólares norte-americanos. 

Art. 15. As entidades da administração direta 
de Estados e Municípios. da administração direta da 
União e da empresa binacional Iaípu que não hajam 
efetivado os depósitos no Banco Central. nos termos 
das Resoluções n" 1.541 e 1.564, do Conselho Mone
tário NaciOnal, deverão firmar coma União coiitJ:actos 
de financlamerito da díVida Í:tas mesnlas condições aven
çadas com os credores externos, mediante garantias 
idóneas. 

._._. ~~·-· . -· ................. ·-------·--..,;;;.. -- .-.. --. ---.. -.. ·----.. 
§ 29 Em consonância com o disposto na Lei ns> 

8.388. de 30 de dezembro de 1991, a União repassará, 
quando da renegociação de seus créditos junto a entida
des da administração federal indireta, aos Estados, ao 
DistiitO Federal, aos Municípios, as suas respectivas 
autarquias, fundações públicas, empresas na-s quais de
tenham, direta ou indiretamente o controle acionário, 
bem como a empresa binacional Itaipu, as mesmas con
dições de pagamento e de refinanciamento obtidas pelo 
Brasil junto aos credores da divida externa. 

§ 3s> Além das garantias previstas no parágrafo· 
único do art. 6• da Lei n• 8388, de 1991, os Estados, 
os Municípíos, as entidades da administração federal 
indireta e a empresa binacíOnal IT AIPU ficam Ç)_briga
dos a aportar, sempre que necessário; outras garantias 
idóneas, imediatamente realizáveis e ou- incidentes so
bre 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 atos, 

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 permu
ta, na forma original e devidamente traduzidos para 
a língua portuguesa." 

Art. 39 A expressão "bancos credores'', utilizada na 
ReSolução n9 98, de 1992, fica alterada para "credores exter-
nos". . 

Art. 49 As datas de conversão (Conversion Date) men
cionadas no Sumário de Principais Termos. aprovado pela 
Resolução n9 98, de 1992, ficam alteradas para 17 de setembro 
de 1993 ·e 18 de outubro de 1993. 

Art. Ss> Esta Resolução entra em vigor na data"de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofícios n9s 
S/146 a S/148, s;Ie 1993 (n• 2.911 a2.913/93, na origem), enca
minhando, nos termos d;:. Res_QI.ução n9 36, de 1992, do Senado 
Federãl, · solicitaçã-o Para que as Prefeituras Municipais de 
Belo Horizonte (MG), Mamborê (PR) e São Luiz Gonzaga 
(RS), respectivamente, possam contratar operações de crédi
to, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas â Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre 
o endividamento dos Estados e.Municfpios referentes ao mês 
de outubro do corrente ano. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos_ para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Louriyal Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL ~-,:SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para um breve registro sobre 
os cinqüent3. arios de jornalismo de um dos mais assíduos 
cronistas que, durante essas últimas cinco décadas, vem fre
qüentando, com regularidade, as páginas de jornais como 
A Tarde, da Bahia, onde exerce a função de editor e articulista, 
tendo iniciado a s_ua atividade jornalística em Sergipe, onde 
atuou durante muitos anos. 

Um dos maiores nomes da imprensa baiana da atualidade, 
sergipano de nascimento, órfão aos_ dois anos de idade, filho 
de uma professora primária que serviu em vários municípios 
do interior do Estado, Junot Silveira vem somando uma gran
de contribuição à cultura da Bahia e do Nordeste, divulgando 
o resultado de suas observações sobre os hábitos, cost~es, 
valores e suas experiências vividas na região, atr-avés df: suas 
crónicas e artigos muito bem ilustrados com fotos, paisagens 
e casos do cotidiano do nosso cenário social, político e cUltural, 
enriquecendo esses artigos com a visão de um áedicado estu
dioso da vida, das tradições, crenças e costumes da pÇ>pulação. 
- Como jornalista, Junot Silveira tem merecido a dedicação 

dos seus inúmeros-leitores cativos, bem como o respeito de 
todos que admiram o seu estilo literário, a seriedade e o 
cuidado com que usa a sua pena, sempre comprometida com 
a pesquisa e a verdade dos fatos, virtude louvável entre os 
que labutam no campo da liberdade de imprensa. 

Em artigo publicado em A Tarde, José Dionísio Nóbrega 
comenta o significado do transcurso dos 50 anos de jornalismo 
de Junot Silveira, incluindo-o entre os grandes nomes da im
prensa da Bahia, ~~Iatando a sua origem sergipana e peregri
nação que fez na -sua infância pelo intefior como filho de 
professora primáriã, e comenta os livros que escreveu, entre 
eles "A Bahia na Voz dos Trovadores", e sua passagem pela 
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administraçã1Ypública, como Secretá.i'io do Governo, quando 
exercia o cargo de Governador Luiz Garcia. 

O Sr. Francisco Rollemberg- V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, 
eminente Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Nobre Senador Lourival 
Baptista, V. Ex~ me faz voltar à infância em Laranj~_iras, 
Sergipe, quando era diretora do Grupo EscoJar daquela cidade 
a senhora mãe de Junot Silveira. Lá o conheci e a Jenner 
Augusto da Silveira. Jenner se tornou esse pintor de marinhas 
formidável que o Brasil todo conhece e respeita c_omo baiano, 
embora seja sergipano da gema. Junot Silveira, irmão inais 
velho, era uma figura excepcional. Filho de uma senhora viú
va, estudioso, aplicado, fez o seu curso universitário na matUri
dade, já casado, lutando na imprensa baiana; lá se destacando 
e publicando, díuturnamente, suas crónicas no jornal A Tarde, 
da Bahia, editando obras sobre costumes, sociológicas e sobre 
folclore. Enfim, é um observador arguto da realidade baiana, 
dentro da sua visão de homem e menino de Sergipe. Portanto, 
ao ver V. EX~ homenageá-lo, nesta tarde, volto-me para um 
dia de domingo em Laranjeiras, em que os filhos de Dona 
Zazá faziam a primeira exposição de arte. Dois menino-s. Re
cordo-me da Madona que pintara Jenner Augusto; ele come
çou com pintura do estilo clássico. Lembro-me das obras _de 
arte, dos estandartes, dos vasos que Junot preparara com 
pedaços de ta boca e gotas de breu, com tintas que eles mesmos 
criavam, e que causou uma profunda impressão nos meninos 
da minha terra, que não estavam afeitos àquele tipo de cultura, 
àquele tipo de entendimento, de dedicação. Dois meninos, 
duas crianças, filhos de uma professora, que não jogavam 
bola conosco, não brincavam de boi, não corriam montados 
em cavalos-de-pau, mas ficavam em casa cuidando de desen
volver as suas aptidões. Junot e Jenner, duas figuras queridas, 
dois nomes proemineriteS- no Brasil: um, na arte literária, 
na arte de escrever; outro, na arte da pintura. Associo-me 
a V. Ex~ nesta tarde, homenageando Junot Silveira, lemb~an
do-me de o~ Zazá e de Jenner Augusto da Silveira, porque 
.eles fizeram parte da minha infânciá; foram-eles que medes
pertaram para coisas outras da vida que não o mero jogar 
de bolas c correr nas ruas da minha cidade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, 
eminente Senador Francisco Rollemberg. 

Tive a ventura de _conhecer 1 unot menino, Jenner menino 
e a senhora mãe dele, a professora que também, não só em 
Laranjeiras, foi professora na minha cidade de São Cristóvão. 
Junot Silveira, como be_m disse V. Ex~_. é um jornalista que 
honra ·a classe a que pertence, a do jornalismo. Grato a V. 
Ex•, emine"nte Senado_r_Francisco RoHe.mberg, pelo seu aparte, 
que muito enriquece o nosso pronu-nctamento. 

Faço este breve registro em homenagem ao consagrado 
Jornalista Junot Silveira, natural de São Cristóvão, em Sergi
pe, onde também deixou a marca de sua atuação, c<?labora~do, 
decisivamente, na organização do museu dessa Cidade histó
rica sergipana. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcnçao, com o 
meu pronunciamento, do artigo a que me referi, de autoria 
do Dr. José Dionísio Nóbrega, intitulado'~Junot Silveira, 50 
anos de Jornalismo", publicado em A Tarde, da Bahia, edição 
do 18 de setembro de 1993. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR: 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 

A Tatde. Sábado •18-9-93 

JUNOT SILVEIRA, 
50 ANOS DE JORNALISMO 

José Dionísio Nóbrega 
A Bahia parece com aquela mãe cheia de filhos e que 

ainda quer adotar mais. Não faz absolutamente disti'nção entre 
os adotados e os_nascidos de seu_ventre. Se esses adotados 
a honram com o seu saber, cqm a sua cultura, com os seus 
serviços, abraça-os como filhos muito queridos. Preocupada 
com outrQS problemas, que são muitos, às vezes esquece de 
premiar os que tnals se distinguem, mas termina se lembrando. 
Quando esses "filhos" são José Calasans, Mário Cabral, Rena
to Mesquita, Rogério Gordilho de Faria, Bernardino José 
de Souza, Nelson Araújo, Laura Barreto Fontes, Jenner Au
gusto, Junot Silveira e muitos outros, vivos e desaparecidos, 
tenho a impressão que de honrada a Bahia passa a orgulhosa. 

Entre os maiores nomes da imprensa baiana tual figura 
o de um sergipano, Junot Silveira, que de há muito exerce 
em A Tarde, com. regularidade impressionante, as funções 
de articulista e de editor. É no domingo que os fidelíssimos 
leitores correm â página 6 do primeiro caderno deste jornal 
para ter a sua crónica instrutiva. Embora dono de um estilo 
pedagógiOO,-pois-escreVe de maneira bastante clara, com frases 
curtas e inteligíveis, há quase sempre no final de suas histórias 
um arremate surpreendente. 

Em S_ei'gipe, de 43 a 48, ·aprendc:u,_praticamerite, as pri
meiras lições-de jornalismo, seja na Folha da Manhã, do padre 
Edgar Brito, seja no Correio de Aracaju. Mas. foi de sua 
querida mãe, dona Zazá, professora primária em várias cida
des do interior e também em Aracaju, que Junot, 6rfão de 
pai, com menos de dois anos, assimilou o mais iinpoi1ante 
para um homem: saber enfrentar a vida com dignidade e 
coragem, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada lugar por 
onde passgu com a 5:ua ge_nitora s_erviu-lhe de fonte de inspi
ração para a vida, tornou-se o cadinho de suas experiências 
infante-juvenis, robusteceu-lhe o caráter. Em São Cristóv~o, 
com certeza, empinou arraia com o menino Jenner, ou com 
os seus vi:zlnhos, na Praça São FranciSco. Por perseguição 
política à sua mãe, professora, foi pa-rãr em It3.baianinha, 
cidade onde conheceu de perto o flagelo de uma seca terrível, 
mas viu também a mão amiga do padre Manoel Vieira brincar 
com seu irmão mais _moço. E o seu périplo continua. Em 
Lagarto, a sombra do cajueiro-de Abelardo Romero o espera: 

Cajueiro, 
Cajueiro, 
Velho cajueiro em flor. 
Que afundas tuas raí?:es 
Na frouxa terra cansada 
Onde vovô 
~Te plantou. 
Vivemos presos à terra 
E.m que _vovó 
Nos plantou: 
Tu preso pela raiz, 
Eu preso por meu amor. 
O d~stlno, porém, corta-lhe as raízes já fincadas em La

garto, interrompendo assim os seus projetes de rapazinho. 
Desta vez, mandam-na para a histórica e já decadente Laran-



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) , Quinta-feira 25 10783 

jeiras. Muitas lágrimas rolam. O adolescente se rec_ompõe 
maiS facilmente do que o adulto, vive feliz em qualquer parte 
do mundo. Enquanto Jenner se desabrocha nas artes plásticas, 
inspirando-se no "Pery e Cecy" ou no "Flores do ü_utono'', 
de Horácio Hora, Junot aprecia "O Republicano", de Josino_ 
Menezes, ou ainda os gênios de Martinho Garcez -e João Ri
beiro. 

Além do magistério, Junot já _exerceu diversos carg9s 
e funções ligados à cultura, à imprensa e à educação. Em 
Sergipe, foi secretáriO de governo de Luís Garcia, com funções 
específicas da Casa Civil. Mas mesmo ~ssim não esquece a 
cultura nem a sua São Cristóvão: colabora na organização 
do museu desta histórica cidade, com Jenner à frente, catando 
e juntando as peças, como se "nossa senhora" fosse, até for
mar o seu jabuti, como disse Junot, em crónica antológica 

. neste jornal. 
A bibliografia-de Junot não é muito extensa. Publicou:" 

Tobias Barreto", "A Bahia na voz dos trovadores" e "Cosme 
de Farias - noventa anos". Em conpensação, sua produção 
esparsa em jornais é das mais abundantes. Já se vão 50 anos 
de jornalismo, dos setenta de idade que estão para chegar, 
no dia 20 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A presi
dência, antes de passar à Ordem do Dia, apela aos Srs. Líderes 
para que mobilizem suas respectivas bancadas para que ve~ 
nham a plenário, para: votação de matéria que depende de 
quorum qualifiCado -indicação ~~_emb~xadores, em número 
de oito, que já estão há muitos dias com parecer favorá~el 
da Comissão de Relações ExteriOres -do- Senado. Caso não 
se consiga o número necessáriO hoje~ apelo a todos os· Sena
dores·que-compa:reçam amanhã, às 9h30min, quando realiza
remos uma nova sessão -extraordinária do Senado Federal, 
para voltanrios a deliberar sobre matéria táo importante. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Presenie_s 
na Casa 75 Srs. Senadores. - -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1993 

(Em regime de urgência~ nos termos do 
art, 336, c, do Regimento Interno) 

- Votaç_ão, em turno únicO,. do PrOieto de _ResolUÇão_ n9 
125, de 1993 (apresentando pela Comissão de Assuntos Eco
nómicos como conclusão de seu Parecer n9 413, de 1993), 
que autoriza a União a contratar operação de crédito, junto 
ao Brazilian American Merchant Banck- ::SAMB, no valor 
de cento e onze milhões e quinhentos e cinco mil libras esterli
nas, para aquisição e inodernização de helicópteros da Mari
nha do Brasil. 

A discussão da matéria foi encerrãda no- dia 22 do cor
rente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Seri<i.doreS que o aproVam queiram permanecer 

sentados. (Pausa,) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão Direto'ra·- para a 

redação final. 
Sobre a m~sa, parecer da Comissão Diretora, ofere_cendo 

a redação final que será lida pelO Sr. 19 Secretáiio. 

Ê lido o seguinte 

PARECER N• 431, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 125, de 
1993. 

A Comissão Diretófã~ãj:m!senta a--rêdaçãO finiifdo Projeto 
de Resolução n9125, de 1993~ que autorliã. a União a contratar 
operação de crédito, junto ao Brazilian American Merchant 
Banck - BAMB. no valor de ! 111.505.000 (cento e onze 
milhões e quinhento-s e- cinco mil libras esterlinas), para aquisi
ção e modernização de helicópteros· da Marinha do Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1993, 
- Levy Dias, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos 
Patrocínio, Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 431, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução no 125, de 
1993. 

Faço saber que o Seriado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N', DE 1993 
Autoriza a União a contratar operação de crédito, 

junto ao Brasilian American Merchant Banck -
BA.MB, no valor de ! 111.505.000, para aquisição e 
modernização de-helicópteros da Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a União, nos termos da Resolução n9 96, de 

1989, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito externo junto ao Brasilian American Merchant 
Banck - BAMB. com sede __ em Grand Cayman, no valor 
d_e_! lfL505.000 (cento e onze milhões, qui"nhentas e cinco 
mil libras esterlinas). 

Art. 2~ As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor: ! 11L50S.OOO: 
b) juros: 13% aa,; 
c)flat fee: 0,75%:-
d) condições de pagamento: 
- sinal: 60% do valor do crédito, até dezoito meses 

da data de eficácia do contrato; 
- prirtcipal: dez parcelas semestrais iguais~ consecutivas, 

vencendo a primeira dezoito meses após a data de eficácia 
do contrato; 

-juros: semestralmente vencidos; 
- Oat fee: após a emissão do certificãdo de autorização. 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício -da presente 

autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados a partir 
da publicação desta Resolução. i - -

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor ná data de sua 
publicação. /,1 

- - , 

O Sr. Humberto LuÚna, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 
29 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - -Em discussão a 
redação final. (Pausa.) _ _ 

- ~ão havendo quem peça a palavfa, e.Ocerio a discussão. 
Em votaÇão". -
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiril.in permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 217, DE 1993-

(Em regime de urgência, os termos do art. 336, c, do 
Reginiélto Interno.) 

Discussão, em tUtho único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 217, de 1993 (N• 2.287/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da_ República, que cria, no Serviço Exterior 
Brasileiro, as Carre~rã.s-de Oficial de Chancelaria e de Assis
tente_ de Chancelaria, e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenádo, Relator: Senador: Aluí~ 
zio Bezerra, em substituição à Comissão de Cons_titui~ão, Jus
tiça e Cidadania, favorável ao Projeto, co:nttáriõ ã emerida 
de Plenário e aprese-ritándO três emendas. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos, sobre o Projeto e as emendas.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Onofre QuÍifan· para proferir ·parecer sobre 
o projeto e as emendas. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de conformidade 
com o disposto no art. 61 da ConstituiçãO Federal e no art. 
99 do Regimento Interno do Senado Federal, a Comissão 
de Assuntos Ecoriômicos é chamada a opinar sObre o Projeto 
de Lei da Câmara n' 217, de 1993 (n' 2.287, de 1991, na 
origem), que ''cria no Serviço Exterior Bra_sileifo, as_CarreiraS 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, 
e dá outras providências". 

Trata-se de medida de iniciativa do Poder Executivo que 
o Senhor Presidente da República enviou à Câmara dos Depu
tados, devidamente acompanhada de ExpoSiÇão ·c~e Motivos 
do titular do Itamaraty. _ 

A leitura do referido documento revela que o objCtivõ 
da proposição é transformar em carreira a categoria-funcional 
de Oficial de.' Chancelaria-e inStituir a CartCrra-·de Assistente 
d~ Chancel~fia, ambas integr_ando o Serviço Exterior BraSi-
leiro. i _ _ ______ · . . • _. 

Pretende-se devolver_à carreira de Oficial de Chancelaria 
a especifiCidade que já teve no contexto de algumas leis e 
regulamentos e que, não obstante, encontra:-_se relegada à 
generalidade _do grupo "Serviços_ auxiliares~' em djplomas le-
gais atualmente vigentes. _ _ 

Para sanar equívocos e dístorções o preSente projeto apli
ca às carreiras de Oficial e de Assistente de_Chancelaría algu~ 
mas regras coroadas de êxito no tocante à caireira diplomática: 
favorece oingress.o,na carreira por concurso público de provas; 
valoriza o critério do merecimento; exige tempo de serviço 
na carreira e em missões no exterior para nomeação por· mere
cimento e propõe habilitação ein cursos de atualização e espe
cialização para -o -efeito de_ nomeação por merecimento às 
classes finais das carrei"ras. · 

As duas carreiras seriam subdivididas em _3 classes e 14 
padrões atrav~s dos quais seriam hierarquizadas os 1000 cargos 
de Oficial de Chancelaria e os 1200 de Assistente de Chan-
celaria. __ _ 

Os atuais integrantes da categoria de Qfidal_d~ Chance
laria se posicionariam na primeira compOsição da carreira 
de Oficial de Chancelaria e a nova e pretendida carreira de 

AssiStente de Chancela.dôl :;;eii_a ço!ilPosta·por diversaS Catego
rias de nível médio atualmente existentes. 

O In_stituto Rio Branco, qüe já se encarrega dós concursos 
para Oficial de Chancelaria, ganharia novas tarefas de seleção 
e treinamento também dos Assistentes. 

Seria ele, igualmente, encarregado dos cursos de forma
ção e aperfeiçoamento que o projeto idealizou. 

Nas várias ComisSões técnicas âa Câmara dos Deputados, 
a iriidativa governamental foi objeto de_ emenda_s que, entre
tantO, quase não vingaram em razão de não tereil) sido bem 
acolhidas, em suã. maioria, pela COmissão de Constituição, 
Justiça e de Redação. . 

Pode-se dizer que os seis capítulos substantivos do Projeto 
do Executivo permaneceram iD:cólumes, vez que ·alterações 
surgiram apenas no tocante às suaS DisposiçOes _Gerais e TraD.~ 
sitórias, que receberam corre"ções da Com_issão supramencio-
n~. .. 

Duas delas merecem ênfase porque têm relação com a 
competência regimental da CoriliSsão de_ Assuntos Económi
cos. 

Referimo-nos ao ç_sclarecimento feito Peta Câmara, no 
art. 34, no sentido de que os vencimentos iniciais das duas 
carreini.s, previstos iió Projeto, seriam reajlistaâos, a pàrtfr 
de 1~ de novembro de 1991, de acordo com os índicf;;S aplicáveis 
aos servidores civis da União. 

Efetivamente, a ressalva se impõe tendo em vista ã. leniã 
tramitação da matéria no Congresso Nacional. 

Outro esclarecLmento louvável feito pela Câmara diz res:
peito à afirmativa no.sentid_o de que "as de_spesas decorrentes 
da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento do MiriiS-
tério da Relações Exte:t:i9~e", • . . -- . _ , 
-----Tendo em vista a natureza da matéria, que é de_ iniciativa 

do Executivo, e as ressalvas de ord.em_ eç..onõ,miCQ-finançeira 
que a Câmara dos Deputadosefetuou, consideramos o Projeto 
altamente conveniente e meritório. - -

Nesta época em que tantos setores da admiuistraçã_o rei
vindicam seus planos de carreira, o Itamaraty não poderia 
ficar indiferente aos funcionários de sua Chancelaria que, em
bora não pertencendo à carreira diplomática stricto sensu, 
cumprem papel essencial no bom desempenho de nossas rela
ções exteriores. 

Manifestamo-nos pela aprovação das três emendas_ de 
adequação do relatório da Comiss-ão'de Constituição, Justiça 
e Cidadania e pela rejeição da emenda de plenárío de autoria 
do Senador Pedro Teix_eir_a. 

Diante _disso, opinamos favoravelmente ao PLC N~ 217, 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O pareceFClfficlui 
favoravelmente ao projeto e·às e·mendas e pela rejeição da 
emenda de autoria do Senador Pedro Teixeira. 

Nos termos do art. 234, parágrafO úriico/do Regiinenio 
Interno, solicito ao nobre Senador Wilson Martins o pareCer, 
em substituição à ComisSãO de Constituição, JustiÇã e Cidada
nia, sobre as emendas apresentadas pelo Relator, Senador 
Aluízio Bezerra, uma vez que há dúvidas se as emendas atin
gem a substância da proposição. 

Com a palavra o nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS-. Para emitir 
parecei-. Sêm fevisâ::o do Õraê:ior.) ....:.._Sr. Presidente, Srs. Sefia
dores, o nobre Sen<!dÕr Aluíz~~ Bezerra apresenfoü três emen
das, uma delas ao art. 34 do PI'Ojeto-n.~ 217, com à Seguinte 
redação: 
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"Art. 34. Os vencimentos dos OficiaíS de Chan
celaria e dos Assistentes de Chancelaria corresponde
rão àqueles fixados no Anexo II da Lei n' 8.460, de 
17-9-1992, níveis superior e lnlêlirieâiáriõ, aplicados 
os respectivos reajustes.~· 

Examinando a emenda e a referência que faz à tabela, 
concluo que, realmente, se trata de uma emenda de redação. 

Contudo, Sr. Presidente, tenho dúvida sobre se realmente 
são de redação as Emendas de n"'5 3 e 4, uma vez que, em 
relação à Emenda n" 3, observa-se qoe ela tem o seguinte 
teor: 

"Dê-se ao art. 11 do PLC n~ 217, de 1993, a seguin
te redação: 

''Art. 11. O interstício niíitirilo para pÍ'og~reSsãO 
será de 12 (doze) meses." 

E, na justifiCação, verrr dito: 

"A emenda é uma decorrênci~ n~cessária-de legis-
lação superveniente. -

De fato~ o texto original do Projeto -pn!Viã a exis
tência de 14 padrões por nível e um interstíCiâ.para 
progressão de 24 meses." 

Então, aqui observo urna divergência de tempo: em vez 
dos 24 meses do projeto, a emenda E!:_~tende que o interstício 
seja de apenas 12 mese·s, alegando o i~ustre Sei!ador ser_ uma 
decorrência necessária de legislação superveniente. 

A mesma dúvida me ocorre ern relação à Emenda n9 

4, que está assim redigida: 

"Substitua-se, nos parágrafos únicos dos arts. 32 
e 33, do PLC n' 217, de 1993, a expressão: 

" ... mediante o deslocamento de um padrão para 
cada 18 (dezoito) meses ... " 

pela expressão 
" ... mediante o deslocamento de um padrão para 

cada 12 (doze) meses ... " 

Há, realmente, uma alteração de tempo. 
Todavia, eu não poderia, Sr. Presidente, por observações 

pessoais que me fez o ilustre Senador, dizer, desde logo, que 
se trata, efetivamente, de emendas de mérito, e não de reda
ção. 

Prefír'o, assim, não ser conclusivo--e pe_dír prazo regi
mental para estudar melhor o assunto e passar as minhas 
iinpressões, as minhas observações, as minhas conclusões mais 
amadurecidas aos nobres Colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa concede 
um prazo de até 24 horas a V. Ex~ - - - -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)...:... A Presidência retira 
da pauta da presente sessão as matérias constantes dos itens 
3 a 11, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

São oS-seguintes Os intens retirados: 

-3-
MENSAGEM N' 396, DE 1993 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno) 

Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Assuntos Económicos sobre a Mensagem n9 39.6, de 1993 (n9 

820/93, na ~origem), de 4 de novembro do corrente ano, pela 

qual o Senhor Presidente da Repúb]ica ·submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor EDSON BASTOS SABINO, 
par exercer o cargo de Diretor de FiscaliZação do Banco Ceri-
tral d6' BiaSil. · · 

-,-4--, 

MENSAGEM N' 291, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão,-em turno único, tlo Parecer-da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
NO 291, de 1993 (n' 514/93, na origem), de 19 de agosto 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor LUCIA
NO OZORIO ROSA, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente coln a função de Embai
xador do Brasi,I_ junto à ReP:ública de Moçambique, e_xercer 
a 1Unção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suazi
lândia. 

-5-
MENSAGEM N' 321, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exterjores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 321, de 1993 (n' 592193, na origem), de 14 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor LUIZ 
AUGUSTO SAINT-BRISSON DE ARAUJO CASTRO, 
MinistrO- de Primeira Class_e da Carreira de Diplomata, para 
exercer-ã função de Embaixador, Chefe da Missão do Brasil 
jUnto"a·organizaçào dos Estados AmericaiioS. · 

-6-
MENSAGEM N' 332, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscuSsâo, em tu-r:no únic:õ; d_o Par.ecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre_ a Mensagem 
n' 332, de 1993 (n' 609/93, na origem), de 16 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RO
NALD LESLIE MORAES SMALL, Ministro de Primeira 
Class_e_ da Carreira de Diplomata, para eXercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália. 

-7-
MENSAGEM N' 333, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Dif;lomática 
Discussão, em turnÕ único, do Parecer da Co~issão -de 

Relações --Extetíotes--e tlefesa ·Nadc>rütf 'soht~ a -Mensag-eiri 
n'~333, de 1993 (n' 610/93, na origem), de 16 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CARLOS 
ANTONIO BETTENCOURT BUENO, Ministro de Primei
ra Classe da Cãáeira de Diploma, para, cumulativamente 

-Com ã função de· Embaixador do Brasil junto à República 
Federativa Tcheca, exercer a função de Embaixador junto 
à República Eslovaca. 

-8-
MENSAGEM N' 348, DE-f993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

bisCussão, em-- tur=no único, dÕ Parecer da ConiiSsão de 
RelãçOes- Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 

' 
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n' 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presideríte da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JOÃO 
AUGUSTO DE MÉDICIS, Ministro -de Primei.i-a Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da China. 

--9-

MENSAGEM N' 349, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diploniática 

DiScussão, e-nftUrhõ úniCO, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagei)l 
n' 349, de 1993 (n' 643/93 na origem); de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repi.íblica 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor BER
NARDO DE AZEVEDO BRITO, Ministro de Primeira Clas
se da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Finlândia. 

-lO-

MENSAGEM N' 360, DE 199r 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Assuntos_ Económicos sobre a Mensagem n~ 360, de 1993 (n~ 
683/93, na origem), de 13 de outubro passado, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor LUIZ VILLARINHO PEDRO
SO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de DiPlomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Polónia. - - · 

-H-

MENSAGEM N' 391, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único-, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 391, de 1993 (n' ·818"/93, na origem}, de 3 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RUBENS 
ANTONIO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função_ de Embaixador 
do. Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. 

O SR. PRESIDENTE. (Levy Dias) - Pa!sa,se, agora, 
à apreciação do Requerimento"-i191~1.9_4, de 1993, de UrgênCia, 
lido no Expediente, para o PLC n'.131, de 1993. 

' .Em Votação o requeriniento. -
Os Srs. Senadores que o apro_yam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pãssa-se à imediata aprecia

ção da matéria: 
Discussão, em turno únicO, do PLC rt9 131, de 1993 (fi9 

3.837/93 na Casa de origem), que anistia débitos dos eleitores 
que deixaram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993. 
Dependendo de parecer da Comissão-de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

I Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo. Sr. 1~ 
Secretário. -

É lido o seguinte 

R..EQUERIMENTO N' J.203, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Intei:no, 
a tramitação conjunta para os_seguintes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n' 50, de 1993 que "concede 
anistia ao eleitor faltoso à votação do plebiscito realizado 
no dia 21 de abril de 1993"; e 

Projeto de Lei da Câmara n~ 1:31, de 1993 que "anistia
débito dos eleitores que deixaram de votar no plebiscito de 
21 de abril de 1993". · 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1993. __ - Senador 
Rachid Saldanha Derzi 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Estando a matéria 
em regime de urgência, passa-se à votação-do requerimento. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que o- aproy_am _queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara _ _n9 131, de 1993, passa a 

tramitar em conjunto com o ProjetO de Lei do _Senado n~ 
50, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nos termos do dis
posto no art. 140, a, do Regimento Interno, designo o_ pobre 
Senador FranciscO: Rollemberg para proferir o parecer sobre 
os projetas, em substituição à Comissão -de Constíttiiçã,O, Jus-
t_iça e Çidadania. __ _ 

O SR. FRÁNCISCO ROLLE~:IIlE.IW (~FL -SE .. Para 
emitir patecer. Sem revisão· do orador.) -Sr .. Presidente, 
Srs. Senadores, os projetas de lei_ têm por escopo anistiar 
o débito daqueles que deixaram de votar no plebiscito de 
1993, so_b a justificação de que "prinCipalmente na zona rural, 
houVe difículdades no transporte de eleitores, os quais não 
foram devidamente ·ate-ndidos como determina a lei". 

Dé: fato, a situação por que ora passa ó País, de graves 
dificuldades sobretudo para aqueles menos favorecidos, justi
fiCa a apresentação da presente proposição, queyis"a beheficiàr 
priileipalmente os eleitores mais. pobres moradores da zona 
rural. Corno é· sabido, muito's deles não compareceram à vota
ção por absoluta falta de auxiliá por parte do Poder Público 
no que tange a meios de locomoção .. 

Assim, por ser de inteira justezã a iniciativa e por não 
ferir nenhum preceito da Lei Maior, opinamós pela aprovação 
do Projeto de Lei da C~m~ra n~ 131,_ de l993, a9 q1:1-al conce
demos precedência, de acordo com o disposto no art. 260, 
b, I, dq Reginie~t~ _Interno, ficando, em conseqüê-ncia, preju
dicado o Projeto de Lei do Senado n'_50, de 1993. 

Nosso parecer, portanto, é favOrável, e obedece à prece
dência em _projetas que- são-literalmente idêntico~. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- O parecer conclui 
favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 131, de 1993, 
e pela prejudicialidade do ProJeto de Lei n' 50, de 1993, 
do Senado Federal, que tramita em conjunto. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
__ Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 

Em votaçâo. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri ·penn-ariecer 

sentados. (Pausa.) 

'l.-, 
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Aprovado. _ _ _ 
Fica prejudicado o Projeto de L~i do Senado n~ 50, de 

1993, que vai ao Arquivo. -- _ -· ··: 
O Projeto de Lei da Cãmara n' 131, de 1993, vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

de produtos agropecuários do Bi-asil e do exterior. Nosso 
maior gargalo sempre esteve vinculado à ausência de um siste~ 
ma viá-rio capaz de permitir o ingresso de insumos e a saída 
de produtos, a custos competitivos. 

Em 1991, com a criação do primeiro EscritóriO Opera
-cional do Corredor, instalado em Vitória, Espírito SaritO, sob 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA a coordenação da Subsecretaria de Desenvolvimento Econô-
N~ 131, DE 1993 mico daquele Estado, iniciou-se o equ3ciánamento do proble

ma, pela integração viária dos Estados que envolvem nossa 
(N9 3 .. 837/93, na Casa de origem) macrorregião econômica - Goiás, Distrito Federal, Mato 

Anistia débito dos eleitores que deixaram de votar Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais -
oo plebiscito de 21 de abril de 1993. com um sistema portuário, o do Espírito Santo, vinculado 

aos principais portos do mundo, permitindo operações porta
O Congresso Nacional decreta: - ·_ , a-porta, de Brasnia, de Goiânia, de Cuiabá, de Campo Gran
Art. 1' Ficam~ anistiados os débitos dos eleitores que de, com Rotterdam (Holanda), Oíta (Japão), Glient (Bélgi

deixaram de votar no plebiscito realizado em 21 de abril de ca), Trieste (Itália), Barcelona (Espanha), Koper (Eslovénia) 
1993. __ _:_:OtiCingã.pU.ra [Cingapura), colocando-nos come;> região produ-

Art. 2? Esta lei entra em vigof na d"ata de sua pub~i- tora nos mercados mãiS SígnificatiVos do mundo. _ 
cação. Com a constituiçáo do consórcio, envolvendo o setor pro-

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Passa-se, agora,. 
à apreciação do Requerimento n91.195, de 1993, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara_ n~ :?-21, 
de 1993, Complementar. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o apl-ovam ·queiram· permanecer 

sentados. (P_~usa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a-matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso 11, do--Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dia~) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Onofre Quinan. ·· 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-:- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr(IS e Srs. Sep.â.dores, 
nem só da crise vive o BraSil. A. despeftO -da· paralisia que 
atinge parte considerável das instituições políticas brasileiras, 
em decorrência das graves_ revelações que, dia a dia, vêm 
a público, sobre escândalos envolvendo autoridades do Legis
lativo e do Executivo, ainda há boas notícias a se cuidarem. 

dutivo e o setor público, no mesmo esforço, con_solidar-se-á 
o Corredor de Tl-ansportes Centro-Leste, com uma malha 
rodoferroviária interligando nossa região ao complexo portuá
rio capixaba. Parte importante desse sistema são os 1.200Km 
de linhas da Rede Ferroviária- Fe_deral e os 660km da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas, pertencente à Vale do Rio Doce. 

_ As perspectivas do Corredor Centro-Leste são as mais 
promissoras para os produtores de nossa região. O Escritório 
Operacional, nesses anos de atuação, já criou um forte e 
positivO _impacto nos custos de transporte de nossa região, 
reduzindo de sessenta dólares a menos de vinte e sete, o 

. preço para transportar uma tonelada de soja de Brasília ao 
Porto de Vitória. 

ComUm conselho formado por sete governador~s e uma 
frente parlainentar com mais de cento e trinta membros, a 
i_mpulsionar e orientar o desenVOlviffieritO do Corredor Cen
tro-Leste, em pouco tempo, tenho certeza, seus benéficos 
reflexos alcançarão todos nós. 

É disso que o Brasil precisa: inteligência, coOperação, 
criatividade, trabalho. Chega de crises! 

Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE(Levy Dias)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando 
sessão extraordinária a realizar-se amanhã. às 9h30min, desti
nada à apreciação da seguinte 

Amanhã, em minha Anápolis, sete governa:d(m!s d_e ESta
do estarão participando da solenidade de_Çonstituição do Cor
redor Centro-Leste, abrindo excepcionais perspectivas de de
senvolvimento à nossa região. É in"eg~~el_a vocação do Centro
Oeste como nova e promissora fronteira agrícola do País. 

--.-~Oesde õ ceifãCTO'aos Vãtes de solo"fertilíssimo de nOssõS rios,·
há um espaço produtiVo Imenso para atender àS dem-andas ORDEM DO DIA 

l 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No -H, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão.. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 41, de 1993 (n° 242/93 na Câmara dos Deputados),. 
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que aprova o ato que renova a permissão da empresa MODELO 
FM LTDA. para explorar serviço de radiofusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

2 
PROJETO.DE DECRETO LEGISLATIVO No 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ·único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à .. RÁDIO 
ALVORADA DO SERTÃO . LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputâdos), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TELEVISÃO 

. . 

VERDES MARES LTDA. para explorar serviço· de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de 
Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento_ Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de_l993 (n° ~5_0/9~ na Câmara dos Oeputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No _45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos .do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

·Discussão, em turno único, do - Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiofitsãosonora em 
onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)_ 
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6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, -em · turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE-~LTDA: ·para explorar serviço de radiofusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 47, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único,· do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 47, de 1993 (n° 60/91 na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova permissão à RADIO FA1 RJOACARAÚ DE 
TAl1fBORIL LTDX para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

-~-- -~·· , .. _, __ ........ ., .. ~~-~ ..... ---·- .... -·- ---
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°104, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer n° 420, de 1993) do Projeto de 
Resolução n° 104, de 1993, que autori=a 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 cru=eiros reais, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU, para execução de 
projetas de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade. 

9 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 105, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento-Interno) 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer n° 421, de 1993), do Projeto de 
Resolução n° 105, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Jorge d() Ivaí (PR) a contratar operação de créditO_no valor de 
oito milhões de cru=eiros reais junto ao Banco do Estado do Paraná 

BANESTADO --- --- --
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10 
REDAÇÃO FINAL 

· Novembro de 1993 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 106, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 

Discussão, emturno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer n° 422, de 1993) do Projeto de 
Resolução n° 106, de 1993, que autarí::a a Prefeítúra Munícipà{de 
1Haringá (fR) a contratar operação de créditojunto ao Hanco do 
Estado do Paraná- BANESTADO, no valor de dzcentos e sessenta e 
nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos crzceiros 
reais, · utili::ando recursos . ·· ·do Progra1_na_ --~·-Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

11 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 111, DE 1993 
(Incluído em Ordem-do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer n° 423, de 1993), do Projeto de 
Resolução no 111, de 1993, que autori::a a Prefeitura lvfunicipal de 
Tucunduva (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor de tres · 
bilhões, du::entos e on::e milhões, quinhentos e noventa e cinco mil 
cru::eiros, utili::ando recursos do FUNDOPLJ[ES. 
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12 
REDAÇÃO FINAL 
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. PROJETO DE RESOLUÇÃO No 112, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. da Redação Final (oferecida pela 
Comissão Diretora em seu Parecer no 424, de 1993) do Projeto de 
Resolução n° 112. de 1993~ que autori.:a a Prefeitura lvfunicipal de 
Condor (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul SJA, no valor de seis bilhões, du.:entos 
e sessenta e quatro milhões; seiscentos mil e quatrocentos e trinta e 
sete cru.:eiros~ apreços de maia de 1993. 

13 
REQUERIMENTO No 1140, DE 1993 

Votação. em turno único, do ReqUerimento n°- -1140, de 
1993. do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I. do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,_ 
do Projeto de Lei da Câmara n° 26, de 1992, que.al1toriza o Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS a- doar à Cooperativa 
Habitacional. dos Sevidores do Ministério da Previdência e 
Assistência Soeial, no Estado da Bahia, o terreno que menciona. 
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14 

MENSAGEM No 396, DE 1993 

Escolha de Autoridade 

Novembro de 1993 · 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 d·o Regimento 
Interno) 

V otacão. em turno único. do Parecer da Cá missão de , . . 

Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 396, de 1993 (n° 
820/93, na origem), de 4 de novembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado- a 
escolha do Senhor EDSON BASTOS SABINO, para exercer o 
cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. 

15 
MENSAGEM No 291, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 291, de 
1993 (n° 514/93, na origem), de 19 de agosto do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do SerihorLUCIANO OZORIO ROSA, Ministro de 
Segunda Classe da Carteira de Diplomata, para cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Moçambique. exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Suazilândia. 
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16 
MENSAGEM No 321, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, ein ···turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 321, de 
1993 (n° 592/93, na origem), de 14 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor LUIZ AUGUSTO SAINT-BRISSON 
DE ARAUJO-CASTRO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador. Chefe da Missão · 
do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos_ 

17 
MENSAGEM No 332, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 332, de 
1993 (n° 609/93, na origem), de 16 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome ·do Senhor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL. Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da 
Austrália_ 
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18 
MENSAGEM No 333, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 333, de 
1993 (n° 610/93, na origem), de 16 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor CARLOS ANTONIO 
BETTENCOURT BUENO, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função· de Embaixador 
do Brasil junto à República Federativa Tcheca, exercer a função de 
Embaixador junto à República Eslovaca. 

19 
MENSAGEM N°348, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 348, de 
1993 (n° 642/93, na origem), de 29 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do .Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDICIS, 
Ministro de Primeira Cla.Sse da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da 
China. 
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20 
MENSAGEM No 349, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nadonaf sobre a Mensagem n° 349, de 
1993 (n° 643/93, na origem), de 29 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à dellberação 
do Senado o nome do SenhorBERNARDO DE Â.ZEVED(fBRITO. 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomat~ para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia. 

21 
MENSAGEM No 360, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 360, de 1993 (n° 
683/93, na origem), de f3 de outubro passado, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha . 
do Senhor LUIZ VILLARINHO PEDROSO, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo 'de 
Embaixador do Brasil junto à República da Polônia. 
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22 
MENSAGEM No 391, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 391, de 
1993 (n° 818/93, na origem), de 3 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Serihor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor RUBENS ANTONIO BARBOSA 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda do Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~ Está encerrada a· 
sessão. 

( Levanta~se a sessão às 20h.) 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 442, DE 1993 

O PreSidente do Senado F~deral, no uso da sua COI]lpe~
têíicia regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência qüe lhe foi outor-gada--pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2~ de 4 de abril de 1973, 'e te"rido· 
em vista o que consta do Processo n" 016,382/93-5, resOl\':e 
aposentar, voluntariamente, JOÃO BATISTA DE ALMEI
DA, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, ínCiso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 186, inciso III, alínea c, 193, e 67, da 
Lei n9 8.112~ de 1990, bem assim- com .os artigos 34

1 
§ 89, 

e 37, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, obse·rvado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993.-SeriadÇir Humberto 
Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção_no DCN, (S~çào_II), de'l~-9-93 

(*) ATO DO PREBJDENTJ:; 
N• 458, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uSo de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade coln a 
delegação de competência que lhe foi OUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diietora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 

--__..,.~,__., .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. -· ' ........ ,-

no artigo 243, § 2', d~ Lei n• 8.112, de 1990, e do Ato da 
COmissão- Diretora ri9 .l, de 1991, e tendo em vista o que 

·consta do Processo n~ 017.664!93-4, resolve rescindir, a partir 
de 31 de agosto de 1993, o contrato de trabalho, sob o Regime 
Juridico da Consolidação das Lei~ do _Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, de ANTÓNIO SEVE
RINO CORREA DE PAULA, do emprego de Assessor Téc
nico, do Gabinete do Senador Ney Maranhão. 
coll Senado Federal, 15 de setembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena, Presidente. 

('") Republicado por haver saído com incorreção no DCN, ($eção II), de 
16-9-93. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 463, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade Com a delegação_ de competência que 
lhe foi outt?rgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n9 008~839/93-0, 
e de acordo com a Resolução n" 42, de 1993, e com o Ato 
da Comissão Diretora n9 53, de 1993, resolve nomear RICAR
DO BANDEIRA DOS SANTOS, LUIS FERNANDO PI
RES MACHADO, JOSÉ AUGUSTO SILVA COUTO 
AIRLIS LUI!>FERRACIOLI, J_ARBAS MAMEDE, JOSÍ:Í 
RICARDO MELO ALBUQUERQUE, AÓEILSON GON
ÇALVES DE MACENA, CARLOS ALBERTO-VENTU
RA WALTER AIRES DE ALENCAR FILHO~VITALI~O 
FERNA~DE.T. CANABARRO, DIRCEU BRAZ GOU
LART NETO, ANTÓNIO RICARDO M. DE ÁZEVEDO, 
PAULO AFONSO SCHENINI, VILMAR BOMFIM AY

. RES DA FONSECA e RAIMUNDO MARCONDES CAR
VALHO, para o cargo de Técnico Legislativo, Nível II, Área 
de Polícia, Segurança e Transporte. Especialidade_de Trans-
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porte, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
em virtude de aprovação cm concurso ptíblico, homologado 
pelo Ato do Presidente n• 262, de 1992, publicado no Diário 
do Congresso Nacional, Seção II, de 25 de junho de 1992, 
e Diário Oficial da União, Seção I, de 30 de junho de 1992 .. 

Senado Federal, 22 de setembro de 1993. Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(•) Republicado por haver saído com iocorreção o o DCN, (Seção II), de 23-9-93 

(*) ATO N• 479/93 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade ~m a 
delegação de competência que lhe foi oUtOrgada pelo Ato 
da Comissão Díi'etora n~ 2, âe 4 abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo_n9 L371/93-2, resolveapos~ntar, 
voluntariamente, FRANCISCO EDUARDO DA COSTA, 
matrícula 0233, TécniCo de Iildtistriã GráfíCã Legislativa, Nível 
II, Classe Especial, Padrão II/M21, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos ter- · 
mos do artigo, 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 riç. 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990 e artigo 36, I, § 4• da Resolução 
SF n• 51/93. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1993·. :._ Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver saldo com incotreção noDCN, Seçl'ío II de (5-10-93) 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 483, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no us_o de sua compe
tência -regimental--e regularrlentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n9 2, de 4 de ãbril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• PD-000520/93-4, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor MIGUEL SÉRGIO 
GUZZARDI, Analista de Informática Legislativa, Nível III, 
Padrão 45, do Quadro Permanente do Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODA
SEN, nos termos do artigo 4pc, inciso Jl~. alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 62, 67, 100, 18"6, inciso III, alínea c, e 244 da Lei 
n' 8.112, de 11-12-90, e artigo 5• da Lei n• 8.162, de 8-1-91, 
bem assim com ·as vantagens das Resoluçôesa 59/9l_e 51193-
do Senado Federal, do Ato 6, de 1992, do Presidente do 
Conselho de Supervisão do PRODASEN e com a vantagem 
constante da decisão da Egrégia ComisSão Diretora do Senado 
Federal, adotada em sua 14~ Reunião Ordinária, realizada 
em 27-11-85, conforme Processo n• PD-!OIOiS5,9, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, correspondente 
à razão de 30/35 (trinta e trinta e cinco avos) do seu venci
mento, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1993.--.... Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, Seção II, de 5-10-93 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 498, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso. da sua compe
tência regimentar 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» 018-877/93-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor ANILDO JOAQUIM 
ALVES, Analista Legislativo ~rea de Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo, Nível III, P~drão 45, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da Repú_blica Federativa do _Brasil, combi
nado com os artigos 186,. · inciso III,alínea c, e 67, da Lei 
n• 8.112, de 1990, bem ássim com os artigos 34, § 2•, 37; 
e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos propor-
cionais -ao tempo de -
serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1993.- Senador Hum
·berto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorre:ção no DCN, Seção II, de 22-10-93 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 503, DE 1993 

O Pre.side-i:tte do SeDadO Fede"ral,- riO- uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorg~da pelo Ato 
da ComiSSão Dii-etora n 9 2 de· 4 de abril de 1973, e-- tendo 
em vista o que consta do Processo n" 016.48793-1, resolve 
aposentar, "voluntariamente, DARIO ABRANCHES VIOT
TI, Assessor Legislattvo, Ár~a de Assessorame·nto Legisla
tivo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso III, alínea a; e 67, da Lei_ n" 8._112, 
de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2•; e 37; e 38, da 
Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos integrais, obser
va5fo o çlisposto no artigo 37, inciso XI, da COnstit~içã6 Fe
deral. 

Senado Federal, 20 de outubro de !993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seçâo lf), de 
22-10-93 -

(*) A TO N• 501/93 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da ~':la compe
tência regimerital e regulamentar; em conformidade com a 
de legação decompetência que lhe foi ouforgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n» 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vísta o que consta do Processo n<~_l514/93-·8, ResÔlve- Apo
sentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tem
po de serviço, ALACIR DA SILVA LANA, matrícula 0770, 
Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, Classe Es
pecial, Padrão JV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Grá' 
ijco do Senado Federal,- CEGRAF, nos termos do artigo 
40, inciso_ III, alínea c, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III, alínea 



• 10800 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO .CONGRESSO .NACIONAL (Seção II) Novembro de 1993 

c, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e artigo 36, 
I,§ 4', da Resolução SF n' 51/93. 

Senado Federal, 21 de outubro de 1993. - Humberto 
LuCena, Presidente do Senado Federal. 

("') Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 22-10-93 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 014, I? E 1993 , -.. 

COmplemeO:ta as normas de atendimento do almo~ 
xarifado do Senado Federal. · 

O Primeiro- Secretário do Senado Federal, no desem
penho de suas atribuições regimentais e "regulamentares, e 
de acordo com as conclusões do Grupo de Trabalho de_signã.do 
pela Portaria ·n9 7, de 1993, constantes_-do_ Processo n"' 
007154193-3, Resolve: 

Art. lo:> O atendimento prestado pelo almoxarifado do 
Senado Federal, de responsabilidade da Subsecretaria de Ad
ministraÇão de Material e Património, de acordo com o art. 
154 e seguintes do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, rege-se complementarinente pelas normas do pre~ -
sente Ato. . . .~ ·-~ . . _ 

Parágrafo úriico. Para os fins deste Ato, considerá-se: 
I - Cliente do almoxarífado - todo __ e qualquer _órgão 

usuário do almoxarifado, em atividade na estrutura adm'irliS- · 
trativa do_Senado Federal, com servidores devidamente cadas
trados para a assinatura de requisições. . , - . · .. 

II -Fornecimento:.._ procedimento pelo qual o almoxa
rifado entrega ao cliente o material requisitado. 

III - Quota setoriiada - limite de materiais a serem 
fornecidos, durante o mês, a -determinado cliente, -co-m ·base . 
na média dos consumos anteriores registrados pelo almoxa
rifado. _ 

IV - Requisição - procedimento pelo qual o cliente 
qualifica e quantifiCa -o material necessário, dentro da quota ' 
estabelecida. A requisição pode ser normal e e_special ou suple- -
mentar. 

V - RequisiçãO fionilâl ~ á'quela feita n~- data estabe
lecida, ou em data justificada, por meio do sistema informa
tizado (via Fon-line) ou pelo preenchiment_o do formulário 
próprio, subordinada ao regime de quotas setorizadas. 

VI- Requisição especial ou suplementar- aquela feita
para itens específicos e indispensáveis, em quantidades maio~ 
res que a quota estabelecida, devido a fato emergencial, ou 
por requisitante não credenciado, devidamente autorizada pe~ 
lo Diretor da Subsecretaria- de Adrninis-tfaçâó -de Material 
e Património, pendendo ensejar ou não o' acionãineõto do 
sistema de compras. 

Art. 2~ Salvo casos excepcionais, cada unidade adminis
trativa cadastrará (2) dois servidores junto ao almoxarifado. 

§ 1~ Os servidores serão indicados pelo titular da unida
de administr-ativa, e- submeter-se-ão a treinamento e_specífico. 

§ 29 Os servidores deverão preencher e manter attiali
zado cartão de autógrafos, e receberão um_a senha exclusiva 
de acesso ao sistema "infói'rn3..tii:ado, por cuja utilização ficam 
responsáveis. 

Art. 3~ Todo rece_bimento_ e distribuição de material de 
consumo e permanente, no Senado Federal, deverá ser objeto 
d:_ conferência "e registrO pelo almoxarifado. 

§ 19 Para o fornecimeiito- de bens duráveis, no caso de 
reposição, o requisitante deverá devolyer o material a ser 
substituído. 

§ Z• Para efeitocdo disposto no art. 94 da Lei n• 4.320, 
de 1964, e no parágrafo único do art. 70 da ConStítuiçâO 
da República Federativa do Brasil, o forne_cimentO e a devolu
ção de material permanente serão acompanhados da expe
dição de termos próprios pela Subsecretaria de Administração 
de Material e Património. - -

Art. 49 A Subsecretaria de Administraçã-o de Material 
e Património estabelecerá prazos para recebimento e atendi
mento de requisições, notífiCando ·aos clientes, com antece
dência compatível, a periodicidade de atendimento. 

§ lo:> Nos períodos de recesso parlamentar o forneci
mento de material será reduzido, salvo para setores que com
provém rotina normal de trabalho e freq üencia-de, no mínimO, 
3/4 (três quartos) de seu efetívo-funcional. - -

§ 2~ No atendimento a clientes cujos setores estejam 
em fase de transição, a quota será parcelada em quantitativos 
semanais. -

Art. 5• Os cá.sos omissós -~erão·resol~idos pelo Primeiro-
Secretário. 

Art. 6~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revoganl-se as disposições em coiitrárfo. 
Senado Federal, Z3 de novembro de 1993. - Senador 

Júlio Campos, -Primeíi'o seCrétáríO-. - - -.-- . 

(*) ATO DO DJRETOR-GERAL 
N• 057, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso_da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2•, da Resolução n• 42, 
de 1993, e de acordQ_ com o que consta dos Processos n'?'l 
016.520/93-9 e 015.798/93-3, Resolve noemar REINALDO 
MARTINS RIBAS para exercer o cargo, em comissão, de 
Assessor Té.c_n_ko, do Quadro de Pessoal do Sen<JQo Federal, 
com lotação e exercício I)O Gabinete do S~Qador Pedro Simon. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral 

(*)Republicado por haver saído com incorreção no ncN (SeÇão II): de 28-8·93 

(*)ATO DO DJRETOR-GERAL 
N• 058, DE 1993 

O Diretor·Geral do· Senado feçler:al, no uso Qas _suas 
competências regulamentares, tendo em vista o que consta 
do Processo n' 015333/93-0, e considerando a necessidade de 
estabelecer controle.eficaz dos serviços de ~lev:adores no Sena-
do Federal, Resolve: . 

7 Art. 1"' A Subsecretaria de SerViços Gerais, ressalvadas 
as atribuições estabelecidas pelo art. 238 do Regulamento 
Administrativ"o dO Senado Federal, passa a ex_ercer o controle 
e a fiscalizaçãq dos s_erviços de _elevador~s no Senado Federal. 

Art. 2Ç> Fica o Díretor_da Subsecretaria de_ Serviços Ge- __ 
rais, ouvido o Diretor da Secretaria de se:rviços Especiais, 
incumbicJ.o de designar, dentre as unidades administratfvas 
sob sua'direção, a unidade que melhor se adapte às tarefas 
determinadas por este Ato. 

Parágrafo único. Sob a coordenação do titular do órgão 
competirá à unidade desigilada: 



Novembro de 1993 DIÁRIO Dó CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 10801 

I) controlar a freqüéncia e fiscalizar os serviços dos ascen
soristas; 

ll) orientar os ascensoristas no que concerne_ ao traje,
à higiene pessoal, à discrição e -ã urbanidade no serviço; 

III) propor escalas de plantão e comunicar a tos de iridisci-
plina ao titular do ór~ão; e -

IV) solicitar ao Orgão competente a execução dos traba
lhos referentes à manutenção, reparos e modificações dos 
elevadores. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor nã. data de sua publi
cação. 

Art. 49- Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 30 de agosto de 1993.- Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 1 ~-9-93 

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 59, DE 1993 

o Dfref6r-Geral do senado Federa( nO uSo de suãs aÚi
buições regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 
29, do Ato no:> 9, de 1992, do Primeln:r-Secr6fário, rC.Solve: _ 

Artigo. 19 Designar os gestores dos contratos celebrãdos 
entre o Senado Federal e empresas abaixo relacionadas: 

-Subsecretaria de Relações Públicas: 
- Infraero - utilização de área para atendimento de 

Parlamentares -Titular: Francis~ Carlos Melo Farias (ma
trícula n' 3.750); Substituto: Érico Vieira Casseb (matrícula 
n' 3.776). 

-Subsecretaria de ServiçOs Gerais: 
- Telepatch -Comercial Ltda. -prestação de serviços 

de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, a 12 
(doze) transceptores portáteis, marca Telep.atch, de proprie
dade do Senado Federal- Titular: Orlando Mendes Vascon
celos (matrícula n9 3.926); Substituto: Newton Souza Rodri
gues (matrícula n• 4.043). 

-Subsecretaria de Engenharia: 'l ;.-, , 

-- Reman -Construções e Serviços Ltda. - prestação 
de s_erviços de manutenção e conservação dos gramados e 
jardins internos e externos do Senado Federal - Titular:_ 
Cristina Vânia L. P. Christakou (matrícula n' 1.379); Substi
tuto: Carlos Alberto Correa (matrícula n' 2.592). 

- Itebra - Construções e Instalações Técnicas Ltda. 
- execução de serviços de reforma no sistema de caminha-
menta dos alimentadores elétricos do~ quadros de força e 
luz do Edifício Principal do Senado Federal- Titular: Sidnei 
José Kronemberger (matrícula n' 1.263); Substituto: José 
Bráulio Briio Lopes (matrícula n• 1.219). 

-Araújo Abreu Engenharia S.A. -prestação de servi
ços de manutenção-preventiva e corretiva, com' fornecimento 
dos materiais -necesSários, em todo o sistenia- hidrossanitário 
do Edifício PrínCipal, Anexo I, Anexo II (Blocos A, B e 
C), Blocos de Apoio (Blocos I e II), Serviço de Transportes, 
Residência Oficial da Presidência, Apartamentos Funcionais 
da SQS 309 (Slocos C, D e G) - Titular: Francisco Cbagas 
Grangeiro (matrícula n' 1.637); Substituto: Jorge Martins Vi-
lias Bôas (matrícula n' 3.202). . 

- PRS- Construções e Empreendimentos Ltda - exe
cução de serviços de pintura e gesso no complexo arquitetónico 

do _Senado Federal -Titular: Evandro Jorge Cunha Chav~ 
(matrícula N'4,083) Substituto: Carlos Magno Fagundes Fran
ci (matrícula-n• 2.369). 

- Diretoria-Geral: 
- Minuta - Recepções e Serviços de Buffet Ltda. -

exploração dos serviços de restaurante com cozinha interna
cional de alto nível, com atendimento a "la carte". vinculada 
à concessão de uso de dependências e bens do Senado Federal 
-Titular: Ceci Abrahim Santoro Carmona (matrícula n' 1809 
CEGRAF): Substituto: VivaldaRodrigues de Lima (matrícula 
n' 1979). 

___:.Representação do Seflado Federal no Rio de Janeiro: 
- W. Silva Refrigeração Ltda. - prestação de serviços 

de manutenção corretiva, com fornecimento de peças origi
nais, em 21 (vinte e um) aparelhos de ar-condicionado de 
propriedade do Senado Federal, instalados na Representação 
do Senado Federal no Rio de Janeiro - Titular: Fernando 
Malta do Nascimento (matrícula n' 1115); Substituto: Marcos 
Ildefonso de Araújo (matrícula n• 1113). 

- Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda 
(Brazilian Food Benefícios)- prestação de serviços de forne
cimento de "cartões" (refeição/alimentação) aos ~;~ervidores 
lotados no Senado Federal, CEGRAF, Prodasen e Repre
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro -Titular: 
Marcos Ildefonso de Araújo (matrícula n"' 1113); Substituto: 
Luiz do Nascimento Filho (matrícula n• 4106). 

Subsecretaria de Adrnin1stração de Pessoal: 
--_ -~ Einpresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda. 

(Brazilian Food Benefícios)-Prestação de serviços de forne
cimento de ''cartões" (refeição/alimentação) aos servidores 
lotados no Senado Federal, CEGRAF, Prodasen e Repre
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro --...: Titular: 
Paulo César Siqueira Birbeire (Diretor da- Subsecretaria de 
Administração de Pessoal); Substituto: José Paulo Botelho 
Cobucci (matrícula n' 2844). 

- Coordenação Geral de Administração de Pessoal do 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF: 

--:-Empresa Brasileira de Nutrição e Promoções Ltda., 
(Brazilian Food Benefícios) -prestação de serviços de forne
cimento de "cartões'.' (refeição/alimentação) aos servidores 
lotados no Senado Federal, CEGRAF, Prodasen e Repre
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro -Titular: 
Francisco Maurício da Paz (matrícula_ n<:>_l417); Substituto: 
Luiz Fernando Ma_deira (matrícula n9 1458). 

- CoordenaÇão de Recursos Humanos do Centro de 
Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen: 

- Erílpresa Brasileira de Nutrição e Promoç6es Ltda .• 
(Brazilian Food Benefícios) -prestação de serviços de forne
cime_nto de "cartões"_ (refeiç~o/a_limentação) aos servidores 
lotados no Senado Federal, CEGRAF, Prodasen e Repre
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro - Titular: 
Ayrton Afonso de Almeida (matrícula n' 0202); Substituto: 
Maria Goretti Bessa Castilho (m~trfcula n' 0016). 

~rtigo 2<:> Revog~m-se as disposições em co'ntrári,o. , 
Artigo 39 .Este Ato entra em vigor na data de sua publi-

cação. · . .. . . . _ , . . . 
Em 30 de agosto de 1993. -Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral. 

(*)Republicado por haver saídci com incorreção no DCN, (Seção II), de }9-9-93. 
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ANO XLVIII- N'189 . SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1993 -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• 103, DE 1993 

Autoriza a União a contratar operação de crédito, junto ao Brasilian American Merchant Bank 
BAMB, no valor de illl.SOS.OOO, para aquisição e modernização de helicópteros da Marinha 

do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• É a União, nos téimos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito externo, junto ao Brasilian American Merchailt Bank - BAMB, com 

, sede em Grand Cayman, no·valor de f111.505.000 (cento·e'onze milhões quinhentaS e cinco mil libras 
esterlinas). ,. 

Art. 2• As condições·finanéeíras da operação-são as seguintes: 
a) valor: f111.505 .000; - ·· · 
b) juros: 13% a.a.: 
c) flat fee: 0,75%; 
d) condições de pagamento: 

- sióal: 60% do valor do crédito, até dezoito·meses da data de eficácia do contrato. 
-principal: dez parcelas seme~trais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira dezoito mes~s 

1pós a data de eficácia do contrato: 
-juros: semestralmente vencidos; 
- flat fee: após a emissão do cerificado de autorização. 

Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta 
dias, contados a partir da P,ublicação desta R;esólução. 

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25.de novembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO PIIDBRAL 

DIÁRIO DO CONQIU!SSO NACIONAL MANOBL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirotor.()wal do Saado Pedenl 
AGACIEL DA SlLVA MAIA 

Impreuo sob rapouabilidado da W... do Seudo Poderal 

D!ret« l!acativo 
ASSINATURAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 

Dlrot« Adaiútra<M> 
WIZCARLOS BA5fOS Semeotnl ·····-·--··--·------~------C.S 10.00('.,00 
DJrotcw ladutrial 
FLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dfret« Adjuto 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 243'SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

N" 409, de 1993 (n" 869/93, na origem), solicitando 
a retirada do Projeto de Lei n• 81, de 1990 (n" 4.059/89, 
na Câmara dos Deputados), que institui o Sistema de Carw 
reira do ServiçO Civil da -União, fixa as suas diretrizes 
e dá outras providências. · 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVJDES -Encontro ha
vido entre lideranças políticas e empresariais com o Minis.:
tro da Economia Fernando Henrique Cardoso, para tratar 
de assuntos de interesse do Norte e do Nordeste em face 
do novo plano econômico. __ ___ _ _____ _ 

SENADOR ALMIR GABRIEL-Congratulando-se 
com o Senhor Presidente da República, em virtu4e, da 
assinatUra de decretos desaprOp-riaridÕ terras. Apelo em 
favor do assentamento de_ famílias no sul e sudeste do 
Estado do Pará. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Críticas às 
Medidas Provisórias de n" 374 e 375, de 1993. Solicitando 
à Mesa a inclusão, em Ordem do Diã~- âe projeto- de lei 
que regula a edição de medidas provisórias. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Painel reali
zado sob os auspícios do Instituto Tancredo Neves, intitu-
lado Ética das Privatizações. - --- ---

SENADOR PEDRO SIMON - Reflexões sobre a 
corrupção e a impunidade no Brasil. A necessidade ,de 
uma revolução ética. Expectativas diante da decjsão do 
Supremo Tribunal Federal ao recurso doex-Pre~idente Fer
nartdo Collor à decisão do Senado em prosseguir o seu 
julgamento de impeachment após a sua renúncia, marcada 
para o próximo dia 8. 

1.2.3- Ofício 
- N' 277/93, da Liderança do PMDB, de substituição 

de membro cm Comissão Mista, incumbida de examinar 
a Medida Provisória n~ 367/93. 

1.2.4- Requerimentos 

- N\' 1.204, de 1993, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto,_s~llicitando qti.e -SeJ3- considerada, como ab_ono_, sua 
~usênc~a ª~ s~ssões dos dias 1'!, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 
24 e 27-9-93; I'· 5, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25,28 e 29-10-93; 
e 1', 3, 5, 8, 12, 16, 22 e 23-11-93. Aprovado. 

_ - N"' 1.205, de 1993, de autoria do Senad_or José Foga
ça, solici_tando licenç_a para acompanhar, em missão oficial, 
a delegação presi~id_a pelo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, a Toronto, Canadá, nos dias 28 e 29 do mês 
em curso. 

J.3:.....0RDEM DO DIA 
J;'rojeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1993, (n• 

242/93 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da empresa MODELO FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará. Reti
rado da pauta nos termos do artigo 175, letra e, do Regi
mento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 42, de 1993 (n" 
247/93, na Câmara dos Deputados), que_ aprova o ato que 
renova a co_nc~ssãg_ outorgada à RÁDIO ALVORADA 
DO SERTAO LTPA, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de_ São João do 
Piauí, Estã"do do Piauí. Retirado da pauta nos termos do 
artigo 175, letra e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1993, (n• 
249/93 na Câmara dos Deputados), que apr.swa o ato que 
renova a permissão outorgada à TELEVISAO VERDES 
MARES L TDA. para explorar serviÇO de radiodifusão so
nora em freqüência nlõdulada na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. Retirado da pauta nos termos do artigo 
175, letra e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 44, de:: 1993, (n" 
250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da RÁDIO INDEPENDENTE LT .. 
DA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul. Retirado da pauta nos termos do artigo 
175. letra e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decroto Legislativo n• 45, de 1993, (o' 
253/93 na Câmara dos D.eputados) 1 que aprova o ato que 
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renova a concessão outorgada à RÁDIO CAPINZAL LT
DA. para explorar serviço de raôiõdífusão sonora enronda 
média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. 
Retirado da pauta nos termos -do artigo 175, letra e, do 
Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 46, de 1993, (n" 
248/93 na Câmara dos Deputad':'_s); que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à KADIO FRATERNIDA· 
DE L TOA. para explorar serviço de ra9iodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo. Retirado da pauta nos termos do artigo 175, 
letra e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n'47, de 1993 (n' 60/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
permissão à RÁDIO FM RIO ACARAÚ DE TAMBO
RIL LTDA. para explorar serviço de radiodifu~ão sonora 
na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. Retirado da pauta 
nos termos do artigo 175, letra e, do Regimento Interno. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 104, 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 Esta_dual de Desenvolvimento Urbano- PER 
DU, para execução de projetas de infra-estrutura Urbana, 
naquela municipalidade. Aprovada. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 105, de 
1993, q'ue autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge 
do Ivaí (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
oito milhões de cruzeiros reais junto ao -Banco do Estado 
do Paraná- BANESTADO. Aprovada. Â promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n 9 1_06, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná- BANESTADO, no valor de duzentos e ses
senta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil e· 
novecentos cruzeiros reais, utilizando recursos do_ Progra
ma Estadual de Desenvolvime"nto Urbano -PEDU .Apro-
vada.Apromulga~ão.___ ___ _ . . ..• . . 

Redação final do Projeto. de Resolução n• 111, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduvá 
(RS) a contratar operação l:'le crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no 
valor de três bilhões, duzentos e onze milhões, quinhentos 
e noventa e cinco mil cruzeiros, utilizando recursos do 
FUNDOPIMES. Aprovada. Â promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 112, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipalde..Condor (RS) 
a contratar operação de crédito junto aO-Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul SI A, no valor de seis bilhões, duzen
tos e sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e quatro
centos e trirtta e sete cruzeiros, a preços de maio de 1993. 
Aprovada. A promulgação. 

Requerimento n• 1.140, de 1993, do Senador Nelson 
Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, 
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Pia, 
do Projeto de Lei da Câmara li' 26, de 1992 (n' 815/91, 
na Casa de origem), que aUtoriza o Instituto Nacional de 
Seguridade Social- INSS- a doar à Coop_erativa Habita
cional dos Servidores do Ministério da Previdência e Assis
tência Sodal, no Esta.cto da B-ahia, o terreno que menciona. 
Aprovado. 

Mensagem n" 396, de 1993 (n" 820/93, na origem), 
d~ _4 ~e no\_'embro do corrente ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor EDSON BASTOS SABINO. pari 
exercer o cargo de Diretor de_ Fiscalização do Banco Cen
tral do Brasil. Votação adiada por falta de quorum. 

Mensagem n' 291, de 1993 (n"' 514/93, na origem), 
de 19 sle agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do S_~nado o 
nome do Senhor LUCIANO OZORIO ROSA, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para; cumu
lativamente com a função de Embaixador do Brasil junto 
ã República de Moçambique, exercer a função d~_ Em_bai
xador do Brasil junto ao Reino da Suazilândia. Apreciação 
sobrestada. 

Mensagem n• 321, de 1993 (n' 592/93, na origem), 
de 14 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senbor LUIZ AUGUSTO SAINT-E!RISSON 
DE ARAUJO CASTRO, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador, Chefe da Missão do Brasil junto à Organização 
dos Estados Americanos. Apreciação sobrestada. 

Mensagem n• 332, de 1993 (n' 609/93, na origem). 
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL, Ministro de Primeira Ciasse da Carrei!3-de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 

_à Comunidade da Austrália. Apreciação sobrestada. 
Mensagem n• 333, de 1993 (n' 610193, na origem), 

de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor CARLOS ANTONIO BETTEN
COURT BUENO, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Federativa Tche
ca, exercer a função de Embaixador junto à República 
Eslovaca. Aoreciacão sohrP;~õõhul~. 

Mensage!ll--;,-;-348;-ci~-1993" (n' 642/93, na origem), 
de 29 de setembro do c.orrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDICJS, 
Ministro de Primeira--Classe da Carreira de Di"ploniata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da China. Apreciação sobrestada. 

Mensagem n' 349, de 1993 (n' 643/93, na origem), 
de 29 de _.s_e_(t!mbrQ do corrente an_o, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO DE AZEYEDQ BRITO, 
Ministro de Pririteira Classe_ da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Finlândia. Apreciação sobrestada. 

Mensagem n• 360, de 1993 (no 683/93, na origem), 
de 13 de outubro do_ corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senbor LUIZ VILLARINHO PEDROSO, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreíra de Diplomata, para 
exercer a fUnção de E-mbaixador do Brasil junto à Repú
blica da Polónia. Apreciação sobrestada. 

Mensagem n• 391, de 1993 (n' 818/93, na origem), 
de 3 de no~embro do corrente ano. pela qual o Senhor 
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Presidente da República submete à deliberação do Senado_ 
o nome do Senhor RUBENS ANTONIO BARBOSA, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil jti.rito ao R~in_Õ 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. do Norte.· Apreciação 
sobrestada. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento n9 1.205, lidO no Expediente da pre
sente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer da Comissão competente. - - -- - ' 

1.3.2- Discursos após a Orilem ilo Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Contribui
ções para a erradicação do problema do menor carente. 
Projetó "Axé", de Salvador-BA, de assistência às crianças 
de rua. O tráfico de crianças brasileiras. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS ~ Defesa dos free 
shops nas fronteiras do País, visto o incremerito -à indústria 
do turismo. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Agradecíinen
tos à visita do Ministro da Agricultura e da Reforma Agrá
ria, Sr. Dejandir Dã.Ipasquale, ao Estado de Mato Grosso, 
no último dia 6-11-93. · 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 244' SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N' 412, de 1993 (n' 875/93, na origem), de agradeci-
mento de comunicação. 

2.2.2 - Requerimentos 
N• 1.206 a 1.224, de autoria do Senador Beni V eras, 

e 1.225, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando 
inclusão em Ordem do Dia dos seguintes Projetes çle Lei 
do Senado n'' 93, 76, 74, 58, 43, 55, 23, 14, 8/93; 181, 
170, 012,25, 49, 137, 144, 147, 164/92 e 86 e 142193. 

2.2.3 - Comunicação 

Do Senador Albano -Franco, referente ao seu desiiga. 
menta do Partido da Reconstrução Nacional- PRN. 

2.2.4 - Requerimentos 

- N9 1.226, de 1993, de autoria do Senador Albano 
Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, de palestra do Governador João Alves Filho, inti
tulada "Limites à Privatização;', proferida no dia 23 do 
corrente, no seminário "Ética das Privatizações" promo
vi~o pelo Instituto Tancredo Neves. 

- N9 1.227, de 1993, de urgência parao Projeto de 
Lei da Cãmara n' 219, de 1993- Complementar n' 94/91 

- Complementar1 na Casa de origem), que prorroga a 
lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e 
o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Parti
cipação e -dá outras providências. 

- N' 1:228, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n' 7, de 1991 (n' 3.081/89, na Casa de 
origem), que estabelece normas para as Microempresas 
- ME, e Empresas de Pequeno Porte - EPP, relativas 
ao tratamento diferenciado e simplifiCãdo, nos campos ad
~inistrativo, fiscal, preyidenciário, trabalhista~_ creditício 
e do desenvolvimento empresarial (art. 179 çla Constituição 
Federal). · 

-N' 1.229, de 1993, de autoria do Senador Divaldo 
Suruagy, solicitando que seja cpnsiderado como licença 
autorizada o período de 29 de novembro a 2 de dezembro. 
Aprovado. 

-N' 1.230, de 1993,de autoria do Senador José Sar
ney, solicitando que sejam considerados_ como licença auto
rizada os dias 26 a 30 de novembro do corrente ano. Apro
vado. 

2.2.5- Apreciação de matéria 

-Requerimento n' 1.205, .de 1993, de autoria do Se
nadôr José Fogaça, lido em sessão anterior. Aprovado. 

2.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício n' S/151, de 1993 (n' 456/93, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado 
do Espírito Santo, solicitando autorização para qUe possa 
contratar operação de crédito, para os fins que espe_cifica. 

2.3 ~ORDEM DO DIA 

Requerimento n9 1.157, de 1993, do Senador Beni 
V eras, solicitando, nos termos do art. 172, inCiso I~- do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei da Cãmara n' 173, de 1993 (n' 1.864/89, na 
Casa de- origem), que dá nova redação aos arts. 387 e 
392 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. altera 
os arts. 12 e 25 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e os artigos 39, 71, 73 e 106 'dà Lei n' 8.213, de 24 de 
julho de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. 
Aprovado. 

Requerimento n' 1.183, DE 1993, do Senador Beni 
V eras, solicitartdo, iios termos do art. 172. I, do Regimento 
I_11_terno, a inclp.são em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado nl' 28, de 1993, de autoria da Senadora Eva 
Blay, que regulamenta o § Z' do ar1;. 226 da Constituição 
F~d_e_ral e ~-<!_ Oi!tr~ p~ovidências~ AprOvadO. - -

2.3.1 - Matérias api-eciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimentos n9s 1.227 e 1.228, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovados. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LíDEims DE PARTIDOS . 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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Ata da 2433 Sessão, em 25 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

As 9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: --

Affonso Camargo_ All:iano Franco_ Almir Gabriel _ AluWo 
Bezerra _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ C~los Patrpcínio _ CÇ:sar Dia_s _ Chagas 
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Coutinho _ _Jorge _ Dario 
Pereira _ Dirceu Carneiro~ Divaldo SJJ_magy _ Eduardo Suplicy 
_ Elcio Álvares _ Epitácio Cafeteira _ E,Peridião Amin _ Eva 
Blay _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson 
Camata _ Gilberto Mirand_~ _ Guilhernie· PaiMeírii _ Humberto 
Lucena _ Hydekel Freitas _Iram Saraiva_ Irapuan Costa Júnior 
_Jarbas Passarinho_ João Calmon _João França_ João Rocha_ 
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo 
Biso! _ José Richa _ José Sarney _ Júlio Campos _ Jutahy 
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavojsier Maia _ Levy Dias _ 
Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Magno Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marc:o Maci~l _Mário 
Covas _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ 
Nabor Júnior _ Nelson Carneiro __ Nelson Wedekin _ Ney_ 
Maranhão _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha_ 
Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotônio 
Vilela Filho_ Valmir Carnpelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N•409, DE 1993 
(N• 869/93, NA ORIGEM) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Solícito a Vossas Excelências a refíiada do Projeto de 

Lei n' 81. de 1990 (n' 4.059/89, na Câmara dos Deputados), 
que "Institui o Sistema de Carreira do Serviço Civil da União, 
fixa as suas diretrizes e dá outras providências", enviado à 
-Câmara dos Deputados com a Mensagem n' 693, de 1989. 

Brasília, 23 de novembro de 1993. ___:_Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :__ O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SI-. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR: MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal para registrar, 
na presente sessão, uma audiência pública concedida ontém 
pelo MiilistrO Fernando H;enrique Cardoso a parlamentares 
do Norte e do Nordeste e a uma centena de empresários 
das duas Regiões. 

Todos fomos pressurosos para fazer chegar ao titular da
quela importante pasta ministerial as apreensões das duas 
faixas geográficas do País diante do anúncio de medidas que, 
a pretexto de ajuste fiscal, alcançariam aquelas duas impor
tantes Regiões, o Norte e o Nordeste do País. 

Destaque-se, Sr. Presidente, que aquele encontro teve 
a presença, também, do Presidente do Congresso Nacional, 
Senador Humberto Lucena, dos Senadores Albano Franco, 
Dario Pereira, Mansueto de Lavor e de cerca_ de 20 deputados 
federais, todos desejosos_de conhecer o pensamento do Minis· 
tro Fernando Henrique Cardoso sobre as medidas económicas 
pertinentes ao Norte e ao Nordeste do País. . 

Coube ao Senador Mansueto de Lavor, em nome dos 
líderes parlamentares e até mesmo dos empresárioS presentes, 
expor as linhas mestras de um trabalho que foi realizado por 
comissão relatada por S. Ex~ e presidida pelo nobre Deputado 
José Múcio, com uma narração circunstanciada da realidade 
do Nordeste brasileiro e das suas implicações em relação à 
Região Amazónica. - -- _ ~ -

No fmal da exposição, o Senador Mansueto de Lavor 
postulou ao Ministro Fernando Henrique um apoio firme e 
decidido ao FINAM e ao FINOR, que, no entendimento de · 
S. Ex~ - e esse é o pensamento que se generaliza naquelas 
duas áreas territoriais do País-, foram instrumentos propul
sores de desenvolvimento tanto do Nordeste quanto do Norte. 

Quanto a mim, Sr. Presidente, fiz também uma breve 
exposição para defender, junto ao Ministro, a inlportânCia 
do Fundo Constitucion"al do Nordeste, do Fundo Constitu
cional do Norte e, naturalmente, do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste que na Carta de 1988 ganharam realce consti
tucional, que haveremos de fazer prevalecer ao ensejo da 
revisão da Carta Magna que agora se irticia. -

Destaquei, no que tange ao FNE, Sr. Presidente, que 
este ano as aplicações representaram algo em torno d~ US$400 
milhões e enfoquei particularm_e_!l_t~ o programa que está sendo 
levado a efeito pelo Presidente João Alves de Melo, que dirig~ 
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aquela modelar instituição de_ crédito. que é o BNB. É t}ID 

projeto que objCtiva, sobretudO, a gCr3ção de emprego c: renda 
na nossa região, permitindo que ali se altere, nos próxi~os 
anos, o perfil sócio-econômíco de Uma fãiXa -extremamente -
carente do País. 

E posso dizer a V. Ex• que o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso teve palavras de acolhimento àquelas postulações 
e desmentiu qualquer versão que lhe possa ter sido atribuída 
de que nas medidas a serem propostas pelo Governo haja 
algo que possa se contrapor às aspirações do _Nordeste e do 
Norte do País. 

A minha presença, neste instante, é para me regozijar 
com o Ministro Fernando Henrique Cardoso, sobretudo pela 
palavra tranqüilizadoia que S. Ex~ transmitiu àquelã centena 
de empresários e a todos nós parlamentares que fomos acom-. 
panhar de perto aquela importante audiência ·pública. 

Reconhecemos, Sr. Presidente, que rimhas das políticas 
colocadas em prática na nossa região, aquie ali, podem sofrer 
qualquer distorção. Mas posso falar especificamente em nome 
da nossa região que há uma consciência absolutamente arrai
gada de não se admitirem práticaS que representem--inalbara
tarnento dos recursos públicos na região nOrdestina. · 

O Sr. Affonso Camargo- Permite~ me V. Ex~- um aparte? 

há uma pressão por emPrego. De modo que f~ço esta interven-, 
ção para -dizer que creio .firmemente; mais do que nunca, 
no nosso Pais e tenho a_ Ce_rteza que depois dos ajustes que 

. faremos com a revisão, fortaleceremos os estados e municí-
pios, dando mais instrumentos para que esse projeto econô
_miCó riacioõal de geração de empregos possa ocorrer. 

O SR- MAURO BE!'!EVIDES - Muito grato a V. EX', 
nobre Senador Affonso Camargo, que evidencia, uma vez 
mais, que o Senador pelo Paraná, ministro de estado que 
foi, sempre teve uina vísão globalizada dos problemas brasi
leiros. A vida pública de V. Ex• o identifica sempre como 
homem que cuida dos interesses do seu estado e da sua região, 
mas que tem sensibilidade bastante para entender as postu!a
ções das outras áreas efetivamente carentes do País. Muito 
grato a V. Ex~ pela sua intervenção. 

Sr. Presidente, tenho certeza que o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso não permitirá que qualquer medida gover
namental possa atingir ·a nossa região, no que tange ao FI
NOR, e, em relação ao Norte, no que tange ao FINAM, 
especificamente em relação ao Fundo Constitucional do Nor
deste que são instrumentos Vigorosos para a-alavancagem do 
nosso desenvolvimento. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~ me permite um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço o aparte do nobre O SR- MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Presí-

Senador Affonso Camargo. · 

O Sr. Affonso Camargo -Folgo em-· saber desse novo 
encontro, Senador Mauro Benevides, porque não tenho qual
quer dúvida de que estamos radiografando o nosso País para 
ordenar o seu destino. Tenho dito sempre que tudo o_ que 
aconteceu no Brasil, nos últimos tempos, é a grande prova 
da força que esta Nação tem. É apenas uma questão - e 
V. Exa sabe disso --de se tomarem algum?s diretrizes_básicas 
pelas quais o País vii ganhar em número de progresso, supe
rando outros países._ Quem sabe o nosso País seja o de maior 
potencialidade em crescimento, até porque não tem crescido 
muito nos últimos anos; mas há um potencial de crescimento, 
tanto que, neste ano, apesar de tudo, crescemos economi
camente. V. Ex~ diz bem: estamos no momento de fazer, 
não uma "reconstituinte", como erroneamente alguns jornais 
de grande expressão têm denominado ~ssa revisão constitu
cional, mas uma revísão, um conserto d3quilo que julgamos 
não estar funcionando óem. Creio que -é-consenso e:Dtre os 
parlamentares a idéia de que devemos aprofundar mais ainda 
a chamada reforma adininistrativa, no sentido de descentrali
zarmos, de darmos mais autonomia e poder aos estados e 
municípios; significa consolidar a Federação, consolidar oBra
sil como um todo. A Federação significa, a integralização do 
País. Sempre julgueí .:....__ não é possível olhar a questão de 
outra forma- que pensar no Brasil sem pens~r no Nord_este 
e no Norte. suas regiões mais sofridas, é não pensar no País~ 
V. Ex• falou, inclusive, nas preOcupações que existem hoje 
com o problema da geração de empregos. q objetivo principal 
de qualquer programa é gerar empregos, e não se gera empre
go sem crescimento económico. Assim, quando- se fala, num 
país como o Brasil, que teremos que passar por um período 
de recessão, eu estranho; trata-se de algo que não está compro
vado. Creio que não há nccessidade

1
de se passar por urna 

recessão para se equilibrar a economia. Não podemos, nunca, 
passar por uma recessão. E tanto isso é verdade que, enquanto 
o Governo ficava em dúvida sobre o que fazer, o País crescia, 
porque precisava e precisa crescer. As próprias forças produ
tivas nacionais sabem que têm que fazer o P-aís crescer porque 

··.deBte Ghagas-Redrigues._ 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Mauro Bene
vides, também fui convidado para participar dessa importante. 
reunião. Lamentavelmente, ela coincidiu com outra reunião 
não menos importante do nosso partido: as bancadas do PSDB 
se reuniram com a Executiva, de modo que isso mi1mpediu 
de comparecer. Entretanto, no dia anterior, eu havia falado, 
pelo telefone, com o Ministro Fernando HenriqUe Caidoso. 
E aproveito o discurso de V. Ex~ para dizer que continuo 
aqui um soldado das grandes reivindicações do Nordeste. Hoje 
precisamos lutar mais do que nunca contra os desníveis sociais 
e regionaiS. Por quê? Porque necessitamos consolidar a Fede
ração e as instituiçõeS democráticas deste País. Quero dizer 
que V. E~ tem a minha solidariedade, o Nordeste tem a 
minha solidariedade, e estou certo de que a política do ilustre 
Ministro da Fazenda, nosso colega Fe~_<!l).t:fo Henrique Cardo
so, que tanto abrilhantou esta Casa e tanto dignifica a adminis
traÇão do País e o nome do Brasil, aqui e lá fora - dentro 
da sua visão de lutar por instituições livres, por democracia, 
pela solução dos nossos problemas económicos, pela melhoria 
das condições de vida e de trabalho do nosso povo -, ·conti- · 
nuará também sensível às grandes reivindicações de regiões 
como o Nordeste. As instituições nordestinas, é verdade, pre
cisam atualizar-se, modernizar-se; precisam tomar-se mais efi
cientes e racionalizadas. Todos estamos aqui lutando para 
que .o Nordeste se desenvolva, e, ao lado das outras regiões, 
concorra para o pro·gresso e desenvolvimento do nosso País 
com liberdade e justiça social. Obrigado. 

O SR- MAURO BENEVIDES ·- Nobre Senador Chagas 
Rodrigues, expresso a V. Ex~ os meus agradecimentos por 
esta sua manifestação extremamente solidária. Conhecedor 
que é da realidade do Nordeste, V. Ex~ jamais faltaria à nossa 
região cOm o prestígio do seu apoio, da sua intervenção pes
soal, como fez ant~ontem junto ao Ministro Fernando Henri
que. Cardoso, chancelando todas essas pretensões que foram 
ontém levadas, formalmente, ao conhecimento do titular da 
Pasta da Fazenda. 
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1to, Sr. Presidente, Srs. senadores, fica aqui regis
.sa imensa akgría em razão da audiência que nos 

fo1 "· da pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso. Tc
mos a. ..... :::.~.o .. .tta tranqüilidade de que S. Ex~ inadmitirá qualquer 
proposta, qualquer sugestão que invalide essas conquistas, 
ao longo do tempo in5teridas como a.:;piraçõcs legítimas do 
povo nordestino. -- - - -

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MAURO BENEV!DES EM SEU PRONUNCIA-
MENTO: . . . . -

PROPOSIÇÕES CONSENSUAIS DAS LIDERAN-ÇÂS 
EMPRESARIAIS 00 NORDESTE ... 

1. Os organismos regionais do Nordeste e. do Nqrt~ :-~
SUDENE - BNB - DNOCS - SUDAM - BASA -
são conquistas relevantes da região, que não pode delas pres
cindir c devem ser aprimoradas e fortalecidas. 

2. Os instrumentos financeiros administrados por esses 
órgãos seja de origem constitucional, _seja de legislação espe
cial, continuam relevantes e imprescindíveis para o desenvol
vimento regional. (Fínor- FNE- Firiam e FNO). 

3. A Administração dos citados instrumentos financeiros 
- Finor e FNE - deve- continuar -com seu gerenciamento 
e suas decisões de aplicação subordinadas aos planos de desen
volvimento regional. 

4. Eventuais distorções existentes _devem ser imCdiata
mente corrigidas e estabelecidos critérios técnicos pelos órgãos 
administradores, previamente apreciados, seja pelos represen
tantes dos Governos Estaduais, seja pelos representantes dos 
etores produtivos. - -

5-. A suspensão ou extinÇão desses_ instiUrnentOs, ou o 
redirecionamento de suas aplicações para ou_tra finalidade que 
não os setores produtivos regionais, como infra~eStrutura go
vernamental não pode_ser admitida, independentemente de 
razões constitucionais e legais, pelas seguintes causás:_ 

a - O valor do atual orçamento anual do Finor (US$ 
250 milhões) e do FNE (US$ 400 milhões), num total de 
US$ 650 milhões é essencial para sustentar os atuais níyéis 
de crescimento da economia regional; _ _ _ 

b - o valor do atual orçamento anual do Finor e do 
FNE - US$650 milhões - representa tão _somente 0,02% 
do Deficit anunciado pelo Gõvernõ Federal para seu orça
mento de 1994: 

c - A suspensão ou extinção do Finor e do FNE repre
senta a desestruturação imediata de centenas de empreen~ 
dimentos· industriais, agroindustriais, âe iirl.g"ação e de· turismo 
de médio e de grande porte, no caso do FINO R e da completa 
desorganização da situação de dezenas de milhares de pequ~
nos, médios e de grandes produtores assistidos pelo FNE. 

d - A suspensão e ou extinção do Finor e do FNE 
comprometeria a política de desenvolvimento da região nor
deste, sendo difícil prever a retomada do crescimento da área, 
sobretudo pela instabilidade criada quanto às fontes de finan
ciamento adequadas para investimentos de médio e de longo 
prazos. 

6. No caso específico_ do Finor, divulgou-se, S()bretudo 
fora da região nordeste. _uma imagem de gravíssimas distor
ções, em decorréncia de algunS eiros e falhas do sistema, 
que não correspondem, de maneira nenhuma à realidade dos 
fatos, que é exatamente o seguinte: -

I - ao longo de seus 32 anos de existência, o Finor 
. ~e presentou apartes. de recursos _equivalentes a um valor de 

9 bilhões de dólares históricos, alavancando recursos próprios 
e de terceiros da ordem de 37,5 bilhões de_dólares, induzindo, 
poiS, írivestimentos totais da Õrdem de 46,5-bilhões de dólares; 

II- Fofgraças ao Finor, em maior grau, que a economia 
do nordeste conseguiu elevadas taxas de crescimento médio_ 
anual, da ordem de 6%; 

III -O Finor foi o grande responsável pela implantação 
do pólo pctroquímico do nordeste, pela modernização e ex
pansão do parque têxtil e de confecções, pela expansão do 
parque cimenteiro da região, da indústria da pesca, do turismo 
e da agroindústria. 

IV:_ o retorno das aplicações do Finor se constata, tam
bém nos tributos e encargos pagos ao setor governamental, 
os quais-equivã.1em a 4,7 vezes _o valor anual do orçamento 
do Finor; na criação de empregos dirctos e indiretos cujo 
número ultrapassa 2 milhões de oportunidades e na sua contri
buição para que o nordeste, nos últimos 10 anos oferecesse 
cerca de 15 bilhões de dólares de seu.superávit para a economia 
nacional; 

V - a contribuição das empresas incentiVadas para as 
receitas tributárias dos estados do nordeste é muito expressiva, 
bastando mencionar que, por exemplo, no caso do Estado 
do Ceará, alcança 67% do ICMS, Pernambuco: 65%, Rio 
Grande do Norte: 85%, Maranhão: 85, Bahia: 55% e óo 
Piauí; cerca de 89% do ICMS-tarnbém é pago pelas citadas 

· empresas incentivadas. 
VI- As perdas e prejuízos dó sistema Finor, em termos 

de recursos financeiros, não ultrapassam os 5% e cm termos 
de número de projetas, estão em torno de 12%. 

Conclusões: 
A - Faz-se imprescindível a preservação do Finor c do 

FNE, pelo muito" que representam parâ a ecOnoinia do nOr
deste e pelo pouco que representam para a correção do déficit 
da UniãO. 

B - faz-se imprescfndível a manutenção da concessão 
da isenção do Imposto de Renda para as empresas conside
radas prioritárias para O desenvolVimento do nordeste. 

Durante o diScurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 
2~ Secretário 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

OSR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA Para uma breve 
cçmunicação. Sem- re.visãó do o"i'ador.)- Sr. Presidente, Sr•~ 
e Srs. Senadores, ontem, junto com o Senador Pedro Simon 
e outros parlamentares, ministros e dirigentes de órgão, parti
cipei de uina solenidade em que Sua Excelência, o Presidente 
da República, teve oportunidade de assinar 18 a tos de determi
nação de interesse social, para desapropriação de terras e 
reforma agrária. __ 

Creio ser da maior importância fazer essa referencia, nes
te momento, na medida em que o Governo Itamar Franco, 
ao longo desses meses, conseguiu desapropriar o equivalente 
a 417.392 hectares de terra, sendo que somente nesses dezoito 
últimos decretos o número de hectares desapropriados cht.:ga 
a 9.282. Isso vai permitir o assentamento de cerca de 8 mil 
e 400 familias, das quais 2 mil e 200 apenas nesses 95.000 
hectares recém-desapropriados. 

As fazendas estão localizadas em diversos Municípios, 
de vários Estados brasileiros, como a fazenda I angada, em 
São Paulo; a fazenda Castanhal Consulta, no Pará; o seringal · 



10810 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) NoVembro de 1993 

Bagaço, em Rio Branco; a fazenda C~ará, no Município de 
Pimenta Bueno, em Rondônia; a fazenda São Bartolomeu, 
no Município rle Luzilândia, no Maranhfto;, a fa~en_da Rincão 
do Bicho Quinhão, no Paraná; as fazendas Sede Velho, Inver
nada, Capão Pinhal e Rincão Giã.nde, no_ Mun~cípíó-de Telê
maco Borba, no Paraná; a fazenda Andalucia, no Município 
de Nioque, em Mato Grosso do_ ~~I; a f<1~~n~a Pirajuí, no 
Município de Pimenta Bueno, em Roraima; a fazenda Mada
lena, no Município de Nioque, no Mato Grosso do Sul; a 
fazenda Santo António de Pádua, no Município_ de_ Una, na 
Bahia; a fazenda Triângulo da Prata, no Município de Santa 
Luzia no Maranhão· a fazenda Riacllão, no rvfunicípio de 
Sítio D• Abadia, em 'ooiás; a fazifida Saõto -;\ios_~inho ou 
fai:enda Enseada, no Município de Alm~ida, no Maranhão; 
a fazenda São Carlos, no Município de Goiás, em Goiânia; 
o Engenho Camurim Grande, o Engenho Constituinte e o 
Engenho Volta da Una, em Pernambuco; _a fazenda Chopim 
II, no Município de Mangueirinha, no Paraná; a_fazenda Agro
pecus, no Município de Santa Maria das B~rretras, no Pará. 

Faço uma referência especial que apenãs essas duas fazen
das desapropriadas no Estado do Pará, ou consideradas de 
utilidade social, perfazem cerca de 45 mil hectares que serão 
destinados a trabalhadores rurais do meu Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que a decisão do 
Presidente da República, no dia de ontem, é bem o exemplo 
de que o combate à fome, o combate real à fome_ passa princi
palmente pela possibilidade de terra ao trabalhador rural para 
que ele trabalhe. · · · - --

A experiênCia já existente de assentamentos tem demons
trado que as familias que passam a se prover, de maneira 
adequada, da produção agrícola nesses assentamentos têm 
tido renda superior a 5 salários mínimos mensais, renda muito 
superior, por exemplo, à dos trabalhadores rurais do Nor
deste, do Centro-Oeste e da Amazônia. 

Nesse sentido, portanto, o Presidente da República está 
de parabéns pela decisão tomada, da mesma maneira que 
o Ministério da Agricultura e o INCRA. 

Faço, também, questão de dizer que, ontem, tivemos 
oportunidade de propor a Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, que aproveitasse este final de ano e o começo 
do próximo no sentido de se estabelecer um programa conjun
to dos Ministérios da Agricultura, Educação, Transportes, 
Saúde e outros, que possatn ser envolvidos num trabalho com 
vistas a regularizar definitivamente o assentamento de 22 mil 
famílias no Sul e Sudeste do Estado do Pará. 

' Trata-se de· uma área muito -grande que envolve terras 
de cerca de 22 municípios do Sul e Sudeste do Pará e que 
corresponde, sem dúvida, a uma das situações mais tensas 
na relação entre trabalhadores do campo e proprietários de 
terra. Essa região do Sul e Sudeste do Estado do Pará tem 
sido palco de sucessivos assassinatos, de emboscada, enfinl 
de crimes perpetrados sobretudo pelos latifundiários que não 
se conformam com a chegada de trabalhadores rurais·, quer 
do Nordeste, quer do Centro.-Oeste, quer de outras regiões, 
que demandam terras que ficam abandonadas, ao longo do 
tempo, nessa região do Sul do Pará. Nesse sentido, Sua Exce
lência, o Senhor Presidente da República determinou que 
o Ministério da Agricultura, junto com os demais ministérios, 
possam estabelecer um programa sem que com isso tenhâ.. 
que ser criado qualquer órgão especial para ori;ntá-lo. 

As minhas palavras, breves, de comunicação referiu-se 
exatamente nesse sentido dê parapenizar o Presidente da Re

I 

pública pelas decisões tomadás ontem com referência ao Pro
grama de Reforma Agrária. 

Muito obrigado. 
Durante o discursO do Sr. Almir Gabriel, o Sr. 

Nabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1" 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig4es) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tudo está a indicar que o Governo voltou 
à enxurrada das medidas provisórias. Nos últimos dias, saíram 
duas de evidente extravasamento dos limites de competência 
do Poder Executivo. 

A Medida Provisória n9 374, de 22 de novembro, "dispõe 
sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da 
receita mínima para efeitos tributários'', conforme consigna 
a sua ementa. E, no seu contexto, a medida é toda ela dispo
sitiva sobre matéria de caráter financeiro e tributário. 

O art. 39 estabelece que: 
"Art. 3" Ao contribuinte, pessoa física ou jtii-fdi

ca, que não houver emitido a nota fiscal, recibo ou 
documento equivalente, na situação de que trata o art. 
29 , ou não houver comprovado a sua emissão, será 
aplicada a multa pecuniária de trezentos por cento so
bre o valor do bem objeto de operação ou do serviço 
prestado ... " 

A Medida Provisória ainda define o que são rendimentos. 
É o que está no art. 79: 

"Art. 7'1 Presumem-se rendimentos pagos aos 
sócios acionistas ou titular de firma individual as im
portã~cias tributadas na forma do artigo anterior, dedu
zidas dos tributos e contribuições sociais sObre elas 
incidentes." 

Toda medida provisória, _enfiiil, é destinada a regular 
matéria_ do âmbito privativo da lei formal, Sr. Presidente, 
oU seja, d3-lei que deve ser votada pelo Congresso Nacional. 

A matéria não é nova. Reiteradamente se tem ponderado 
ao Governo a impropriedade, ou melhor, a ilegitimidade de 
sua -in-iciã.tivã em dispor, em medida provisória, sobre matéria 
de caráter financeiro e tributário. Mas as ponderações do 
Congres~o não valem nem com_o conselho, nem como adver
tência. E o que já agora, pode dizer-se, embora esteja no 
Ministério da Justiça um membro desta Casa e no Ministério 
da Fazenda outro "ilustre representante do Estado de São Pau
lo. 

Mas não é só a Medida Provisória ri9 374. Menos violenta 
não é a de n9 375. Nesta, de 23 de novembro, o Governo 
invade campo da competência do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário e desconhece direitos reservados pela Constituição 
aos indivíduos~ __ 

A Medida Provisória n9 375 regula, como se fosse uma 
ampla lei votada pelo Cong~e:~so_ _Nacional, a concessão de 
medidas liminares e de medidas cautelares. Dizer que regula 
é boa vontade, estrangula a concessão de medida cautelar 
e de liminares. Começa por declarar no art. 19 : 

"Art. 19 As disposições desta Medida Provisória 
aplicam-se às medidas cautelares regidas pelo art. 798 
do Código de Processo Civil, às liminares autorizadas 
pelo inciso II do art. 7' da Lei n' 1.533. de 31 de dezem
bro de 1951. e pelo§ 1' do art. 12 da Lei n' 7.347, 
de 24 de julho de 1945.'" 

\, 
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Quer dizer, ·o Governo sobrepõe a disposições que foram 
votadas pelo Congresso Nacional para a regulamentação da 
concessão de medida cautelar e de liminares normas estabele
cidas em medida provisória. Mas como o fai, Sr. Presidente, 
é o pior. Na verdade, suspende o uso da medida caUtelar 
e de medida liminar. E digo que, na verdade, suspende porque 
estabelece tais condições nos artigos subseqüentes que o po-der 
de decisão do juiZ insubsiste. 

Veja-se: 
•• 

" "Art. zo A concessão de me_djda cautelar ou de 
liminar contra órgão ou entidade_da Admin_is:tração 
Pública, bem assim contra ato 6u omissão dos respec
tivos agentes ou administradores, somente será possível 
após a audiência do representante judicial da pe~s~a 
jurídica de direito público, ou ~a entidade da a~mmts
tração indireta, que deverá ser pessoalmente notificado 
para manifestar-se no prazo de setenta e duas horas." 

Isso significa que a proteção da cautelar e da liminar, 
assegurada às partes coroo garantia de direito iiidividual, passa 
a ser condicionada._ E como! Não é apenas o que está no 
~-~ . 

Veja V. Ex~. Sr. Presidente, e vejam os Srs. Senadores: 

"Art. 4~ Ao apreciar a alegação de receio de que 
a autoridade, órgão ou entidade da administração pú
blica possa causar dano de difícil reparação a ente priva
do, o juiz coteja-rá oS interesses em _confronto, pond~
rando a prevalência do interesse geral sobre o partr
cular." 

Ora, a medida cautelar e a medida preliminar, que são 
instituídas a partir da Constituição, com a presunção de amea
ça ou de violentação do direito do indivíduo, sofre um.a rever
são: primeiro há de considerar-se o inter~§:se geral, indeter
minado, e só depois é que se pode considerar o direito parti
cular ofendido ou ameaçado. 

Mas nem isso é tudo. O art. s~ acrescenta: 
"Art. 5" A decisão concessiva de medida caute

lar ou de liminar, devidamente fundamentada, de modo 
especial quanto ao disposto nos arts. 39 e 4'\ deverá; 

I- fixar o prazo de eficácia da m_edida cautelar 
ou da liminar, que não poderá exceder de trinta dias; 

II- estabelecer, quando necessário, como condi
ção da eficácia da concessão, _a_ prestação de garantia 
acauteladora do interesse exposto a risco." 

Daí, Sr. Presidente, a inferência natural é que, se o liti
gante for pobre e tiver o seu direitO am:eaçado ou já violado 
pela administração~ fica sem condições de obter a medida 
liminar, se o juiz tiver que estabelecer a fixaçãO de uma garan
tia prévia. 

A medida provisória é a subversão da legislação vigent,~. 
é a supressão da nossa competência de legislar sobre esses 
assuntos e é a redução do poder do juiz de decidir sobre 
matérias que até a Constituição lbe reserva. 

Trago este protesto, Sr. Presíd~nte, para, ainda uma vez, 
rogar à Mesa da Casa que faça vir, afinal, a debate e decisão 
final o projeto de lei que regula a edição de medidas provi-
sórias. . _ _ _ 

Esse prOjeto arrasta-se ·no Congresso Nacional desde o 
princípio da atual Legislatura~ Aqui, entrou e saiu de discussão 
e, afinal, desapareceu. Onde está esse projeto? Por que esse 
projeto não vem à discussão e à votação? _O Poder Legislativo 
estará com medo do Poder Executivo? Sou obrigado a fazer 
a pergunta, diante de tanta demora. 

O Sr. Almir Gabriel - Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR .. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel- Primeiro. acho que o termo final 
do discurso de V. Ex~ é precioso. e nenhum de nós pode 
estar contra. Realment.e, é injustificável que O COngresso Na
cional ainda não tenha balizado as medidas provisórias. O 
abuso dessas medidas e as suas profundas alterações sobre 
a vida nacional são de tal ordem que impõem ao Congresso 
Nacional definir melhor e com ma~s clareza o seu alcance. 
Então, quanto a ess_e aspecto, estou inteiramente solidário 
ao discurso de V. Ex~ Mas o discurso de V. Ex~ tem um 
outro ponto que a mim me interessa profundamente, especial
mente pelas preocupações que tenho na área social- e, den~ 
tro desta, a área da previdência, da assistência e da saúde. 
VimOs, nesses últimos anos, jUízes concederem liminares a 
torto e a direito neste País; vimos, nesses últimos anos, a 
aceitação de d_ocumentos, de títulos, pelo valo~ de face -
quando, na verdade, eram comprados a preços correspon
dentes a 25 ou 30% desses valores de face -, como garantia 
para pagamentos de tributos, espeCialmente pagamentos de 
contribuições sociais. Só no que reSpeita à área do antigo 
FINSOCIAL, admite-se hoje ter sido depositado algo em tor
no de 7 a 10 bilhões de dóla~:es. Sem consider~r o FINSO-

. CIAL~ mas apenas outras contribuições e outros tributos tam-
bém colocados no mesmo sistema~ chegamos a valores muito 
altos, que implicaram numa redução dos recursos destinados 
ao setor de saúde equivalente a 5_0%. Senador Josaphat Mari
nho, o que se coloca para mim, como profissional que vive 
ligado ao hospital, que vive ligado à assistência e ã saúde. 
é até que ponto todo o formalismo que existe hoje no Brasil~ 
protegendo as pessoas, protegendo o contribuinte, retira do 
Estado uma de suas mais importantes funções, que é a de 
réduzir desigualdades entre classes, entre pessoas. Então, se 
a saúde é um direito da população, é um direito especialmente 
dos mais carentes, se o Estado deve deter recursos para poder 
financiar isso, de que maneira podemos sustentar uma situação 
de equilíbrio, quando, na verdade, muitos contribuintes, pes
soas jurídicas, se valem de processos para retardar pagamen
tos, para não pagar, para, enfim, evitar a contríbuição, depois 
de terem recolhido, através do preço, do conjurito da socieda
de? Tenho feito uma reflexão que considero importante, e 
todOs aqui do Senado também têm feito: inegavelmente, a 
CPLdo Orçamento tem uma importância ética da maior signifi
cação para a sociedade brasileira, mas ela, em si, corresponde 
a um percentual extremamente baixo. se compararmos todos 
os .desvios ·que ela impõe em relação aos desvios da sonegação. 
Então, como articular o trabalho do Congresso Nacional e 
do Poder Executivo, com vistas a dar ao Poder Executivo 
a condição de exercer essa função redutora de desigualdades 
se todas as propostas que são mandadas para o Congresso 
Nacional, com vistas a um novo arranjo tributário e fiscal, 
acabam numa solução única, que seria a de não ter impostos, 
não ter contribuições, para o Estado, então, ser o menor 
Estado possível? V. Ex\ em vários discursos, tem-se pronun
ciado de maneira muito clara, muito transparente. O Estado 
precisa ter a dimensão que_permita reduzir desigualdades entre 
regiões e permita reduzir desigualdades entre classes. Toda 
a história de sua vida é_ d_edicada a isso. Então, eu gostaria 
que V. Ex~ pudesse infonnar o que fazer diante de uma circuns
tância como esta: o Ministério da Saúde __ não tem recursos 
para custear a assistênáa médica nos hospitais gerais, quer 
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públicos, quer privãdos. O Ministério da' Previdêndia- S_é vê· 
a braços com dificuldades extremas para poder cumprir as -
obrigações que a Constituição estabelece. E~ enquanto -iSso. 
sabemos que vários agentes econômkôS~engordam sUbSt.an~ 
e com a protelação do recolhimento desses recursos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Convenho com V. Ex'. 
nobre Senador Almir Gabriel, em que houve excessos e equí
vocos, e tem havido excessos e equívocos no procedimento 
de juízos e tribunais. na interpretação de leis e no que concerne 
à concessão de cautelares e medidas liminares, sem dúvida 
nenhuma; e esses excessos devem ser condenados, e eu os 
condeno. . . 

De outro lado, não defendo a redução do Estado, e V .. 
Ex~ me fez esta justiça. Mas o que convêm assinalar é o seguiD:
te: para reduzir a possibilidade de discussões intenniOáveis 
a respeito de direitos c garantias _assegurados a illdiY_íduos, 
a corporações, votamos aqui uma emenda constitucio·nal pre
vendo a declaração de constitucionalidade d~ lei. Já agora, 
não se busca só a declaração de inconstitucionalidade; inscre
vemos na Constituição a regra da declaração de constitucio.:. 
nalidade de leis, o que permitirá ao Poder Executivo apelar 
para o Supremo Tribunal Federal,_ cancelando essas discussões 
intermináveis a respeitá-do alcance de qeterminadas normas. 

Então, já não há por que temer. O .Governo agora tem 
o instrumento próprio para uma solução rápida. Se surgirem 
discussões a respeito de determinadas leis, gerando a impOssi
bilidade da prática imediafa de providências consideradas es
senciais no domínio da saúde, no domínio da previdência, 
no domínio do plancjamento ou da tributação, o Governo 
apela para a· medida superior-capaz de cassar a discussão 
cm torno da matéria. Já não há, portanto, por que temer. 

O Sr. Almir Gabriel - Permita-me adicionar mais um 
detalhe a respeito: o Supremo decidiu mUito rápidO quanto 
à inconstirucionalidadé dà cobrança do IPMF durante este 
próprio ano, mas aquela Corte até hoje não decidiu sobre 
o FINSOCIAL. É possível que a regra inte!J_la e os forma
lismos do_Supremo façam com que o FINSOÇIAL s~ó possa 
ser discutido e só se possa tomar uma decisão definitiva -sobre 
ele no ano que vem. Durante esse tempo, quantas pessoas 
morrem, quantas pessoas deixam de ser assistidas! E é essa 
angústia, Senador Josaphat Marinho, que eu sinto quando, 
como militante da área da saúde, vejo a rede de saúde pública 
do Brasil, deteriorada como nunca vi ao longo de tanto tempo. 
Enquanto isso, os Ministros do Supremo não decidem sobre 
FINSOCIAL. De- outro lado, o que posso dizer é que o Minis
tro Adib Jatene, com o qual tenho fraterna "relação- é meu 
amigo pessoal -, teve cantatas, logicamente informais, com 
ministros do Supremo, quando levou a sua preocupação no 
sentido de que a não-cobrança dessa tributação resultava cm 
uma situação dramátiCa para o País. Nem isso fez com que 
se alterasse a posição, é claro: manteve-se_ ·o- formalismo do 
Supremo, ainda que diante de uma terrível situação a que 
o Brasil assiste, de ter unidades de saúde, quer públicas, quer 
privadas, que não atendem a sua população. No ~eu entender~ 
isso também é crime, e é crime que não se pode imputar 
sobre o Supremo. Eles são supremos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Releve-me V. Ex• que 
eu pondere não serem equiparáveis a·s duas- sit~aÇ6eS. --- -

No caso do IPMF, foi argUida a inconstitucionalidade 
do tributo logo após a promulgação da emenda. Não haviaill 
se multiplicado os casos e situações diferenciadOs que caracte
rizaram o problema do FINSOCIAL. 

. -
O Supr~mo pôdC; portanto, decidir, pesando rapid-;ffien

te" eritte 'o intéiesse público e ·o interesse privado. No caso 
do FINSOCIAL, a questão prime"iro se desdobrou longamente 
em jufzos e tribunais, chegando ao Supremo já com uma 
série de ·situaçõeS diferenciadas sobre as quais é! Cortc: maior 
tem que rà2ióciilar_e-fie53f- as conseqUênciaS. -As Situações 
não se equiparam, mas, de qualquer modo, já agora ... 

O Sr. Almir Gabriel -Não se equiparam do ponto de 
vista formal, mas do ponto vista- concreto ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- ... já agora, o que não 
cabe - V. Ex• atente bem - é o Governo invocar Situações 
anteriores. Agora, o Governo_ tem a Q~claração de constituciO-
nalidade da lei. -

O Sr. Almir Gabriel- Tudo bem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agora, pode sanar, 
com rapidez, longa discussão. O própr~o Supremo Tribunal 
Ee.deral já não precisa aguardar situações isolad~, ~5:0~ qm~ 
cretos, para apreciar a matéria. Não há razão, portanto, para 
que o Governo abdique do uso o da medida própria que _está 
na ConstituiÇão paia baiXár ri-ú:didas provisórias· que ViOlam 
direitos il14ividv;;ti~. extr~vasam a competência do Executivo 
e invadem a Qq Legis_lativo,o que não maiS Se justifica. QUanto 
ao mais; estamos de acordo. Estou entre os que não admitem 
o· pi-ocedimento de redução do poder do Estado, que tanto 
se insinua na Revisão Constitucional em curso. Esta é grande
mente programada para servir ao poder econômiéo priVado, 
contra o poder do Es-tado e: a defesa ·do inteÍ'esse_ público. 
De sorte que não estou aqui p"ara Pleitear medidas que dific~:~I
teni a defesa do interesse público, mas púa que-se Promova 
a sua defesa sem violação da le_galidade vigente. Toda vez 
que se viOla a legalidade viola-se ó direito de alguém e se 
desserve ao próprio interesse público. Esse é que é o proble
ma. As medidas, portanto, afrontam a Constituição. Disso 
é que se_ cogita. 

Dentro dessa linha, Sr. Presidente, é que faço ponde
rações ã CaSa, e vOJto a pedir à Mesa que faÇa com que 
venha à discussão e deliberação final do Senado o projeto 
de lei" que re"gula a pr~tiCa das medidas provisórias. Desser
vimos à ordem jurídica e Pol{tfcà na mêdida que nos omitimos 
na decisão de matéria dessa natureza. O Poder Legislativo 
já está bastante enfraquecido perante a opinião pública para 
continuar suportando demora dessa natureza e em relação 
a matéria de tal gravidade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a pal~vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no dia 23 do corrente participei, na Ala das 
ComissõeS do Senado Federal, de importante painel promo
vido pelo Instituto Tancredo Neves, sob a Presidência do 
ex-Senador Marcondes Gadelha, a respeito de tema _oportuno 
e atual, intitulado Éticã:<ras--Privatizações. 

Como, conferencista convidado falou o Professor de uma 
universidade americana, Hans Hellmann. E como debatedo
res tivemos o Senador Amir Lando, que discorreu sobre a 
nOssa recerite eXperiência com o Programa de Privatização, 
fazendo uma a-nálise da realidade brasileira nessa- área, e o 
Governador João Alves Filho, que discorreu sobre experiência 
mUndial do liberalismo e as influências dessa idéia em nosso 
País, debatendo e replicando a teoria apresentada pelo ilustre 
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professor, segundo a qual toda partidpaçâ:O-eStatal na econo~ 
mia-deve ser extinta ... Ao Estado deve caber apenas as funções 
básicas de saúde, educação, segurança e atendimento social 
do cidadão. Tudo o que diga respeito ao ato de produzir 
deve ser de exclusiva responsabilidade da iniciath:a privada. 
A interferência do GoV-erno na econOmia· só atrapalha. As 
forças de mercado são infalíveis e, no fim, criarão O equihbrio 
econômico e _social". 

Secundando o Senador Amir Lando, que foi muito aplau
dido pela sua breve e sucinta exposição, apresentando a con
clusão importante da avaliação que fez_ sobr~ o assunto, o 
Governador João Alves Filho brindou os presentes com aula 
magistral de Economia Política, abordando aspectos da histó
ria recente do pensamento económico, --segundo o qual, o 
mundo foi dividido em capitalismo e socialismo estatizante_. 
Falou também sobre a queda do muro de Berlim, sobre as 
influências da- onda do liberalismo em nosso País, sobre a 
realidade mundial dos países capitalistas mais desenvolvidos: 
os Estados Unidos, numa linha mais próxima dO Hberalismo, 
e o Japão, país da Europa, caracterízado por uma maior pre;. 
sença do Estado dentro da visão estratégica. 

A explanação do Governador João Alves, fundart_lentada 
teoricaniente em autores renomados, pinta, com clareza, o 
confronto das idéias de nossa época e os caminhos que se 
apresentam aos países desenvolvidos para administrar suas 
economias e dosar estrategicamente a participação do Estado 
na política económiCa. E citou caso a caso_, com dados correre~ 
tos. Nenhum país- mesmo os Estados Unidos- de maior 
expressão do liberalismo, deixa de adotar medidas protetoras 
do seu mercado e de suas economias no contexto das f(;!laçpes 

·internacionais. O Japão, por· exeinplo, onde se adotam medi
das altamente protetoras das indústrias nascentes, mantém, 
para a compatibilidade internacional, preço elevado no J11er
cado interno para garantir preços mais comparativos ao mer
cado externo. Uma empresa _estatal pré-européia pertencente 
a quatro países controla 20% do mercado mundial de indústria 
aeronáutica civil. Na França e na Espanha, as empresas esta
tais participam com 30% dos produtos nacionais brutOs e, 
segundo o governador, o Mercado Comum Europeu, o Japão 
e os Estados Unidos, com o mercado, com-rodo o se_u libera~ 
lismo, investem, por ano, 258 bilhões de dólares -o_ dobro 
da nossa dívida externa-, mantendo ainda os seus mercados_ 
rigidamente protegidos, reiterando a forma diferencia~a de 
capitalismo, grau de liberalismo. 

Lembrando ser membro e defensor vigoroso da iniciativa 
privada e um dos fundadores do PFL, a designação que primei
ro empunhou a bandeira da livre iniciativa fez um alerta sobre 
os exageros dos teólogos e dos neoliberalismos para, em nosso_ 
País, nos preservar de precipitações e excessos de entusíasmo 
nos caminhos da privatização, porque, segundo o autor que 
citou, se é verdade incontestada que a economia centralizada 
pertence ao passado, o neoliberalismo integral é uma utopia 
que constitui agora em artigo de exportação do norte desen
volvido para o sul subdesenvolvido. E aconselho_u que realize-. 

, mos nossas estratégias sob pena de o Brasil ser o· único País 
importante no mundo a abrir seu mercado sem exigir redpro
cidade. Devemos examinar'Setor por setor. se possível, nego
ciando caso a caso. É exatamente assim que fazem o Japão 
e a Europa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faÇo este breve registro, 
co~méntando alguns dos aspectos debatidos pelo Governador 
JOão Alves Filho neste painel e constantes de um documento 

_que apresentou, intitulado "Limite à Privatização", dentro 
I 

de uma abordagem_e conveniência económica e embasamento 
ético, como um dos camirihos pãra o nosso processo de desen
volvimento, documento esse que peço que seja transcrito com 
meu pronunciamento, para que tenha ampla divulgação e pos
sa ser refle!-i~_o pela maior parte de todos que se interessam 
pelo assunto. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

·LIMITES ÀPRlV AT!ZAÇÃO 

Palestrante: JOÁO ALVES FILHO - Governador de 
Sergipe 

Local: Senado Federal--Sala 6-ALA NILO COELHO 
Data: 23. de novembro de 1993 

O Brasil é um País muito suscetível a modismos, modis~ 
mos que, quase que de repente, passam a ser aceitos pelo 
nosso Establishment intelectual e político de forma apaixo~ 
nada. -

Lembro-me claramente dos ideólogos de esquerda da dé
cada de 60 da minha vida universitária: quem quer que discor
dasse de suas idéias socializantes, eram tidos como reacio~ 
nários, quan-do não classificados como lacaios do imperia
lismo. 

Mesmo recentemente, tanto mais à esquerda do pensa~ 
mento político. Mais se era rotulado _de progressista. Ainda 
hoje, os militantes dos partidos mais à esquerda teimam em 
se auto-rotularem de partidos progressistas. :é bom que se 
diga, a bem da verdade, que, após a queda do Muro de Berlim, 
ficou incontestavelmente demonstrado que os países que pro
fessavam o comunismo socialista - defendido por aqueles 
mais à esquerda do Brasil - itl}plantaram, protegidos por 
um mUro policialesco hermético, um dos regimes mais cruéis 
e corruptos da história mundial, mas insustentável do ponto 
de vista económico. Ainda que reconhecidos o idealismo hu
manitário dos seus fundadores e muitos dos seus seguidores, 
na prática o máximo que conseguiram foi demonstrar que 
o socialismo estatizante era um modelo "socialmente adequa
do, mas economicamente inviável". 

O Brasil parece· viver um outro extremo conceituai, que 
·professa de forma dogmática: 

1"- toda participação estatal na economia deve ser ex
tinta; 

2"-ao Estado deve caber apenas :as funções básicas de 
saúde, educação, segurança e atendimento social do cidadão; 

3"- tudo que diga respeito ao ato de produzir, deve 
ser de .exclusiva responsabilidade da iniciativa priv-ada; 

49- a interferência do Governo na economia só atra
palha; 

5"- as forças do mercado são infalíveis e no fifi elas 
criarão o equilíbrio econômiCo e social. .. ! 

Na teia desse ideário, ainda deveríamos diminuir a- índices 
mínimos -se possível extinguir - todas as alíquotas de im
portação, para permitir a livre entrada de produtos_ prove
nientes de todas as partes do mundo, até mesmo a título 
de saudável teste de competitividade de nossas indústrias: 
só as mais capazes deveriam permanecer no jogo econôifii_co. 
Ao final, o grande vitorioso seria O consumidor caril ace·sso 
a produtos bons e baratos. Quanto às estatais, deveriam ser 
todas privatizadas, o mais rápido possível a qualquer preço, 
mesmo com as chamac;las "moedes podres", quase nada resul
tandO de divisas fortes para o Tesouro Nacional. Com efeito. 
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a grande vantagem para cl:Governo seda Vá~se livre de enlPre-
sas inefícicntes e deficitá&s. · 

Com alguns retoQues,lr..ta é a Súrimla da teologia econô
mica do chamado neoliberali~o puro, defendido em prosa 
e verso por uma elite de pensadores económicos do Brasil 
de hoje. Qualquer um que discorde-é lido como ultrapassado, 
demodée. 

De certa forma o Brasil está reproduzindo os efeitos de 
um voga liberalizante-privatizante que vem num crescendo 
desde a época Reagan -- Thacher, nos EUA e Inglaterra, 
que chegou ao auge com o dcsmoronam~nto do Capitalismo 
Liberal de forma írrever~ível. E, aos _países que quisessem 
prosperar, caberia apenas se adaptar às suas idéias, não haven
do mais o que se pOlemizar. Na _euforia fez suce_sso até uin 
livro escrito por um nipo-airiCfícãriO, Fraricis Fukuyama, que 
defende ''O fim da História". 

Permitam-me, senh_ores, enfatizar estas reflexões a este 
seminário no -congresso Nacional, que traz à baila um tema 
tão atual no nosso contexto económico, quaõto à-priVatização. 
Faço-o convenCido de que os limites da privatização que nos 
cabe implantar no Brasil serão_ estabelecidos no âmbito de 
uma questão mais profunda: qual será o tip_o de democracia 
que queremos ver implantada em nosso Pafs? Afinal, diferen
temente do que muitos pensam, não há um só tipo de capita
lismo, mas no mundo moderno identificamos pelo menos três 
claramente diferenciados. Acatando a definição hoje aceita 
por pensªdores modernos, inclusive ª'mericanos ilustres como 
ROBERT REICH, em "A PRÓXIMA FRONTEIRA AME
RICANA" e PAUL KENNEDY, em "PREPARANDO PA
RA O SEC. XXI", ambos eméritos professores de Harvard, 
e Lester Turow, professor do mit e autor do famoso e re_cente 
Best-Seller "Head to Head", tido como livro de cabeceira 
do Presidente Clinton, poderíamos classificar o moderno capi
talismo em: Capitalismo Liberal Anglo Saxónico, o Capita
lismo ComunitáfiO--Afemão e o Japonês. Temos, portanto, 
como exemplos vitoriosos do primeiro mt.indo ti-ês -regiões 
que foram batizadas no famoso livro "O Poâer da Tríade", · 
do escritor japonês Keáich Ohmae, como a Trfade Dominante 
da economia do mundo moderno: os EUA, o mercado comum 
europeu e o Japão. Se nos detivermos em um estudo aprofun
dado dessa classificação, veremos que, embora todos capita
listas, o único paiS a se aproximar do liberalismo nas suas 
raízes, são os Estados Unidos. De todos __ os blocos desenvol
vidos a nação norte-americana tem, certamente, o mercado 
mais aberto (embora longe de ser plenamente aberto), sendo 
também aquele em que o Governo meDos interfere na econo
mia, sobretudo, como agente próprio de produção, ou como 
acionista direto ou indireto de seus agentes económicos. 

Nos outros dois blocos, entretanto, há uma ostensiva -
embora, às vezes, dissimulada- presença do Estado na eco
nomia. O GOverno se considera partícipe direto no planeja
mento global, para alcançar objetivos económicos, especial
mente de setores estratégicos, bem como, particularmente 
na Europa, como agente de produção direta. 

Tem sido extremamente ciebatido o papel_ d_ecisivo, na_ 
economia japonesa, âO poderoso Ministério da Indústria e 
do Comércio Internacion-al, cuja sombra se projeta sobre todas 
.~s principais decisões das empresas nipónicas-, atU.aildo em -
perfeita harmonia com o Keidarem, órgão superiqr do empre
sariado, a ponto de muitos analistas se referirem ao Japão, 
como Japão S/ A (governo e empresário Intimamente associa
dos). Exemplo relevante dessa simbiose foi o eficiente e frio 
planejamento desenvolvido con.iuntamente, para a conquista 

do estratégico setor de chips, há dez anos sob o quase mono· 
pólio americano e, atualmente, com domínio absoluto da in
dústria japoilesa. Para tal virada houve vigoroso--subsídio do 
governo japonês, além ~a rígida proteção de mercado. pode
ríamos_ citar inúme-ros õ-uti:"õS-exemplos que deinonstram ser 
o mercado japonês rigidamente hermético à penetração dos 
produtos estrangeiros. Um dos maiS fa~osos-:e--o caso das 
fibras óticas desenvolvidas por uma empresa americana, a 
Corning Glass Company, e -que tentou inutilmente entrar du
rante anos no··mefcàdo japonês, só o consegúihdo quando 
as empresas nipónicas já haviam desenvolvido e controlado 
aquela tecriologia, podendo concorrer de igual para igual com 
os Yankees. Recentemente tivemos· o caso esCandaloso da 
TV transmitida via satélite, quando o governo japonês proibiu 
seus cidadãos de adquirirem a-ntenas captadoras de imagens, 
até suas indústrias estã.rem prontras para abaster seu mercado. 
i vos, mas, na realidade, o mercado interno japonês é. protegido 
por inúmeros artifícios tributários e burocráticos, que· obstacu
Iízam o Livre Mercado, que, externamente eles insistem em 
defender para a venda dos seus produtos. Isto é, os propalados 
fantásticos Superávitis da indústria japonesa não são cónquis
tados, apenas à custa de eficiência, mas pelO {ato de -manterem 
seu mercado interno rigidamente protegido. Aliás quem quer 
que visite o Japão constata que os preços internos dos produtos 
são excessivamente elevados. Segundo alguns analistas, em 

·torno de 86% acima daqueles praticados no mercado ameri-
cano. De fato, existe um pacto entre- o Governo japonês e 
suas indústrias, no sentido de ser preservado seu portentoso 
mercado interno, onde seus produtos industriais possam ser 
vendidos a preçõs elevados, na contrapartida de que seu par
que industrial possa praticar pre-ços reduzidos_-_ às vezes 
a nível de dumping no mercado externo -alcançando eleva
díssimos superávitis pará a b3lança comercial do país. Até 
quando o mundo. vai aceitar sem represálias esta situação, 
é uma questão que só saberemos no futuro. Com efeito; a 
celeridade com que se processa o Mercado Comum Europeu 
já é um sintoma nítido desta reação. Mais recentemente se 
forma o Nafta, entre os EUA, Canadá e México, levando 
a crer que o mundo marcha a passos firmes para a implantação 
de ostensivos modelos de mercados protegidos, criando um 
panorama sombrio para países em desenvolvimento como o 
Brasil, cujos produtos terão redobrada dificuldade de penetra
rem no Primeiro Mundo, isolado em blocos estanques. 

Quanto ao tipo de capitalismo pratiCado pela Europa, 
há nítidos traços de semelhança com·o modelo japonês, sobre
tudo no que diz respeito à Integração Governo-Iniciativa Pri
vada, além de haver sinais crescentes de uma tendência à 
criação de uma F?rtaleza- Europa, com seu mercado interno 
gradativamente pnotegido. Exemplo que bem ilustra a forma 
como- se age no mercado europeu foi a criação da Airbus 
Industries, integrada pelos Governos francês, inglês, espanhol 
e alemão, com o objetivo de conctuistar um esp~rço expressivo, 
na-vital indústria aer<>náutica civil, Sob controle quase total 
da indústria americana. Hoje, a empresa estatal Pan-Européia 
já controla 20% do mercado mundial e objetiva superar 30% 
ainda na década de 90. Menos divulgado, entretanto, é saber 
que o Governo alemão é acionista majoritário -ou expreSsivo 
de indústrias siderúrgicas, di automóveis, químicaS, âe energia 
elétrica, transportes etc. Igualmente pouco conhecido é saber 
que, na França e na Espanha, empresas estatais ·participam 
com, respectivamente, 30% e 50% de seus PNB. Poderíamos 
elencar vários exemplos de subsídios diretos que os países 
europeus concedem às suas indústrias. A Itália chega a aplica: 
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5,5% do PNB com tais subsídios. Ficaremos entretanto, ape:..
nas com um que atinge brutalmente países exportadores de 
alimentos, corno o Brasil. Considerando os subSídios aplicados 
apenas na agricultura, o Mercado Comum Europeu, o Japáo 
e os EUA (com todo seu Liberalismo) inVestem por ano 25IT 
bilhões de dólares (o dobro da nossa dívida externa), man
tendo ainda seus mercados rigidamente protegidos. Tudo isso, 
sem perder a retórica do lívre comércio ... Esse é o estilo 
comportamental no primeiro mundo. E, no Brasil? 

No Brasil, passa-se de um extremo a outro, com veloci
dade só_ verificada em povos relativamente jovens e sem um 
lastro cultural, mais sedimentado. 

Analiso esses aspectos, repito, com a isenção de quem 
é membro e defensor vigoroso da iniciativa privada e um 
dos fundadores do PFL, agremiação que primeiro empunhou 
a defesa da livre iniciativa. Mas entendo ser oportuno alertar 
sobre os exageros dos exagetas do Neoliberalismo puro, por
quanto, repito, há formas diferenciadas de capitalismo e graus 
de liberalismo. 

Em palestra realizada no Congresso Nacional recente
mente, o grande pensador franco-polonês Ignacy Sachs _adve_r~ 
tia que, "Se é verdade inconteste que a economia centralizada 
pertence ao passado, o Neoliberalismo integral, é uma utopia, 
e se constitui agora em -um Ai'tígO de E_xPortação do_ Noi-te 
desenvolvido para o- sul subdesenvolvido". Claro que para 
eles, é bom que escancaremos nossos mêrcados internos, que 
não criemos incentivos para nossaS inélúStrias, qüe não subsi
diemos nossa agricultura. Tudo deve ficiii' pot cOnta das -regras 
de mercado. Fiizem-nos leffibrar daquele padre que €:iisiTI3va: 
"Façam o que eu mando, mas não faÇam o·que eu·faço". 

Por conta dos excessos de alíquota zero ou extremamente 
reduzidas, estamos colocando em perigo· a sobrevivência de 
nossas indústrias de amónia, uréia e potásSiO, -que estão sofren
do um violento processo de Dumping da Rússia. Por igiüil, 
correm risco as indústrias de cóco, teXtil e tantas outras. Urge 
que reanalisemos nossas estratégias, sob pena de o Brasil 
ser o único pafs iniporta-nte do mundo a abrir seu mercado 
sem exigir reciproCidade. Devemos examiOar setor por setor; 
se possível negociando caso a caso. É exatamente assim que 
fazem o Japão e a Europa. 

Temos que ter em mente que o grande desafio do mundo 
moderno não é apenas conseguir resultados financeiros para 
nossa econoJ!lia, mas também criar empregos para nosso povo. 
O desempnigo é um mal assustador que atinge quase todas 
as nações do mundo moderno, desenvolvidas e subdesenvol
vidas. Ou, ainda voltando a Ignacy Sachs: "A finalidade do 
desenvolvimento passou a ser o ético e o social. A prioridade 
da economia deve ser garantir empregos, em um mundo cada 
vez mais disposto a excluir do que a agregar". 

Não se -pode ser, portanto, contra 'a privatização, desde
que procedamos de forma gradualista e seletiva, não apenas 
por-simples modismo. Cabe-nos transferir do Estado toda 
e qualquer empresa que contribua para o défiCit público e 
aquelas que não auto-financiem o seu cresdiiientO. Mas não 
podemos praticar uma privatizaçáo indiscrimínã.da, deletéria 
e a qualquer custo, sob o raciocínio simplista de que o Estado 
deve se afastar da produção. Raciocínio semelhante deve ser 
aplicado à abertura de mercado. Trata-se de uma fórmula 
consagrada para disciplinar preços internos, evitar abusos, 
sobretudo de oligopólios e forçar nosso parque indusrial a 
se modernizar. Porém, como todo remédio deve ser usado 
sem excessos. a fim de curar e não matar o paciente. Não 
se pode, visando tão-somente o gancho económico, esquecer 

o primado social, inviabilizando nossa e_conomia,_sucateando-a 
e gerando uma política de desemprego. 

É, portanto, dentro deste contexto que examinamos, que 
nos cabe analisar a privatização de nossas estatais. Sem sombra 
de_ dúvidas, o Brasil tem um excesso de empresas estatais 
que, segundo alguns, atingem o valor venal de 150 bilhões 
de dólares. Or~. até mesmo pelo bom senso, por um elementar 
raciocínio empresarial - e nesse caso __ estamos tratando da 
função do Estado - Empresário - quando analisamos que 
parte considerável destas empresas são deficitárias, obrigando 
o Estado a subsidiá-las com bilhões de dólares; quando sabe
mos estar provado que a causa principal, da vergonhosa ciran
da financeira nacional, alimentadora da inflação é a dívida 
a curto prazo do Governo Federal, que por sua vez poderia 
ser quitada com a venda de menos _de 1/4 do valor das estatais; 
quando estamos conscientes que a maioria das nossas estatais 
ocupam áreas muito bem servidas pela iniciativa privada, 
qmiiidó sabemOs que_desenvolveu-se em muitas estatais, vícios 
inadmissíveis, como um corporativisnio insano que- faz com 
que seus funcionários se julguem donos das empresas estatais, 
quando elas são na realidade património de toda sociedade 
brasileira, por todas essas razões, somos portanto, a favor 
da priVatizilçãot 

--Compete-nos, entretanto, nãq perder de vista algumas 
considerações essenciais: náo é verdade que o papel desernpe~ 
nhado pelas estatais na economia moderna está totalmente 
superado ~basta Constatar seu papel atUal e-m países do 
primeiro mundo como a França, a Itália, a Espanha, a AlemaM 
nha etc. Por outro lado, se é incontestável que parte conside
rável das estatais brasileiras é constituída por empresas defici
tárias, temos exemplos magníficos de estatais que não preci
sam do Governo, sendo que além de lucrativas, exercem um 
enorme efeito multiplicador em toda a economia nadonal 
e desempenham um papel relevante .como fator de equilíbrio 
económico, como a Petrobrás e a Vale do Rio Doce, respei
tadas internacionalmente. Há, na verdade, um espaço estratéM 
gico essencial para algumas e_statais, cuja perda seria danosa 
para nossa economia. 

Em Sergipe temos convivido nesses últimos 30 anos com 
a Petrobrás e seus bravos petroleiros e posso assim, dar teste
munho dessa empresa estatal e do seu papel estratégico, diria 
mesmo fundamental, para o· desenvolvimento da economia 
do nosso Estado e da própria região Nordeste. A_ Petrol_?rás 
é portanto, um património inalienável do povo brasileiro não 
somente pela sua história de luta em defesa do interesse nacio
nal, mas sobretudo pelo exemplo de competência empresarial 
e eficiência administrativa demonstrado sobejamente no Brasil 
e no mundo, especialmente na conquista da mais avançada 
tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. 

É verdade que não se deve defender o monopólio em 
qualquer área: a regra deve ser a justa competição aberta. 
Por isso que, da mesma forma que sou contra a privatização 
da Petrobrás, sou contra seu monopólio, porque se no passado 
foi altamente justificável, hoje, como empresa, ela já alcançou 
um patamar tecnológico-financeiro que lhe permite concorrer 
com quaisquer outras companhias petrolíferas, como aliás ela 
faz com extrema competência em outros países. Mas devemos 
cuidar também para que o Governo, ao tempo que abre mão 
do seu monopólio, não permita a criação de outros monopó
lios, ainda mais cruéis e indefensáveis, de grupos privados, 
ou sequer a cartelização. Permitam-me citat um exemplo re
cente, o _do aço. O Governo muito acertadamente se afastou_ 
do setor, mas, de modo imperdoável permitiu que o setor 
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fiCasse sob o domínio de um reduzido número· de empresas. 
Resultado, pelo menos ·algumas empresas· já estão agindo no 
estilo de cartelização semelhante ap cimento~ impondo aumen
tos. reais inadmissíveis. Cito especificamente o caso dõ aço 
no Nordeste. Até pouco tempo atrás vinham atuando no setor 
um grande grupo privado e duas e_statais. C6m a política de 
privatizações o Governo permitiu absurdamente, que o mes
mo grupo privado, que antes tinha competidores, adquirisse 
a Usiba e a Cosinor. Resultado: a c.;osinor foífechada depois 
da compra, a-Usiba permanece em funcionamento e o grupo 
Privado hoje tem o monoptílio do aço no Nordeste, estabele
cendo aumentos_ reais insuportáveis, que refletem em toda 
a economia regional. Para ser específico, comparando os seus_ 
preços praticados entre agosto e novembro._houve um cresci
mento de 282% para uma inflação no período de 145%. 

Por outro lado é imperiosõ e urgente que haja uma cons
cientização dos funcionários das estatais._ de que o Brasil mu
dou, até mesmo compelido pelas mudanças da economia glo
bal. Eles têm que passar por· uma: profuriâa reciclagem, alte
rando radicalmente sua postura. Primeiro têm que entender 
que as empresas estatais não são sua propriedade, mas de 
todos os brasileiros, que se recusam a subsidiá-las e exigem 
que elas sejam rentáveis c competitíva-s:-SégU-n.do, não há 
mais espaço para qualquer tipo de monopólio, inclusive esta
tal, mas têm que competir livremente no mercado e, tal como 
as empresas privadas, demonstrarem a cada dia que são viá
veis, sob pena de falirem, sem nenhum privilégio. Terceiro, 
que os funcionários devem estar ~onsci~!:ltes de que a empresa 
estatal para ser eficiente, deve ter seus custos compatíveis 
com o mercado, e, portanto, eles têm que abrir mão de privilé
gios inadmissíveis e vantagens salariais insuportáveis, que além 
dos seus nefastos efeitos econômico-financeiros, criain unia 
antipatia ante a sociedade brasileira, que tende a considerá-la 
uma casta. 

De novo, vou d'a.r um exemplo prático do que aqt_!)_!l_m_os 
de falar. O Estado de Sergipe juntameilt~ com a ~ahfa detêm 
o maior complexo de amónia e uréia do Brasil. São empresas 
estatais que, por circunstâncias específiciS e esttategrcas~-que 
não cabem ser examinadas nesta oportunidade, após uma luta 
imensa que travamos, superando dificuldades que pareciam 
intransponíveis, ficaram a salvo da privatização, e ficou estàbe
lecido sua incorporação pela Petrobrás. Isto depois da luta 
agressiva do sindicato- da categoria h'!ver falhado. Foi um(! __ _ 
vitói"ia do bom senso alcã.nçada pela classe política comandada 
pessoalmente por mim como Governador; junto ao Presidente 
Itamar Franco. A vitória conqUistada, 'quando tudo parecia 
estar perdido, foi festejada por todos os funcionários da em~ 
presa. Pois bem, o sindicato da categoria da CUT, talvez 
ressentido pelo fato de seus métodos de confronto haverem 
fracassado, partiram para uma medida suicida. Enquanto se 
processavam os trâmites legais da incorporação, es~s sindica
listas resolveram insistir junto· ao TRT, para o julgamento 
de uma ação absurda, que a título de hipotéticos ressarci
mentos de perdas do Plano Bresser, daria- pasmem os senho
res! - a cada funcionário o direito de receber o equivalente · 
em miúdos, a empresa teria que dispender 280 milhões de 
dólares para cumprir a ensandeci~a proposta. Para alcançar 
esse objetivo usaram uma técnica típica do sindicalismo corpo
rativista, que tem· proporcionado tant~ prejuízo às estatai~ 
brasileiras. Como o advogado era funcionár!o da própria em~ 
presa, que seria, portanto, um dos felize~ beneficiários, o 
advogado da Nitrofértil alegou - acreditem os senhores! -
que não tomou: cO"I'lhecimento da publicação do :;tcórdão e 

portanto, perdeu o prazo do recurso. Denota-se, assim, que 
houve má fé do advogaqo. Resultado: óobvio está que a empre
sa não pode pagar, porqUe se ela fosse toda vendida não 
valeria tanto~ -especialmente na recessão em que vivemos. 
Segundo, a Petrobrás, com muita razão, recusa-se a ihtorporar 
a Nitro(értil,"-de St;!rgipe com esta pendêncía absurda, e deverá 
incorporar somente a da Bahia. 

E como -se ·compóftil -o sindicato ante esta situação? Eles 
agora voltaram ao confronto- insensato, ainda que o custo 
de _colocarem em risco toda a empresa e inviabilizando o em
prego dos seus colegas-funciOnários. Para confundirem, no 
que são especialistas, numa atitud_e hipócrita, apresentani. uma 
contra proposta irreal: Se for mantido o monopólio da Petro
brás eles recuam. Ora, como a manutenção do monopólio 
não depende nem da diretoria da Nitrofértil riem da ~etrobrás, 
e sítn de delib~rações futuras do Congresso- NaciOnal, que 
é claro não deve satisfação a chantagens desse tipo, eles mar
cham para in-viabilizar a empresa pela prática de um sindica
lismo selvagem e inconseqüente, quc.felizmente. ~ão é o que 
predomina hoje na maioiía:- dos líderes sindicãiS responsáveis 
do País. 

Finalmente, uma última consideração sobre <? processo 
de privatização brasileira. Diferentemente da privatização do 
México, do Chile e da Argentina, que nos precederam nesta 
política, a nossa privatização quase não tem proporcionado 
moeda forte para o Governo baixar seu déficit ou investir 
nO social. A propósito, estive há poucos dias em visita ao 
México para conhecer seu programa Solidariedade, que tem 
alcançado resultados extraordinários na assistência aos mais 
carentes mexicanos. Ressalte-se, que o programa é todo man
tido pelos resultados das vendas das estatais mexicanas e so
mente este ano estão sendo aplicados neste projeto social 
2 IDlhões de dólares. N_o Brasil, ao contrário, o pagamento 
tem sido feito majoritaHaniente pelas chamadas moedas po
dres, adquiridas inclusive, por alguns apaniguados, já que 
muitos deles receberam previamente informações privilegia
das, em face do sistema corrupto que vigorou no Executivo 
brasileiro que, embora extirpado, deixou seqüelas perniciosas. 

Agradeço a oportunidade que me foi proporcionada pelo 
Instituto Tancredo Neves para falar a este plenário composto 
por personalidades tão ilustres, tanto mais- importante pOr 
estar lado a lado a conferencistas tão eminentes. Permitam
me, antes de encerrar, reportar-me às considerações que fiz '· 
no inYcio desta exposição:-' Nossa privatização deve ser enca- ~ 
rada dentro do contexto do modelo capitalista, que Caberá· 
sobretudo ào Congresso decídir, em consonância com o senti
mento da sociedade brasileira. Impõe-se-nos insistir que há 
dois tipos bem distintos de capitalismos: o praticado pelos 
EUA, numa linha bem mais próxima do liberalismo puro 
e aquele desenvolvido pelo Japão e Europa, que se identificou 
por uma maior presença do Estado, dentro de uma visão 
estratégica. E, ao examinarmos a situação da moderna econo
mia americana com seus assustadores déficits, com seu galo
pante endividamento externo, com a. progressiva perda de 
competitividade do seu parque industrial e, principalmente, 
pelo seu crescente Gap social - somos levados ~ crer que 
o modelo vitorioso, que vai vigorar ito Século que se avizinha, 
será "aquele onde o planejamento,estratégico estatal, continua · 
a ser instrumento indispensável, na construção de uma socie

·dade, não apenas mais próspera, mas, sobretudo, com sua 
riqueza menos concentrada, mais bem distribuída. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simoh. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão" do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estamos vivendo uma fase da maior impor
tância na História deste País. 

Talvez muitos de nós e da própria sociedade brasileira 
não tenham se dado conta disso. Talvez muitos de nós estejam 
a imaginar que iSso quê ·aconteceu no Brasil, com o afasta
mento do_Presidente Fernando Collor e com a CPI que está 
aí, com as manchetes de jornais, rádios, televisão, revistás,
sejam acontecimentos que estejamos vivendo no _Brasil. -

A mim parece que temos a obrigação de sair da sala 
deste Parlamento, temos a obrigação de sair das ruas e dos 
contornos de nosso. País, para sentir o que-est:fã.contecerido 
pratican;tente no mundo inteiro. 

Depois dos aconteciment~s que terminaram na queda 
do Muro de Berlim, depois dos acontecimentos que estão 
mudando a economia e os debates da sociedade, o que senti
mos hoje, praticamente em todos os setores, é um grande 
debate no campo de vista da ética. Acontece iSso na Itália, 
aconteceu no Japão, na Inglaterra, no Congresso americanO; 
acontece issó, praticamente, nos Vários Setores da sociedade, 
onde estamos a debater, a discutir, a analisar e a tentar inter
pretar exatamente a hora e o momento que estamos vivendo. 

É claro que no Brasil esses fatos Chegam a posterior! 
É claro que às vezes sentiinos a reaçáo sem nos darmos conta! 
Mas a verdade é que temos que analisar e refletii o porquê 
desses fatos. 

Querer _imaginar, como alguns estão, que de_ repente o 
Brasil transformou-se num PaíS--de corrompidos, que o Con
gresso é corrupto, que a sociedade é corrupta, que os empre
sários são corruptos, e que não eram, parece-=me querer fugir 
da realidade. E claro que houve o exagero de exc_esso! É 
claro que um regime de exceção, sem liberdade de imprensa, 
a imprensa não podendo publicar os fatos que estão aconte
cendo e se repetindo, em nada podendo fiscalizar, com o 
477 proibindo o estudante de debater, de discutir, proibindo 
o professor de falar; com o 288 proibindo a vida sindical; 
com os jornais e revistas publicando páginas e páginas de 
receitas de doce e poesias, porque não podiam contar o que 
acontecia. É claro que isso estimulou a que essas questões 
acontecessem. 

Vemos o que está acontecendo no Orçamento .. Tenh<? 
sido convidado para falar por aí afora sobre isso. Acho que 
está tudo bem; belo trabalho o da imprensa, belo trabalho 
o do Congresso, belo trabalho o de todos para debater o 
que está acontecendo. Só que, às vezes;-para quem abre o 
jornal e lê a notícia, parece que os "anões" e o que está 
acontecendo foi responsabilidade da democracia. A demo
cracia, a liberdade, um presidente eleito, um congresso, depu
tados com o direito de apresentar emenda é que criaram o 
que está acontecendo. Enquanto o que está acont_eç~dQ foi 
criado, foi multiplicado, foi se escandalizando no regime da 
força quando os parlamentares não podiam apresentar uma 
emen'da, quando até para alterar os erros enviados na I'ubli
cação do Orçamento tinha que vir mensagem retificativa· por 
parte do Governo, como se a unanimidade do Congresso, 
da Câmara e do Senado rejeitassem a prbposla ofÇamentárial 
Havia um artigo na Emenda de 69 qUe dizia que o Presidente 
da República homologava a proposta que tinha enviado ao 
Congr~so Nacional. 

Mas se essas coisas estão acontecendo, é fácil de entender 
que devemos analisá-las. Volto a dizer que hâ um profundo 
debate no campo da ética neste País. V. Ex"' querem ver 
um exemplo singelo? V. Ex~ acham que alguem podia colocar 
na televisão, hoje, uma propaganda, como há sete, oito anos, 
que praticamente foi uma lavagem cerebral, tanto que se trans
formou num dístico popUlar repetido: "Faça como Gerson, 
leve vantagem em tudo ... Isso foi u_ma __ propaganda! Você 
tem que levar vantagem em tudo! E passou a ser conhecida 
no Brasil corno a "lei de Gerson", que temos que levar vanta
gem em tudo. 

Urna televisão pode fazer uma propaganda dessa hoje? 
Há clima para fazer um tipo de propaganda igual a esta hoje? 
Porque as coisas estão mudando. E que estamos alterando, 
modificando, e temos que ter a competência para mudar. 

Olha, meus amigos Senadores, chamo a atenção de V. 
Ex-1"l. Várias vezes vim a esta tribuna para dizer o seguinte: 
o povo nivela o Parlamento por baixo. É a única profissão 
que conheço, é o ún"ico trabalho que conheço que o cidadão 
é nivelado por baixo. Médico, conhecemos o bom, o ruim, 
o vigarista, o -gênio, e- cada -um tem- -o seu Valor. Jogador 
de futebol: existe o Pclé. que é ótimo;·o fulano, que é viole_nto; 
o beltfano, que é não sei o quê-_ Cada um tem o seu valor! 
Empresário: existe o empresário de desenvolvimento, o em~ 
presáriO integrado, o empresário que luta, o empresário ho~ 
nesto, o empresário desonesto- cada um tem o seu valor! 

A imprensa, o povo, a sociedade, todos nivelam a classe 
política por baixo! "Não, mas teve pianista que foi lá e votou 
no lugar do outro." ''Os parlamentares são pianistas." UMas 
existe parlamentar que na hora de votar. não está; esses parla
mentares não aparecem!" 

Chamo atenção para o seguinte fato: se nós éramos nivela
dos por baixo, quais eram as acusações que se faziam ao 
Congresso Nacional? "Ganham demais!" -o que acho uma 
injustiça; não. níe parece que o congressista ganha demais. 
"Têm apartamentos _e não pagam aluguel. Viajam demais 
pelo exterior. Não comparecem; o Congresso só funciona na 
terça .. na quarta e na quinta; não-há quorum." Essas eram 
as acusações que se faziam aos parlamentares e os nivelavam 
por baixo. 

Se nós não fizermos uma campanha de ética, uma campa~ 
nha de s_eriedade, de esclarecimento à sociedade, e se conti~ 
nuarmos sendo nivelad_os por baixo, é. fácil de s_e imaginar 
como é que irão nos nivelar depois dessa CPI, porque nos 
quase 500 anos de Brasil nunca se falou tão ma~ de político 
e nunca se debateu tanta coisa como se está debatendo ~gora. 

"Chegou lá um Senador! Ah, esse não ganhou 400 na 
loteria, mas parece que já ganhou 20 na loteria." Chega lá 
o fulano de tal: "Não, porque esse tem a fundação não sei 
o quê." Já imaginaram? Se já nos nivelavam por baixo antes, 
o_que acontecerá se nos nivelarem por baixo agora? 

Por isso, acredito que este momento que estamos vivendo 
é de uma seriedade maior do que possamos imaginar. Tenho 
dito que tivemos o Primeiro cápítulo, que foi o impeachiileril 
do Presidente._ O povo foi às ruas, o povo clamou, o povo 
protestou - os jovens de cara pintada. Mais de uma vez 
volto a esta tribuna para dizer: ·•Enganam-s~ aqueles que 
pensam que o pOvo foi à~iruas para pedir a sarda de Collor! 
Enganam-se aqueles que pensam que o povo foi às ruas para 
pedir que o Itamar assumisse a Presidência! Enganam-se aque
les que pensam que o povo foi às ruas para bater palmas 
para o Congresso! O povo foi para as ruas porque está cheio 
e quer mudanças profundas no campo da ética!" 
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Isso eu dizia, aqui, desta tribuna. na épo~ dã. c:Pi do 
· Collor. E o comportamento deste Congresso foi excepcional. 
Votaram 79:76 disseram "sim", nenhuma abstenção, e 3 disse
ram "não". Esse foi o resultado da votação; quase unanimi
dade. Esses 3 que votaram "não" merecem respeito, porque 
foram aquelas pessoas que ficaram contra o impeachment des
de o início e achavam- que, por uma questãO de respeito, 
deveriam manter sua posição até o fínal. 

Sr. Presidente, continuando no assunto, falarei agora so
bre um outro aspecto da questão. 

O Supremo, no dia 8, decide o recurso do Sr. Collor 
com relação à decisão do Senado. 

Penso que todos os companheiros tém ido a debates per
manentemente, em rádio, jornal e televisão- eu tenho ido. 
Outro dia fui ao Programa Roda Viva e, quando este se encer
rou, a sua direção, que é de uma gentileza imensa; entre
gou-me cêrca de 400 perguntas que os telespectadores haviam 
enviado. E é interessante porque agora eles enviam não apenas 
pelo telefone, mas também pelo fax. E eram p'erguntas feitas 
e redigidas, e no fax está o próprio pensamento, pensamento 
total do cidadão que o está remetendo. As 400 perguntas 
eram contra o Congresso Nacional; as 400 perguntas eram 
contra a classe política. Antigamente, quando íamos nesses· 
debates, as perguntas que recebíamos, de acusação ftOS políti-_ 
cos, diziam que havia honrosas exceções. Mas nas perguntas 
que me foram entregues não existiã--exceção. Havia, pratica
mente, uma unanimidade. 
· E uma das questões em que acusavam a nós, Parlamento, 
perguntava por que fizemos a CPI do Sr. Collor, e até agora 
não aconteceu nada para o Collor, nem para o PC e nem 
para ninguém? Então, nós éramos os responsáveis. E gastei 
muito tempo tentando explicar, inclusive para os jornalistas. 
Esclareci que naquela CPI o procedimento do Congresso Na
'cional teve nota 10; ele fez o que podia fazer. O máximo 
que poderíamos fazer era declarar o impeachment d~?. ~r_e~i.
dente, e nós o fizemos. O máximo que poderíamos_ fazer era 
uma série de levantamentos de provas, envolvendo pessoas 
como o Sr. PC, e nós o fizemos. E entregamos a questão 
para a Justiça. Não cabe a ~ós levar adiante,_porque nem 
o Congresso Nacional e nem CPI alguma podem prender al
guém ou pode processar alguém. Mas, perante a opinião públi
ca, não é o Supremo, não é o Tribunal, não é ninguém; é 
o Congresso Nacional. 

Essa é um·a das questões que vamos ter de analisar, por
que não culpo o Supremo; culpo a nossa legislação .. Temos 
a obrigação de analisar a nossa legislação, a,gora, q_!lando {ar-
mos reformar a Constituição. -

Temos ·que dizer o que nós queremos e devemos ter a 
coragem de fazer. O que nós queremos com relação à ética, 
à dignidade e àquilo que hoje no Brasil se_ chama de impu
nidade. 

O SupremO vai decidir no dia 8, e é claro que nós teirios 
por esse Tribunal o maior respeito, admiração, e ~cataremos 
~sua decisão, como não poderia de~xar de ser, seJa ela qual 
for. 

É claro que o Supremo sabe que, co~ todo ~:Úr;it~, ~om 
toda autonomia e com todo respeito, irá decidir so-bre Uma 
decisão desta Casa, presidida então, em todos os trabalhos 
das sessões de julgamento, pelo Presidente do Supremo, tendo 
sido o resultado de 76 a 3. · · 

É claro que o grande debate, a grande discussão, origi
nou-se da renúncia do Presidente da República, no meio da 
sessão de julgamento; e a defesa dele se ~nstituiu nO fato 

de que, tendo renunciado, deveria se encerrar o julgamento, 
não havendo mais nada a se fazer. 

Com todo respeito, discordo em relação a isso. Volto 
a dizer aqui o que disse naquela sessão·: ·ele poderia ter- àmun
ciado - aliás, os seus advogados insi~_tí!ain muito em que 
ele o fizesse ·:...... ao longo de toda a- CPI, e ele teve várias 
oportunidades para fazê-lo; ele poderia tê-lo feito no desenvol
vimento das atividades da CPI- e foi longo o período. 

No entanto, ele o fez no meio do julgamento, em plena 
se--:Ssão, onde nós-nos transformamos num Tribunal, que estava 
reunido; falou a acusação; falou a defesa, falaram as testemu
nhas, e o Tribunal votaría ... 

Parece-me claro, com todo respeito aos juristas - eu 
não o sou-, que a renúncia no curso do processo, em pleno 
julgamento, não impede o procedimento até o final do julga-
mento. ---

Temos aqui um exemplo muitCt'Sin-gelo, _é só abrir a legisla
ção: Se um agente da administração- pública está indiciado 
num inquérito, ele nem sequer pode se exonerar do cargo 
antes da decisão final - porque seria muito fácil para ele. 
Vejam o princípio da analogia: qualquer funcionário público 
que está sendo processado não pode se exonerar no decurso 
do processo, porque se assím o fizesse ele estaria fugindo 
exatamente a que se busque a verdade naquele processo; ele 
tem. __ _que esperar a decisão _final, podendo se exonerar após. 
Trata-se da Lei n9 8.112 dos Servidores Públicos. No meu 
entendimento, o Presidente também não pode! Mas será que 
alguém tem algu~a dúvida? É um direito 4e1e. _ _ __ --_ 

O_ que o Presidente Collor intentou? Quando ele perce
beu, sentiu, reparou, conheceu os votos- até a última hora 
ele esperou que os votos fossem ~ seu favor; não eram -;, 
aí ele raciocinou: O mandato está perdido, vou tentar salvar 
os direitos Políticos. IsSo se toinou evidente! Na minha opi
nião, com todo respeito ao jUrista - já está se preparando 
para apartear, o nobre Senador Josaphat Marinho-. as duas 
penas são autónomas e cumulativas: a perda do cargo e a 
inabilitação para o exercício de outra função. 

-Diz o art. 52, item XIV, parágrafo único, da Constituição 
Federal: 

"Nos casos previstos nos incisos I e ll, funcionará 
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limi
tando-se a condenação, que somente será proferida 
por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda 
do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exer
cfcio de função pública, sem prejuízo das demais_san
ções judiciais cabíveis." 

O processo está -em andamento. E questiona-se~ "mas 
ele já renunciOu! Há duas punições: a perda do cargo e oito 
anos de inabilitação para o exercício de função pública. Se 
já renunciou, não pode perder o cargo, logo, não pode sofrer 
a pena de inabilitação para o exercício de função pública 
por oito anos~•. 

Volto a repetir, na miilh3. oPinião, as penas são áutôno
-mase cumUlativas, porque, caso contrário, seria fantásticO 
nós, de repente, favorecermo~ de uma maneira tão ampla, 
geral e irrestrita, a figura de um cidadão. 

Foi tranqüilo, ele fez um enorme negócio: renunciou~ 
Poderia ter renunciado no dia anterior. 

O espírito da lei, o conteúdo ético_da lei também deve 
ser analisado. A perda de cargo com inabilitação para o exer
cício público poderia ser analisada no campo de vista da ética 
-se tivesse renunciado 10, 15, 20 dias antes, um mês ~tes 
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ou 24 horas antes. Entretanto, ele renuncioU nó final da ses~ão 
de julgamento quando praticamente a núiioria :do:s pai-lã:ri:tC:n
tares já havia aberto o seu voto e foi _surpreendida com Sua · 
renúncia. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho-Não pretendo entrar na análise 
dessa matéria que por nós já foi julgada e sobretudo por 
se encontrar o processo, no momento, sujeito a· uma_decísão 
do Supremo Tribunal Federal. Mas como, na sessão de julga
mento, nesta Casa, meu voto, na preliminar, foi pela lriipós-si~ 
bilidade de prosseguir o julgamento _em face da renúnCia do 
Presidente da República, quero apenas fazer uma_ observação. 
V. Ex~ sustenta que o Presidente da República. -ãquela altura 
do processo, já não podia renunciar. Se nã_o_ podia fazê-lo. 
o COngresso não poderia aceitar a renúncia: _Mas o Congr~sso 
aceitou, sem discutir. E tirou todas ·as conseqUênciaS da renún:. 
cia, tudJ, numa só manhã. Aceitou a reriúrii::ia; convoe_o-u 
o Vice-Presidente, e deu-lhe posse na Presidência. Então, 
o Congresso legitimou o ato de r_em~ncia. 

O SR. PEDRO SIMON - A posse na Presidência, eu 
creio que nã_o_. 

O Sr. Josaphat Marinho- Como? 

O SR. PEDRO SIMON- A posse na~Presidência me 
parece que não. 

O Sr. josaphat Marinho- Ah, sim! 

O SR. PEDRO SIMON - A posse na Presidência foi 
depois de termos votado o impeachment. 

O Sr. Josapbat Marinho- A renúncia foi- apresentada 
neste plenário; a sessão do Tribunal PQlítiçQ fqi suspensa; 
o ato de renúncia foi levado ao Congresso Nacional! e o Con
gresso aceitou a renúncia e, de imediato.. _na meSma manhã, 
ele deu posse. Quando nós nos reunimos aqui, para deliberar. 
conclusivamente, o Sr. Itamar Franco era P.residente d~ Rep':Í_-. 
blica. 

O SR. PEDRO SIMON- Não, me perdoe V. Ex• .. 

O Sr. Josaphat Marinho- Ah, exatamente! V. Ex~-pode 
consultar os documentos parlamentares. 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo o respeito, eu lhe 
garanto que não. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ pode consultar os 
documentos parlamentares. 

O SR. PEDRO SIMON --Com todo o respeito ... 

O Sr. Josapbat Marinho - Foi tudo numa só manhã. 
Mas o pormenor é até desnecessário. O problema é que a 
renúncia foi aceita e, no-momento em que foi aceita~'-cessou 
a competência do Senado como Tribunal Político para j~lgá
lo. Mas eu só quero fazer-lhe essa ponderação para sustentar 
a tese_ que defendi naquela oportunidade, porque já agora 
acredito que o Supremo Tribunal Federal é quem soberana
mente dirá qual o direito a aplicar. 

O SR. PEDRO SIMON- Garanto que V. Ex' se equi-
voco_u. - -

O Sr. Josaphat Marinho- Não me equivoquei. V. Ex~ 
pode consultar os Anais porque o fato ócorieu: exatairierite 
assim. 

O SR. J>EORO SIMON- Tenho certeza de que V. EX' 
se equivocou;otanto qtfe, feita a renúncia, sUspendeu-se a 
reu-ri13:0~ reurriu-se o CongressO e- depois voltamos para cá. 
AgOra, o Vice-Presiderite não asSüiniu. Tanto não assumiu 
que sequer o fez depois de já termos votado aqui no Senado. 
O Dr. Itamar- permita-me que exponha- queria inclusive 
assumir na segunda-feíra. Tivemos que fazer com que o PresF
dente do Supremo se reunisse conosco no Gabinete do Senado 
para mostrar ao Presidente Itamar que Sua Excelência não 
poderia esperar até segunda-feira. Mesmo assim, Sua EXce
Jêii"ciâ ganhou tempo: a sessão de impeachment se realizou 
il"a ·quâ.rta-feira e Sua EXcelência só assumiu na sexta-feira 
peJa manhã. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sim, mas note V. Ex• que 
o fato, se porventura ocorreu_esse equívoco do Vice~P.resi
dente só ter assumido no dia seguinte, não altera em nada 
a questão jurídica, porque o Cong"reSso aceitou na mesma 
manhã da renúncia. Este é que é o ponto fundamental! No 
molnento em que aceitou, legitimou a renúncia ... 

O SR. PEDRO SIMON- Tanto foi assim ... 

O Sr. Josaphat Marinho ... e V. Ex~ sustenta que ele 
já não podia renunciar. 

O SR. PEDRO SIMON -Tanto foí assim ... 

O Sr, Josaphat Marinho - Mas não insista V. Ex• no 
pormenor, a-·tese de V. Ex~ deve assentar no outro ponto. 
O Congresso aceitou imediatamente a renúncia? 

~ O SR. PEDRO SIMON -V. Ex• .. 

O Sr. Josaphat Marinho-O Congresso aceitou imediata
mente a renúncia? 

O SR. PEDRO SIMON- Y. Ex• hoje ... 

O Sr. Josaphat Marinho- O _Congresso aceitou imediata-
mente a renúncia, meu nobre Colega? · 

O SR. PEDRO SIMON -Eu posso falar? 

O Sr. Josaphat Marinho- Confirme_ ou riegue: o Con
gresso aceitou .imediatamente a renúncia? Se aceitoU, legiti
mou e é fora de dúvida que aceitou. 

O SR. PEDRO SIMON - Posso falar agora? V. Ex• 
-pe-rmite? - -

O Sr. Josaphat Marinho - A palavra é de V. EX' por 
todos os títulos. 

O SR: PEDRO SIMON -Muito obrigado. 
Aliás, fol uma sessão histórica aquela. Eu vivi, Deus 

. me permitiu, dois acOntecimentos dessa natureza. O primeiro 
foi na doença do Dr. Tancredo, quando o Dornelles veio 
nos comunicar que a cirurgia seria imediata e que não havia 
n~nhuma chance de levá-lo para São Paulo, muito menos 
dele assumir; aí se virou todo mundo indagando: "Quem assu
meT' E o Sr. Ulysses, imediatamente. se virou para o Dr. 
Sarney e disse: "Você que assume, que é o Vice-Presidente 
!. " E o Sarney respondeu: "Não, quem assume é o senhor, 
Dr. Ulysses, porque o senhor é o Presidente da Câmara!." 

· E ficamos naquela discussão ... Longa discussão. Achei até 
fantásticQ_ porque todas as histórias que eu conhecia era de 
golpe, de derrubar Presidente, derrubar Vice, para assumir. 

---0 se-gundo acOntie:címento se deu no Gabin_ete do Pres~- _~ 
dente do Senado. na presença do Ministro Sydney Sanches 
e- do Senador Mauro Benevides quando estávamos todos lá 
insistindo para que o Itamar assu~ísse ime?íatamente, -~ ele 
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insistia para que fosse na segunda-feiia, OepÓis de um longÕ 
esforço, ele concordou que fosse não na quinta-f~ira, f!13S 

na sexta-feira. O Senador Darcy Ribeiro? que estava con;ugo, 
disse-assim: "É fantástico! Em 1964, o Jango estava em Porto 
Alegre, o Congresso quis dec;retar a vacâ.m;:ia -~o ca-rgo-, _e 
não nos deram duas horas. Se nos tivessem dado duas horas, 
o avião teria chegado, e o Ja-rlgo estaria, em Brasília. Agora 
o Presidente da República quer quatro dias para assumir". 

Na minha opinião, as penas são cumulativas. São duas 
penas: uma é a perda do mandato e a qutra é a suspensão 
dos direitos políticos. Este é o espíríto claro da lei: suspensão 
do mandato por dois terços dos votos e perda do cargo com 
inabilitação por 8 anos para cargo poijti~o. Essa ~~ã punição. 
O exMPresidente quis fugir da pena de 8 anos, renunciando 
na última hora. A mim me parece que- a decisão do Senado 
foi correta- foi uma decisão tomada por 76 a 3! 

sr. PreSidente; o povo brasileiro, que está aco~panhando 
todo esse processo, não entende por que o PC andou prá 
lá e prá cá e não foi preso. Por que qualquer ladrão de galinha 
acaba na cadeia, e o Sr. PC foi, veio, andou, terminou indo 
embora e não foi preso? 

A impunidade é a grande responsável por tudo isso que 
está af. O fato de essas coisas acontecerem sem nenhuma 
puni~ão é qU"C-dá ensejO a esse comportamento aétiCO-e amo
ral. E o que ocorre numa família, Sr. Presidente. Não adianta 
o--p-ai dizer ao seu filho como deve agir, ele tem que dar 
o exemplo. Um pai boémio, ébrio, q_ue chega em casa de 
madrugada; um pai farrista, jogador, não pode dar lição de 
ética, de moral, de seriedade para o filho. Não adianta ele 
dizer que o filho teJ:Tl que chegar cedo c:m casa ou. que o 
filhO não pode fumar. Ele não tem autoridade para Isso. É 
o que sempre se diz: as palavras comovem, mas os exempl~s 
é que arrastam. Não é só a licenciosidade das novelas br_as1M 
leiras que causa isso: basicamente é ver que os grandes del~tos 
são cometidos pelos mais responsáveis, sem que estes seJam 
punidos. A impunidade é a grande responsável pelo gue está 
acontecendo neste País. 

Claro que a decisão é do SupremO Tribunal Federal -
tem razão o Senador Josaphat Marinho --e a ela nos curva
mos. Mas eu me atrevo ªdizer: só faltava o Sr. PC-ficar 
Ii~~e para gozar o seu capital lá fofa. Infelizmente, esta é 
a nossa realidade. Na política, diz-se que o último in!m~go 
é o último. 

O Sr. Marco -Madei- O pior ininiigo é o líltimo. 

O SR. PEDRO SIMON - O pior inimigq é o último. 
Agradeço ao nobre Senador Marco Maciel1 __ que ·me corrige, 
não por experiência,-porque sei que S. Ex~ não tem i_nimigos~ 
mas por ouvir dizer. , _ . 

No Brasil, qual tem sido a tradição? Eu me atrevo a 
dizer - não sei se V. Ex~ vão concordar comigo - que 
o PC já está quase caindo no. esquecimento. O homem do 
momento é o Sr. João Alves, e a bola da vez é deputadq 
e senador. Tem gente que já está dizendo: "A Casa da Dinda 
gastou tanto, mas o João Alves gastou tanto e ·ma_i~ não sei 
o quê.'' Só faltava, Sr. Presidente, no di~ 3 de outu~ro do 
ano que vem, termos, como nosso colega nesta Casa, o Sr. 
Collor, sem que ele tenha sido julgado. Até concordo, se 
se disser que foi tudo uma injustiça, q'-!~ ~q~ela CPI, à_gual 
pertenci, foi uma mentiia, que se absolva o Sr. Collor. Então, 
o Supremo absolveria o Sr. Collor. Se aquela CPI era falsa, 
se aqueles números não eram verdadeiros, se aqueles parla
mentares se equivoe:ãram- pode ser- então, que se absolva 

o Sr. Collor+ Tempo para isso, Sr. Presidente, já houve
já se foi um ano. Mas restabelecer os direitos pó líticos do 
Sr. Collor, sem que ele tenha sido julgado, absolvido ou conde
nado, e ele vir para o Congresso Nacional com babeas corpus 
dado pelo Supremo Tribunal Federal, não sei, no campo da 
ética, na ho~a que estamos vivendo, qual seria o resultado 
de uma ação como esta. Juro que não sei. Para mim, ele 
se elege coma maior tranqüilidade, Sr. Presidente, com o~ 
mesmos votos daqueies que votaram naquele rinoceronte,
como era mesmo o nome dele?- para_~~reador, na.cidade 
de_ São Paulo. E foi uma votação recorde- sto não me sur
preenderia. 

Volto ao que eu dizia antes, Sr. Presidente. Estamos 
viVéido o segundo capítulo: o capítulo referente a este Con
gress_o. Tam6ém aqui, muita gente não está se dando conta 
de que a ética está funcionando. Pela primeira vez nã história 
do mundo, um Congresso afasta um P.r:esidente por corrupção, 
pªcífica e dc;Jnoci-aticamente, pelo voto. Um fato inédito! Ago
ra, este mesmo CongressO, pela primeira vez, está se aii.fopú
nindo, está se autogerindo, está se auto-analisando. Já disse 
nesta tribuna e repito: é a primeira veZ qUe, num regime 
presidencialista, um Congresso se autopune. Na Itália, quem 
está agindo é o Poder Judiciário; no Japão, quem tirOu o 
Primeiro~ Ministro e o colocou na cadeia foi o Poder Judiciário; 
na Inglaterra, quem tirou ministro e colocou na cadeia foi 
o Poder Judiciário. Mas, no regime_presidencfalista, é a primei
fã~Vez que· um Congresso·se autopune, se autofis.caliza, se 
auto-analisa. 

Ê o segundo capítulo da ética. Nã~ é pOrque ~s delitos 
agora são mais graves do que eram. Nao pens~ a Imprensa 
que o que está acontecendo agora !lunca aconteceu ante_s. 
Na nossa História, já aconteceu, por exemplo, aque~a questao 
das obras faraónicas, sobre as quaís eu não gostana de falar 
aqui mas que todo mundo conhece. É que a hora que estamos 
vive~do é diferente. A sociedade está mudando o seu comporM 
tamento ético e está a cobrar mudanças de todos nós. E o 
Congresso está fazendo a sua parte. O Presidente Jarbas PassaM 
rinho o Vice-Presidente Odacir Klein, o Relator Roberto 
Magalhães, Os membros da CPI - eu integro ~ CP! e_ digo 
com toda a sinceridade - es_tão agmdo com a maiOr dxgmdade 
e honorabilidade. Não sinto ali desejo de atingir ninguém 
nem de esconder ninguém. 

. Que me perd~em - esto~ m~din~o as palav_ras -: os 
meus frmãos do Poder Judiciário e nieus colegas Congresststas 
- nós que fizemos as leis_- mas, com essas duas CPI, a 

--ao COIJor e a do Orçamento, ficou provado que, quando 
se quer punír,·-se pune. Vamos nos b_asear nesses d_?is exem
plos. Se_ reunimos condições para afastar um prestdente, se 
reunimos condições para afastar deputado e senador por cor
rupção, por que nós, CongressQ,_ Poder Judiciário e Poder 
ExecutivQnão podemos nos sentar à mesa e estudar uma 
forma de se punír os responsáveis, para que nossos problemas 
não se transformem em escândalo internacional.? Se acabar
mos com a-impunidade, de forma que haja a certeza de que, 
se houver o delito, haverá punição-, não-·será: mais preciso 
se chegar aõ- escândalo a que chegou o ~aso d? Dr._ Collo~ 
para tii"á-lo da Presidência; não será mais prectso se chegar 
ao escândalo a que chegou o casQ dos ''anões do Orçamento" 
para fazer o que ~s_!am~s fazendo._ ~. ~ 

Volto a repetir: meu amigo Presidente do Supremo, ho
-mem íntegro, competente, honesto; meus ilustres Ministros 
do Supremo; meus ilustres Senadores e Deputados- porq~e 
fomos nós que fizemos as leis e, portanto, somos responsáveis: 
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se ternos legislação e soubemos usá~la para afastar um presi
dente da República por corrupção - que é o máximo -
então, podemos enfrentar essa questão do espírito de corpo
ração e afastar deputado e_ senador por corrupção; podemos 
encontrar uma forma, um regime, um método que acabe com 
a impunidade para pessoas não tão importa,ntes quanto o presi
dente da República, deputado e senador. E uma grande expe
riêrtcial 

Sr. Presidente, se quisermos fazer a revolução ética que 
estamos buscando, com todo o _r_espeito a tudo que se quer 
buscar-e é normal isto- devemos abrir um tercei ró capítulo 
que se chama o corruptor. Temos que ter coragem de entrar 
nessa terceira etapa. 

Pensava eu: "O_ ma_is_ difíciL foi afastar o Presidente da 
República". Estou vendo, agora, que o mais difícil é afastar 
deputado e senador, porque são nossos irmãos; estamo$ cor
tando na nossa própria carne·: Mas alguém já me disse que 
o mais difícil é o terceiro capítulo: o corruptor. Dizem alguns 
que, conforme for, de repente o assuntO sairá das manchetes. 
E já me deram um exemplo: há uma CPI muito importante 
presidida pelo Sr. Ronan Tito que trata da sonegação fiscal 
e que fez um estudo profundo e sério provando que a sone
gação no País é de 50%. Pois bem: essa matéria praticamente 
não consegue uma vírgula de notícia,_que_mo~tre q~eos pro
blemas existem e estão sendo apurados. Há quem diga que, 
quaQ.do se punirem deputados e senadores e en_t.rar na _fase 
do corruptor - talvez pessoas importantes e ilustres - o 
assunto vai desaparecer e, aos poucos, vai morrer. Assim. 
praticamente nada poderia acontecer. . _ 

Acredito, Sr. Presidente, que os políticos, em sua maio
ria, são homens de bem. Acho uma crueldade quererem nos 
atingir porque fulano ou beltrano fez isso ou_ aquilo. A maioiia 
dos políticos é de homens íntegros, corretos, decentes; são 
homens que levam a vida inteira se dedicando a uma causa. 
Da mesma forma, Sr. Presidente, seria uma injustiça imagi
narmos que a maioria dos funcionáríoS públicos não são pes
soas de bem; ou que a maioria dos empresários não sejam 
pessoas de bem. Conheço-os desde a época em que fui gover
nador, ministro, e ainda os tenho encontrado hoje, ainda 
que ocasionalmente, na Liderança do Governo_. Os __ empre
sários cOm- q-ue-m cOnverso, na slia riiaiótiã~ -sãõ homens de 
bem, honestos, sérios. 

A CPI do Corruptor, que seria a terceira fase, não teria 
corno objetivo buscar quem quer que fosse, mas cortar os 
vínculos. Quando entrei com projeto de lei para alterar a 
questão das viagens ao exterior. eu disse _que não estava preo
cupado com quem viajou, mas com a forma com que se viajará 
daqui para o futuro. Da mesma maneira, quando eritrei com 
projeto de lei para terminar ·com os "an-õeS da Comissão do 
Orçamento", pois eu propunha o chamado Orçamento partici
pativo, eu diiia qUe ilão estãva preocupadCicõnfo que fizeram. 
mas com o que não se fará mais. --

E volto a esta tribuna para dizer, Sr. Presidente, que, 
quando falo em Comissão do .Corruptor, a mim b que menos 
importa é pegar alguém; é o método, a fórmula que se deve 
eliminar. Se digo que a maioria dos_e-mpresários é honesta 
é porque conheço muito empresário que teve de dar dinheiro 
para participar de esquema, porque, se não desse, não apare
ceria, não sobreviveria. É uma roda-viva que não se sabe 
onde começou: se foi o empi"esário que cOrrompeu o fu-nCio
nário público, ou se foi o funcionário público que cõtrompeu 
o político, ou se foi o político que corrompeu o empresário. 
Temos que parar essa roda-viva, Sr. Presidente; temos que 
.cortar esses vínculos; temos que racic:malizar e _norma~_zar_ o 

processo de tal forma que a exceção seja a corrupÇ-ão, e que 
esta seja punida. Então, busco a terceira CPI, que é a do 
corruptor, para que possamos fechar_ o processo de análise 
e buscar as fórmulas de se evitar que essas coisas se repitam. 

Com o maior respeito, penso que se pode criar tantas 
CPls quanto se queira; em nível interno, acho que isso é 
absolutamente normal. Mas, se me perguntarem qual o cami
nho a ser seguido para se fazer uma revolução no campo 
da moral e da é_tica na sociedade brasileira, parece-me que 
a universalidade das decisões deve continuar. O que quero 
dizer com universalidade? Quero. dizer_ que foi a unanimidade 
do Congresso Nacional que foi buscar a verdade na questão 
do impeachment. Ninguém estava aqui querendo condenar 
o ex-Presidente Collor ou absol_vê-lo: es_távamos bllSCZ~,ndo 
a verdade. Agora, na CPI do Orçamento, estamos, na univer
salidade, buscando a verdade. Não vejo um deputado ou sena
dor que_ queira condenar ou absolver quem quer que seja: 
há uma unanimidade. 

Na terceira CPI, a do corruptor, penso que deve ocorrer 
o mesi:no. A universalidade deve terminar com as amarras 
e cortar esse processo, para que haja, realmente, o sistema 
da responsabilidade com credibilidade. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite intervir 
de novo? 

O SR- PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 
O Sr. Josaphat MarinhO- Nobre Senador, já que ambos 

fizemos referêncía a [a_to histórico, é para lhe confirmar a 
observação que havia feito. Não houve equívoco de minha 
parte quanto ao problema de data. Às 11h30min do dia 29 
de dezembro, ocorreu sessão conjunta destinada a dar conhe
cimento ao Congresso Nacional do pedido de renúncia do 
Presidente afastado, Sr. Fernando Affonso Collor de Mello. 
A sessão se encerrou às llh50min. As 12h30min, houve sessão 
conjunta destinada a dar posse, no mesmo dia 29, ão Sr. 

- Itamar Augusto Cautiero Franco, como Presidente da Repú
blica. Essa sessão terminou às 13h12min -são as notas que 
tenho. O equívoco que houve da parte de V. Ex\ que era 
natural com o decurso do tempo, decorreu de uma discussão 
que se verificoú quando do afastamento do Presidente. Quan
do se deu o afastamento do Presidente, abriu-se um debate 
sobre a conveniência de prorrogar pOr alguns dias a posse 
do Vice, na tentativa de certa conciliação, que não se deu. 
E, então, houve manifestações de parte do Congresso rio sen
tido de que essa posse deveria ser feita com presteza, como 
ocorreu. DesculpeMrne V. Ex• tê-lo interrompido. 

O SR- PEDRO SIMON - E lhe dou inteira razão. Na 
verdade, a análise que eu es_tava faze"ndo referia-se ao período 
e_m que ele tomou posse na Presidência. Depoís, ele já estava 
no exercício da Presidência quando houve a de_cisão a que 
V. Ex~ se refere. 

Sr. Presidente, será que vamos ou não nos dar conta 
de que as coisas estão _ _m_udandQ? Será que nós - a classe 
política brasileira - vamos_ assistir aS_ coisas acontecerem e 
não vamOs nos compenetrar da responsabilidade que temos 
para com essas coisas? 

Ora, Sr. Presídente, será que vamos ficar nas qllestões 
pessoais? "Não, porque é o PMDB -o PMDB vaí sair mal 
nesse processo, porque o PMDB tem fulano e tem beltrano." 
"Não, porque é o PT -o PT vai saii" muitO- bem nesse pro
cesso. Temos que bater no PT, porque, se não batermos no 
PT, o Lula cresce demais.':.~_'Q PSDB está-Sa:irtdo bem no 
pro~sso porque não terri" ninguém do PSDB ... " Será que 
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é isto que estamos discutindo agora? Será que a clàsse política 
não tem a visão e a grandeza para en~nder que é muito 
mais sério do que isto? 

O que pode aconteCer, Sr. Presidente, é ficarmos à mar~ 
gem do caminho. Nós estamos Vive-ndo um movimento de 
revolução ética nos costumes da soCiedade brasileira, e disso 
não tenho nenhuma dúvida. O Parlamento brasileiro não vai 
voltar a ser o mesmo, Sr. Presidente- o Parlamento brasileiro 
não vai voltar a ser o mesmo! Ganhe quem ganhar a PresiR 
dencia da :República, não teremos mais nem PC e nem Collor 
na Presidência da República, fazendo o que fizeram:_A socieR 
dade vai ter uma nova partiêipãÇ-ãó, vai ier mais- presença 
e ação. Entendo que temos a obrigação __ de colaboplr para 
que isso ocorra, nós Senadores, não interessa o partido, o 
grupo, o nosso candidato à Presidência da República. 

Creio que o episódio ''Presidente da República'' é muito 
importante, mas, neste momento, há um fato muito mais im
portante que o futuro Presidente da República: o destino 
do caminho da nacionalidade. Isso de jogar tudo ou nada 
na Presidência da República ... , nós já estamos cansados de 
jogar tudo ou nada na Presidência da República e terminar 
nessa mesma bobagem. Ocorreu com o Dr. Getúlio Vargas: 
tudo ou nada, c o Dr. Getúlio Vargas ganhou _e terminou 
suicidando-se. O Juscelino Kubitschek foi alé um bom Presi
dente, diga-se de passagem, mas jogou tudo ou nada, e o 
Brasil está por af, Sr. Presidente. C) Jànio Quadros era um 
milagre fantástico, a revolução fantástica que ia salvar tudo, 
e sete meses depois havia renunciado. Os militares vieram 
para fazer um movimento de redenção da ética, da moral 
e da dignidade -o milagre brasileiro-,- e deu no __ que deu. 
Imaginávamos que o Dr. Tancredo Neves iria realizar tudo 
aquilo com que sonhávamos._ Era Deus que tinha traçado 
o destino do Dr. Tancredo Neves, e ele morreu antes de 
assumir a Presidência. 

A Nação levantou-se, empolgou-se-·cõitl. aquele jovem 
de menos de 40 anos de idade que mostrava o que iria fazer 
no campo da ética e da moral. E deu no que deu. 

Não me parece que tenhamos que depositar tudo nas 
mãos do Presidente, e _sou daqueles que não jogo o meu 
destino por alguém, porque vai ser ó João, o Manoel, o Antó
nio o Presidente. Se não começarmos a mudarmos o método 
da ética, da moral, da dignidade, da seriedade, seja quem 
for o eleito, não será ele quem salvará este País. . 

Há alguém neste Congresso que pode atirar a primeira 
pedra e dizer que não é responsável pelo o_ que aco_nteceu 
na Comissão de Orçamento, ainda que seja como nós que 
optamos pela omissão? Ofefeceram~me_ a Presidência da Co- _ 
missão- de Orçaniento. Cheguei aqui e Vieram em ifupo dizer
me que eu deveria ser o Presidente da Comissão de Orça
mento. Pelo que eu Sabia, não somente não ;aceitei a Presi
dência como também ser membro daquela ~omiss~o; e _nem 
passava por perto. Será que foi certa a minha atitude? Será 
que a atitude dos parlamentares que se omitiram, mas que 
ouviram falar foi correta? Quem rião oúviu falar? PensQ que 
está na hora de entendermos que temos de começar a mudar, 
Sr. Presidente; temos de colaborar para que as coisas comecem 
a mudar, porque vão mudar. 

Só gostaria que todos estivéssemOs de volta, aqui, depois 
das próximas eleições. Excetuando-se alguns como eu, o Sena
dor Josaphat, já não digo o meu amigo Senadõf Amin porque 
sinto em seu sangue que S. Ex~ é candidato a Presidente 
ou a Governador de Santa-catarina, mas a·riJaiorià é candi
dato, e, como candidato, é absolutamente natural que esteja 
preocupada com sua própria campanha. É claro que tem candí-

dato a Governador do Rio Grande do Sul, candidato à Presi
dência da República; vamos nos identificar com essas candida
turas e lutar por elas. É claro que isso vai acontecer e é 
evidente que isso é iiriportante. Mas existem ocasiões ou existe 
o momento onde isso não é apenas o essencial, o fundamental. 

Há um campo fantástico, imenso, onde nós todos pensa
mos iguais. Eu penso igual ao Senador Esperidião Amin, 
penso igual ao PT, penso igual ao Senador Josaphat Marinho, 
penso igual ao PMDB, penso igual ao Governador António 
Carlos Magalhães, penso igual a muitos, igual ao Governador 
Leonel_B_rizola. Existe lllp. __ mundo de coisas em que nós somos 
iguais. Desgraçadamente. neste País, nos vivemos nos divi
dindo em torno das peque·nas coisas sobre as quais divergimos 

· e não nos preocupamos tom a imensidão de coisas com as 
quais nos identi_fiça_rnos, pontos a respeito dos quais pensamos 
igual. 

Nós não queremos resolver o problema de 32 milhões 
de brasileiros que passam fome? E o que nós fiZemos para 
isso? Nada. Eu não faço, o fulano não faz. Nós não fizemos 
nada, e quanta coisa há para ser feita! 

Ora, Sr. Presidente, se fosse candidato à Presidente da 
República ou se tivesse liderança no meu partido - e não 
tenho nenhuma - estaria ... 

O Sr. Esperidião Amin - Por que não? 

O SR. PEDRO SIMON- ... preÓcupado ,;rn_ o ~eguinte 
-dirijo-me ao meu amigo Esperidíão AmiÍl, _estou falando 
de coração - : Bom. o meu_ candidato tem condições de 
ganhar? Tem. E, se é assim, tenho que preocupar-me em 
criar condições para que ele faça um bom govçmo. O que 
é melhor para que o meu candidato faça um bom go".:erno? · 
Que a situação no ano qiiem vem seja de desespero? Que 
haja implosão do orçamento, da saúde, da Prevjdência, que 
ocorra o défici( total, ou que seja um ano de semeadura, 
de racionalização, e que, no ano seguinte, quando entrar o 
meu governo, ele não tenha de perder um ou dois anos para 
colocar em ordem a casa? 

Não é melhor para o meu candidato que o ano que vem 
seja ó ano dã. racionalização da vida orçamentária, da raciona
lização da tributação. da racionalização da máquina adminis
trãtiva, da racionalização do combate ao déficit público_? Mas 
não seria melhor assim? 

Juro que ~e eu fosse ~ndid~to à Preside.nte da República 
isso seria a .melhor coisa que poderia acontecer a mim. Mas 
poderiam dizer-me que se fiz~sse isso o prestígio do Itamar 
cresceri_a muito e, aí, ele não-iria-me apoiar, apoiaria o outro 
candidato. 

Observem V. Ex~ que já não falt3 mais d-e um àl:to Para 
o término do atual governo. Reparem V. Ex(l'õ que daqui a 
um ano, a essa altura, alguém já estará rindo aqui, e os outros 
estarão magoados_ porque já teremos derrotados e vitoriosos. 

Estamos hoje no dia 25... -

O Sr. Esperidião Amin- O dia de hoje é 25 de novembro, 
Dia de Santa Catarina, e é Um Senadoi- de San-tã Citarina 
que lhe pede um aparte. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• não podia fazer o que 
fez comigo. Vim aqui hoje porque hoje é dia de Santa Catarina 
e, ao finill do meu discurso, eu ia apelar a Santa Catarina 
para olhar por V. Ex• E V. _Ex• sabia disso. 

Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amin --Senador Pedro Simon, mais 
uma vez V. Ex~ nos brinda a todos com uma reflexão muito 
valiosa para este momento da vida brasileira. Vou começar 1 
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esse aparte, _que pretendo abreviar, cumprirrientando o Sena~ 
dor Josaphat Marinho pelo exercício de memória que S. ~ 
aqtii-feZ, eniiquccendo o pronunciamento· de V. Ex~ Desejo 
aditar urna-circunstânCía:. Fui Uiil dos protestou contra a deci~ 
são do Presidente da sessão do julgamento ~o então Presidente 
Fernando Collor de Mello. Fui um dos que protestou contra 
a decisão do MiniStro Sydney Sanches de colocar em votação 
à deliberação do Senado a seguinte pergunta: o processo pros
segue ou não? Porque essa foi a nóssã priineíra \rotação, no 
dia 29 de dezembro, depois da renúncia, depois da aceitação 
da renúncia e depois da posse, em caráter definitivo, do atual 
Presidente da República, que cristalizou a condição de ex-Pre
sidente da República do Sr. Fernando Collor de Mello. Pro
testei porque essa era uma decisão que, a meu ver, cabia 
ao presidente do processo; ele existia para iSsõ. E o item 
VI do rito fofele quem preparou. E vou dizer aqui em público: 
ele o preparou e o Senado o ac-eitou com protestos.~ os m31ores 
protestos foram de autoria do Senador José Paulo Bisol, numa 
sessão secreta. Ali diziã:--"Esta iiiafastável competência de 
elidir todas as questões de natureza jurídica é 

7 írfenúncíáVel 
e irrecorrível. E se o Senado tiver alguma coisa para discutir, 
quem vai deliberar sobre o recurso é o Supremo Tribunal · 
Federal." Por conseguinte, Colocar para o· Senado a decisão 
-prossegue o processo ou não prossegue o processo- dizia 

·eu, era cobrar de uma Casa política urna decisão jurídica. 
iz se um processo está extinto ou não é o Presidente do proM 
cesso, em qualquer vara, em qualquer instância judicial do 
mundo. Esse é apenas um dado adicional que gostaria de 
oferecer, já que vai fiCar para- regiStro futUro. E disse, então, 
como vejo essa como uma decisão política, não tenho como 
justificar a inte-rrupção do processo. Não tenho como! Como 
vou dizer que interrompí o processo por-uma decisão política? 
Pode ser interrompido por uma decisão jurídica, e esta C3sa 
não tem esta faculdade. É um dado que adiciono~ Quanto 
às colocações de V. Ex~, quero cumprimeiitãMlo. Todos nós, 
que já lutamos de alguma forma pelas prerrogativas do Con
gresso Nacional, estamos hoje diante do dilema de suprimir 
as prerrogativas ou de aprimorar a -eStnituiã.-de procedimento 
para con-cretizar ás prerrogativas: E uma delas. a do momento, 
é a do orçamento. Isso é urna prerrogativa que o Congresso 
conquistou- n-o processo democratizante. Sabemos que a estru
tura de funcionamento era imperfeita. O Senador Chagas Ro
drigues liderou um grupo de trabalho que integrei em 1992, 
que identificou não os escândalos, mas identifícou claramente 
as formas que ensejaram alguns dos absurdos que aí estão. 
A primeira fõ"rma é a seguinte: Relator não pode inventar; 
Relator não pode criar. Isso vale para processo, para projeto 
de lei, para projeto de resolução e para o orçamento. Relator 
relata. No momento em que o Relator cria alguma coisa, 
por exemplo, faz emendas do Relator, ele está fazendo um 
substitutivo. E aí, mais Uma vez, r&orio ao que semp~te ·nos 
disse aqu1 O Senador José Paulo Bisol: se faço um substitutivo, 
não p-osso relatá-lo. Outro Relator tem que relatar a minha 
peça, que eu criei. Qual é a diferença entre o substítutivo 
e o projeto de lei? A diferença geiiéticii- rlãO é --nenhuma. 
Sendo uma peça nova, tem que haver outro Relator pa·ra 
dar o parecer. Este equívoco vale pai-a o- orçamento, vale 
para projeto de lei, vale para projeto de resolução e é um 
equívoco que a nossa inércia tetn ifiantído. O volume de emenM 
das, a forma da constituição da Comissão_ de Orçamento, 
is'só tudo vai ser agora a-nalisado com mais profUndidade, 
mas quero aqui lembrar, prestando uma homenagem à Mesa 
do Senado, que no dia 29 de abril de 1993, o Senador Hum
berto Lucena baixou aqui Uma -alteração da resolução de funM 

cionamento da Comissão Mista de Orçamento que vai- para 
a história. Ele fixou a redução do número de membros da 
Cómissão MiSta de Orçameiúo de acoido com os estudos 
que foram elaborados sob a liderança do Senador Chagas 
Rodrigues,_ naquele grupo de trabalho de que participei em 
92 e que deve áté ser aprimorado~ sem dúVida alguma. Corl
çluo, portanto, para dizer o seguinte, Senador Pedro Simon: 
·temos sido espasmódicos, não temos sido persistentes, não 
temos Sido orgãniza:dos e orgânicos, sístêmicás e SísteiDáficos 
no aperfeiçoamento do funcionamento desta Casa. Casa da 
qual V. Ex•, com freqüência, deseja ver-me longe, porque, 
com freqüência, colocaMme em alguma espécie de catapulta, 
não sei se voltada para cima, para baixo, para o inferno ou 
para o céu. Às vezes penso que V. Ex~ faz isso por amizade 
- às vezeS! - cada vez menos vezes, mas quero dizerMlhe 
que V. Ex~ arrematou a minha curiosidade hoje quando disse: 
"se eu fosse candidato a Presidente da República" ... E V. 
Ex~ atribui a mim - Amin - uma eventual candidatura. 
Nunca pensei nas coisas que- V. Ex• tem pensado; logo, se 
não penso nas coisas que eu deveria suprir para uma eventual 
câ:Odidatura, creio que Sou menos candidato do que V. Ex". 
que tem pensado muito nisso. CongratuloMme com essa sua 
preocupação, porque V. Ex~, sem dúvida nenhuma, seria um 
grande candidato. - -

O SR. PEDRO SIMON- Em primeiro lugar, quero dizer 
a V. Ex~ que, se cito_o Seti nome-, é pelo respeito que tenho. 
Não há dúvida de que todo_s_nós._\Lemo_s na sua pessoa a digniM 
dade, a competência, a seriedade e um homem- não apenas 
para governar secretarias - que seria um grande candidato 
à Presidência da República. Se eu o cito não é por amizade 
ou-inimizade, é para uma constatação de verdade, tão-somente 
isso. 

O Sr. Josaphat Mãrlnho.::...:. PermiteMriie V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON -Pois não. nobre Sénador Josa
phat Marinho. 

O Sr. JoSaphat Marinho - Estou com_ á impressão de 
que se forma nesta manhã, nesta Casa, uffia chapa com a 
maior cordialidade. 

O SR. PEDRO SIMON- O que prétendi dizer, Senador, 
nessa exposição, é ·qüe- itão coiisígO entender por que não 
conseguimos que os presidentes dos partidos ou os candidatos 
a presidentes dos partidos se reúnam e façam uma pauta míniM 
ma a partir de hoje até o final do ano que vem. Uma pauta 
daquilo que, na minha opinião; seria O que é unâilime é que 
seria de interesse de todos. Foi isso 6 que quis dizer. O que 
eu quis argumentar foi que imagino que, para um candidato 
a Piesidente da República, seria bom se isto acontec"éssé: 
vamos s_entar à mesa os candidatos do PMDB, do PSDB, 
do PDT, do PT, do PFL, do PTB, e tentar organizar uma 
pauta mínima de ação até o ano que vem, pâra que esses 
tumultos que estamos vivendo, para que a agitação que vai 
haver não piore a situação deste País. Foi isso o---que quis 
dizer. 

_ O medo que tenho é que alguém queira tirar proveito 
dos fatos que estão acontecendo. No campo da ética1 Sim. 
Agora, alguém imaginar que vai bater no PMDB e vai ganhar 
tal partido, ou que vai bater no PT e vai ganhar tal partido, 
ou bater no fulano e ganhar tal partido - por aí vai ser 
o caminho da campanha -, será uma campanha tão trágica 
como foi a anterior. Mais do que fez o Sr. Collor? O pr~prio 
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Supremo ~Tribunal deu ao Presidente Sarney o direito de ir 
à televisão se defender das acus_~ões cruéis e injustas que · 
lhe foram feitas. Não me parece que este seja o caminho. 

Que bom seria se a campanha do ano que vem, à margem 
de bater no Itamar, à margem de denunciaras coisas, pudés
semos analisar! Oxalá tivesse o Sr. Maluf analisando: "A mi
nha proposta é esta!"; tivesse o Sr. Lula dizendo: "E a minha 
é esta aqui! .. , e tivesse o Sr. Brizola dizendo: "A minha é 
esta aqui!". Que fosse Um debate em t9rno âe i_déüi.St Acredito 
que isso é possível, é viável. 

Tenho dado um exemplo que me parece muito singelo. 
Vou repeti-lo aqui: o Dr. Itamar Franco. que -é um homem 
de bem, digno, aberto ao diálogo, que está permanentemente 
disposto ao debate, que é home~ exageradamente intrOver-
tido, vai ao exagero! . . . .. . 

Dizia-me o Governador do Ceará que está pronto o canal 
e que o mesmo já está em uso. S. Ex~ c.Juer inaugurá-lo, mas 
faz questão da presença do Presidente da República, que cola
borou com ele na elaboração do canal. Mas não pode inaugu
rá-lo porque não há jeitO Cfe o· Senhor "Itamar marcar uma 
data para o evento. -- . 
· Êncontra-se pronta no RiO Grande do Sul a d!lplicaçãC? 
da refinaria Albe"rto Pasqualini. O Ministro das Minas e Ener
gia diz: "Mas tenho que inaugurar a obra; há 20 anos o Rio 
Grande do Sul a espera"! E não há jeito de o Doutor Itamar 
ir ao Rio Grande do Sul para a inauguração da refinax:_Ja. 

Ontem, Sua Excelência assinou um termo aprovando uma 
quantidade enorme de hectares de terra para a reforma agrá
ria. Vieram três ónib~s do Pará para verem o Preside~te assi
nar o documento. O Senador Almir Gabriel me telefonou 
e disse: "Pedro, o pessoal veio do Pará para assistir à cerimônia 
e o Palácio disse que eles não podem entrar". O Doutor 
Itainar não os deixou entrar! Quer dizer, a assinatura se de~ 
secretamente. Depois, Sua Excelência anunciou a decisão _e 
disse: "Agora vocês têm que-divulgá-la. 

-Quem vai divuigar, Presiden~e, se o senhot está agindo 
em sigilo"? Ou seja, o ato da assinatura foi realizado secreta
mente, desapropriando inúmeras áreas para fim de reforma 
agrária, mas, no silêncio, como se fo.sse na madrugada. Esse 
é o estilo de Sua Excelência. -

A orientação que tenho é no sentido de dar-lhe conheci
mento de tudo que está acontecendo na CPI.:.E q_que pode 
ser alterado, hoje, no seu GOvernü,SU3.-Excelência está provi
denciando. 

Repito; o Presidente Itamar não vai sair como herói desse 
episódio. É grosseiiO pensar que se nós; Congresso Nacional, 
nos reunirmos e fizermos uma pauta mfnima até as eleições 
isso irá transformar o Itamar em deus ou prejudicará a eleição 
do Maluf, ou a do Brizola, ou a do António Carlos, ou a 
do PMDB. E volto a dar o exemplo: se tivéssemos feito uma 
pauta mínima do grande entendimento, poderíamos ter prepa
rado o terreno, porque o Itamar não vai poder construir. 

·O exemplo que dou é o de que faríamos o alicerce e, em 
Cima dele, o presidente eleito faria o que quisesse. Se fosse 
o Lula, faria um sindicato; se fosse o Maluf, abriria __ Uriia 
loja; se fosse o Brizola, construiria uma escola, se _fosse o 
MDB, faria não sei quê~ Mas façamos· o alicerce ou prepa
remos o terreno. Vamos deixá-lo limpo para que ·alguém faça 
a semeadura, sem ter de encontrar um terreno corrosivo, 
desmontado, que necessite de um longo tempo~~ preparação. 

O Sr. Cid SabÓia de Carvalho - Permite·me V. Ex• 
um aparte? -

O SR. PEDRO SIMON__:_ Com o-maior prazerJ 
0 Sr. c·id Saboia de Carvalho - Ouvindo o discurso 

de V. Ex\ sabemos de sua preocupaçãl? ampla, nesta manhã, 
sobre os mais diversos aspectos, desde o que toca ao tema 
sucessão presidencial, ao que toca à questão da CPI e tudo 
o mais. E louvável a preocupação de V. Ex• Mas eu queria 
fazer, para o juízo de V. Ex\ alguns lembretes: V.-Ex~ está· 
falando num aspecto pragmático que ajudaria o Presidente 
da República a governar em p~z até o momento de. passar 
o Governo a seu sucessor. Creio que V. Ex~ tem toda a razão. 
Mas veja que, entre o desejo de V. Ex~, que é o meu desejo, 
e a realidade disso tudo, há, por exemplo, essa Revisão Consti
tucional. Essa Revisão Constitucional vem-se constituindo em 
um verdadeiro desastre a partir de um Regimento arbitrário, 
absurdo, mal-elaborado, inclusive com a figura de um relator 
que é um todo-poderoso, quando, se a tarefa é congressual, 
não há um relator exclusivo. Relator_ exclusivo quem tinha 
era a Assembléia Nacional Constituinte, um Relator- Geral. 
Mas o Congresso Nacional não pode ter um Relator-Geral, 
inclusive ditando todas as normas, ditando todos os detalhes 
e fixando pOntos dC súa personalidade, porque, por força 
do Regimento, ao final, a Revisão terá uma marca registrada,· 
quando ela, para ocorrer de modo mais democrátjco, não 
teria a assinatura de_ ninguém e sim a assinatura de todos. 
Veja que esta Revisão está despropositada nesta hora, Sena
dor Pedm SLmon, e que ela é um embaraço administrativo, 
inclusive pelas expectativas que gera, pelas inconveniências 
que traduz, pela substituição da normalidade democrática, 
que é a apresentação da emenda constitucional. Não se pode 
ínterromper a apresentação de emenda pelo critério de revi
são~ que é absolutamente excepcional e que nãb foi autori
zado, na verdade, muito_ embora o ponto de vista vencedor 
tenha sido outro. Mas e!l advirto, que esse fato, já consumado, 
é umã pédi-a no caminho. E a CPI que, de certo modo, vai 
tnJ.lito bem, de quando em quando pode também ser essa 
pedra no caminho de.tudo que se pretende alcançar através 
dela. Por exemplo: na reunião de ontem, ao final, tivemos 
uma exibição de ódio, de malquerença, de desavença, de dis
puta local, de coisas muito pessoais, personalísticas, personais, 
porque Deputados da região do d~poente se localizaram na 
Comissão, nos últimos ins~antes, para criar toda uma atmos
fera âltamente emocional, e não técnica, a técnica investiga
tória_ Acolho a crítica de V. Ex• pOrque V. Ex~ é sempre 
uma pessoa inspirada, é s~mpre uma pessoa de muita insp_i
ração Do que diz. A~ vezes é tão veloz o que V. Ex~ d1z 
qUe é Preciso vê-lo dizer para acompanhar os gestos e com
preender a intensidade do sentimento que V. Ex_~ b~ta em 
cada expressão. Tenho V. Ex~ como um homem mm to smcero 
em tudo o que diz, em tudo o que fala nesta Casa. E estou 
dando estes dois tópicos rapidamente apenas para ilustrar 
a preocupação de V. EX" Sei que V. Ex~, como ho_mem demo
crata, preferiria que vivêssemos em paz no Brasil a~é o_lllo
mento da eleição e que, nesta paz, fizéssemos essa eleição, 
tirando do cenário toôo e qualquer jogo, _toda _e qualquer 
ardilosidade, questões egocêntricas, questões partidárias para 
a promoção ou despromoção de partid_~s e ~_p.didaturas. Que
-ro apoíar a fala de V. Ex~ porque é sempre u~ prazer escutá-lo 
na tribuna e, às v:ezes, até me sinto ousado quando interrompo 
um homem da sua estatura, talvez para não acrescentar tanto, 
mas, pelo menos, paraacrescentarum pouco. Muito obrigado! 

OSR. PEDRO SIMON -Agradeço, nobre Uder, o apar
te e digo que V. E~ trouxe um componente_ da maior impor
tância ao meu pronunciamento, PC?rque não me dei conta . 
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dr' ~ja ridículo não o abordar. Além de tudo que estamos 
como diz V. Ex", temos a Revisão COnstitucional; 

<:uc, todos os aspectos, como se não houvesse outros a 
nos p1~...vcupar - uma eleição geral, um Presidente que foi 
afastado, uma CPI envolvendo Deputados e Senadores -
temos uma Revisão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre ~ena
dor Pedro Simon, eu pediria a V. Ex" que ultimasse as suas 
considerações. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. já estou cncer· 
rando. -

Se dependesse de mim, Sr. Presidente, sabe V. Ex~ que 
eu preferiria um grande cmendão este ano e a _&evi~ã_o da 
Constituição cm 1996. Fui vencido, maS ilão há dúvida de 
que vai ser d_ifícil, muito, muito difícil. faze_rmos a _Revisão 
se não tivermos um mínimo_ de entendimento; vai ser muito 
difícil fazermos a Revisão se os que tiverem ã maioria --=
e apesar desse fato - não procurarem os companheiros do 
PT, do PDT, do Partido Socialista, chamá-los para s_entar-se 
à mesa e buscarem um entendimento de respcitõ. 

O diálogo que busco, Sr. Presidente- tem razão ó ilustre 
Senador, muita razão -, é importa-nte para o ano do Presi
dente Itamar; é importante- para o processo suCessório, é im
portante para o restabl!lecimento da paz e da seriedade neste 
País e é importante para se ter, no mínimo, uma Constituição 
que não pode ser a birra de uma maioria- eventual, mas tem 
que ser a média do pensamento da sociedade brasileira._ Já 
tivemos uma Constituição que, na época; foi cõriSiderada fan
tástica e foi Truto da eventualidade do momento. Hoje. ach~ 
mos que estamos errados. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, que o que me assusta é 
- tenho até mais autoridade do que os senhores, porque 
eu não estava aqui- dizermos: "Qüeõi. fez essa ConstituiÇão 
que levou dois anos errou tudo, era iriCõmpetente, incapaz, 
fez montão de bobagem"! Agora, nós, que somos iluminados, 
nós, que somos gênios, em três meses vamos~_ transformá-la 
em uma maravilha. Isso me preocupa, Sr. Presidente. 

Para fazer algo razoável- como diz o meu am_i_go Esperi
dião Amin -, temos que ter o mínimo_-de-entendirrlento, 
de diálogo; temos que nos sentar à mesa para buscar consenso. 
Caso contrário, não será uma Revisão razoável. Na base da 
birra, não chegaremos a nada. . -

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V: Ex~ 
Seja qual for a decisão do Supremo Tribunal, deveremos 

acatá-la com o maior respeito. Olhando para a nossa CPI, 
na convicção de que ela vai cumprir sua m1Ssa6, na exp-ectãtiva 
de que aquele trabalho se prolongará em um terceiro round, 
que seria a averiguaÇão dos que também são responsáveis, 
entendo que estamos vivendo uma_ gn_da ética. Assim como 
se falou em .. terceira onda··, hoje estamOs vivendo uma onda 
de ética e de seriedade. Devemos Je_y_á_-1ª adiante. 

Sr, Presidente, repito o que âissc, outro -dia, quandõ 
encerrei meu pronunciameritó -.:.às vezes, témos que· ser repe.; 
titivos -, qUãndo Jesus Cristo Veio, perguntaram-lhe qual 
era sua nova mensagem. Ele respondeu: "Não vim para desfa
zer a lei de Moisés; eu resumiria á ihlnlia nova lei em dois 
mandamentos: ama teu Deus e ama teu_ próximo". 

De Certa forma, estamos vivendo um momento em que 
se poderia dizer que está revogada a Lei de Gerson. Vamos 
parar de levar vantag.em em tudo e vamos, to<:lqs n.Qs, de_dicar 
10% do nosso tempo ao nosso País. Vamos olhar o que se 
pode fazer para o conjunto da sociedade. S_e somarmos o 

que V. Ex~ faz ao que cu e cada um de nós fazemos, aos 
poucos, levaremos o País adiante!. 

Há uma história antiga- e ingênua sobre um incêndio na 
floresta em que um passadnho que ia busCar a bicada de 
água para apagar o fogo. Quando ,lhe perguntaram o_ que 
estava fazendo, respondeu que estava ajudando a pagar o 
incêndio. Disseram-lhe: "Mas. rapaz, você vai husr:ar uma 
bicada de água e acha que vai apagar o incêndio?'" Ek respon
deu: "Estou fazendo o que posso. Só posso fazer isso". 

Se o passarinho ~ô-podia fazer aquilo, somos Senadores 
da República, somos príncipes da República, fomos escolhidos 
pela maioria dos nossos Estados para estar nesta Casa, durantt! 
oito anos, representando aqueles Estados. Será que estamos 
fazendo a nossa parte? Será que é suficiente dizer: "Há o 
caso do Collor, o tal do PC roubou, e nunca fiz nada disso; 
há uma Comissão de Orçamento, inveStigando pessoas que 
deram verbas. Eu nunca fiz isso"? Será que apenas "não 
fazer_ nada disso" é ·suficiente, Sr. Presidente? Será que foi 
só para isso que fomoS conduzidos a esta Casa? 

Como Senadores, como homens que representam Esta
dos, com a oportunidade de inteligência, cultura, universi
dade, estudo, trabalho e dedicação, colocaram~nos nesta Casa 
para:--algo mais. E é para isso, para--e-ss-e plus que estamos 
sendo convocados. 

Não basta eu ser um hom Senador pelo Rio Grande do 
Sul, não basta eu apresentar algumas emendas que favoreçam 
níeu Estado; algo a·mais, eu e cada um de nós temos que 
fazer por nosso País. Essa é a convocação. 

- Sr. Presidente, no momento em que estamos vivendo, 
devemos ter essa interpretação. Se não a tivermos, não estare
mos à altura de viver a hora que vive o País. 
------Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Solicito 
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou 
em-alguma Comissão que venham ao plenário, pois deveremos 
votar matéria da maior importâncía, inclusive indicações de 
autoridades. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo s·r. 1" Seéretário. 

É lido o seguihte 

OF. N• 277/93-GLPMDB 
Brasília, 25 de novembro-de 1993 

Senhor :t;>residente, 
Em aditamento ao OF. no 256/93, tenJÍo a hOnra dé dirigir

me a Vossa Excelência para indicar o nome do Senador José 
Fogaça, em substituição ao Senador RONAN TITO, para 
integrar a Comissão Mista incumbida de examinar a Medida 
Provisória no 367, de 29 de outubro de 1993, que altera a 
lêgislação reguladora do processo administrativo de determi
nação e exigência de créditos tributários 9a União e dá,. outras 
providências. . 

Cordialmente, - Senador Mauro Benevides, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Será feita 
a substituição solicitada. 
, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Se U 
Secretário. 

É lido e aprovado o se_guinte. 

REQUERIMENTO N• 1.204, DE 1993 

NOs_ termOs do artigo 43, II,- do Regimento fnterno do 
Senado Federal, requeiro abono em minhas ausências às ses-
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sões dos dias 1', 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 24, e-27-9-93; 1', 
5, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 28 e 29--10-93 e 1•, 3, 5, 8 
12, 16, 22 e 23-11-93. _ . . 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. -Senadora 
Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado 
o requerimento, fica concedid~ a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

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

Secretário. 
É lido o seguinte. 
' REQUERIMENTO N' 1.205-, DE 1993 

Brasília, 24 de llovembro de 1993 

Senhor Presidente, _ 
Com fundamento no art. 40, § l<:>a, do Regimento Interno, 

requeiro a Vossa Excelência licença para acompanhar-, em 
missão oficial, a delegação presidida pelo Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, na viagem que Sua Excelência em
preenderá a Toronto, Cariadá, nOS âla828 e 29 dq D_lês em 
curso, com a finalidade de participar das cerimónias de assina
tura do Acordo da Dívida Externa do_ Brasil com os Bancos 
Credores, conforme expediente anexo.--

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos da mais alta estima e consideração. -Senador José 
Fogaça. 

A viso n' 999/MF 
Brasília, 23 de novembro de 1993 

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

solicitar-lhe a autorização dessa Casa Legisliltiva, no sentido 
de que os ilustres Senadores ESPERIDIAO AMIN HELOU 
FILHO e JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEiROS po~' 
sam acompanhar-me na viagem que empre"endereia Toronto, 
Canadá, nos dias 28 e 29 do mês_ em curso, quando deverá 
ser assinado o Acordo da Dívida Externa do Brasil com os 
Bancos Credores.__ -- -

Atenciosamente, -Fernando Henrique Cardoso, Minis
tro de Estado da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 40, § 4~, do Regimento Interno, o requerimento 
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação c!_o Ple~ário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40, § 3~, da Lei interna. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pre_sentes 
na Casa 68 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência retira da pauta da Ordem do Di~ da pre
sente sessão, nos termos do art. 175, alínea e do Regimento 
Interno, as matérias constantes dos itens n~-s 1 a 7. 

São os seguintes os itens retil-3dos: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLÁ tJ.VO Ni 41, bE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos term_os do ait._ 353; parágrafo 
1 

· único do Regimento Interno) 
.'·· 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis~ · 
lativo n~ 41, de 1993 (n" 242/93 na Câmara dos Deputa~o~). 
que aprova o ato que renova a permissão da empresa MODE
LO FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do 
Pará. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Intento) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 42, de 1993 (n' 247193 na Cãmara dos Deput~dos), 
que áprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
ALVORADA DO SERTÃO Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João 
do Piauí, Estado do Piauí. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-3-
PROJETO I> E DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DEJ993. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ~rt. 353, -parágrafo 
- único, do Regimento- Interno~ __ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
' li'tivo n' 43, de 1993 (n' 249193 na Câmara dos Deputados), 
· que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TELE

VISÃO VERDES MARES Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 

, Recife, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação) 

-4-
PROJETO D-Ê DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 3~3, parágr.afo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), 

--que aprova o atO que renova a permissão da RÁDIO INDE
PENDENTE Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
n.ora em fr_eqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do SuL (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

-5-
PROJETO bE I>ECRÊTO L!lóiSLATIVO N' 45, I> E 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, ~o Regimento Interno) 

Discu§são, em turno único, do Projeto de: Decreto Legis
lativo n' 45, de 1993 (n' 253193 na Câmara dos Deput~dos), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
CAPINZAL LTD~para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção.) 
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-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo 
único. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 46, de 1993 (n" 248/93 na Câmara_Ms Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTD• para explorar serviço de RADIO
DIFUSÃO sonora em freqüência modulada na cidade de Ara
ras, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-7-
PROJETQ DE DECRETO LEGISLAT1VON>47,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dõ art. 353, paragrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 47, de 1993 (n" 60/91 na Câmara d9s Deputados), 
que aprOVJl o ato que renova permissão à RADIO ~ RIO 
ACARAU DE TAMBORIL L TD• para explorar semço de 
radiodifusão sonora na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~- Item ~8=~ 

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 104, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Dirctora em seu Parecer n' 420, de 1993) do 
Projeto de_ Resolução n"' 104, de 1993, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Sarandi (PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná SA. -BANESTADO, 

·no valor de trinta c dois milhões e cento e setenta mil cn.tzeiros 
reais, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Ur
bano- PEDU, para execução de projetas de infra-estrutura 
urbana, naquela municipalidade. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a _dis~ussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regiment.o Interno. 

O projeto vai à promUlgação. _ c 

É a seguinte a redaÇãO ffnal api"óvada, redação finar 

Redação final do Projeto de Resolução n9 104, de 
1993. 

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

RESOLUÇÃO N> , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do EstaR 
do do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de 
CR$32.170.000,00, dentro do Programa de Desenvol~ 
vimento Urbano - PEDU, para execução de projetos 
de infra~estrutura urbana, naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art. 19 _É a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR), nos 

termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, rto valor de 
CR$32.170.000,00 (trinta e dois milhões, cento e setenta mil 
cruzeiros reais), ã preços-de maiO de 1993. 

Parágrafo único. Os r_ecursos referidos neste _artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FD U, e serão destinados à execução de pro jetos de infra-es
trutura urbana. 

Art. 2"' As condições finaiiCeira:s da operação de crédito 
são as seguintes: . 

a) valor pretendido: CR$32.170.000,00, a preços de maio 
de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
-c) jurós:-12,00% a.a.; -
d) atualização monetária: reajustãvel pela Taxa Refe

rencial; 
e) garantia: ICMS; 
t) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

vencíveis no dia trinta de cada mês, vencendo a primeira 
doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 A autorização exercida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados~ pa_rtir de sua publicação_. __ _ _ __ 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 9: 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 105, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora ero seu Parecer n9 421 ~A~ __1~_93), 
do Projeto de Resolução n' 105, de 1993, que autoriza.a Prefei
tura Munki.pal de São Jorge do Ivaí (PR) a contratar operação 
de crédito no valor de oito milhõ~s de,.,cruze!r9S r~ajs junto 
ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO. 

Em discussão a redação final, em turno Unic6. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Eilcerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovad_a, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno: -- -- ---

0 projeto vai ã promulgaçãO. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução nb 105, de 
1993. 

_Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Reg~m_ento Intern?• 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1993 

Autoriza a Pre.feitura Municipal de São Jorge do 
Ivaí (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
CR$8.000.000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A - BANESTADO. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ __ É a Prefeitura Municipal de: São Jorge do lvaí 

(PR), nos termos da Resolução n" 36, cte 1992, _do Senado 
Federal, autorizada a contratar ope_ração de_crédito no valor 
de CR$8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros reais) junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO. 

Art. 2~ As características fiiianceira~tda oPeração de 
crédito são as seguinteS:- "- -

a) valor pretendido: CR$8.000.000,00, a preços de abril 
de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referefl

cial; 
e) garantia:parcelas do ICMS; 
O destinação dos recursos: realização de obras de inTra-es

trutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

g) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em quarenta e oito parcelas 

mensais, com carência de doze meses; . _____ _ 
-dos juros: não existe período de- carêrlCia. 
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor O? data de sua_ 
publícação.· ·• · · · · · · · · • 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 10: 

REDAÇÃO FINAL . -
PROJETO DE RESOLÜÇÃO N• 106, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno) 

Discussão, em -turno único, da Redação Final (oferecid{t __ _ 
pela Comissão- Diretora em-seu Parecer n9 422, de 1993) do 
Projeto de Resolução n' 106, de 1993, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, no 
valor de duzentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e 
trinta e nove mil e novecentos cruzeiros reais, utilizando recur
sos 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 discussão, sem aprescritaÇão- de emendas, 

a Redação Final é considerada defítiv3mente aprovada, nos 
termos o art. 324 do Regimento Intern(). 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 106, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e çu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE, 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de 
CR$269.839.900,00, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal d-e Maringá (PR). nos 

termos da Resolução n"' 36. de 1992, do Senado Federal~ auto
rizada a contratar operação de crédito no valor de 
CR$269.839.900,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, oito
centos e trinta e nove mil e novecentos cruzeiros reais). 

Art. 2"? As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: CR$269.839.900,00, a preços de 
junho de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atuali~ação monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial· 
'd) garantia: ICMS; 
e) destiii~ç-ao dos recursos: realização de obras de infraes

trutura urbana, através do Programa Estadual de, Desenvol
vimento 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 autorização exercida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados a partir da sua publicação. 

Art. 4"? Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ó SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Presentes 
na Casa 68 Srs. Senadores~ Peço aos Srs. Senadores para 
que venham ao plenário, pois o Senado deverá apreciar maté
ria da maior importância nesta sessão. 

Item 11 

REDAÇÃOFINAL _ 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 111, DE 1993 

(I_ncJu __ ído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno) 

Discussâ6, em turno úOico, da RedaçãO Final (oferecida 
pela Comissão Diretota em- seu Parecer n9 423, de 1993), 
do Projeto de Resolução n9111 ,de 1993, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Tucunduva (RS) a contratar· Operação de 
crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S~A - BANRISUL, no valor de três bilhões, duzentos e 
onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros, 
utilizando recursos do Fundopimes. 

Em discussão a Redação Final, em turno único. (Pausa) 
Não havenclo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a Redação Final é coiisiderada deJig_itivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 4o Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n9 111, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal a~rovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48~ item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a segujnte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva 
(RS) a 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, utilizando recursos 
do Fundopimes. 
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O Senado Federal resolve: _ . . . 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de -Tucunduv8 (RS), 

nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito jitilto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. BANRISUL, no _valor 
de CR$ 3.211.595.000,00 (três bilhões, duzentos e onze mi
lhões quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros), a preços 
de fevereiro de 1993. · · 

Parágrafo único: Os recursos referidos _ne~te artigo são 
provenientes ·do Fundo de Inves_timento do Progra~a Int~R 
grado de Melhoria Social - FUNDOI'IMES e serao des!l
nados à execução de projetes de infra estrutura urbana e 
desenvolvimento institucional. 

Art. 2" As condições financ~iras da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$3.211.595.000,00, a preços de 
fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta 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 de arrecadação tributária municipal, inclu
sive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Progr<:tma Integrado de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês~ vencen-
do a primeira- dõze meses após a primeira liberação; -

- dos juros: exigíveis trim-estralmente.na carê_n_cia e men
salmente na amortização. 

Art. 3" A autorização ex~rçjd~. por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo máximo 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) -Item n• 12 

...... _ _ REOAÇÃO FINAL 
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 112, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teiiiioS do art. 281 
do Regimento Interno) 

Discuss-ão, em ftirno-úilic<Çda Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretoia em seu Parecer n? .4_2~, de 1_~93) do 
Projeto de Resolução n91l2, de 19_93~ qu~ auto~Iza a Prefe~t~ra 
Municipal de Condor (RS) a contratar operação de çr_ed1to 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/_A, _no 
valor de seis bilhões, duzentos e sessenta, e quatro milhoes, 
seiscentos mil e quatrocentos e trinta e sete cruzeiros, a preços 
de maio de 1993. _ - __ _ 

Em discussão a Redação Fiõal, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas. 

a Redação Final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgaçãO. 

É a segUinte a redaÇão final aprovada: 
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 112, de, 

1993. 
Faço saber que o Senado Eederal aprovou? e eu, Presi

dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" ,DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) 

a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta~ 
do do Rio Grande do Sul S.A., no valor de 

. .Cr$6.264.600.437,00, a preços de maio de 1993. 

O Senado_ Federal resQlve: 

Art. -19• É a Pi-efeitYra Municipal de Colldor cRs), nos 
termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S. A., com as seguintes caracte~ 
rísticas· e Condições:- - - -

a) valor pretendido: Cr$6.264.600.437,00 (seis bilhões, 
duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e quatro
centos e trinta e sete cruzeiros), a precns de maio de 1993 
-equivalentes a Cr$3.021.853.40° ,00 (três bilhões, vínte e 
um milhões, oitocentos e cinqüenta e trés mil e quatrocentos 
e dois cruzeiros) a preços de fevereiro de 1993, atualizados 
pelo !GP; 

b) juros: 11% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
d) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento institucíonal (assistência técnica) e infra-es
trutura urbana (pavimentação e drenagem); 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias 
do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive quo
tas-partes do ICMS e do FPM; 

O condições de pagamento: 
-dO principal: amortização em qua-renta-e Oito parcelas 

mensais, igUais e su~sívãs, vencíveis nb dia vinte de cada 
mês, vencendo-se a primeira doze meses após a primeira libe-
ração; - --

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carêrtcia e men
salmente na amortização. 
. Art. 29. A autor_izaçã,Ü concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
pubiicaçã-o-:-- ----'---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 13: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 1.140, 
de 1993, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Cãmara n' 26, de 1992 
(nQ 815/91, na Casa de origem), que autoriza o Instituto _Nacio
nal de Seguridade SoCi3.l- INSS a doar à Cooperativa Habita
cional dos Servidores do Ministério -da Previdência e Assis
tência Social, no Estado da Bahia, o terreno que menciona. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Cãmara n' 26192 será incluído em 

Ordem do Dia oportunamente~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígues) -A matéria 
constante do item 14 da Ordem do Dia da presente sessão, 
de acordo com o disposto no art. 383, alíneas g e h, do Regi· 
menta Interno, deve ser apreCiada em sessão pública, proce
dendo-s_e a votação por escrutínio secreto. 

ltein 14: .. . 

·-·----·,·~---------------------
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MENSAGEM. No 396, DE 1993 
Escolha de Autoridade 

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

Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Assuntos Económicos sobre a Mensagem n<? 396, de 1993 (o<? 
820/93, na origem), de 4 de novembro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor EDSON BASTOS SABINO, 
para exercer o cargo de Dirctor de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil. 

A discussão da matéria foi encerrad_a_ na__sessão ordinária 
de 22 do correriic. 

Passa-se â votação que deverá ser-pfoCedida- eri1 escfutínio 
secreto. 

Cada Senador deverá ocupar a seu- respectivo lugar. 
Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário_. pois 

o Senado está votando matéria da maior importância e que 
exige quorum. --- -- -- - -- o~--

Vamos iniciar a votação referente à esColha de autoridade 
para exercer o cargo de Diretor -de FisCaHz.aç30 do Banco 
Central do Brasil. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Carlos P_atrocíoio, pela ordeni, 
na forma regimentat 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL_: TÔ. iei~ "o~dem. 
Sem revisão do orao_dor.)- Sr. Presidente~ eu gostaria que 
V. Ex~ mandasse algum mensageiro -solicitar a presença dos 
Srs. Senadores que estão na Comissão, que apura as irregula
ridades no Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es)- O Sr. Presi
dente da CPI já está em plenário e a reunião já foi suspensa. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr: Preside~te~ e~ 
gostaria de informar que a reunião nãó foi suspensa. Ela está 
sendo presidida pelo Vice-Presidente, de ofício. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O.Vice-Pre
sidente é Deputado Federal, como V. EX" sabe; os Srs. Sena
dores que integram aquela Comissão, ao que estou informado, 
acompanharam o nobre Presidente. Mas -~~- J:!ã? segu!_~am o 
Presidente, que é Senador, pediria que os S!S· ~ena.d_f?re_s 
fossem avisados mais uma vez, pois é "importante a presença 
de todos nesta votação. 

O SR. AUREO MELLO- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pelá ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigúeij:.:..:. "":fem V. 
Ex~ a palavra. -

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de chegar da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento e verifiquei 
que lá se encontram inúmeros Senadores, dentre eles os Se_na
dores Pedro Teixeira e Ney Maranhão. :Não ser!a o caso de 
mandar um funcionário lá, especificamente, a fim de solicitar 
a presença de S. Exf!lõ aqui? -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Vamos ini-
ciar a votação. - - - - -

Peço aos Sr. Senadores que ainda estão em seus gabinetes 
que venham ao plenário e ocupem os seus lugares. 

A votação é para a escolha do Sr. Eq~on Bastos Sabino, 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil. 

Vai-se proceder à votação, que será feita em es.crutínio 
secreto. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Reitero _o pedido aos_ Srs. Senadores que ainda estão 

em seus gabinetes que v~nha~ ao plenário participar da vota· 
ção, que já foi iniciada. (Pausa.) 

Solicito aos Srs. Senadores que ainda não votaram que 
o façam. (Pausa) 

o-(Procede-se à votação) 

VOTAM ()s SRS. SENADORS: 

Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ 
Carlos Patrocínio _ Cid Saboia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ 
Dario Pereira _ Dirceu __ Cameiro _ Divaldo Suruagy _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Gerson Camata _ Iram Saraiva _ 
Jarbas "Passarinho_ Josaphat Marinho _ José Fogaça_ Levy Dias 
_ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Mansueto de Lavor _ 
Márcio Lacerda _Nelson Carneiro _ Rachid Saldanha Derzi _ 
Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Vou procla
mar o resultado. 

O meu voto não figüi"ã. ria parte do meu Estado, do mesmo 
modo que os votos dos nobres Senadores ~ucídio Portella 
e Levy Dias. Os_ nõssos votos: esfão registrãdos como voto 
do Presidente e Secretários. 

Votaram apenas 26 SrS. Senadores. Todos os votos foram 
'"f'avoráveis. Não houve quorum. 

Portanto, fica adiada a votação, por falta de quorum. 
As matérias constanteS dos itens 15 a 22 serão também 

retiradas da Ordem do Dia e votadas oportunamente. 

Sãó os segiiii:ttes os-iten.s-1-etirados: 

-15-

MENSAGEM N' 291, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscussãO. em turno único, do Parecer da ConiiSsão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 291, de 1993 (n' 514193, na origem), de 19 de agosto do 
corrente ano, ·pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor LUCIA
NO OZORIO ROSA, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embai
xador do Brasil junto â República de Moçambique, exercer 
a funçãÔ de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suazi
lândfa. -

-16--,. 

MENSAGEM N' 321, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DisCussão, em turno ú'nico, do P<il-ecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 321, de 1993 (n' 592193, na origem), de 14 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliber~ção do Senado o nome do Senhor LUIZ 
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AUGUSTO SAINT-BRISSON DE ARAUJO CASTRO, 
Ministro de Primeira Classe da Carréifã de Diplomata, para 
exercer a função cte Embaixador. Chefe da Missão do Brasil 
junto à Organização dos Estados Americanos. 

-17-

MENSAGEM N'' 332, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão-, ert..-turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a _Mensagem 
n•. 332, de 1993 (n' 609193, na origem), de 16 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o _nome do Senhor RO
NALD LESLIE MORAES SMALL, Ministro de Primeira 
Oasse da Carreira- de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Comunídade da Austrália. 

-IS-
MENSAGEM N' 333, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em -tUrno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 333, de 1993 (n' 610/93, na origem), de 16 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CARLOS 
ANTONIO BITTENCOURT BUENO, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativanü!nte com 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Federa~ 
tiva Tcheca, exercer a função de Embaixador junto à Repú-
blica EslOvaca. -

-19-

MENSAGEM N• 348, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações ExterioreS e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JOÃO 
AUGUSTO DE MEDIC!S, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Repúbl~ca Popular da China. 

-20-

MENSAGEM N• 349, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão DTplomátíca 

Discussão, em turno único, do- Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa_ Nacional sobre_ a Mens~gem 
n• 349, de 1993 (n' 643193, na origem), de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhpr BER
NARDO DE AZEVEDO BRITO, Ministro de Primeira Clas
se da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Biasil juntq à Rt:pública da Finlândia. 

-21-

MENSAGEM N• 360, DE 1993 
Escolha de ~Chefe de Missão Diplomática ~ 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Reiações Exteriores e Defesa Nacional ___ sobre a_.Mensagem 
n' 360 de 1993 (n' 683193, na origem), de 13 de outubro 
do co~ente ano, pela qual o Senhor Presidente da Rep~l:~~~~ 

submete à deliberaç3o dO Senado o nOme do Senhor LU!:L 
VILLARINHO PEDROSO~ Ministro de Pdmeira -Classe da 
Carreira de DiPlomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Polónia. -

~22~ 

MENSAGEM N'' 391, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer _da Col:nis_são de 
Relações ExteriOres e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 391, de 1993 (n' 818193, na origem), de 3 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à çieliberação do Senado o nome do Senhor RUBENS 
ANTONIO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n" 1.205, de 1993, lido 
no expediente, de_ autoria do nobre S_enador José Fogaça. 

Solicito do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho o pare~ 
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o MiniSfrõ Fernando Henrique Cardoso diri
giu-se a esta Casa, sugerindo que parlamentares o acompa
nhassem, em viagem internacional a Toronto, no Canadá, 
entre os quais- o requerente, Senador José Fogaça. 

_O Senador José Fogaça, com fu-ndamento no art. 40, 
§_1~, alínea a, RegimEnto Interno, requereu ao Senado Federal 
licença para acompanhar, em missão-oficial, a delegação presi
dida pelo Sr. Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henri
que Cardoso, na viagem que S. Ex~ empreenderá a Toronto, 
Canadá, nos dias 28 e 29 do mês em curso, com a finalidade 
de participar das cerimônias de assinatura do Acofdo da Dívi
da Externa do Brasil com os bancos credores; e, como eu 
disse, acompanhando, em anexo, há o coinpetente expediente 
do Míriistro d-a Fazenda. 

Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requeri
mento cabe por inteiro nas disposições regimentais que tratam 
do assunto e, portanto, é legal acolhê-lo. 

O parecer é favoráVel no sentido de que seja concedida 
licença ao Senador José Fogaça para se:"aus_entar do País nos 

_ çlias _28 e 29 do n~ês em curso, dev~ndo vj~itar Toronto, no 
Canadá, em companhia do Ministro -da Fazenda. Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

É o parecer. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
é favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri.gues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jut_ahy Magalhães. 

_ O SR,JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores, 
estamos convicto de que não erraríamos, se afirmássemos 
que um dos maiores ~esafios que o Brasil entr.enta, em m~io 
à crise que o vem assolando, é o pleno exerctcto democrático 
da cidadania, que .o texto constitucional de 1988 contemplou 
de forma irrestrita, ampla e abrangente. Considerado um dos 

. mais avançados do mundo no _que concerne aos direitos sociais, 
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·está consagrado, e não é ocioso, pelo contrário, é oportuno 
transcrever que "é dever da famllia, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, â alimentação,~ ~ducação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convívência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e oPressão". 

Preceito que só se torna viável em países do Primeiro 
Mundo, o Brasil-realidade, País aind(!. em desenvolvimento, 
desnuda cifraS-e dados -tel-ríveis, que fazem o dispositivo da 
Lei Maior pernraneteí inObservado, i':ltocado e inv_álido. 

-Num total de 32 milhões de ip.digentes, dados do IB
GE, 53% de crianç-as e adolescentes _sobrevivem de forma 
miserável, sem as garantias acima _enumera9as, vale d~zer, 
sem nenhum futuro, pois a eles falta tudo que_ lhes condiciona 
a própria sobrevivência,- e por conseqüência, a própria digÍli
dade. 

-Duzentas e dnqüenta a trezentas mil crianças morrem 
por ano, por causas ligadas à fome; de cada 1.000 crianças 
que entram na 1• série, apenas 45 concluem o ensino funda
mental em 8 anos e sem repetência. E~ da população com 
15 anos e idade superior a esta, 18,3% são ainda analfabetos. 

-Cerca de 4,3 milhões de crianças, entre 7 e 14 anos~ 
estão fora da escola. 

- A educação de 2' grau só beneficia 38% da população 
em idade de estudar, e apenas 11% têm acesso a um _cursó 
superior. . 

-O Brasil é o oitavo país entre os de maior número 
de analfabetos do mundo~ São 26 milhões de al).alfabetos, 
oficialmente, número que pode se alargar para 40 milhões, 
se os_ critérios de aferição forem mais rigorosOS. --

-O relatório do World Economic Forum, de 1992, enti
dade sem fins lucrativos sediada na Suíça, colocou o_ Brasil 
em l29lugar, no tocante à qualidade dos recursos humanos, 
entre 14 países r~cém-industrializados. Nosso_ País conseguiu 
apenas ficar à frente do Paquistão e da África do Sul. 

-Segundo o UNICEF, o Brasil é o 659, mundialmente, 
na qualidade de tratamento de menores. 

-Dados da Polícia Federal cientificam que, nos anos 
de 88, 89 e 90, 4.611 execuções foram cometidas contra crian
ças e adolescentes, o que leva à média anual de 1.537. 

-O Brasil, ao Iã.do de outros países, principalmente da 
Ásia e da África, está inserido, nos mais rece-ntes relatórios 
da ONU sobre direitos da criança e formas contemporâneas 
de escravidão, entre aqueles que cometem violações as mais 
diversificadas contra crianças: -trabalhQ__~cravo, assassinatos, 
prostituição e tráfico -internacional de bebês. 

O técnico da ONU, Vitit Munt3i-bho-rn.~ _ _que- ésteve pes
soalmente aqui, em janeiro-· do ano paSSado, observou que 
"embora exista uma lei de proteção, na prática oc(yrre -o con
trário" ... e "sua violação t crescente, espeCialinelite com o 
número enorme de crianças morando nas ru~s". 

No que toca à prostituição do menor; dados-do Ministério 
do Bem-Estar Social, fundamentados em textos de entidades 
não-governamentais, avaliain que há 500 mil meníilas explo
radas sexualmente, prostituídas. A CPI da Câmara dos Depu
tados sobre Prostituição Infanta-Juvenil pôde constatar que 
80% dos casos· de violência sexual cori.tra menores são prati
cados por familiares próximos das vítimas (pai, ir~ão,_padras
to, avô), mas os pOliciais çivis e -militares também abusam 
financeira e ~exualmente das crianças de rua. Comprovado 
o inCesto como praticamente rotina entre nós, conclui-se que 

a família brasiJeira, como instituição e comO- célula-mãe, está 
desvirtuada, desfigurada e falida em termos concretos~ 

Outra CP!, também da Câmara dos Deputados, a do 
Extermínio de Menores, fornece-nos dados que espelham ver
dad~ira vergonha nacional, e que repassamos ao conhecimen
to dos nobres Senadores aqui presentes: a cada 4 horas morre 
um menino de rua no Brasil. São duas mil mortes por ano, 
8~% das qu3:is de meninos, e mais de 70% deles negros. 
São as vítimas dos grupos de extennínio, dos quais o exemplo 
mais candente é daquele que recentemente atuou na Cande
_láriã, no Rio de Janeiro, cidade recordista quanto ao número 
dos que_se_~nvolvem com esse abominável ofícío: lá eXistem 
183 desses grupos. 

Outro iado da questão, outro enfoque sugere-nos pergun
tar: o que está sendo feito pelo menor carente no Brasil? 
Quais os caminhos para o trato da questão da criança e do 
adolescente? Resulta, com evidência cristalina, que a solução 
passa ao largo de um assistendalismo oportunista. O exemplo 
do Rio de Janeiro não tem como passar despercebido: nos 
últimos 7 meses lá foram assassinadas 320 crianças carentes~ 
e são 620_as i.p.stituiçõeS qiie se dizem de prote~~ ~amparo 
a elas! O que efetivamerite fazem tais organizações, e como 
atuam, visto que-não conseguiram evitar essa tragédia?_Segun
do a análise feliz, oportuna e bem dosada que pudemos ler 

•ã. respeito no Jornal do Brasil, "há o problema do menor 
e.d~$. aproveitadores 1o. men.c:>r.; a~s~~,como e~_~t~_ o drama 
d3 secá e uma indústna da seca '. 

Incidiríamos em erro se, por outro ângulo, insistíssemos 
em visualizar o menor carente do ponto de vista exclusivo 
da sua individualidade, com realidade distinta e dissociada 
de seus pais: ele é fruto de "pais economicamente miseiáveis 
e civilmente irresponsáveis", que não são cobrados pelas auto
ridades do Estado, quando não exercem sua paternidade den
tro dos parâmetros estabelecidos como mini~amente desejá
veis. O raciocínio correto é o de que o menor ·não pode real
mente prescindir do amparo de sua família e da pres~nça 
do Estado, que garanta a seus pais condições razoáveis de 
_lhe proporcionar saúde, instrução, bem-estar ~ocial, como de
termina o Brasil constitucional. Hoje em dia, os estudiosos 
contemporâneos são unâninies -em condU:ii- que a edUcação 
é o fator primeiro de ca_pacitação para-ü"-pleno exercício da 
cídaâania, que; por seu turno, tornará viáVel uma capacitação 
desejável para o trabalho. Exemplo? Os "tigi"es asiáticos" 
como a Coréia, que, tendo investido 12% do PIB em educa
ção, praticamente anulou o analfabetismo. A solução do pro
blema do Il).~nor carente~ que é de médio e longo prazo, 
passa, no Brasil, necessariamente pela educação, que Ú' habili
tará ao mercado de trabalho, capacitando-o profissionalm_en!e 
pafa a libertação das amarras da miséria e da mai:'sin~idade, 
fazendo-o cidadão não só de fato mas de direíto, nos termos 
da Lei Magna. · 

É mconteste, fecõnheCid~- ~SSãpremissa, que as políticas 
sociais, a:tuahnen!e, constituem pr~~suposto para O desenvol
Vimento econôriiico e para a· estabilidade de uma nação. Esse 
é o meio pelo.qllal chega-se à melhor eficiência--e competiti
vidade. Nesse contexto, a solidariedade, por parte da comuni
dade, é uma força que pode dar um sentido redistributivista 
ao desenvolvimento económico. 

Vário~-Pr~je-tos, de i.Õiciativa pariicular-Ou gõvernamen
tal sobressaem-se na área social, embasados nessa força que 
partilha, a solidariedade, os quais merecem nossa. r~flexão, 
por força de sua seriedade e do seu contributo dectstvo para 
a erradicação do problema do menor carente. 
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Com "santo orgulho", começamos pela nossa Salvador, 
onde atua o "Projeto Axé", que o UNICEF catalogou como 
modelo entre as experiências inovadoras de sucesso junto a 
crianças e adolescentes de rua. Desde 1990, esse Projeto já 
tirou das ruas da capital da Bahia 2058 crianças, prOporcio~ 
nando-lhes escola e encaminhando-as para -o trabalho. Para 
tanto, foram formados seis núcleos de alfabetização, dois pro
fissionalizantes, oito de atividades culturais, afora diversos 
convênios para profissionalização com entidades governamen
tais e nâo-góvernamentai:r. O objctivo maior da proposta ino
vadora do Axé é transformar a criança de rua, sujeito paciente 
de uma situação perversa e injusta, em sUjeito --agente do 
seu próprio destino, para dessa forma, através da educação, 
construir a Cidadania crítica do menor, num sentido mais lato, 
que extrapola a sua própria pessoa e o torna apto a intervir 
nos problemas de ordem nacional, ensejando~lhe o exercício 
pleno da cidadania política. 

O Diretor-Presidente do Axé é um conhecido advogado 
e pedagogo italiano, Cesare Floria La Rocca, também orien
tador de projetosdo UNICEF e da OIT, já há 25 anos radicado 
no Brasil. Toda a pedagogia do Proje_!O é desenvol~ida pelos 
"educadores de rua", profissíái'~a1s de primeira categoria, que 
são treinados e rigorosamente selecionados para o exercício 
de sua função, e muito bem assalariados. Improvisação e ama
dorismo não encontram espaço no Axé, que desenvolve, na 
práti~~L~ç~ ~n~~ilà~<::!!~~s q~ educ_~q~~- Paulo Freir~: ... ~~svr~s 
as fases pelas quais passa o trabalho do educador de rua JUnto 
à criança: a: "paquera pedagógiCa", o "namoro pedagógiCÇ)" 
e, por fim, o "aconchego pedagógico", cujas denominações 
de per si já expressam o momerito que está se viV-eiiC:i3rido 
-aproximação, conhecimento recíproco e maturação da rela
ção educador-educando. 

o- primeiro órgão ã financiar o Axé foi a Organização 
não-governamental italiana de cooperação internacional de 
nome "Terra Nova", que atua igualmente em paí~~_da África 
e da América Latina. Além dessa colaboração internacional, 
o Projeto -recebe auxl1io de empreSas privadas e· -de_ órgãos 
ligados aos governos federal, estadual e municipal. Pode-se 
afirmar que o educador, ao desempenhar o programa previsto, 
age como investído de verdadeira paternidade em relação 
ao menor, uma vez que intermedeia a aquisição de seUs docu
mentos, acompanha-o ao médico, diríme problemas com a 
polícia e toma providências de caráter judicial, quando neces
sário. O Projeto também cria...a pciSSib1Hd-ade de OS menores 
serem atendidos por psiquiatras, psiCólogos ou órgãos especia~ 
lizados, no caso de serem vici3.dos em drogas. O Axé se vale 
não só dos serviços públicos, mas também de instituiçôes priva· 
das para esse atendimento aos que dele necessitarem. 

A preparação do menor visando à sua inserção no mer
cado de trabalho é considerada imprescindível, sob pena de 
perder-se todo o esforço pedagógico, vez que, sem a profissio
nalização, está reiniciado o ciclo da miséria, d_a víolên_cia e 
da marginalização. Convênios com sindicatos, SENA!, SESC 
e SENAC sustentam a implantação de núcleos profissiona
lizantes. 

Ainda bem recentemente, a 7 de agosto, o Ministério 
do Bem-Estar Sociãl, através do Ministro Jutahy Magalhães 
Júnior, e o munídpio de Salvador, através da Prefeita Lídice 
da Mata e Souza, celebraram termo de compromisso, através 
do qual implantou-se o "Programa Cidade Mãe", para atendi
mento aos direitos da criança e do adolescente, o qual prevê 
a "Rede Axé de Apoio". Esta consiste na cria_ção de até 
4 imi?ades de apoio a serem g~~ridas e operacionalizadas pelo 

Projeto Axé, em convênio com aquelas duas entidades, tendo 
em vista orientação socioeducativa do menor, seu encaminha
mento às famílias, à rede oficial de ensino, aos centros de 
convivência e a outi:aS unidades do Programa. 

Outra inidatiVa q1le trago a conliedmento dos Senhoms 
Senadores, criativa, como a anterior, saudavelmente ousada 
apesar da recessão, do alto índice inflacionário e da crónica 
falta de verba, é da F AM - Fundação de Assistência ao 
Menor, criada pelo Clube de Diretores Lojistas_ de Recife. 
O Juizado de Menores dessa capital a tem como a melhor 
entidade privada de apoio" ao -menor abandonado.-Ela patro
cina ensino de 1~ grau, 12 cursos profis~ionaliztt_ntes, alimen
tação e atendimento médico a 450 crianças carentes. Como 
o Projeto Axé, a FAM tem a profissionalização como priori
dade, o que se justifica pelo princípio de que só através do 
aprendizado de um ofício o menor de rua adquire Condições 
de sair dela e dar um rumo digno à sua vida. Em troca das 
cinco refeições diárias que recebem, os menores se obrigam 
a freqüentar as aulas ou o curso por eles escolhido. 

Criada em 1961, a FAM funcionou em regime dc_inter
nato até 1988, quando estabeleceu o regime de semi-internato, 
das 7 às 17h. Os menores são tefuunetados, recebendo em 
média, pela produção, de US$10 a US$12 por mês. Aos 16 
ahos, idade-limite para a FAM, os menores a deixam com 
um emprego garantido ou urna atividade autônoma financiada 
pela instituiÇãO._ 

Os lojistas ~ão se conSÚ:i~·ram onerados com os custos 
de manutenção da Fundação, pois os gastos são rateados. 
_Em___-ªgosto p.p., __ es~~_f_9ram_estimados e_!!l_cerca de CR$1,_7 
mil para cada crian_ça, o que é soma inexpressiva ~onomt
camente para o empresariado. São 532 Clubes de Du~tor~s 
Lojistas riO Brasil. Imaginemos, nobres colegas, se a sohdane
dade recffertSe se .alastrasse em direção aos seus cc-irmãos 
de outros Estados, quanta mendicância, quanto mau encami
nhamento e quantos assassinatos de menores não teriam sido 
evitados? - - - --

Também de iniciativa de empresários, desta feita de São 
Paulo, surge novo alento, pelas mãos de fabricantes de brin
quedos. A Fundação ABRINQ. q_u_e os congrega, está convi
dando pessoas, _sindicatos, assocíações, empresas, qualquer 
um, de boa vontade, a doar US$50,00 mensais (CR$6.250,00 
aproximadamente) para uma criança de rua ser dela retirada. 

__ E_a campanha "Adote uma Criança". O valor é revertido 
totalmente por favor de uma criança, que assim terá escola, 
será acompanhada em urna instituição, onde auditorias presta
rão contas ao doador, através de relat<;)rios periódicosr, sobr~ . 
a aplicação do dinheiro. A quantia é bastante razoável, se 
atentarmos para o fato de que numa instituição oficial os 
gastos com uma criança iriternada chegam por mês, no míni
mo, a US$500,00, dez vezes mais do que o valor doado. Para 
o menor não delinqüir e ser munido de _condições que façam 
dele um_ cidadão, US$ 50,00 é efetivamente muito pouco, 
para quem fucra tanto como o empresário paulista. Trata~se, 
pois, de oportunidade ímpar para que seus membros "queiram 

_se dar as mãos", por causa tão nobre quanto vital para o 
futuro da Nação. Isso sem se fazer referência ao aspecto prag
máticO, que não deve_ lhes passar despercebido, e que nos 
lembra que, sem cducaçijo básica, os trabalhadores não são 
aptos a contribuir para a produtividade económica,_ inibindo 
a cotripetitivídade a que aspira todo empresário. 

A escola-cooperativa na rede pública municípal, idéia 
levada a efeito em.Maringá, PR, onde a gestão_ privada do 
ensino público gratuito se iniciou em 1991, e, em 1992, se 
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estendeu a todas as creches e escolas urpanas do município, · entre nós é até relativamente fácil. O desafio está em mantê-
é outra iniciativa que queremos inserir na nossa. fala de hoje. las, e muito mais, mantê-las interessadas e motivadas. O aluno 
E por uma razão muito simples: a evasão escolar, marca regis- deve ser cativado por condições e situações que o estimulem 
trada do ensino público de 1~ grau no Brasil, transformou-se, . a permanecer, progredir e aprender em sen~c!_o amplo. Caso 
em Maringá, alvissareirarnente, em "invasão escolar": o ano contrário, a pfópria escolaoexpulsaráatravés de um programa 
de 92 começou com um aumento de 24% no número de alunos que o leva à repetição e à evasão, que o desincentiva a estudar. 
matriculados. A "tcrceirização;' objetiva, como sabemos, ati o- E com essa nociva tradição brasileira que o projeto de Jaboa-
gir resultados de otimização em itens fundamentais de qualifi- tão rompe, porque encara o aluno como agente transformador 
cação, tais como prOdutividade, desempenho, pontualidade da sociedade, não desviando o aprendizado da realidade do 
e assiduidade por parte dos trabalhadores em educação. O meio no qual está ele, o aluno, inserido, com todas as caracte-
controle didático-pedagógiCo do projeto fica com a prefeitura, rísticas daí advindas, especialmente, é óbvio, no que respeita 
que supervisiona o material escolar, os métodos de ensino, ao método, à linguagem, sempre ao_ nível da compreensão 
os currículos, e expede os boletins escolares e os diplomas. do estudante. É este comportamento pedagógico que o indu-
A cooperativa é desvinculada funcionalmente do poder públi- zirá à compreensão das diferentes relações sociais e permitirá 
co, e recebe~ de acordo com o número de alunos matriculados um conseqüente engajamento se_u na militância cidadã. 
que tenham freqüência regular, na condição de prestadora Não pode, Srs. Senadores, passar ao largo do nosso co-
de serviços. nhecimento, e de referência em nossa fala, a Reunião de 

A produtividade foi expressivamente aumentada comes- Cúpula dos Governadores, que se realizou aqui em Brasília, 
se novo tipo de gestão: basta constatar que de fevereiro a em 20 de maio p.p., promovida pelo Pacto pela Infância. 
maio de 92, apenas um dia de licença-saúde foi pago aos Participaram dela 24 dos 27 governadores brasileiros, que 
sócios das escolas-cooperativas. É interessante-ressaltar que se_~omprorneteram a "adotar medidas concretas para reduzir 
nesse sistema não existe a figura do professOr substituto que a mortalidade infantil em seus Estados, proporcionar educa-
normalmente fica ocioso, se não ocorre nenhuma falta no ção a todas as crianças, melhorar a qualidade do_ensino funda-
turno. Na escola-cooperativa, se o professor titular não puder mental, romper definitivamente o ciclo da imPunidade, e conM 
comparecer, por qualquer motivo, deve providenciar um subs- ter _a violência contra a criança". Ela fOi coordenada pelo 
tituto às suãs próprias expensas. Mas os_ direitos do sócio Presidente do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econô-
que precisa se ausentar são sempre respeitados. Nos casos __ micas, e- IBASE, sociólogo Herbert de Souza, e pelo Presi-
de gravidez, por hipótese, cabe à sociedade reunir-se e encon- dente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasii-CNBB, 
trar a solução adequada e menos onetosa. Dom Luciilno Mendes de Almeida. 

O projeto cooperativista ainda tem a virtude de promover Durante o evento, foi lida pelo Procurador-Geral da Re-
uma relação mais íntima da comunidade com a esc~la, não pública, Aristides Junqueira, uma de~lara~o subscrita pelos 
só mantendo a participação dessa comunidade, mas estirou- 32 membros do. Ministériõ Púóiíco nos Estados, ligados às 
lando-a, tornando-a mais rica, právando que a gestão privada Varas Especiais de Crianças. 9 teXto reafirma_ t.ã=âisposiÇão 
pode, nesses moldes. prover um ensino de qualidade a custos de _exigfr _o cumpr!mentõ- das obrigações do poder público 
mais baixos e resultados dos mais satisfatórios.-- eni- relaÇão à infância e à juventude, a criaçãq_ do~ Conselhos 

Outro experimento a ser menCionado, nobres pares, que de Direito e Tutelares, em todos os níveis, e a implementação 
resgata a credibilidade do ensino público municipal, exercido de medidas de proteção e socioeducativas previstas nos arts. 
com obstinação, determinação e pettinácia R:Olítica, é o de 101 e _112, respectiVamente, do Estatuto da Criança e do Ado-
Jaboatão dos Guararapes (PE). No início de 1990, após o Iescente". 
retorno de Cuba do prefeito desse município, iniciou-se o O pactO fofidéia CJE-e nasceu a partir do HEncontro Mun-
·•Projeto Saber Ler". Tomou-se como modelo a alfabetização dial de Cúpula pela Criança", realízado em setembro de 1990, 
instalada em 1958, logo após a revolução cubana, fazendo-se na sede da ONU, em :&ova Iorque, e foi compromisso curo-
uma adaptação da proposta daquele país à realidade do muni- prido das metas propostas pelo Encontro. Está aprazada para 
dpio pernambucano. O projeto objetiva levar a alfabetização o próximo dia 12 de outubro- Dia da Criança-:_ a apresen-
ás casas das pessoas, criando-se núcleos residenciais de alf8:be- tação do Plano de Ação de cada governador de Estado, estabe-
tização. Os alfabetizadores passam por um ,cu_x:~o d~_ capaci- tecendo metas anuais, e criando mecanismos públicos de 
tação, e se constituem de professores já habilitados ou estagiá- a~ompanhamento de todos os indicado_res que reflitam o bem-
rios do 2'-' e 39 ahos d6 curSo de Magistério. estar da crianÇa. Em uma segUnda Reunião de Cúpula, já 

A comunidade foi mobiliZada atravéS da ampla divul- convocada para maio do próximo 3rio, os governadores avalia-
gação do projeto, para a qual colaborou a Secretaria de Açª-o rão o_s- resultados obtidos do estabelecido e cumprido no pri-
Social e de Turismo, não se perdendo -de vista a realidade meiro encontro. O Pacto pela Infância prete"m:le a cooperação 
local, que motivou, inclusive, a encenação de espetáculos cir- entre o poder público e a sociedade civil organizada, consoli-
cences e desenvolvimento de temas ligados à história do anal- dando parceria iriibatível: de um lado, os governos estaduais; 
fabeto, para a referida mobilização. A linguagem utilizada de outro, empresários, profissionaiS liberais, religiosos e traba-
é se.mpre familiar e significativa para o aprendiz, exploran- lhadores, formando um movimento com característica nacio-
do-se, largamente, a realidade social, política e económica naL 
do município. As aulas compreendem duas horas diárias. Até O tráfico de menores, sua erradicação, medid~-~ preven-
novcmbro de 1992, 1529 núcleos foram organizados, dos quais tiva-ª-~ punitivas que se impõem necessárias. é oUtro aspecto 
1331 completaram os seis meses previstos pata: o cUrso de do tema que queremos abordar para a consideração dos Se-
alfabetização. Dentre 7645 alunos iniciais, 6106 concluíram nhore.s Senadores presentes. É do mais amplo conhecimento 
o curso e 4308 foram alfabetizados. de todos, porque os órgãos da mídia o noticiam fartamente, 

O "Saber Ler" tem um mérito incontestável: cria a moti- o desaparecimento de crianças para transplante de __ órgãos 
vação por parte do aluno. A pedagogia modem~ ensina que e o comércio delas para adoção por estrangeiros. A CPI da 
não basta levar crianças à escola. Aliás, o acesso à escola Câmara dos Deputados, que investigou os problemas do me-
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nor, constatou e comprovou, pela voz oficial do então Ministro 
das Relações Exteriores, Francisco Rezek, que nos transfor
mamos, no melhor estilo África, em exportador de crianças 
para países do Primeiro Mundo. A informação oficial do então 
ministro, em 1991, confirma que de 10.000 crianças adotadas 
nos últimos cinco anos, 38% foram para a Itália, 31% para 
a França, 9% para os Estados Unidos, e as restantes para 
outros locais. A atividade de contrabandear crianças para o 
exterior é bem rentável, podendo alcançar até US$20.000 por 
cabeça quando elas são revendidas no exterior. 

A cidade de Curitiba ganbou notoriedade em 1986 pelo 
desmonte de quadrilha conside!ada, à época~ a mais perigosa 
e a mais bem articulada do País, responsável pela exportação 
ilegal de 800 crianças para Israel. A organização e performance 
da quadrilha deveu-se especialmente à presença de curadora 
do Juizado de Menores em seus quadros, que, em função 
do cargo. tinha acesso a todos os documentos de que os_adotan
tes necessitavam a respeito das crianças, A essa participação 
somou-se a corrupção policial, tendo sido noticiado, naquele 
ano, que a políCia do Paraná recebia uma "caixinha" de 1,5 
milhão de cruzados pela conivéncia com os traficantes. Em 
Anápolis, GO, um juiz de menores foi também acusado de 
patrocinar a adoção de crianças por casais estrangeiros, desres
peitando até a vontade de seus próprios pais e passando por 
sobre ela, num verdadeiro e intolerável abuso de autoridade, 
Os contrabandistas, como se depreende, alé~ de perigosos, 
não são marginais "pés de chinelo"; peJo contrário, têm forma
ção cultural, tftulo universitário, cOmo nos dois exemplos que 
enumeramos. Em Camboriú, no litoral catarinense, famosa 
também pelo tráfico de crianças entre 1985 e 1986, atuava 
também quadrilha chefiada por um advogado. 

Sabe-se, comprovadamente, que a maioria dos bebés re
metidos à Itália saiu da Bahia, e de Fortaleza embarcavam-se 
crianças especialmente para a França e para a Alemanha. 
Legalmente, estima-se que-, a cada ano, perto de 1.500crianças 
brasileiras deixam o País para morar no exterior. Clandesti
namente, isto é, com falsificação áe certidões de nascimento, 
de passaportes, o número ·estimado é bem maior. Segundo 
a Polícia Federal, são 3.000 crianças po-r ano, ou cinqüénta 
a cada semana. Anúncio de página inteira publicado no respei
tado The Financial Times, em 1988, retrata, com precisão, 
o clima vigente em relação às quadrilhas brasileiJ;as de crian
ças: "Nesses dias, café não ê a Urtica exportação do Brasil", 
lia-se embaixo do retrato de um bebê com uma etiqueta no 
pulso, no valor de 15.000 libras. _ _ 

O grau de desenvolvimento de uma nação está afeto e 
relacionado díretamente com a política de proteção à infâ_ncia, 
capaz de lhe assegurar direitos e garantias individuais. A equa
ção resultante dessa constatação é que, quanto mais social
mente desenvolvido o país, Senhor Presidente, menor o núme
ro de crianças carentes e menor a quantidade_ ele criaQças 
disponíveis para a adoção. A maioria das crianças adotáveis, .. 
hoje, provêm de países não-desenvolvidos, enquanto a maio:
ria dos pais adotantes se encontra nos países desenvolvidos. 
Isso se deve a que o Primeiro Mundo se vale d(! nQriilas 
de proteção â infância, à maternidade e à jovem mãe-solteira, 
bem como ·cta lega~i~ação do aborto, cautelas não levadas 
a efeito no TerceifõMuiidO. -

O tráfico é atividade criminosa a -ser sempre reprimidã 
e punida, mas, em contrapartida, a adoção internacional legali
zada há de ser incentivada. No seu depoimento à CPI do 
Menor, o então chanceler Francisco Rezek, a quem já fizemos 
referência, considerou necessário regulamentar a adoção in

. ternacional, e não suspendê-la, de modo a serem exclusos 

os aventureiros, permanecendo apenas as entidades Idóneas 
cadastradas para a adoção. Aliás, conforme lemos na Revista 
dos Tribunais, vol. 641, em artigo que cuida do "Instrumento 
Legal da Adoção Internacional e Meios de Coibição do Tráfico 
Internacional de Crianças", assinado pelo Juiz de Menores 
de Campinas, Dimas Borelli Thomaz Júnior. e pelo Promotor 
de Justiça e Curador de Menores da mesma cidade, João 
LuizPortolan Gaivão Minnicelli, ''a tendência natural da legis
lação brasileira será o não estabelecimento de critt!rios diferen
ciadores ou discriminadores entre adotantes nacionais ou es
trangeiros, garantindo a ambos o acesso à adoç-ão de criança 
abandonada". 

Em países não desenvolvidos ou ainda em desenvolvi
mento, não existe política definida, legislação adequada e 
instituições aptas à promoção de adoções internacionais. Entre 
nós, brasileiros, não é dife"renfe, o que tem obrigado os magis
trados a "fazer a lei" em cada caso concreto, para viabilizar 
a colocação de menores em lares _substitutos, visando à sua 
assistência e proteção. A Constituição de 88 não foi omissa 
quanto à adoção internacional, mas não desceu a detalhes, 
como o fez em relação a outros institutos. Preceitua ela, § 
5o do art. 227, que "a adoção será assistida pelo poder público. 
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua 
efetívação por parte de estrangeiros". Assim, claro resulta 
que a matéria depende ainda de regulamentação de lei ordi
nária. 

O vergonhoso e abominável tráfico de crianças brasileiras 
não deve coibir a adoção internacional revestida de legalidade. 
que conta sempre com a participação da autoridade judiciária, 
que fiscaliza a adaptação da criança ao novo_lar e a ampara 
com segurança. O tráfico terá de ser combatido, dentre outros 
meios·, pela proibição da adoção por escritura pública, _lavrada 
em cartório, sem a assistência do Poder Judiciário. E exata
mente este tipo de adoção, sem a fiscalização do Juizado 
de Menores, que se pratica amiúde aqui no Brasil. As adoções 
devem ser feitas por meio de sentenças_ judiciais, que inibem 
o tráfico e facilitam a -adoção idónea. O Governo, por sua 
vez, deve promover o cadastramento das entidades e a autori
zação para,que elas promovam a adoção internacional, fiscali
zando-as, para evitar eventual procedimento escuso. 

O Conse1ho Nacional de Defesa dos Direitos da Pes:-..Od 
Humana, vinculado ao Ministério da Justiça, criou comissão, 
formada por juristas e técnicos, para ''propor normas de com
bate ao tráfico de crianças, regulará a adoção de 1_!!_ep01e~ 
por eStrangeiros, e apresentar sugestões para a elaboração 
de legislação". Vale repetir, quando se cuida do tráfico e 
da adoção regular, que a famtlia é a base natural do ser huma
no. o seu ponto referenciaL É dentro do seio familiar que 
a criança encontra condições de fruir os direitos que lhe são 
constitucionalmente conferidos. Nesse asQecto, a ad_oção é 
instrumento hábil a garantir à criança o apoio familiar de 
que não prescinde, e forma de protegê-la, muito mais reco
mendável do que entregá-la a uma instituição, onde deixará 
de ser "uma" para ser "mais uma". 

Ao se repelir o tráfico, não se deve pretender, igualmente, 
que seja inacessível a adoção de crianças_ nacionais a __ casais 
estrangeiros. Não há de se admitir discriminações: a_ ç_ria_nç_a 
terii--direito a uma famnia - é entendimento contemporâneo 
assente -seja estrangeira ou brasileira. Se existem estran
geiros hOnestos e desonestos, brasileiros também há idóneos 
e inidôneos. Cabe à Justiça resguardar os menores dos deso
nestos e inidôneos, sejam nacionais ou não. Se há quem com· 
pre e venda crianças, tal conduta não é impediente da adoçãC?, 
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quer por estrangeiros, quer por brasileiros. O interesse da 
criança 1 este sim, deve ser privilegiado. 

Quando se cuida de analisar o menor çarente e abando
nado, Sr. Presidente c Sr:s. Senl:).dores, e a polÍtica (e a falta 
de polítíca) que deve_ ampará-lo, habilitainO-nOs a aValiãr, 
com melhor acuidade, a importância do btor hU.nlano cOmo 
recurso estratégico e condição de desenvolvimento de uma 
nação. 

Para emergir da condição de país em desenvolvimento, 
o Brasil, no tocante- a· CSse gravíssimo ptoblema social, terá 
de se valer da criatividade, da audácia, da inovação-; da insopi
tável vontade política transformada em aç<lo concreta, de que 
demos vários testemunhos no transcurso de nossa fala, ~ssirri 
evidenciando que, potencializando-se o fator humano, esta
mos nos capacitando a consolidar a cidadania e a P,ern_pcraçia, 
num procedimento de erradicação de menQ_r._Çs cj.a rua, de. 
sua reintegração na família e na socíedade. Não nos esque
cendo de que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no amparo 
a eles, a impunidade não deverâ ser privilégio de ninguém, 
mas cobrada de todos que afrontarem_ o seu direito à vida, 
à S?brevivência e à dignidade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente,. Sr~ e Srs. Congressistas, desde 
que o Governo Federal, há coisa de três anos, decidiu abrir 
a economia naciOnal aos produtos exportados Por outros paí
ses, fazendo sucessivas e graduais, mas fi1:D.tes-reduções do 
imposto de importação, tem havido um alarido geral em sen
tido contrário. 

É lógico que o alarma visa a resguardar interesses impor
tantes dos fabricantes nacionais _quanto à en-tf3da de novos 
produtos, diante de uma situaçãO que vem já há vários anos, 
desde quando o Brasil, por legítima ação de soberania p.acio
nal, resolveu gravar com elevadas taxas de imposto tais produ
tos, objetivando proteger a emergente índúst.ria brasileira. 

O processo de substituição de importaÇões implementadO 
no Brasil vem ocorrendo há algumas décadas, com maior 
ou menor intensidade, dependendo das circunstâ11cias do mer
cado comercial c financeiro internacional. Até. aí, nada de 
novo, pois não existe, na história mundial, nenhuma nação 
industrializada que não tenha exercido uma sistemática e dura
doura política de proteção à sua indústria iriferna. 

O problema nosso advém exatamente de três variáveis 
estruturais que têm derilaiidado cssa.abertura, no recente pas
sado e no presente: em primeiro lugar, a necessidade de se 
equilibrar a procura interna por determiriados bens e serviços, 
de forma a combater a alta .irracional de seus preços e, com 
isso, contríbuir para o contr"ole da inflação; em segundo lugar, 
a irriprescindibilidade de se quebrar a ação deletéria dos o ligo
pólios e cartéis domésticos, na tentativa destes de manipular 
os preços, incrementando-os à revelia dos interesses na,_cionais; 
em terceiro lugar, e não por último, a irreversibilidade da 
integração económica ínternacional, cada ve~ mais evidente, 
com a formação de mercados comuns por diversos. grupos 
de nações, assim corno o difuso intercâmbio çomercial cada 
vez mais ampliado entre todos os continentes. 

Portanto, a abertura é requerida, ainda mais que a crónica 
proteção à indústria nacional, por sua vez, Criou OUtros proble
mas, também muito graves, como a perda da eficiência empre
sa.rial, a redução da qualidade dos produtos, a falta de investi-

- menta em tecnologia e desenvolvimento de pi"?d':'-tos e pro- · 

cesso.s industriais, e acomodação à antinatural situação de 
uma grande reserva nacional em que se transformou o m~r
çado interno, sítuação essa que, nitidamente, se tem rapida
mente revertido çom o aumento das importações. 

Essa abertura deve ser posta, ainda, dentro do grande 
momento brasileiro em que apresentamos recordes de expor
tação, mensal e anualmente, além de boas safras das culturas 
típiCas de exportação. Assim, os incrementos de importação 
têm sido, em grande parte, compensados por margens confor
táveis de aumentos das exportações, mesmo que proporcio
nalmente menores, à medida que os meses do atual exercício 
vão-se realizando. O saldo de. 1992, relativo a exportações 

·menos importações, foi de 15,54 bilhões de dólares. No primei
ro semestre de 1993, o saldo acumulado no período foi de 
7,8 bilhões de dólares, 9,6% superior ao do mesmo período 
anterior, embora o resultado de junho último, de 1,155 bilhão 
de dólares, tenha sido 11,3% menor do que o do mesmo 
mês, em 1992. 

Assim sendo, o Brasil tem conseguido bons superávits 
comerciais, o que, com os aumentos inteligentes das importa
ções, tem propiciado facilidades à política monetária nacional 
de internalizar os cruzeiros desses resultados obtidos em moe
das estrange~as fortes e os benefícios que_ acabo de _relatar. 
Não deve haver, pois. temores e~ muito menos, críticas quantó 
aos aspectos macroeconômicos de nossa balança comercial. 

Uma das principaiS críticas que se tem feito sobre as 
importações_ diz respeito às compras realizadas em free shops, 
dentro das fronteiras do País .. Querem acabar com esse siste
ma, dizendo que é danoso· para a nossa economia. Não há 
nada mais enganoso do que tais afirmações, c.omo pretendo 
demonstrar a seguir. 

O benefíCiO principal que existe C.om a criação das free 
shops foí o do iric·re:rh.erito à indústria do turismo, com a conse
qüente retenção de divisas. O siStema consiste em instalação 
de lojas nas salas de .embarque e desembarque dos vôos inter
naCionais, Cuja finalidade é vender produtos importados de 
pequeno porte, sem cobrança de taxas adici.onais de impor
tação sobre os preços. Os artigos ficam consignados nas lojas, 
sendo as fatoras de compras dos produtos importados pelos 
comerciantes liquidadas sempre após a venda desses. artigos 
nas lojas liVres. 

Segundo dados publicados pela BRASIF, empresa encar
regada de operar todas as free shops do País. o movimento 
anual é da ordem de 190 milhões de dólares, sendo os brasi
leiros responsáveis por 70% das corilpras, e os estrangeiros. 
por 30%. A cada ano, cerca de 700 mil brasileiros viajam 
ao exterior, dedicando, cada um, algumas dezenas de dólares 
a compras de mercadorias típicas de free shops. 

·· ·No ano passado houve mo~iment-Ô de 200 miih.õeS' ~~ 
dólares, tendo sido cerca de 53% das cOmpras, algo em tomo 
de 106 milhões de dólares, gastos com pagamento das faturas 
dos fornecedores, após a venda das mercadorias. Dos 94 mi
lhões de dólares restantes, cerca de 25.% do total das vendas, 
ou seja, 50 milhões, fo:ram pagoS_ao Governo Federal, como 
contribuições diretas, além do Imposto de Renda -e demais 
tributos internos. 

O sistema gera de receita para a INFRAERO, empresa 
que administra os aeroportos brasileiros. o montante de 30 
milhões de dólares pór ano, quase um terço da receita desse 
importante órgão para a vida económica nacional. Ainda arre
cada 25 milhões de dólares destinados ao Fundo de Desenvol
vimento das Atividades de Fiscalização- FUNDAF, ligado 
ao Ministério da Fazenda. 
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Desde dezembro de 1979, quando o sistema começou 
a ser operado nu Brasil, a venda de produtos imp~rtados 
em free shops já gerou o correspondente a 382,4 milhões 
de divisas. Por sua vez, até outubro do ano passado, a IN
FRAERO tinha arrecadado 116 milhões de dólare_s e-o FUN
DAF, 103,5 milhões de dólares, no mesmo período. 

Como se pode ver, -em racioCínio SíiripfeS~-aá lado do _ 
aspecto bastante positivo de arrecadação tributária,- há ainda 
o mais importante, que é o da economia real de divisas, algo 
em torno de 100 milhões de dólares anuais, com o __ sistema, 
ficando o montante global de -55 milhões para o Governo 
Federal, relativo a todas as contribuições e demais tributos~ 
Caso os produtos correspondentes a· essã-diffiiiida~n-ornlal, 
200 milhões de dólares ao ano, fossem comprados diretamente 
nas lojas dos outros países, tais divisas seriam perdidas, tendo 
em vista os opreços aos Consumidores praticados lá fora serem 
praticamente os mesmos. 

Por outro lado, o sistema de free shops não afeta quase. 
nada a indústria nacional. Segundo dados da BRASIF, a parti
cipação dos importados nas vendas das indústrias foi ínfima, 
conforme os seguintes indicadores apurados no ano de 1992: 
na indústria" de eletroeletrônicos,- a partidpãção" ·global foi 
de apenas 1 ,7%-; na indústria de brinquedos, foi de_ um ínfimo 
0,1%; na de perfumes e cosméticos, foi de 2,1%; e me-smo 
na indústria de uísques, a participação nâd passou de-5,9.%, 
no período. Segundo essa empresa, em finã.l de 1979, a partici
pação do contrabando de uísque era de 81,5% do consumo 
nacional; hoje, esse número é de 5S%;· havendo, pois, uma 
redução expressiva, com boa parte do uísque clandestino subs
tituído por importações-legais, gerando .receita direta para 
os cofres da União. 

Desta maneira, Sr. Presidente, Srs. ~Co_ng,ressistas 1 vemos 
o quão injustas são as afirmações contra as free sbops que 
operam no BrasiL Não passam de tentativas de manipular 
a opinião pública brasileira, tentando -induzi-la a erros· de 
informação. _ --: ·· --_ 

Finalizando, alerto as autoridades brasileiras, responsá
veis que são pelos negócios internacion_ais do _P_afs.:. para não 
se deixarem envolver por essa onda de pressões c;ie it:tteresses, 

. ainda que legítimos, pois não devem Ser esses os únicos a 
serem considerados, para o benefício _comum d~ ~o . .::!9~~-- ___ _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roddgues)- Concedo. 
a palavra ao nobre Congressista Mareio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente1 __ _s~s ,~-~!'5:_ 0)-Jigi~s
sistas, nossa intenção hoje, ao s~bir à esta tribuna,_é figradecer _ 
publicamente a amistosa visita do Ministr'o da _Ãgi--iCuliüfa 
e da Reforma Agrária, o Sr. De}ãndir_Dal_pasq_uale, a no~so 
Estado, o Mato Grosso, no último dia 6. JUOtamente com 
o Deputado Federal José Augusto CUrvo, tivertlos·a-oéãslã"ó 
de acompanhar o Senhor Ministro nos encontrO"s que manteve 
com agricültores e pecuaristas de nosso Estado, mais especifi
camente nos Municípios de Lucas do Rio Verde 1 ~Sorri~ e 
Sinop, que são áreas emergentes da agropecuária do Mato 
Grosso. Na oportunidade, ouvimos o Ministro discorrer sobre 
algumas questões importantes relativas à produção agrícola_ 
do País, atestando o conhecimento da área demonstrado pelo 
Sr. Dalpasquale, bem como suas-altas preocupações com os 
problemas nacionais. 

Comprovando que o P!ogfãma Ciii -Reformá- Ag!áÍiá do 
Governo não está paralisado e que segue sua marcha, o f\4inis-

tro Dejandir Dalpasquale, por meio do INCRA, entregou 
quatro mil títulos de lotes urbanos, bem como c_em títulos 
de lotes_ rurais a agricultores pobres de Lucas do Rio Verde, 
resolvendo, assim, antigas pendências fundiárias. O Ministro 
afh:m._o_u __ também que, somente na semana anterior à visita 
ao ~ato_ Grosso, assinou lZ d(!:~r~!OS ge_ 9e~propriação e 
qUe maiS Il decrei6S dessa natureza encontram-se em cima 
de sua mesa para serem firmados, correspondentes a 76 mil 
hectares de áreas destinadas ã reforma agrária. Igualmente, 
o Sr. Ministro externou a preocupação de que a política de 
reforma: agrária não se restrinja a cánceder o título da terra 
aQ_ _ _!!~_i?_'!llii!-_9or rural,_mª-~ t-ª_!11---º-érrt d1! que inclua meios mate
riais e institucionais para que esse trabalhador possa plantar 
ou criar animais, transportar e comercializar sua produção 
-o que, a nosso ver, é a abordagem correta para a questão. 

Das boas notícias que o Sr. Ministro trouxe aos agricul
tores i pecuaristas do Mato Grosso, talvez a mais relevante 
tenha sido a de que 70% dos recursos necessários à safra 
de 1993/1994 já estão disponíveis, no Banco do Brasil, aos 
produtores rurais. Os recursos totais para o custeio da safr::t 
foram estimados, por ele, em 4 bilhões de dólares. Caso ao 
valor destinado ao custeio se some o destinado à comercia
lização, q_ montan_te_JOUtl ~oP~ para a cifra- de 7 bilhões de 
dóla.res. O Ministro Dalpasquale nos garantiu que não faltarão 
recursos para o plantio nem, mais tarde, para a comercia
lização da atual safra. Num Estado de vocação agropecuária, 
como é o Mato Grosso, esse compromisso do Ministro da 
Agricultura representa tranqüilidade para o nosso povo traba
lhador e a garantia 4e uma safra reçorde ~IJ!. nossas _terras. 
Dejandir Dalpasquale acentuou que tem uma meta para a 
próxima safra brasileira de grãos: atingir a marca de 76 milhões 
de toneladas. 

Quanto à capacidade agrícola do Brasil, o Ministro teCeu 
alguns comentários. Disse que o País poderia produzir, sem 
muita dificuldade, cerca de 100 milhões de toneladas de grãos 
por" ano; não fossem as descontínuas· e desa-sú·ãdas- políticas 
económicas aqui implantadas, nos últimos anos, as quais segui
damente têm causado grandes prejuízos aos agricultores. 
Exemplo dessas perdas foram as pesadas dívidas em que os 
agricultores e os pecuaristas incorreram, de um dia para outro, 
em razã_o d9 Plano Collor. Nesse sentido, Dalpasquale defen
deu o perdão, pelo Governo Federal, de parte dessa dívida, 
uma vez que foi decorrente de mais um malsucedido pacote 
eConómico do GOverno; qUe beneficiou o Tesouro Nacional 
às custas dos produtores rurais. 

Para demonstrar a viabilidade de uma produção de 100 
milhões de toneladas de grãos por ane, o Ministro citou o 

·caso de um outro país do Terceiro Mundo, a Índia, que, 
contando com menor extensão de terras agricultáveiS do que 
o Brasil, produz anualmente 160 milhões de toneladas de 
grãos. DestacoJ.J também um pequeno pafs, a Holanda, como 
-ilustração de uma agricultura organizada. Segundo Dalpas
quale, a Holanda, com apenas 48 mil km2

, possui 3 mil coope
rativas formadas e um banco de financiamento admínístrado 
pelos próprios agricultores. Seriam exemplos a serem seguidos 
pelo Brasil. Discorrendo sobre a importância das coOperativas, 
o Ministi'o enfatizq1:ca neCessidade de que os pequerios agricul
tores constituam cooperativas, como forma de terem acesso 
aos recursos de financiamento existentes no Fundo Constitu-
cion~l. do Centro-Oeste. ! 

Em falando de agricultura, não poderíamos deixar de 
J)lencionar o __ enorme-en_trave-representado pelas escorchantes 
taxas de juros para o incremento substantivo da safra brasi
leira. Aliás, não somente a agropecuária padece desse ma~. I 
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mas igualmente todo o setor produtivo do País. As altas taxas 
de juros, todos sabemos, são conseqüência da absurda taxa 
inflacionária vigente rio BrasiL Por sua vez, a inflação se ali
menta na fornalha da desorganizaçãu: das contas públicas e 
da impunidade geral que existe em relação aos·-s-cn;egãdores 
de impostos e aos que desviam recursos públicos em proveito 
pessoal. Conduírnos, assim, ·que, enqUanto a claSse política 
deste País não ·se unir com o objetivo de combater a inflação 
e de reformar a legislação que dá margem â mencionã.da impu
nidade, não haverá solução definitiva para os graves p•oble
rnas nacionais. 

Outro assunto da maior relevância abordado pelo Minis
tro da Agricultura foi o que se refere à capacidade de armaze
nagem da produção agrícola. De acordo com Dalpasquale, 
não há possibilidade de que a·próxima safra seja inviabilizada 
por falta de armazéns. Lembrou, a esse propósito,-que, ·além 
da capacidade bastante grande de armazenamento da Compa
nhia Nacional de Abastecimento-- CONAB, existem os ar
mazéns das cooperativas,- os ·quais representam mais de 25% 
da armazenagem estática do País. Acrescentam-se a esse po
tencial os armazéns mantidos pelas empresas geridas pelos 
Estados-Membros da Federação. 

Um problema recorrente, no Brasil, em relação·ao·qu-al 
o Ministro Dalpasquale assegurou estar atento, é o desperdício 
de gêneros alimentíciOs que se estragam nos armazéns da 
CONAB. O Miriistro afirmou que tem levãdo à frerite úma
política de liquidação de estoques reguladores, mantendo ar- 1 

mazenado apenas o mínimo necessário á garantia -do ab3Steci
mento nacional. Disse que, atualmente; a CONAB mantém 
estocados somente 750 mil toneladas de alimentos. O estoque 

excedente está sendo distribuído, numa iniciativa, a nosso 
ver, correta, para famílias situadas abaixo da linha de pobreza. 
Essa é uma maneira justa de evitar que alimentoS: excedentes 
se estraguem, ao mesmo tempo em que se viabiliza uma polí
tica social de minorar _9 so~rimento das pessoas que passam 
fome no Brasil. Segundo o Ministro, estão sendo destinados 
a "l_m.ilhão e 25ó.famílias- carenteS do Nordeste 150 mil tonela
das de feijão, de arroz, de milho e de farinha de mandioca. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, para finalizar este 
pronunCiamento, gostaríamos mais uma vez de aplaudir a ini
ciativa do Ministro da Agricultura e da Refonna Agrária, 
o Sr. ·oejandir Dalpasquale, no sentido de __ visitar o Estado. 
do-Mato Grosso e cte conhecer, de perto, a situação de nossa 
agropecuária, bem como de ouvir _as reivindicações de nossos 
agricultores e pecuaristas. Queremos igUalmente agradecer 
ao Ministro a solução de antigas pendências fundiárias que 
estavam a merecer a atenção das autoridades federais. Fica 
como resultado do simpático encontro que- a· MinistrO Dalpas
quale manteve com os produtores rurais mato-grossenses, o 
convire- para que em breve possa voltar a nos honrar com 
sua presença em nosso Estado. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito_bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que hoje haverá sessão do 
Congresso Revisionãl, às 14 horas. Se às 14h30min nãõ houver 
Õúmero regimeilJ:il, ela não se realizará. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h2lmin.) 

Ata da 244a Sessão, em 25 de novembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Levy Dias e Lucídio Portella 

As 17 HORAS, ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Lourival Baptista _ Lucldio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marco 
M8.cíéf Mário Covas _:_ Marluce Pinto _____ Mauro Benevides _ 

Alfonso Camargo _Albano~ Franco _ Almir Gabriel _ Aluizio Meira Filho __ Moisês Alniio _ Nabor Júnior -. Ne~2n Carn.e!'"o _ 
Bezerra _ Amir La~J.do_ AntonioMariz. _ Aureo_l){,\lo _ Bello N~lson Wedekin _ Ney M~ão _Onofre 9uman _Pedro Sunon 
Parga _ Beni Veras _Carlos Patrocíriio _ Cés'!f_!)ias _ Cbag~ .~Pedro !eixeira _ RachjdSaldanha J?em.- RoO:Udp Aragão:
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalbo _Coutinho Jorge _ J?ano Ronan T1to -: Ruy Ba':"'lar _ Teotômo Vilela Filbo Vllimrr 
Pereira Dirceu Carneiro_ Divaldo Suft!agy _Eduardo Suplicy _ Campelo _ WllSOJl Martins. 
E! cio Ãi;,ares _ Epitãcio Cafetdra_ Espe-ridião Amin ;_Eva Blay _ 
Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves_ Filho _ 
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ 
Heurique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Jiãm 
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon 
_João França_ João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinh_o_ 
José Fogaça _ José Paulo Biso!_ Josê Richa _ Josê Sarney _ Juho 
Campos _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ 

O SR. PRESIDENTE (LevyDias)- A lista de presença 
acusa o compar~ecimento de 73 Srs. Senadores. 

Havendo riúmero regirriental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos DOSsOs trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitu~a do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N• 412, de 1993 (n' 875/93, na origem), de 2:S d_o corrente, 

referente à Mensagem SM n9 245, de 1993, participando a 
promulgação da Resolução n' 101, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-"- O expediente_lido 
vai à publicação. _ _ - - - -- _ - · -

Sobre a mesa, reguerimenioS-que_ serãÕ_lidos pelo ·sr: 
19 Secretário. · - . - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.206, DE 1993 

Solicito,-nos-termos do art. 172;-indSo I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 93, de 1993, que ''proíbe a exclusão de cobertura de despesas 
com tratamento de determinadas doenças em contratos que 
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empresas pri
vadas de seguro-saúde ou assemelhadas'', seja incl_ufdo em 
Ordem do Dia. · · · ·· 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993T -Senador 
Beni V eras~ Presidente da ComissãO de AssUritos SocíaiS. 

REQUERIMENTO N' 1.207, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, íhCiSo I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 76, de 1993, que "altera a redação de dispositivos da Lei 
n• 6.360, de 23 "de setembro de 1976, que "dispõe sobre a 
vigilância sanitária a que ficam sujeitOS-õS-medic~!fl-~D_!OS, as 
drogas, os insumos farmacêuticos e· correlatas, cosméticos, 
saneantes e outros prodl:ltos, e dá ousr~s_ providências, que 
tramita em conjiiitf6 com o PLS n9 89/93", seja incluído em 
Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.208, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172;-lrlCis0--1 dO Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 74, de 1993, que "institui o programa nacional de bolsas 
de trabalho para estudantes carentes _e d~ outras proVidên
cias", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. ~ Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de AssuntoS Sociais. 

REQUERIMENTO N' 1.209, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regiménto 
Interno do Senado Federal, que o Projeto-de Lei do Senadp 
o9 58, de 1993, que Hconcede ao~ idosos--e aos_ portadores 
de deficiência os benefícios previstos no inciSo V do artigo 
203 da Constituição Federal'', ~eja incluíçlo e_m Ordem do 
Dia. ----- - --

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. --=-Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.210, oif 1993 

Solicito, nos terinos do 3.rt. 172,-inclSo I do Re_gimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto-de Lei do Senado 
n9 43, de 1993, qUe "adita parágrafo ao artigo 29 da Lei n9 

. 8.641, de 31-3-92, que "estabelece normas de contribuição 

ao INSS aos clubes _de futebol, parcelamento dOs débitos, 
e dá outras providências", seja incfuTdo em Orderri do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de As~untos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.211, DE 1993 

Solicito, nos termos d_o art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto -de Lei do Senado 
n9 55, de_1993, que "dispõe sobre a movimentação das contas 
inativas--do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de que 
trata o inciso VIII, do art. 20, da Lei n" 8.036, de 11-5-90", 
seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sess.ões, 25 de novembro de 1993. ~Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.212, DE 1993 

Solicito, nos tettnü"s do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n9 23, de-1993~ que "inStitui a fórmula de atualização dos 
valores mensais, básicos, utilizados para os cálculos de quais
quer direitos trabalhistas, de natureza pecuniária, decorrentes 
de salários comissionais- e dá outras providências", seja_ incluí-
do em OrQem dQ Di3.. -- - -

Sala das Sessões;zs de-novembro de 1993. -Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

- - - - -- -

REQUERIMENTO N• 1.:!13, DE 1993 

Solicito, n6s térrriOS do art. 172, indscfl do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de_Lei do. Senado 
n9 14, de 1993, que ''autoriza o Poder Executivo a adotar 
medidas de apoio aos servidores responsáveis por portadores 
de deficiências físicas, sensoriais ou mentais", ·seja Incluído 
em Ordein do Dia. 

-- Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.214, DE 1993 

Solicito, nos termos âo_ art. 172, illCiso I do Regimento 
Interno do_Seqado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n' 8, de 1993, que "altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para determinar pagamento antecipado aos 
trabalhadores que receberam até três salários mínimoS e dá 
outras providências", seja iilcluldp em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de. 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.215, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172,' inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Lei do Senado 
n• 181, de 1992, que "acrescenta à Lei n' 8.080, de 19-9-90, 
estabelecendo normas para o exercício dO planejamento fami~ 
liar", seja inCluído em Ordem do Dia. , 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993.. -Senador 
Beni Veras, Presidente da ComissãO de Assuritos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.216, DE 1993 

Solicito, nos _termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n• 170, de 1992, que "atribui ao Instituto de Arquitetos do 
Brasil - IAB a coqtpetência do registro dos arquitetos para 
o exercício da profissão". seja incluído em Ordem do Día. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. --Senador 
Ben'i Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais . 
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REQUERIMENTO N• 1.217, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, iriciso 1 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o ProjetO de Lei do Senado 
n' 12, de 1992, que "altera o art. 20 da Lei n• 8.036, de 
11 de maio de 1990, permitirido ao titular de conta vinculada 
no Fundo de Garantia do TetnpcY de s-erViço movimentá-Ia 
ao completar 65 anos de idade", que tramita em conjunto 
com o PLS n~ 24/92", seja incluído _em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de As_suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• _1.218, DE 1993 

Solicito, -nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Lei do Senado 
n9 25, de 1992, que "dispõe sobre a proibição de realização 
de ensaios clínicos nas fases I e II no teste de fármacos produ~ 
zido por tecnologia estrangeira", seja incluí~o ~-m O~de~ do 
Dia. - -

Sala das Sessões, 25 de novembro_ de _ _l993. ~-SenadOr 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos SociaiS: · 

REQUERIMENTO!\' 1.219, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172; incis_õ_ I do Regi,ll_lento. 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Lei do Senado 
no 49, d~ 1992, que "_dá nova redação_ ao_ _ar_t_~_3?, da Lei n"' 
7.377, de 30 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o exer
cício da profissão de secretário e dá outras providências", 
seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.220, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n"' 137, de 1992, que "fixa normas de formação de recursos 
humanos na área de saúde, regulamentando o inciso III do 
Art. 200 da Constituição Federal", seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. ~ Senador 
Beni V eras, PreSidente da Comissão de ASsuntos Sociais. · 

REQUERIMENTO N• 1.221, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, illciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Seriado 
n• 144, de 1992, que "altera a redação ao Art. 24 do Decre· 
to-Lei n• 3.200, de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre 

· a organização e proteção da famfiia", seja ii1cluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - senador 
Beni V eras,. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.222, DE 1993 

no 086,_de 1993, que ''Dispõe- sobre a contratação de empre~ 
gados. por temporada em localidades turísticas e dá outras 
providências", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador' 
Beni V eras, Presidente da Comissã_o de. Assuntos SociaiS._ 

REQUERIMENTO N• 1.224, DE 1993 

Solicito, rios termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n• 154, de 1992, que "Disciplina a aplicação do inciso Vl!I 
do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providên
cias", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da ComisSão-de AsSuntos Sociais. 

REQUEIÜMENTO N• 1.225, DE 1993 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto d~ Lei 
da Câl)lara n9 142, de -1993, que "consid_erª _o _Çjstr~t9 d~ 
Fazenda Nova, do Município de Brejo da Madre de Deus, 
Estado de Pernambuco_, área especial de interesse turístico 
e estância hidromineral'', cujo prazo na Comissão_de Consti
tuição, Justiça e Cidadania já s_e aCha esgotado. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
- Marco Maciel. -- -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os requerimentos 
serão publicados e incluídos ern Orde:m do Dia, nos _termos 
do disposto no art. 255, II, c, 3, do Regimento In!erno. ___ _ 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19 Secre~ 
tário. 

É lidç o seguinte 

Senhor Presidente, 
De acordo com o § 29 do ar_t. 79 do "Regimeilto Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, a partir 
desta data, me desliguei do Partido da_Reconstrv.ção Na~ional 
- PRN, confOrme comuiiicação anexa. . ~ 

Sala das Sês-s06S, 25 de novembro de 1993. - Senador 
Albano Franco. 

Sr. Dr. Juiz-Eleitoral, 
Venho comunicar a Vossa E.xcelêt:tcia, de acordo com 

o art. 67 daLei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n• 5.682, 
21-7-71), o meu desligamento do Partido da Renovaçã.o ~a cio~ 
nal - PRN, a partir desta data, solicitando as providêncías 

legai~om os meus mais r~speitosOs cuinpri~e~tos. -~Senador 
Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a me-sa, requerimento que se'rá lido pelo Sr. 1~' 

Secretário. 

É lido o se~uinte 

REQUERIMENTO N• 1.226, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso-I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n"' 147, de 1992, que "Dispõe sobre o reconhe_cimento das 
Convenções e Acordos ColetiVos de Trabalho e dá outras Senhor Pre_sidente, 
providências", seja incluído em Ordem do Dia._ Solicito, nos termos do art. 210 do Regimento Interno, 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. _Senador a transcrição, nos anais do Senado, de palestra do Governador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais: --- loão Alves Filho, íritittilada ''Limites à Privatização", profe-

rida no dia 23 do corrente, no seminário '"Ética das Privatíza-
REQUERIMENTO N• 1.223, DE 1993 ções" promovido pelo Instituto Tancredo Neves. 

Soli~ito, noS-termos do art. 172, inciso I, do Regimento Sala das Sessõ_es, 25 de novembro de 1993. -Senador 
.... Interno no Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado Albano Franco. 
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O Sr. Lel'Y Dias, 2" Vice-PresMente, deixa a cadeira 
da presidência, q!le é ocUpada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
com o- art. 210, § !9, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•1.227, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos dO ari. 336~ c, .do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n? 219, 
de 1993 -Complementar (n' 94191 -Complementar, na 
Casa de origem), que prórroga a lei que estabelece normas 
sobre o cálculo, a entrega e o controle das _liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá oUtras providências. 
. Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993.- Elcio Álva
res - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Pedro Simon 
- Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N• 1.228, DE 1993 . 

Requeremos urgéii'cia, nos termos do a-rt. 336, c, do-Regi- -
mente Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n_9 _7_, de 
1991 (n• 3.081189, na Casa de origem), que estabelece normàs 
para as microempresas -ME. e empresas de pequeno· porte 
- EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, 
nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, 
creditício e do desenvolvimento empresarial (art. 179da Cons
tituição Federal). 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. -Marco 
Maciel - Mauro Benevides - Áureo Mello - PecÍro Simon 
- Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do disposto no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. - - - - - · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.229, DE 1993 
Nos termos do art. 13, § 19 , do Regimento Interno, requeiro · 
seja considerado como de licença autorizada o período de 
29 de novembro a 2 de dezembro, a fim de participar do 
Seminário Internacional de Administração Pública em Reci
fe/PE, promovido pela Fundação Alemã para o Desenvol
vimento Internacional e Associação Brasileira de Municípios. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993~- Senador 
Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -:-:_Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.230, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam considerados como licença autori
zada os dias 26 a 30 de novembro do corrente ano, quando 
estarei afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

. Em sessão anterior foi lido o -Requerimento n'' 1.205, 
de 1993, do Senador José Fogaça, solicitando, nos termos 
do art. 40, § 1", alínea a, do Regimento Interno, licença para 
acompanhar, em missão oficial, a delegação presidida pelo 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, em viagem que S. Ex" 
empreenderá a Toronto, Canadá, nos dias 28 e 29 do mês 
em curso, com a finalidade de participar das cerimónias de 
assinatura do Acordo da Dívida Externa do Brasil com os 
Bancos Credores. 

O iequerimento recebeu parecer favorável da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e deixou de ser 
votado naquela oportunidade por falta de quorum. 

Em votação requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.--(Pausa.) 
Aprovado. 
Fica o Senador José Fogaça autorizado a acompanhar 

a referida delegação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -A Presidência 
recebeu, da Prefeitura Municipal de Cariacíca, Estado doEs
pírito Santo, o Ofício n' S/151, de 1993 (n' 456193, na origem), 
solicitando, nos termos da Resolução n9 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~ 
nómicos, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessárioS à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteila) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, ern turno único, do Requerimento n~ 
1.157, de 1993, do Senador Beni Veras, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara n' 173. de 1993 (n' 1.864/89, na Casa de ori· 
gem), que dá nova redação aos arts. 387 e 392da Conso
lidação das Leis do Trabalho- CLT, que altera os 
arts. 12 e 25 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 
e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n' 8.213, de 24 de 
julho de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprova~o. 

O Projeto de Lei da éâmara n' 173, de 1993, será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
1.183, de 1993, do Senador Beni Veras, solicitando, 
nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado _ 
n" 28, de 1993, de autoria da Senadora Eva Blay, que 
regulamenta o§ 7<? do art. 226 da Constituição Federal 
e dá outras providências. 
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Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necei' sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Projeto-de Lei do Senado n' 28, de 1993, será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente. 

O Requerimento n' 1.170, de 1993, que versa sobre a 
mesma matéria~ fiCa ·prejudicaâo, nos termos do art. 334, 
b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella) - Passa-se à 
apreciação_do Requerimento n"' 1.227, de 1993, de urgência 
lido no Expediente, para o PLC n' 219, de 1993- Comple
mentar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que s_c refere figu
rará na Ordem do Dia da sessão ordinária subseqüente, nos 
ter.mos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ~ Passa-se à 
3_Preciação do Requerimento n9 1.228, de 1993, de urgência, 
lido no Expediente, para o PLC n' 7, de 1991. 

Em votação o requerimento. - -- --
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

~ Aprovado o requ~rimento, a matéria a que se refere figu
rara na Ordem do Dta da segunda sessão ordiriária subse
qüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está-~ncer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h25min.) 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'190 . TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1993 BRASÍLIA-:- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Hum

berto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 
do Regiiriento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 104, DE 1993 

·Autoriza a Prefeitura Municip.a,l de Sarandi (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao ·Banco 

do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
de CR$32.170.000,00, dentro do Programa de Desen

volvimento Urbano- PEDU, para. execução de proje
tos de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve; _ _ 
Art. 1'' É a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR), nos 

termos da Resolução n' 36, de.1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito- junto ao- BanCo do 
Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor de CR$ 
32.170.000,00 (trínta e dois milhões e cento e setenta mil 
cruzeiros reais), a -preços de maio de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo--são -
provenientes_ do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
-FDU, e serão destinados à execução de projetas de infra-es
trutura urbana. 

Art. 2~ As condições financeiras da operação de crédito 
são as seguintes: -

a) valor pretendido: CR$32.170.000,0ü, a preços de maio 
de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
c) juros: 12% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pel.a Taxa Referen

cial; 
e) garantia: ICMS; 
f) destinação dos recursos: realização de obras de infra-es

trutura urbana; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

vencíveis no dia trinta de cada mês, vencerido a primeira 
doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida ·nq prazo rnáXíino de duzentos e setenta 
dias, contados a partir de sua publicação. 

· · Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
phblícação. 

Senado Federal, 26 de novembro de 1993 . ..,...._Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente, nos termos do ar:t. 48, item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N•105, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura MUnicipal de Maringá (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S.A. - · BANESTADO, no valor de 
CR$269.839.900,00, utilizando recursos do Programa 
Estadual de ~esenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Maringá (PR); nos 

termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito no valor de 
CR$269.839.900,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, oito
centos e trinta e nove mil e novecentos cruzeiros reai~). 
-- -Art. z.,. AS condições -Iim\nCeiras-da operaç:ã-0 SãO as 
seguintes: - -

a) valor pretendido: CR$269.839.900,00, a preços de ju
nho de 1993; 

b) juros: 12% a. a.; 
c) atuillízã:ção monetária: reajustável pela Taxa- Referen

cial; 
d) garantia: 1 CMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento 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. 
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EXPEDIENTE 
C2ll'nO ORÁI'ICID DO S!MADO P!DDAL 

MA.•OEL VILELA OE MAGALHÁf.S 
Di:ra1or..auu do S.u4• Pc4uaJ 
At.i..V..:!EL LlASlLVA MAJA 
ú iuta~ E.. c. avo 
<.:AKLUS HOMeRO VIEIRA NINA 
O tu eot .Ya Ucn av. 

DIÁRJO DO ODIIOUSIO IIACOIIAL 
r.,._ 1M ••_.UIU4t a MM1 ú SIOaM PMonl 

ASSINA TlJRAS 

I. L IL CAIU.Cl5 BASTOS 
D•ew!M•u-.1 

s.. •. , •. .. ,,,,_,, ...... _.,_,,,., _______ ~·---------- CtS ?aOI:IJ.tD 

rLORIAH AUGUSltl COIJ11NHO loCADRUOA 
Dlr•w A..~Ju .. 

Art. 3" A autoriza~ãO concedida por esta RCsOIU.Çã6 de
verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados a partir da sua publicação. _ 

Art. 4~ Esta Resolução entra em Vigor-na data de Sua 
publicação. · · -

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N•l06, DE -{993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do 
Ivaí (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
CR$8.000.000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - Banestado. 

O Seriado Federal resolve: -,_,n:.; 
Art. 1'·' É a Prefeitura Municipãl de- São Jorge do Ivaf 

(PR), nos termos da Resolução n'36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito_no valor 
de CR$8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros reais) junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. 

Art. 2~ As características financeiras-da operação de_ crédi-
to são as seguintes: - - - -- - -~~-

a) valor pretendido: CR$8.000.000,00; a preços de abril 
de 1993; · ·· 

b) juros: 12 o/o a. a.; . 
c) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
d) atualização monetária: reajustáv~f Pela Taxa Referen

cial; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
t) destinação dos recursos: realização de obras de infrã-es

trutura urbana, através do Programa Esfádual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

g) 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 autorização- concedida por esta Resolução deve
rá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Aft. 4'' Esta Resolução entra em Vigor na--dita de Su-a 
publicação. 

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

-·Fa~o saber· que O Seriado ·Federal aprovou, e- eu, Hum
berto Luc;ena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 107, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS) 
a 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, utilizando recursos do FUNDOPI
MES. 

O Senado Federal resolve~ _ _ _ _ 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS), 

nos termos.da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, 
autoriz.ãda a contratar operação de crédito junto ao Banco 
dÓ Estado do Rio Grande do Sul S. A. ~ BANRISUL, no 
valor de Cr$3.211.595.000,00 (três bilhões, duzentos e onze 
milhões.e quinhintoSe noVeriia e Cinco mil cruzeiros), a preços 
de fevereiro de 1993. _ ---

Parágrafo único. Os recursnsreferidos neste_ artigo são 
provenientes ·do Fundo de Investimento- do Programa Inte
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES _e: serão desti
n·ados à execução de projetas_ de infra-estrutura urbana e de
senvolvimento institucional. 

Art. 2~ As condiçõ~s financeiras da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$3.211.595.000,00~ a preços de fe-
vereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11 % a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias 

do produto de arrecadação tributária municipal, inclusive quo
tas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melho
ria SOcial; 

g) condições de pagamento: 
-, do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e SUCesSivas, vencíveis náâia -vinte de CaOa- ffiêS, veõ.cen
do a primeira doze meses após a primeira liberação~ 
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·- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 3~ A autorização concedida por-eSta Resolução deve
rá ser eXercida no prazo máximo de duzentos e_ setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 4'' Esta Resolução entra em vigOr- ila âata de sua 
publicação. ~ · · ~ 

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou_, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 
dd Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N'lOS, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul S.A., no valor de 
Cr$6.264.600.437,00, a preços de maio de 1993. 

O Senado Fedeiãl resolve: =- ___ _ -- ~ _____ , 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Condor (RS). nos 
teimas da Resolução n" 36, de 1992, dO Seriado -Feder31, aUtO
rizada a contratar operação de crédito junto ao Bancõ dO 
Estado do Rio Grande do Sul S.A., com as seguintes car~cte:' 
rísticas e condições; · 

a) valor pretendido: Cr$6.264.6QOA3'1,00 (seis bilhões, 
duzentos c sessenta e quatro milhões, seiscentos mil e quatro-

centos e trinta e sete cruzeiros), -a preços de maiO--de 1993 
- equivalentes a Cr$ 3.021.853.402,00 (três bilhões, vinte 
e um milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil e qUatrocentos 
e dois cruzeiros) a preços de fevereiro de 1993, atualizados 
pelo !GP; 

b) juros: 11 % a.a.; . 
-~c) atualização monetária: reajustável pelo IdP-FGV; 
d) destinação dos recursos: investimentos mis áreas de 

desenvolvimento institucional (assistência técnica) e ii~fra-es
trutura urbana (pavimentação e drenagem); 

e) garã.Dt1a-: -caução das parcelas que se fizerem necessárias 
do produtÇ) da_arrecadaçã9 tributária_~-unicipáT,-1nclüSivé quo
tas-partes do ICMS e dQ FPM; 

f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em quarenta e oito parcelas 

mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada 
mês, vencendo-se a primeira doze meses após a primeira libe
ração; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men-
salm~nte na amortização. _ _ _ _-, 

-Art. 2° A autorização concedida por esta Resolução devep 
rá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 3"' Esta- Resolução entra em vigor na d(l_ta de sua_ 
publicaÇão. ~ ~ 

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 245' SESSÃO, EM 29 DE NOVEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
· 1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 --Mensagens do Presidente da República 
- N'' 414 a 418/93 (n" 885 a 888, e 890/93), reférentes 

ao término do prazo, sem deliberação pelo COngresso" Ná
cional, das Medidas Provisórias n'?$ 352, 353, 358 e.359/9~; 
e a participação da decisão do senado de ser inOportuno 
suspender os dispositivos declarados inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão prolatado 
nos autos do Recurso Extraordinário n' 150764-1, do Esta
do de Pernambuco. 

- N' 419/93 ( n' 889/93, na origêm ), de agradecimento 
de comunicação. 

1.2.2 - Parecer 
Referente à seguinte matéria: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 
3.516/89, na Casa de origem), que define crirrie organizado 
e dispõe sobre meios especiais de investigação e -prova 
nos inquéritos e processos que sobre ele versem, para o 
turno suplementar. (Redação do vencido para o turno su
plementar.) 

1.2.3 - Requerimento 
N'? 1.231, de 1993, de autoria: do senador Esperidião 

Amin, solicita.Odo licença para afastar-se dos trabalhos da 
Casa no período de 27 a 30 do corrente. - --

1.2.4 - Comunicações 
- Do Senador José Fogaça, que se ausentará do 

País durante os dias 28, 29 e 30 do corrente mês. 

-Do Senador José Sarney, qUe se ausentará do 
País nos dias 26 a 30 do corrente inês. - - -

1.2.5 - Requerimento 
N' 1.232, de 1993, de autoria do Senador Carlos De' 

Carli, solicitando que sejãm considerados como liceriçã
autorizada os dias 19, 3, 4, 5, 8-, 9, tire 12 de riovembro 
do 3.:!10 em curso. Aprovado. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 
Recebimento da Mensagem n9 413/93 (n'? 882/93, na 

origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado os nomes dos Srs. Ruy Couti
nho do Nasciriiento, Neide Teresinha Malard, José Matias 
Pereira. Marcelo Monteiro Soares e Carlos Eduardo Vieira 
de Carvalho para exerce-rem, respectivamente, os cargos 
de Presidente e Conselheiros do Conselho Administrativo 
de Defesa Económica- CADE, do Ministério da Justiça. 

- Recebimento do Ofício n' 2.984-1193, do Banco , 
Central do Brasil, encaminhando a complementação dos 
documentos necessários à instrução do Ofício n"' S/6, de 
1993. 

- Recebimento do Ofício n'? 77/93·, através do qual 
o Presidente do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exte~ 
rior-COMACE/SEPLAN, encaminha cópia dos Contratos 
Bi!aterais fimiados entre a República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Zâmbia. 

- Recebimento do Ofício -n:ç; -304/93, da Pfefeitura
Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, 
encaminhando a complementação dos documentos neces
sários à instrução do Ofício n' sn6, de 1993. 
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1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder -

Aproximação entre o Brasil e a Chii:ta. -ImiUguração-ae
fábrica de bicicleta chinesa em Recife. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Homenagem 
à memória do ator Grande Otelo_~ NàVo_ ítidieé -de preçOs 
e o plano económico em estudo pelo Governo. Prisão de 
Paulo Cé53.f FariaS; na Tailândia. Desvendamento do assas
sinato de Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. Continüidade 
dos trabalhos da CP! do Orçamento. · .. · · 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Êxito da 
campanha nacional contra o tabagismo liderada por S. EX~ 

SENADOR NABOR JÚNIOR- Défesa da forma
ção de uma comunidade da Amazónüi, objetivando a cifa
ção de um mercado comum do Brasil com seus vizinhos 
amazónicos. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Atuação da Po
lícia Civil do DF ria elucidação do asSãSsinato da Sr' Elíza
beth Lofrano dos Santos. Defesa. da integridade moral do 
Governador Joaquim Roriz. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Homenagem à 
Polícia- Civil do DF pelo êxito obfido nas investigações 
sobre o desaparecimento da Sra. Elizabeth Lofrano dos 
Santos. A tuação do Governador Joaquim Roriz no caso. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Importância da 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 120/93, que 
trata da criação do Conselho Curador dos Recursos da 
Ca~erneta de Poupança. 

1.2.8 -- Comunicações da Presidência 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, ·da Me

dida Provisória n~ 374, de 22 de novembro de_ 1993, que 
dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitra
mento da receita míriiinil para efeifos tfíbutários, e dá ou
tras providênCias; designação da Comissão Mista e estabe
lecimento de calendário para a tramitaçãO da matéria. -

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n~ 375, de 23 de noveinbro de 1993, que 
dispõe sobre a concessão e os efeitos- de liminares e de 
medidas cautelares e sobre situações de risco_ de grave lesão 
ao interesse público, à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia pública; designação da Comissão Mista e es_tabe
lecimento de calendário para a tramitação da- matéria. -

1.2.9 - Requerimento 
N\' 1.233/93, de autoria do senadOi Mãuro Benevlde-s, 

solicitando a transcrição, nos Anais· do Senado Federal, 
do artigo 4'0de" à delação, de autoi'ia do Ministro Cesar 
Asfor Rocha, publicado no Diário do Nordeste, Coluna 
"Gente", edição de 14 de novembro do corrente ano. 

1.3- ORDEM DO DIA .. 
Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1993 ·(n' 

264{93, ria Câi:nara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão_. DiScussão encerrada, 
após parecer de plenário favorável, ficando a votação adia
da por falta_ de quorum, tendo usado da palavra o Sr. 
Jutahy Magalhães. . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 
273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

renova a permissão da Rádio Litoral Ltda, para explorar 
serviçq d~ radiodifusão sonora_ em freqüencia modúlada 
na cidade de Osório, Estado do Rio Grande_ do Sul._ Dis~us·_ 
são encerrada, após parecer de plenário tãVorável, ficando 
a votação adi~da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislatívo n' 50, de 1993 (no 
277/93, na Câmara-doffDeputados), que aprova o ato que 
renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comurii
caçã_o Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Borrazópolis, Estado do Para
ná. Discussão encerrada, após parecer de plenáriO favOrá
vel, ficando a ·votação __ adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo no41, de 1993 (n''242/93 
nã- Cám-ara doS Deplit.iidos), que aprovã o ato que renova 
a permissão ·da empresa Modelo Fm Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Castanhal, Estado do Pará. Discussão encer
rada,_ após parecer de plenário favorável, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de DeC:relo Le_g_islativo n9 42_~_de J993 __ (n" 
-147/93, na Cáritãr3. áOs DePUtados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí. 
Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n<? 43, de 1993 (n<? 
249/93;na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
ren-ova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade_de Recife, Estado de Pernam
buco. Discussão encerrada, após parecer de plenárío favo
rável, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo no 44, de 1993 (no 
250/93, na Câmara dos D~putados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Independente Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
SuL Discussão encerrada, após parecer de plenário favorá-
vel, ficando a Votação adiada por falta de quorum. _ 

Projeto de Decreto J.-egislativo no 45, de 1993 (no 253/93 
na_Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorg_ada à ~ádio Capmzal Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Capinzal, Estado de Santa Catarina. Discussão encer
rada, após parecer de plenáriO favorável, .fiCàíido a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1993 (no 
24_8193, na Câmara dós-Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão ou~orgaQa à Rádio Fraternidade Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fr~qüêncía 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo. Dis
cussão encerrada, pós parecer de plenário favorável, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1993 (n' 60/91, 
na Câmara. dos Deputados), que aprova o ato que renova 
permissão à Rádio Fm Rio Acaraú de Tamboril Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão_ sonora na cidade de Tam
boril, Estado do Ceará. Retirado da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 
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Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1993 (n' 284/91, 
na Casa de origem), que regulamenta o exercíCiO das P_rofis
sões de Técnico em Higiene Dentar e de A tendente_ de 
Consultórío Dentário. Redrado da pauta, nos termos -do 
art. 175, e, do Regimento Interno. 

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 cirurgíões-dentistas. Retirado da pauta, nos 
termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Pro-jeto de Lei da Câmara n" 217, de 1993 (n' 2.287/91, 
na Casa de origem), que cria, no ScrVíÇO Exterior Brasi
leiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chanceladã, e dá outras providêncíaS. Retirado da pau
ta, nos termos do art. 175, e, do Regfrilen_to Interno. 

Projeto de Lei do Senado n'' 135, de 1993 - Comple
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, -que ãcres
centa parágrafo ao art. 38 da Lei n'·' 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, para excluir do benefício do sigilo bancário 
as pessoas que menciona. Votação adiada -por faltã de quo
rum. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerímento o" 1.231/93, lido no Expediente da 

presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer de plenário íavõrável. 

1.3.2 ~ Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR AMIR LANDO- Urgente necessidade 

do Poder Executivo definir as bases para a reforma ·agrária 
• 

corno forma de coibir ã. grilagem de terras_ públicas, em 
Rondônia. 

SENADOR MARCO MACIEL - Comentários so- · 
bre a reunião do Conselho do Pacto pela Infância. realizada 
no último dia 24 do corrente. 

SENADOR MAGNO BACELAR ~ Argumentos 
contrários à privatização da Pctrobrás. -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -~ Conside
rações sobre política energética no Brasil. 

SENADOR JONAS PINHEIRO- Repúdio aos ata
ques feitos por polítícos do PDT e PT ao ex-Presidente 
José Sarney. 

1.3.3 '- Comunlcaçóes da Presidência 
- Término do prazo para apresentação de emendas 

aos Projetas de Resolução n, 123 e 124/93, ·s-endo que 
aos mesmos não foram oferecidas emendas. 

1.4- ENCERRAMENTO 
2 - RETIFICAÇÕES 
-Ata da 222• Sessão, realizada em 27-10-93 
-Ata da 223• Sessão, realizada em 28-10-93 

3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES ~ 

Ata da 2453 Sessão, em 29 de novembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Aureo Me/lo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN"IES OS 
SRS. SENAIJORES: 

<fi t 

ração pelo Congresso Nacional. das Me_didas Provisórias n"s 
.352,353, 358 e 359, de 1993; e~ a participação da decisão 
des_ta Casa de ser inoportuno suspender os dispOsitiVos decla-

Álvaro Pacheca __ Bello Parga _Carlos Patrocínio _:__·chagas-- rados inconstitucionais-pelo Supremo Tribunal Federal,con
Rodrigues _ ÉlciQ Álvares_ Epitácio CafeteJ:ra _ Garibaldi Alves · Torme acórdão prol atado n6s autos do Recurso ExtraordinariÕ 
Filho_ Gilberto Miranda_ Jarbas Passarinho __ José Paulo Bisol n" 15~64-1, do Estado de Pernambuco. 
_ Jutal1y Magalhães_ ..,. Lavoi~íCr-)\1ã.lã: -:.._ .L_QUii'Y_aLBapti:S-ta _ 
Magno Bac~lar _ Man~ucto de Layor _ Marco_ Maçiel _ M_au.n> 
Benevidcs _ Meira Filho _ ~-~PÇ,r_lúnio!' _ N~ Jvla;raJ1hão _ 
Pedro Teixeira _ Ronaldo Aragão __,v_~ Ç_~p~lo. __ 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~) _ A Jista de 
presença acusa o comparecimen~o de 23 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, dcc1aro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
9 Sr. 1° Secretário procederá à feitura do expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De comunicação de recebimento: 
N" 414 a 418, de 1993 (n• 885 a 888, "890/93, na origem), 

de ?:9 do corrente, referentes ao término do prazo, sem delibe-

De agradecimento de comunicã.ção: 
N> 419, de 1993 (n' 889'93, na origem), de 29 do corrente, 

referente à Mensagem SM no 239, de 1993, participando a 
promulgação do Decreto Legislatjvo 11~ 27, de 1993. · 

PARECER 

PARECER N• 432, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 62, de 1990 (n• 3-516, de 1989, na Casa de o~~), 
para o turno suplementar. _ _ -~ ; · · 

A Comissão Diretora apresenta ·a redãÇão do vericido 
para o turno suplementar do SubstitutivO do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n' 3.516/89, na Casa 
de origem), que define crime organizado e dispõe sobre mt:ios: 
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especiais de investigação e prova nos inquéritos e processos 
que sobre ele versem, para o turno suplementar. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novembro 4_e 1993. 
- Levi Dias, Presidente, Júlio Campos, Relatoc;:_:_--Nabor 
Júnior- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 432, DE 1993 
Redação do vencido do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3.516, 
de 1989, na Casa de origem): -

Define crime organizado e dispõe sobre meios cspe~ 
ciais de investigação e prova nos inquéritos e processoS 
que sobre ele versem. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Da Definição de Crime Organizado e dos Meios 
Operacionais de Investigação e Prova 

, Art. 1"' Esta Lei define e regula Illeios de pr9va e proce
dimentos investigatórios permitidos nos inquéritos e processos. 
que versarem sobre crime organizadO._ - ___ ---. _ 

Art. 29 Considera-se. crime orgarii:Zado aquele, que _de 
algum modo coopera com os· fms ou participa das atividades 
das quadrilhas, bandos ou organizações previstas pelo art. 
288 do Código PenaL 

Art. 3• Oart. 288 do Código Penal passa a ter a segui o te 
redação: 

"Art. 288. Participar de quadrilha, bandoouor-. 
ganização que se serve das estruturas ou é estruturaaa 
ao modo de sociedades, associações, fundações, empre
sas, grupos de empresas, unidades ou forÇas mílíti\1-es, 
órgãos, eritidades ou serviços públicos, con-cebidas,, 
qualquer que seja o princípio,-préteXtô, inóHvaç-áo Ou 
cau·sa, para ·oometer crimes ou alcançar objetivos cu]a 
realização implica a prátiCa de ilícitos penais. - -

Pena: Reclusão, de um a três a.Oos. - ---- ---
Parágrafo único: A pena aplica-se em dObro, ~'1 a quadri-

lha ou bando é armado." i ~fô.. 
Art;. 49 Na instrução- de inquéritos 'o.u pFocesSoS: que

versem sObre.crime organizado são permitidos, mediante deci
são judicial provocada ou de ofício, os seguintes procedimen
tos de investigação e formação de provas: -

I - a infiltração de agente da polícia especializada nas 
organizações referidas pelo art. 29, vedada qualquer coparti
cipação delituosa, exceçãó feita ao previstO_ pelo art. 288 do 
Código Penal, de cuja ação se preexclui, no caso, a antijuri
dicidade; 

II- a ação-controlada, que consiste em retardar a'ihter
dição poliCial do que se supõe crime orga:nizadO ou ã. ele 
vinculado, desde que mantidos sob obse-rva-ção·e acom-panha
mento para que a medida legal se concretlt.e no- riiómento 

· mais efica~ do ponto de vista da formação-de provas e forneci-
mento de informa-ções; - - ----

III --o impedimento, a interrupção;: a interceptação, 
a escuta e a gravação das comunicações teleíônicas; 

IV -o acesso a dados, documentos e informações fiscais, 
ba~cárias, financeiras e eleitorais.-

CAPÍTULO II 
Da Processualidade dos meios eSPeciais 

de investigação e prova · 
Art. 59 Os procedimentos e meios de provas previstos 

nesta Lei poderão ~er ordenados de ofício-, pelo juiz, ou me-

diante requerimento da autoridade que preside o inciuérito 
policial ou do representante do Ministério Público que acom
panha a açãu penal, sendo que nas hipóteses de provocação_ 
o prazo para decidir é de vinte e quatro horas, contadas 
a partir da fonnulação-·verbal ou da entrega do requerimento. 

-Art. -6~ A deciSão judicial será pro latada na presença 
da autoridade requerente. - -

Art. 79 Os trâmites da autorização serão formalizados 
e autuados em separado pelo próprio juiz, sem intervenção 
de cartório ou servidor, para serem apemmdos ao inquérito 
ou processo som·ente depois de findas as operações permitidas, 
devendo as autoridades intervenientes resguardar suas respon
sabilidades com cópias assinadas do termo. 

_ArL s~ E.q.quanto a operaçãO 3U:fóiiZaaa eistíver em an-
damento, as informações e provas por ela produzidas poderão 
ser mantidas em sigi~o,_ a critério_ e sob responsabilidade de_ 
quem presidir o inquérito ou a ação penal. 

.fUt. 9~ Na estrita execução das operações previstas por 
.esta Lei, os agentes autorizados e, no caso do art. 10 desta 
L_ei, -o juii de- origem, nãó ficarão jungidos aos limites da 
competência territoriill, mas em cada jurisdição o magistrado 
competente manifestará anuência. adotadas as mesmas pre
cauções do art. 7~, podendo discordar mediante despacho, 
cujos fundamentos sustentarão sua responsabilidade. 

CAPITULO IlJ 
~a Preservaç_ão do Sigilo Constitucional 

Art. 10. Nas .hipóteses do arL4', IV, desta Lei, ocor
rCiidopossibilidade de violaçãO dr! sigilo preservado pela Cons
tituição ou por le-i, a diligência será realizada_ pessoalmente 
pelO juiz~ adotado o mais rigoroso segredo de justiça. 

·-·- § _1 ~. Pa~a re~lizar a diligên,cia 1 o juiz poderá requisitar 
o aúxílio de pessoas que, pela" natureza da função ou profissão, 
tenham ou possam ter ~_cesso aos objetos do sig~lo. 

§ 2~ _O juiz, pessOalmente, fará lavrar auto circunstan:
ciado da diligência; relatando ã.s informaçõe-s colhidas oral
mente e anexando cópias autênticãs dos documentos que tive
rem relevância probatória, podendo, para esse efeito, desígnar 

-uma das pessoa~ ~eferid~s pelo parágrafo anterior como_escri-
vão ad hoc. · 

§ 39 O auto de diligência será conservado forã d-Õs~autos 
do pro·cesso·, em lUgar ·seguro,_ ·s,e:m intervenção de cart6:rio 
ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presença 
do juiz, as ·partes legftJffiaS nã. Causa, que n~o pode~ãõ dele 
servir-se para fins estranhos à mesma, e estã6 sujeitos às san
·ções previstas pelo Código·Penal em caso de divulgação. 

§ 4~ Os argurrieritos·cte acusação e defes~ _que versare_m. 
sobre a diligência serão apresentados em separado para serem 
anexados ao auto da diligência, que poderá servir como ele
mento na formação da convicção final do juiz. 

§ 59 Em caso de recurso, o auto da diligência será fecha
do, lacrado e endereçado em separado ao juízo competente 
pai'a revisão, que dele tomará _conhecimento sem intervenção 
das secretarias e-gabinetes, devendo o relator dar vistas ao 
Ministério Público e ao Defensor em recinto isolado, para 
o ·efeito de que a discussão e o julgamento sejam mantidos 
em absoluto segre_do_de justiça. 

'CAPÍTULO IV 
D3S Üisposições Gerais 

Art. 11. Os órgãos da polícia judiciáriá estruturarão
setores· e equipes de policiais especializados no combate ao 
crime organizado. 
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Art. 12. A identificação criminal de pessoas envolvidas 
com o crime organizado, será realizada, independentemente 
da identificação civil. 

Art. 13. _ Nos crimes praticados em organização crimi~ 
nosa, a pena será reduzida de um a dois terços, quando a 
colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento 
de infrações pen:iiS e sua autoria. -

Art. 14. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o 
seguinte parágrafo único: - - -

"Art. 16. . ......................... ~ ''·"''"'·'·"··-""''""' 
Parágrafo único. Sendo réu primário e cometido 

o crime sem ViOlência ou grave ameaça, a -pena será 
reduzida na mesma proporção quando o agente confes
sar a autoria espontâneamente, ·pera-nte a autoridade 
judiciária." 

Art. 15. Não será concedida liberdade provisória, com 
ou sem fiãnça~ aos agentes que tenham -tído intensa e ê:fetiva 
participação na organização criminoSa.--.. - , . - -

Art. 16. o- praZo máximo da pri&ão PrOCessual, no cri
mes previsto nesta Lei, será de cento e oitenta dias. 

Art. 17. O réu não poderá apelar em Iibeidade, nos 
crimes previstos nesta Lei. -

Art. 18. Os condenados por crimes decorrentes de or
ganização criminos_a iniciarão o cumprimento da pena em regi
me fechado. 

Art. 19. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, 
subsidiariamente, as disposições do Códígo de Processo Penal. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de s_ua publi
cação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento. que ~~r-á lido pelo Sr. 19 

Secretário. -- - - · - -

É lido o s_eguintC 

REQUERIMENTO N• 1.231, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do Artigo 40, § 19, alínea a, requere licença 

para me afastar dos trabalhos da Casa, no período de 27 
a 30 do corrente mês, quando eStarei, a cOnVite do E-im9 
Sr. Ministro da Fazenda, em viagem OfiCial ao Canadá, con
forme cópia do A viso 999/MF, em anexo. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1993. -Senador 
Esperidião Amin. 

A viso n' 999/MF 
Brasília, 23 de novembro de 1993. 

A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirig'ir-me ·a Vossa Excelêri.cía -para 

solicitar-lhe a autorização- dessa Casa Legislativa, no sentido 
de que os ilustres Senadores Esperidião Amin Helou Filho 
e José Alberto Fogaça de Medeiro possam acompanhar-me 
na viagem que empreenderei a Toronto, Canadá, nos dias· 
28 e 29 do mês em curso, quan'do deverá ser assinado o Acordo 
da Dívida Externa do Brasil com os Bancos Credores. 

Atenciosamente, Fernando Henrique Cardoso, Ministro 
de Estado da Fazenda. 

'··-. ~ .. 

Ministério da Fazenda 
Gabinete do Ministro 

Brasilia (DF), 24 de novembro de 1993, 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Esperidião Amin 
Senado Federal 
Brasilia-DF 
Fax 311.4207 

Informo Vossa Excelência de que dirigi Aviso ao Excelen
tíssimO Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Hum
berto LUcena, no sentido de que esSã Casa: Legislativa autorize 
Vossa Excelência a acompanhar-me na viagem que farei a 
Toronto, no Canadá para a assiri'atura, n-o dia 29 do mês 
em curso, do Acordo da Dívida Externa do Brasil com os 
Bancos Credores. ~ 

-Pessoalmente, sentir-me-ei muito honrado com a pre
se-nça de Vossa Excelência na referida solenidade que, dessa 
forma, se revestirá de especial importância. _ 

Para informação de Vossa Excelência deverei chegar a 
Toronto· no domingo, 28 do corrente, às 17:17 horas, prove
niente de Nova York e me hospederei no Hotel Plaza Park 
onde o Consulado Geral do Brasil garantiu reserva para todos 
os meritbros da Delegação Brasileira, incluindo, naturalmen
te, Vossa Excelência. 

A solenidade de assinatura será no dia seguinte às -11 
horas, no Hotel Four Seasons, seguida de almoço às 12:30 
horas, no mesmo loca_l. _ 

Atenciosamente,- Fernando Henrique Cardoso, Minis
tro de Estado da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será remetido á Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do 
Dia, nos termoS do §39 do art. 40 do Regimerito lnterno. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 101 Secretário. 

É lida a seguinte . 
Brasilia, 24-de novembro de 1993 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a V. -Excia., de 3Cordo 

com o disposto na alíneaa e no parágrafo único, do art. 39., 
do Regimerito Interno, que me ausentarei do país durante 
os dias 28, 29 e 3_() do corrente, com destino aQ Canadá, 
acompahando a delegação brasileira chefiada pelo Exmo. Sr. 
Ministro da Fazenda, nos termos do A viso ·n9 999/MF, reme
tido para essa Presidência em 23-11-93, com a Hnalidade de 
participar das cerimônias de assinatura do Acordo da Dívida 
Externa do Brasil com os Bancos Credores. 

Atenciosas saudaçóes, Senador José Fogaça. 

. () S . R. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 expe-
diente lido vai à publicação: . ·.. . . . . . . . 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre-
tário. · · 

É li<!a a s_equi_~te 
Senhor Presidente, 
Nos termos_da art. 39 letra "a"' do Regimento Interno _ 

·do Senado Federal,comunico a_ V. Exa. que me ausentarei 
do país nos dias 26 a 30 do corrente, a fim departicipar do 
Seminário lriternacional sObre Acor das PolíticoS paraGover
nabilidade da América Latina patrocinado pela Fundação 
FreedrichNeumann, em Assunção, Paraguai. . 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1993. - Senador 
José Sarney. 
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigúés)" -. Q ·expe- I. Formação 
diente lido vai à publicação. -- -- --'- -- - .· f-Curso de Direito pela Faculdade de- Ciências· JurídiCas e 

S,bbré a mesa, requerimento que ~rá lido P,el? Sr. 1~ ;'Sociais da Universidade de Brasi1ia (UnB). 9e 1965 a 1969. 
Secreiário. · / -;Cursó de Mestrado em Administr~ção, Arca de Finanças 

.1
1
.
0 

. J pela Faculdade de Ciênci"ãS Econômicas da Universidade Fe-
l:f 1 o 0 segumte , / derãl de Minas Gerais,(UFMQ), em convênio com o Programa 

· REQUERIMENTO N• 1.232 ,de 1993 .' · / Nacional de Treinamento de E~ecutiyos (P~TE), da Secre-
Requerimcnto, nos_ termos do art. 43, iniciso.l, do Regi-· t~na de Pla';leJamento da Prestdencta da Republica. Belo Ho

mento !ri terno do Senado Federal, sej_am con-siderados como/ nzonte,, ma!~ de 1!74 a outubro de 1975. 
licença autorizada os dias 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, JZ, de novembrq ' _ ' 
de 1993, quando estive ausente dos trabalhos )la Casa, por EDUCAI;:AO E~P CIALI~ADA . . 
motivos de saúde~ conforme atestado médico em anexo. -Curso de~Pos-G~adu3'-çao e~ Mer~do de_ca~ntats, pel~ 

Sala das Sessões 29 de noveni.bro de 19_93_. -:---:_Senador Escola de pos-Gra~~açao em Economia, do Instituto B.rasi-
Carlos de'Carli. ' ieiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janei

ro 1970. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriques) __:_O requeri

mento está devidamente instruído com atestado médico pre
visto no art.43, inciso I do Regimento Interno. 

Em votação. 
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram permaneceram ' 

sentados. (Pausa.) ' 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 
O SR. PRESIDENTE ( Chagas Rodrigues) - A Presi

dênciã recebeu a Mensagem\n~ 413, de [993 (n" 882/93, ria 
origem), de ·26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do a·rt.14 da Lei n" 8.158, de 8 
de janeiro de 1991 , submete à apreciaçãO do Senado os nomes 
do Senhores RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, NEI
DE TERESINHA MALARD, JOSÉ MATIAS PEREIRA, 
MARCELO MANTEIRO SORES E CARLOS EDUARDO 
VIEIRA DE CARVALHO para exercerem, 1-esJ)eCtiVafiien
te, os cargos de Presidente e Conselheiros do Conselho Admis
trativo de Defesa Econômica-CADE, do Ministério da Jus-
tiça. -

A matéria" será despachada à Comissão de Assuntos EcoR 
nômicos . 

· -Curso "Integração Nacional da Economia -Brasileira", pelo 
Departamento de_ Economia da UniVersidade de Brasília 

. (UnB),.em 1971. . 
_-di Çurso de Economia Teórica e _Aplicada, pela Escola· 
de Pós-Gradua_ção em Economia, do Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1976. 
-'---VI Ciclo_~e Estudos sobre Segurança Nacional e Desenvol
vimeilto, pela AssoCiação dos DípiOrriaOõs-a·ã-ESêOia-supeiiOr 
de Guerra-"- ADESG- Delegacia de Brasfiia, 1977. 
2. 4-tividad~ ProfJSSionãl 
.2.1 Sefor Público 
-.Advogado Sepió-Ldo Banco Nacional de Desenvolvimento 

: E,6p.nômico e So.cial- BNbES, especialista em Mercado de 
i_ Ca'pitais, ·a- p-arti! de 1975. 
i:- berente da Área de Representaç&o do Banco Nacional 
de beserivolvimento Econômico e Social- BNDES, de 1980 
a 1982. 
-Chefe do Departalnento de- Relãções-Óo~ernaffientais do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Socíal
BNDES, de 1982 a 1986. 
-Membro do Conselho de AdminiStfação da Sociedade de 
Habitação de Interesse Social (SHIS), órgão integrante da 
estrutura· administrativa do Govei-no do Dfstrito Federal, de 

É a seguinte a mensagem recebida:_ 1985 a 1992. __ _ __ 
MENSAGEM N~ 413, DE 1993 -Secretário-Executivo do Conselho de Desenvolvimento 

(N9 882, na origem) Comercial (CDC), do Ministério da lndúSiiia e do ComérCio,· 
Senhores Membros do Senado Federal, de 1986 a 1989. 
Nos termos do art. 52, inciso III, letra f, da Constituição -Membro do Conselho Deliberativo do Centro Brasileiro 

Federal, combinado com 0 disposto no parágrafo único do de Apoio à Pe_quena e Média Einpresa - CEBRAE, de 1986 
art. 14 da Lei n• 8.158, de 8 de janeiro de 1991, submeto a 1989. . 
à consideração do Senado Federal os nomes dos Senhores -Presidente do Conselho Administrativo- de Defesa Econõ-
Ruy Coutinho do Nascimento, Neide Teresirihã Malard, José mica (Cii.DE)', do Ministério da Justiça, de 1992 a 1994. 
Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares e Carlos Eduardo 2.2 Setor Privado 
Vieira de Carvalho para exercerem, respectivamente, os car- -Analista Financeiro de Banco Denasa do Investimento S/ A, 
gos de Prcsídente e Conselheiros do -consçlho Administrativo no- RiO de Janeiro, de 1970 a 1971. 
de Defesa Económica- CADE do MfõTStérTo-daJustiça. -Superintendente do Banco Denasa de Investimento. :S/ A 

Os senhores Ruy Coutinho dO-Nascimento, Neide-Tere- em Bras!lia- DF. de 1971 a 1973. 
sinha Malard, José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares -Superintendente do Banco Crecif de Investimento S/ A em · 
e Carlos Eduardo Vieira de Carvalho sãO-pessoas de IeConhe- Brasília- DF, de 1973 a 1974. · 
cida competência para o desempenho dessas elevadas funções, 3. Atividades no Exterior 
como se depreende dos anexos Curriculrim Vitae. -Viagem de observação das instituições americanaS aos Esta-

Brasília, 26 de novembro de 1993. -Itamar Franco. - - dos Unidos e ao Estado Livre Associado de Puerto Rico, 
CURRfCU'LúM Vi'fÁE a convite do Bureau of Educational and Cultural Áffairs do 

United States Department of State, em 1969. 
Ruy Coutinho do Nascimento --Seminário sobre Direito Comum e D·ireito Civil na Tulane 

Nascido a 2 de agosto de 1942 em Belo Horizonte, Minas University School pf Law, em New Orleans, Louisiana, USA, 
Gereais, filho de ManUel José do Niiscimento e Maria Merce- ___ :aconvite.do United States Departament ofState, em fevereiro 
,9-t:;:~ Coutinho do Nascimento. de 1969. 
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,__25~ Conferência Anual de Financial Analystes Federation, 
corno Delegado do Banco Denasa de Investimento SI A. New 
York, USA, maio de 1972. 
-Membro da )ielegação da Associação doS Diplomados da 
EScola SuperiOr de G_uerra- ASDEG, em-viagem de estudos 
à República do Paraguai, em setembro de 1977. 
-9° Congresso Mundial dç ExecutivOs de FinançaS promo
vido pela International Association of Financíal Executives 
Institutes ~ IA FEl, como membro da delegação brasileira. 
Buenos Aires, julho de 1978. · 
-Seminário sobre Investimentos Estrangeiros em Setores Se
lecionados da Economia Brasileira, a convite da Federação 
Nacional dos Bancos·e do COuncil of the Americas. New 
York, USA, setembro de 1978 .. 
-26~ Congresso Internacional Chamber_of Coromerce como 
membro de delegação brasileira e de batedor do tema "Popu
lação e Alimentação como BarreiraS do Crescimento". Orlan
do, Florida, USA, outubro de 1978. 
-I Simpósio para Fomento do Intercâmbio Comercíal Brasil 
-África Ocidental, patrocinado pelo Banto do Brasil S/ A, 
MinistériO das Relações e Comunidade Economica da África 
dcidentai-CEAO, realizado em Abidjan, COSta do Marfim, 
em fevereiro de 1979. 
""""Serninai of the Actual Finailti3.1 and Economicas Pro
blems", promovido pelo carl Duisberg Cen~en GGmbh, em 
Colonia, República Federal da Alemanha, em outubro de 
1979. 
- 12~ Congresso Mundial de ExeC'utivos de Fin.!'nças promo
vido pela International Association of Fjnancial Executives 
Institutes - IAFEI, corno membro da delegação brasíleira. 
Cidade do México, abril de 1981. 
- "European Busiilt!ss Forum: Fihante Investiment & Tra
de", promovido porThe Financiã.l Tinles. Instituto Nazionale 
Per IL Commercio Estero (ICE) e Instituto Per l' Assistenza_ 
Alio Sviluppo Dei Mezzogiono (IASM). Roma Itália, dezem
bro de 1981. 
- "World Banking- Conference", promovida por The Finan
cial Times em assodãção com The Bãnke-r. Londres-, Ingla
terra, dezembro de 1981. 
- Conferência-"Trade, Investimeilt and Public in Latin Amé
rica: Trends and Prospccts", como convidado do American 
Enterprise Institute for Public Policy Rescarch, que a promo
veu conjuntamente cóln o Forum das Americas, n3. sede da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), em_ Washing
ton DC, USA, em setembro de 1992. - -
- "InterRAmerican Conference on Private Enterprise''. co
mo cOnvidado da Canadian Associatioil ::- Latin American 
and Caribbean. Montreal, Canadá, setembro de 1982. 
- Conferência anUal da Financial Analysts Federation, como 
convidado da entidade. Los Angeles, USA, abril/maio de 
1984. . 
- Seminário "Asset Allocation, Attríobutiõii ·and Perfor
mance Measuremenf' promovido pela Financial Arialysts Fe
deration. Orlando, Florida, USA, fevereirõ/tttarço-de_ 1985. 
- "Anual European Instituciotiál lnvestor Confetence" a 
convite na publicação "Institucional Investor". Londres, In
glaterra, novembro de 1985. _ -· . . _ 
- 37~ Salão Internacional de Aeronáutica ·e-Esfni.Ço, ãCói:IVite 
da Salons Internationaux de_ I' Aeronautique et de I' Espace, 
através da Promisalons - Salões Êspeciã.lizados na França. 
Le Bourget, Paris, França, junho de 1987. 
-VIII Congresso Hemisférico de Câmaras de .Comércio lri
:dtístria Latinas, cOmo Invited Speaker da- Junta de Governo . .,.."". .· 

da Latin- Chamber of Commerce of the USA. Miami, l)SA, 
setembro de 1987. 
- Piojeto "US_Perspectives on Global Economic Interdepen
dence", a convite da United States Information __ Agency 
(USIA), desenvolvido em Washington DC, Greeville (South 
Caroline ), San Francisco, Indiana polis (Indiana) e New York, 
dtira"nte outubro e noVembro de 1988. 
-Feira Aeroespeci:al "Far"nborough Internactional 90", a 
convite da The SocieJy ofBritish Aerospace Companies LTD. 
Farnborough Hampshire, Inglaterra, setembro_ de 1990. 
-PrOgrama .. Antitrust Activities and the PrOrriotíon qf Eco
nomic Competitiveness", a convite da Agency for Interna
cional Development of the Governmet of United _S_tates 
(USAID), em colabora>ão com a State University of New . 
York. Washington DC e New York, fevereiro/março de 1993. 
4. Trabalhos Publicados 
-''Um Sistema em Crise: O Federalismo nos Estados Unidos 
e _no Brasil" - Tese apresentada ao II Seffiinário NâciOnal 
sobre Direito Comparado e aprovada "com louvor" por unani
midade. Rio de Janeiro, maio de 1968. (Mimeografado.) 
-"O PND _e os Conglomerados" -Correio Braziliense de 
15-10-71. 
--"Um Banco para o Centro-Oeste''_~ Correio 'Braziliense 
de 21-4-72. 
- "Leasing Financeiro e Desenvolvimento Industrial"- Es
tado de MiRas de 17-8-75 e Correio Braziliense de 19-12-75. 
-'-'Minorias Acionárias"- Correio_Braziliense de 19-12-76. 
-"Previdência Privada e Mercado de Capitais"- Correio 
Braziliense de 25~6-77. 
-''Lealdade aos Minoritários" -anguarda de Brasllia, órgão 
oficial da Associação Conl.ercial do Distríto Federal, em 
27-8-77~--- . 
-··Estímulo ao E~Pr-"~sário Nacional''- Correio Braziliense,
de 28-4-78. 
--''S.A: O Conceito dê Grupo de_ SoCiedades e suas Irnplica
ç_õe~ Econô!)licas"_-:- Revista ~a Industria, órgão d~ Federação 
çlas Indústrias de Brasília, edição de fevereiro/abril de 1978, 
e Folha dé Goiaz de 4-6-78. · · · 
-"Investidores Institucionais e Estabilidade Qo _Mercado" 
-Correio Braziliense de J 7-~-78. .. · 
-"Nova Ordem Monetária" - Correio Braziliense de -- · 
13-12-78. . . - .. 

-'.'Recursos Externos no Mercado de _Capitais" - Correio 
Brazilierise de 3-4'-79. · 
-----=--'"'RiO-dólar: Prós e Contras" - Correio Braziliense de 
20-6-79_ . 
-"Em busca de Realismo'' -Correio Braziliens_e de 13-5-80; 
-"O BNDES e a Empresa PriVada Nacional"- Conferência 
proferida no I Encontro de EmpresáriOS" -da Região Centro
Oeste, em Caldas Novas GO em maio .de 1980 e publicada 
no Jornal de Brasília de 8-6R80. 
-"A Presença de Galbraith" - Correio Braziliense de 
28-8-80. 
-"Rio-dólar, proposta que merece novos estudos"- Cor
reio Braziliense de ~9-11-81. 
-."Ações, uma saída para a crise" -Correio Braziliene de 
3-12-83. 
-"Refluxo do E.stado-Empresário" ·.:___Vanguarda de Brasí
lia, órgão da Associação Comercial do Distrito Federal, de 
8-7-85. . 
-"A Nova República, a Federação e a Questão Tributária" 
____,Vanguarda de Brasllia, órgão da Associação Comercial 
do Distrito Federal, de 28-7-85 . 
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-~·o Capital de Risco e as Empresas Emergentes"~ Correio 
Braziliense de 23-10-85. 
-"Privatizar, Caminho para o futuro••- Correio Braziliense 
de 2-10-91. 
5. Atividade Docente 
-"'Professor da disciplina Mercado de Capitais nbs Cursós 
de Administração e Economia da Faculdade Católica de Ciêri
cias Humanas, em Brasflia -DF, de1977 a 1978. 
6. Designações Especiais 
- Mero bro do Grupo Interminisferial de Coordenação dos 
Financiamentos a Frigoríficos, cortib repreSentante do Banco 
Na-cional do Desenvolvimento Económico, d_e_1977 a 1980 . 
. -Membro do Grupo Técnico de Coordenação do Conselho 
Nacional de Pós-Graduação, do Ministério da Educação e 
Cultura, como representante do Banco Nacional do Desenvol
vimento Económico, de 1977 a 1980. 
-Representante do Banco Nacion-al do Desenvolvimento 
Económico no Colegiada do Fundo de Democratização do 
Capital das Empresas - FUNDECE, do Banco do Brasil 
SI A, de 1977 a 1982. 
-Suplente da representação do Banco Nacional do P~envol~ 
vimento Económico junto à_ Comiss_ão de Política Florestal, 
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestill- IBDF 
-de 1977 a 1985. 
-Membro da Delegação Brasileira à II ReuniãO da Comissão 
Mista Brasil - Diilamarca para CoOperaçáo EConómica e 
Industrial, como representante do Banco Nacional do Desen~ 
volvimento Económico, em abril de 1981. 
-Membro da Delegação Brasileira à IV Reunião da Comis
são Mista Brasil-Noruega para COriiérciõé CooPeração Eco
nómica, Industrial e Técnica, como representante do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Económico - BNDES ~m- jU
nho de 1982. 
-Membro da Delegação Brasileira à -IX Reunião d3 COjD,iS
são Mista Teuto- Brasileira de Cooperã:çãó Económica, como 
representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econó-
mico e Social- BNDES em novembro de 1982. ~ 
-Membro Titular do Conselho Deliberativo do CentrO de 
Apoio à Pequena e Média Empresa de Rondônia - CEAGI 
RO, do Centro Brasileiro de Apoio à PeqUena e Média Em
presa- CEBRAE, da SEPLAN, como representante do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Eco_nó_ni.Jço e Social- BN
DES, de 1983 a 1985. 
-Membro Titular do Conselho Deliberativo do CentrO- de 
Apoio à Pequena e Média Empresa·de Roiaima- CEAG/ 
RR, do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Em
presa- CEBRAE, da SEPLAN, como representante do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Económico e .s·Ocial ~BN-
DES, de 19R3 a 1_985 .. _ . ~ . . 
-Membro Suplente da Comissão Interministé:rial dé AGÕffi
panhamento das Finanças Estàduais e Municipais - CIA
FEM, como representante do Banco NacíOnal de Desenvol
vimento Econômico e Social- BNDES, de 1983 a 1986. ~ 
-Membro da Delegação Brasiliira à X Reunião da Cômissão 
Mista Brasil- Tchecoslováquia, co~o rép_t~sentartte do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Económko e Sõcial- BN-
DES, em agosto/setembro de 1983. -~. · -~ 
-Membro Suplente do Conselho Técnicó.Cónsul$iVo do~ Ban
co da Amazónia S/ A- BASA,_como !epresentante do Banco 
Nacional de Desenvolvimento EconômiCo __ e Social_- BN
DES, de 1983 a 1986. 
-Membro da Comissão Nacional de Conversão ao Sistema 
Internacional de Unidades ~CONACO:N,_ como r.ePrese-ri- · 

tante do Conselho de Desenvolvimento Comercial, do Minis
tério da Indústria e do Comércio, de 1986 a 1989. 
-Membro titular do Conselho Federal do Fundo para Re
constituição de Bens Lesados, do Ministério ·da J uSUÇ~l;-cólÍi.o 
rej:iresentanté do Ministério da Indústria e do Cómé_rCiO, de 
1986 a 1989. 
-Membro titular do Grupo Executivo de Movimentação de 
SafraS GREMOS, do MiniStério da Agricultura, como repre
sentante do Ministério da Indústria e do Comércio, de 1988 
a 1989. 
-Membro da Delegação Brasileira à XVII Reunião da Co
missão,_Mista_Teuto-Brasileira de Cooperação EConômiçã, co
mO representante do Banco Nacional de Desenvolvimento 
EConómico e Social- BNDES, novembro de 1990. 
-Membro da Delegação Brasileira à XII ReuniãO da Co:rhís
são lntergoverilamental Brasil - União Soviética, comQ re
-pféSéiltáhte do BanCo Nacional de Desenvolvimento Ec_onô
~ niíco e Social- BNDES, novembro de 1990. 
-Membro da Delegação Brasileira à II ReuniãO da Coni_ffi-ão 
Mista Brasil- Áustria de Cooperação Econômica e· Indus
trial, como representante do Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social- BNDES, novembro de 1990. 
- Presidente da Comissão destinada a estudar e propor o 
aperfeiçoamento e a consolidação da legislação sobre defesa 
da concorrência e abuso do poder económico, constituída pelo 
Ministro da Justiça através da Portaria n' 28, de 27+93. 
7. Filiação a Entidades 
- Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Fede
ral, sob n' 909. 
-Associação Brasileira de Arialistas do Mercado de Capitais 
- ABAMEC-DF, Brasília. 
-Membro do Conselho Diretor de 1987 a 1992. 
- Diretor TéCD.ico de janeiro a junho de 1987. 
~'-- Vice-Presidente de junho de 1987 a dezembro de 1988. 
-'-'Assocíação Comercial do Disti"it9 Federal- ACDF, sob 
n' 177. ~ 
-:-:-,Membro da Comissão Permanente do Plano Diretor da 

-e-ntidade, de 1982~ a:~ 1985 e seu Vice-Presidente, de 1985 a 
1987. 
- Membro do Conselho Permanente Econômico~social, de 
1987 a 1991. · ~ 

:-:-~Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guérra 
·-,- ADESG, DelegaCia de Brasi!ia "-DF. 
~ Instituto Brasileiro de Executivos FinanceiroS --'IBEF. 
Rio de Janeiro. 

Brasfiia, 23 novembro de 1993. -..,. Ruy Coutinho do Nasci
mento. 

~ CURRICULUM VITAE 

~eide Teresinb8. "Malárd 

I - Dados Pessoais 
Nome: Neide Teresinha Malard 
Data de Nascimento: 03 de junho de 1946 
Naturalidade: Pirapora, Minas Geraís 
Filiação: Nestor Malard e Purificação Malard 
Endereço: SHIN QI 01, Conjunto 09, Casa 10- Brasfiia-DF 
Estado Civil: Casada 
CIC: 108 377 446-87 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2674 OAB/DF 

11 - Escolaridade 
2.1 ~Nível Médio 
Curso Colegial Clássico 
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Colégio Estadual de Minas Gerais 
Belo Horizonte - Minas Gerais 
Ano de Conclusão- 1966 
2.2- Nível Superior 
Direito 
Faculdade de DireitO 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Ano de Conclusão -1971 _ 
2.3 -Nível de Pós-Graduação 
Graduate Legal Studies 
Diploma in Graduate Legal Studies 
Faculdade de Direito 
Universidade de Estocolmo 
Estocolmo, Suécia - 1973/197 4 
Título da tese apresentada - The Sellers Breach of 
Contract Under Swedish Law o_(_Sales 
2.4 -Nível de Mestrado 
2.4.1 - Curso de Mestrado em Business Law pela London 
Sch_ool of Economics and Politicai Scie_nces 
LSE- Universidade de Londres- 198911990. . . 
2.4.2 - Conclusão dos créditos do Curso de Mestrado. em 
Direito Público 
Universidade de Brasília -_1992,_ 

ill - Cursos Jurídicos 
3.1 - "CíCfO de Estudos de Direito CiVil" -Promoção da 
Faculdade de Díreito da Universidade Federal de Minas Ge
rais- 08 a 11 de 1966. 
3.2- .. Filosofia do_ Direito" - __ Promoção da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Minas Gerais- 3 a 12 de 1971. 
3.3-"Direito Penal Especial''- Pronio_ção da Universidade 
de Brasília- 8 a 12 de 1988. · 

IV - Cursos e Diplomas em Línguas Estrangeiras 
4.1 - "Lingua Inglesa _e_Li~era.tur:;a N~rt7-_Aifl~ri~ana_" 
- Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos - Belo Hon-
zonto, Minas Gerãís-' 196111967 · · · ' · ." 
4.2 -"Michigan Certificate" -Certificado de líng~a inglesa 
concedido pela Universidade de Michigan - Belo Horizonte 
-1966 
4.3- "Língua e Literatura Italiana" Ç~ntro de Cultu!a Italia
na- Belo Horizonte- 1%211967. 
4.4- "Língua Alemã"- Goethe Institut'- Bélo Horizonte 
-1967/1971. 
4.5- ~·Grundkenntnisse der Deutschen Sprache"- Certifi
cado de língua alemã concedido pelo Goethe lnstitut de Muni
que, Alemanha-- Rio de Janeiro-:-, 1972. 

V - Seminários 
5.1 --"Cultura e Educação em Porto Ricon _;- Promoç;;lo 
do Departamento de Estado de Porto RiCo -"' San Juan Porto 
Rico - 8 a 15 de janeiro de I %9. 
5.2 ......,... "Seminário de Política e DireitO'' -Promoção da 
Universidade da Califórnia - Los Angeles - 16 de janeiro 
a 3 de fevereiro de 1969 -
Los Angeles, Califórnia:, Estados Unidos.__ . _. __ - .. 
5.3 -,"Política Norte-Americana na Arrlérica Latina"- Pro
moção do Departamento de Estado dos Estados Unidos - · 
Washington DC, 14 a 21 de janeiro de 1969. 
5.4 - "Seminário Nacional sobre Contratos" - Promoção 
da Fundação Dom Cabral- Universidade Católica de Minas 

. Gerais- 30 de junho a I• de julho de 1978. 

5.5 - __ "_Seminário Internacional sobre Licitação"- Promoção 
da Fundação Dom Cabral- 5 __ fl 7 de _ou_tu_bro de 1,97.8._ 
5.6 - "Seminário Internacional sobre Direiro Administra
tivo"- Promoção da Fundação Dom Cabral- Universfdade 
Católica de Minas Geraís e do Instituto Internacional de Direi
to Administrativo Latino - IIDAL - 5 a 9 de novembro 
de 1979. 
5.7- "SemináriO sobre Reajustamento de Preços cm Contra
tos" - Promoção do Centro de Estudos sobre Licitações 
e Contratos -SIC LTDA. - CELC -São Paulo- 19 a 
21 de outubro de 1983. , · · 
5.8- ~~seminário sobre E~!~ préstimos Internacionais"- P!o
moção do Centro de Estudos sobre Licitações e Contratos 
-SIC LTDA.- CELC- São Paulo -19 a 21 de setembro 
de 1984. 
5.9- "Nova Ordem Constitucional- Perspectivas"- Pro
moção do Instituto de Estudos Políticos - Brasnia - 22 

. a 24 de novembro de 1988. 
•5.10- "Negociação Coletiva"- Promoção do Ministério 
do Trabalho- Brasília- Janeiro de 1991- Debatedora. 
5~11-''Rumos do Sindicalismo"- Promoção do Ministério 
do Trabalho- Brasília- março de 1991 - Debatedora. 

· 5.12- "Inflação e Lei Antitruste"- Promoção do Instituto 
Brasileiro de Estudos das Relações da Concorrência e de Con
sumo -São Paulo - Maio de 1992 -- Debatedora. 
5.13 -"Livre Mrecado: Defesa ou Bloqueio da Concorrên
cia"- Promoção do Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
-São Paulo- 23 de setembro de 1993r Expositora. Tema: 
~'Práticas Verticâís RestritiVas da Concorrência ••. 
VI ·--:- 'p3testras PI-Qferidas . 
6.'1...:_·,,Fiscalização- Poder de Política''- Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca - Sudepe - Fortaleza - 4 
de junho de 1988. 
6.2- ''Legislaç3Ô Pesqueira"- SuPérintendêncía do Desen- . 
volvimento da Pesca- Sudepe. Brasília --10 de agosto de 
1988. 
6.3--: "A pesca perante a nova ordem c-ons_tituciOniil", Semi

. nário promovido pelo Minístérío- da Agricultura - Brasília 
-10 de novembro de 1988. 
6.4- ''Responsabilidade Civil e Acidente de Trânsito". CIET 
92 - Congresso Internacional de _Engenharia de Tráfego -
~ão Paulo - 1992. 

VII - Bolsas de Estudo 
7.1 - "UCLA ..:. Brasil Student Leader Seminar" - Patro
cínio da Univ.ersidade da Califórnia, Los Angeles. 8 de j3neíio 
a 20 de janeiro de 1969. Los Angeles, -t:alífórnia, Estados 
l}Ç:idos. _, _- _ _ . -~ .o-. . _ _ 

7.2- Conselho Britânico- CursO de Mestrado na Univer
sidade de Londres,~ 

VIII - Experiência ProfiSSional 
8.1 - Escritóríó de advocacia José Soares Arruda - Rio 
de Janeiro- Advogada- março de 1972 a agosto de 1973. 
8.2 -Companhia de Financiamento-da Produção, transfor
mada por fusão em fevereiro de 1991 em Companhia Nacional 
de Abastecimento - Conab - Procuradora - 2 de 1978 
até a preseiite-data. -

IX Cargos e Funções 
9.1 -Assistente do Procurador-Geral- Companhia de Fi
nanciamento da Produção- 5 de 1978 a 5 de 1982. 
9.2- Procuradora da Companhia de Financiamento da Pro
dução- 5 de 1982 a 6 de 1984 . 
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9.3- Procuradora Adjunta, Chefe do Contencioso da Com
panhia de Financiamento da Produção - 6 de 1984 a 2 de 
1985 
9.4- Assessora de Ministro do Tribun3.I Federal de Recursos 
de 2,...., 1985 a 2 de 1987 
9.5 -Assessora do Consultor Jurídico do Ministério_daJustiça 
-5 a 6 de 1987. 
9.6- Diretpra_ da Divisão de Pareceres e Estudos _da Consul
taria Jurídica do Ministério da Justiça -6 a 12_de_1987. _ 
9.7 -Consultora Jurídica Substituta do Ministérío da)JlStiça 
-5 a 12 de 1987. 
9.8- Procuradora-Geral da Superintendência do Desenvol
vimento da Pesca -12 de 1987 a abril de 1989. 
9.9 -Membro_ do Grupo de Trabalho que alaborQu o ante pro
jeto da Lei Agrícola - Ministério da Agricultura - Circu-
lar/GN n'' 442/88. . _ __ . _ 
9.10- Assessora do Secretário Executivo do_ Minis_té_rió-~da 
Justiça- 2 de 1991 a 2 de 1992. ~ 
9.11 - Membro do Grupo· de Trabalho que acompanhou 
a tramitação na Câmara dos Deputados do Projeto de lei 
n" 824/91, que regula direitos -e obrigações relativas à propiie
dade industrial - Portaria do Ministério da Justiça n~ 5_0_8, 
de 8-10-91. _ _ _ 
9.12 - Presidente do Conselho Fiscal da R~diobrás - 5/91 
a 5/92. 
9.13- Membro do Grupo de Trabalho que alaborou o ante
projeto do Código de Trânsito- Portaria n' 303, de 10/6/91, 
do Ministro da Justiça. 
9.14-Membro do Grupo de Trabalho que alaborou o Projeto 
de lei n'"3.712, de 1993, que transforma o CADE em Autarquia 
federal- Portaria n" 28, de 27/01/93, do Ministro da Justiça. 
9.15 - Conselheira do Conselho AdmiriistratiVõ de Defesa 
Ec?ftômica - CADE - 2 de 1992 até a presente data. 

X - Exercício Profissional do Magistério 
10.1 -Instituto Cultural Brasil- Estado Unidos ---:--Belo 
Horizonte -escola de língua inglesa e lit~atura americana 
-Professora de inglês~ 3 de 1966 a 2 de 1972. 
10.2- Departamento de Direito da Universidade de Brasília 
- Brasílía - professora de Direito_ Administrativo II -

3 a 6 de 1993. 

XI - Trabalhos Acadêmicos do Curso de Mestrado com Men
ção Máxima 
11.1- Hermenêutica: como problema -Essência e estrutura 
da Compreensão segundo Emerrich Coi"eth 
11.2 ....,...... Caracteres e._ produção social da ideologia de Karl 
Marx segundo Elias Diaz. · - - · · 
1L3---:- Atualização do dano decorrente do ato ilícito- he"r
menêutica do Supremo Tribunal·FederaL.~ 
11.4- A negociação coletiva. 

1L5_-:- Poder discricionário e controle judicial. 
11.6- O cartel- ordem económica alternativa. 
11.7 - OligopólioS e prátícas ·restritivas da concorrência. 
11.8- Metodologia da tese de mestrado. 
11.9 - Tópica Turídica. _ . . 
11.10- Nascimento do paradigma hermenêutico. 
11.11- A livre iniciativa e a livre concoriérici3-- Pfin<cípiOs-
da ordem econôinica. -
11.12- A dívida ext_e_rna_·- reescalonamento. 
11.13 - Jurisdição no direito inglês. __ 
11.14- Propriedade industrial-limites -c.dnstitucionais. 

Brasília, 19/11/93. -Neide Teresinha Malard. 

CURRICULUM VITAE 

José Matias Pereira 

1. ídfntificação 

1.1. Nome: José Matias Pereira 
1.2. Filiação: José Rufino Pereira e Maria Tereziiiha Pereira 
1.3. Estado Civil: Casado 
1.4. Nome da Esposa: Valdelice de Almeida Pereira 
1.5. Fílhos: Breno, FláVía e Braifner -
1.6. Naturalidade: lbirací- MG 
1.7. Data de nascimento: 30 de julho de 1951 
1.8. Identidade: 177.984- SSP/DF 
1.9. Título de Eleitor: 94987120/03, 10• ZE- DF 
1.10. Situação Militar: Cert. 0500297- Série A- 6• Z.A." 
M.Aer. 
1.11. Ca, teira Profissional: 34.992 -Série Z19 
1.12. Registro no Conselho Regional Economia do DF: 
817/11 
1.13. Registro na O.A.B. ~ Seção do Distrito Federal: 
10.830 
1.14. CIC: 023.901.671'87 
1.15. PASEP: 1.007.635.357-2 
2. Escolaridade __ 
2.1. Primário: Escola Classe do Planalto-Brasília-DF -1961 
a.1963 
2.2. GinaSial: Escola Industrial de Tag.-BraSília-DF -1964 

-a 1967 
2.3. Científico: Centro Ens. Médio Ave Branca-Brasília-
1968 a 1970 
2.4. Superior: CursO de Economia -_1971 a 1974 _ 
2.5. Superior: Cursá de Direito --Univ. de Brasília-UnE 
e AUEDF- 1975 a 1992 .. . 
2.6. Pós-Graduação-:· Especíãlizaçãó em Transpoftes Urba
nos- Universidade de Brasília:...._ UnB - 1976. 
2.7. Pós-Graduação: Mestrado em Planejamento Urbano e 
Regional- Universidade de Brasília- UnB- 1977 a 1979 
-Tese Defendida em 8-8-80 
3. Participação em Cursos e Seminários 
3.1. Introdução a Sociologia - 1972 (EXtensão Universi-
tária) . " 
3.2. Estudos dos Problemas Brasileiros - 1974 (Extensão 
Universitária) -- ---
3.3: Curso de Liderança Política -1273 (!:::ongresso Nacio
nal) 
3.4. Seminário s/Problemao Brasileiros - 1973 (IPEAC/ 
Congresso Nacional) 
3..5. _ Mesa Rl!d.onda s!a Problemática do. Carvão Nacional 
-~~~ . . . 

3.6. Seminário-s/Mercado de Capitais -1973 (C.D.) 
3_7. Seminário s/Sesquicentenário do Poder Legislativo -
1973 (C.D.) . 
3.8. I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Bra
sília- 1974 (SF) 

- 3.9-.- I Simpósio Nacional de TrânsitO - 1973 - Câmara 
dos Deputados 
3.10. I Simpósio Nacional da Amazônia :-1974- Câmara 
dos Deputados 
3.11. Simpósio s/Política Urbana- 1975- Fundação Mil
ton, Campos 
3.12. Simpósios/Política Rura!-1976- Fundação Milton 
Campos 
3.13_. Serp.inárjo _ _s/Modernização Legislativa e Desenv()lyi
mento Político - 1976 -Senado Feder~! 
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3.14. Encontro com Representantes de Bancos Estrangeiros 
-Clube Arnericario- Rio de Janeiro_--1985 
3.15. III SemináriO- Nacional de Câmbio e Comércio Exte
rior- Associação de Bancos do EstadO-do Rfo de Janeiro 
-.1986 
3.16. Seinínário-sobre Polítcas Para o Financiamento do De
senvolvimento na América Latina- AL!DE/ABDE/BDMG 
-Belo Horizonte- 1987 
3-.17. Curso de Mercado de Capitais. Universidade Estadual 
do Ceará/Bolsa de Valores Regional/Fundação Demócrito 
Rocha- Fortaleza- Ceará, -6-2 a 31-7-87- --
3.18. V Seminário Nacional de Open Market. Associação 
de Bancos do Estado do Rio de Janeiro- RJ, abril de 1988 
3.19. Seminário sobre a Conversão da Dívida Externa em 
Investimento na Amazônia. SUDAM/BASA- Belém -PA, 
maio de 1988 
3.20. III SemináriO Nacional Sobre Abuso dO Poder Econó
mico. Conselho Administrativo de Defesa Económica- CA
DE. Brasnía-DF, junho de 1989 
3.2L Seminário Internacional sobre Práticas de Defesa da 
ConcorrênCüi -Min-istério da Justiça/MRE/MEFP. Brasília
DF, junho d.c 1991 
3.22. Serninãrio de Política de Prevenção e Combate ás Dr_Q
gas no Brasil. Câmarã. dos Deputados-Comissão de -D-efesa 
Nacional. Bras!lia- DF, junho de 1993 
3.23. I Conferência de Prevenção ao Uso Indevido de Dro
gas. Câmara dos Deputados-Comissão de Defesa Nacional. 
Brasüia- DF. novembro de 1993 
4. Conferências e Palestras 
4.1. Seminário de Sensibilização do Setor de Cooperativas 
de Produção - CEAG/AM - Conferencísta. Tema:_--"As 
Perspectivas do Cooperativismo rio Estado do Amazonas" _ 
- Manaus- 1981 
4.2. III Encontro de Seringalistas e S~ringueiros dos ValeS 
do Juruá, Purus e Madeira-SUDHEVEA/Gõverno do Esta
do do Amazonas. Conferencista~ Tema: ~·o Progrãma da Se
ringueira e a sua- rmportância para a Economia do Estado 
do Amazonas"- 1981 
4.3. Conferência para a Missão Peruana do DePartamento 
de Ordeloreto (Pacto Amazónico); lema: .. Os Pioje-tos e 
Programas em Desenvolvimento no Seto_r Primário e seus 
Efeitos na Economia do Estado do Amazonas" - Manaus, 
1981 
4.4. II Encontro de Prefeitos e Vereadores do Estado do 
Amazonas, Conferencisfã.. Tem-a: ·~~A Estratégia da Política 
Agrícola do Governo do Estado_ do Amazonas e seus Reflexos 
nos Municípios .. - Manaus, 1981 
4.5. Comemoração da Semana dos Engenheiros Agrónmp.os 
do Estado do Amazonas. Conferencista. Tema: "A PolitiCa 
Agrícola do Governo do Estado e os seus Reflexos no Desen
volvimento do EstadO do Amazonas"----=- Manaus, 1981 
4.6. IX Exposição -'Feira Agrópecuária-do Estado do Ama
zonas. Conferencista. Tema: .. A Irriportância -do Foinerito 
da Pecuária para o FortaleCimeiito da- Economia do Estado 
do Amazonas" - Manaus, 1981 
4. 7. I Exposiçiírr- Feira Agropecuáriaâe Parintiris. Confe
rencista. Tema: "A Pecuária como Atividade EconómiCa Viá
vel para a Ocupação e Desenvolvimento dos Municípios do 
Médio Amazonas" - Parfntiils ...:.__ AM, 198]- - -- -

4.8. I Congresso sobre Ocupação da Amazônia. Crrnfe
rencista. Tema~ "Alternativas para Ocupação da Amazónia". 
Cuiabá- MT, 1982 ·-

4.9. Semináriõ de Integração das Ações GovCTnamentais. 
Conferencista. Tema: "Características Gerais do- Planejamen
to no Brasil e a Atuação- da Seplan". Fortaleza- CE, 1983 
4.10. Selninário de Integração das AÇ:ões Governámentais. 
Conferencista. Tema: "CaracterístiCas do Planejamento Go
vernamental no Brasil e a Atuação da Seplan'". Recife -
PE, 1983 
4.11. I Simpósio do Guaraná. Conferencista. Tema: "0 Pro
grama NaciOnal do Guaraná: Alternativas de Operacionali
zação". Manaus - AM, 1983 
4. 12 .. XVfSeminário de Desenvolvimento Rural do Amazo
nas. Conferencista.-Tema: ''A Participação do Banco da Ama
zônia no Desenvolvimento Agropecuário da Região Amazó
nica". Ma naus- AM, 1985 
4.13. Curso de Técnica. de Supervisão (EMATERIPA)
ConferenciSta. Tema: ~'A Particípação do Banco da Amazónia 
no Desenvolvimento Regional". Belém- PA, 1986- -
4.14. Palestra: ... Desenvolvimento da Amazónia: Atualida
des e Perspectivivas" -- Eletronorte. Painelista - Brasília 
-DF,1986 . 
4.15. Confúêncii: "0 Futuro da Agricultura na Amazó
nia". Auditório da Federação da Agricultura do Esuido do 
Amazonas-:- Manaus- AM~ 1986 _ __ 
4.16. Conferência: "Transformações da EconOmia_ Brasilei
ra: da crise de 1930 ao Plano Cruzado"...:..... Auditório do Núcleo 
de altos Estudos Amazónicos (NAEA/UFPa) ~ PA, 1986 
4.17. Conferência: "A Década Perdida: Avaliação Crítica 
do Desempenho da Economia Brasileira na Atualidade". Au
ditório da UNESPA -Belém - PA, 1986. 
4.18. II Congresso de Agronomia da Amazônia - Deba
tedor: "Economia Brasileira. Novo Ciclo de DesenvoiVimén
tc" --Conferencista: Professor Lauro Campos (UnB). Au
ditório da Sudam (AERPBIFAEAB)- Belém- PA, 1987 
4.19. Conferência:_ ''Desenvolvimento_ e Desigualdades na 
Amazônia ... Auditório do Comando da 11 ~ Região Militar 
(11' RM), 1987 
4.20. Seminário de Desenvolvimento Económico e Social! 
Região Norte (ABDE). Conferencista. Tema: "Recursos Fi
nanceiros para o Desenvolvimento da Amazônia'•. Auditório 
do BASA -Belém- PA, 1987 
4.21. Encontro de Administradores_do Brasil- s~ ENBRA. 
Conferencista. Terna: "A Dimensão Econôrriica. Estratégias 
de Planejamento para o País: O prOcesso de ocupação e deSen~ 
volvimento da Amazônia". Auditório do Centur. Belém -
PA, 1987 
4.22. Conferência: "O Desempenho dÓ Banco da Amazônia 
em 1987 e as suas perspectivas para 1988". ABAMEC -
São Paulo, abril 1988 
4.23-.- Conferência: t•o Desempenho do Banco da Amazónia 
em 1987 e as suas perspectivas para 1988". ABAMEC.
Rio de Janeiro, abril1988 
4.24. "Seminário Nacional sobre a Conversão da Dívida Ex
terna em Capital de Risco"._Coo.rdenador dos debates a· nível 
regional. Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Bolsa 
de Valores Regional. BOiém -PA, abril1988 

:4.25. illSeriiinárióEstadual de Prevenção ao Uso de Drogas 
de Abuso. Conselho Estadual de Entorpecentes do Pará. Con
ferencista. Tema: "A Política Nacional de Prevenção ao Uso 
de Drogas de Abuso". Belém-PA, dezembro de 1988 

5. Livros e traballios publicados 
5.1. Tradição Legislativa da Fundação IBGE. Trabalho de 
Pesquisa sobre os Pronunciamentos e ProjetOs de Lei apresen-
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tad.os no C.ongresso Nacional de 1947 a 1975) -Brasília: 
ASPARIMINIPLAN -1975. 
5.2. Balanço Financeiro dos Investimentos -feitoS-peJO FNDU 
e Recursos Complementares, no perfodo 1976/1977, nas Re
giões Metropolitanas,_ Cidades de Porte Médio e Áreas Espe
ciais: Documento para Análise e DiSCi.lsSãO:-Brasília CNPU/ 
1PEA -1978. 
5.3. _Normas e Prestação __ de Contas e· -de -Licitação para o 

. Programa CPM/BIRD. Brasília: CNDU -1979. 
5.4. A Oferta Federarae Recursos: Uma Abordagem Crítica 
dos Fundos e Programas de Financiamento para-Investimento 
em Infra-Estrutura Urbana e Regional. Brasília: UnB -1980 
(Tese de Mestrado). _ . _ . 
5.5. O Setor PrimáriO: Alternativa~s -patà OcupaÇão-e DeSen
volvimento. (Estudo de Caso: O Estado do Amazonas). Ma
naus- SEPROR, 1981. 
5.6. Guaraná: Proposta de Implementação de Um Progiama 
Racional para Estimular o Desenvolvimento da Cultura no 
Brasil. Manaus- AM- SEPROR, 1982. 
5. 7. Formas de Ocupação da Amazónia: Desenvolvimento 
e Desigualdades Regionais das Mesorregiõcs _de Manaus -
Hiléia Amazonense. Imprensa Oficia! do Amazonas -Ma~ 
naus, 1983. · · · 
5.~8. O Desempenho Financeiro dos Estados (perí()do 
1979/1982 e perspectivas para 1983). SAREM/SEPLAN-PR, 
Brasília, 1983. 
5.9 .. Agricultura: O Retrato da Crise (resenha dos priflcípais 
artigos publicados pela imprensa). SAREM/SEPLAN-PR, 
Brasília, 1985. · 
5.10. Desenvolvimento e Desigualdades na Amazónia. Banco 
da Amazónia-BASA, Belém, 1986 
5.11. Introdução Crítica à Economia da Amazónia: UNESP A 
-BASA, Belém, 1988 -
6. Conhecimento Ling?NsticO 
6.1. Inglês- Escreve, lê e fala (regular) _ _ _ 
6.2. Espanhol-lê (bem), fala e escreve (regular) 
7. Aprovação em concursos 
7.1. Aprovado e selecionado em COncurso Nacional (entre 
os dez primeiros colocados), para o Quadro Complef!le_ntar 
de OficiaiS da Marinha (como EconoiTlista), e matriCulado 
na Escola Naval/RJ, na condição de Guard4.-Marinha, em 
3 de março de 1975, tendo solicitado desligamento em vurtude 
de ter sido nomeado para exercer cargo püblico permanente 
(JPEA - SEPLAN-PR). _ _ 
7.2. Aprovado e selecionadu em Concurso Nacional (entre 
os cinco primeiros colocados), para o Mestrado de Planeja
mento Urbano, na Universidade de Br:as:ília - UnBt_ 1977 
(Primeiro aluno da turma a defender a teSe- de mestrado, 
em 8.8.80) · ·· · 
7.3. Aprovado cm Concurso (primeiro lugar) pàrà o cargo 
de professor do Departamento de CiênCiaS -Arrárias da Uni
versidade do Amazonas, na_cadeira de Economia Rural, 1981 
8. Viagens e Cursos no Exterior _ _ 
8.1. Visita ao Paraguai" e Argentina. Vlãgem de Estudos, 1978. 
8.2. Indicado para o Curso de Planejameó.to e DesenvolviM 
mento Económico, no ISVE ..,...._ Nápoles/Itália, período de 
dezembro de 76 a junho de 77 (solicitou dispensa por estar 
cursando na ocasião o Curso- de POs-MGr3duação em Trans
portes Urbanos- UnB) ·. · o 

8.3. Viagens de trabalho à Colômbia e Peru (1981), e de 
estudos ao Uruguai e Argentina (1982). _ _ 
8.4.Curso sobre "U .S. Model Governarnerit Financing at Mu
nicipal, Sfate Federal Leveis", em Washington- D.C. 

T"-·· , 

(USA), com estágios em Annapolis (Maryland), New York 
(N .Y), Albany (N .Y.), San Francisco (Calífórnia), Sacramen
to (Califórnia) e Minneapolis (Minnesota), no período de seM 
tembro a outubro/85. 
8.5. Viagem de trabalho a New York (N. Y), na qualidade 
de Diretor de Câmbio do Banco· da Amazónia S. A., para 
manter conta to com Bancos Norte-Americanos corresponden
tes do BASA, com vista a negociação de linhas de crédito 
para exportação (pré-export) - 1985 _ _ 
~.6. Curso Sobre Nãrco.tiCs EdU:cation and Prevention Pro-
grams in the USA", em Washington-De, com _estágio~ ___ e~ 
Minneapolís (Minnesota); San Francisco (CalifórOia"J; New 
York (N._ Y) e Miami (Flórida), no período de maio e ju-
nho/89. __ ... . 
8.7. Participqu, a convite da Organização das Nações, Uni
das~ONU, na qualidade de "expert" representando o Brasil, 
da Reunião de Trabalho sobre a Utilização de Recursos da 
Comunidade para a Prevenção e a_Redução do Uso Indevido 
de Drogas. La Paz, Bolívia, no período de_5-3 a 12'3-89. 
8.8. Chefe de Delegação, na qualidade de Vice-Presidente 
do Conselho Federal de Entorpecentes, representou o Brasil 
na 11 Reunião da Subcomissão Mista de Fronteira São Gabriel 

--da Cachoeira-São Carlos do Rio Negro, celebrado em São 
Carlos elo Rio Negro, na Venezuela, em 21 e 22 de março 
de 1989. Decreto de 17-3-89 (DOU, S. II, de 20-3-89, pág. 
1254). 
8.9 Participou, a convite da Comissão Iilterameficarla para 
o Controle do Uso Indevido de Drogas -CICAD, da Organi
zação dos Estados Americanos_-~ OEA, na qualidade de 
Vice-Presidente do_ Conselho Federal de Entorpecentes, da 
IV Reunião de Trabalho sobre a Educação na Ação Contra 
o Uso Indevido de Drogas. Buenos Aires -Argentina, de 
10-7 a 15-7-89. 
-8.10. Chefe da delegação brasileira para participar da 1" ReuM 
nião da Comissão de Defesa da Concorrência, vincUlada ao 
Subgrupo 10 -Coordenação de Políticas Macroencoômicas 
do Mercado Comum do Sul, para iniciar os trabalhos visando 
a harmonização das legislações sobre a defesa da concorrência 
dos países .signatárioS do Tratado de Assunção. Montevidéo 
- Uruguai, de 3 a 6 de março de 1993. · 
8.11. Chefe da delegação brasileira para participar da 2~ Reu
nião da Comissão de Defesa da Concorrência, vinculada ao 
Subgrupo 10 _.:.: Coordenação de Políticas Macroeconôrnicas 
do Mercado Comum do Sul, para dar continuidade aos traba
lhos de harmonização das legislações de defesa da concorM 
rência dos países signatáfioS-do Tratado de Assunção. Monte-. 
vidéu ~.Uruguai, de 10 a 14 de maio de 1993. 
8.12 Chefe da delegação brasileira para participar da 
4~ Reunião da Comissão de Defesa da Concorrência, vinculada 
ao Subgrupo 10 - Coordenação de Políticas Macroenconó
micas do Mercado Comum do Sul, para --dar continuidade 
aos trabalhos de harmonizaçãO das legislações de defesa da 
_concorrência dos países signatários do Tratado de Assunção. 
_ Mote.vidéu-:-- Uruguai, de 27 a 30 de setembro de 1993. 
9. Experiência no Magistério Superior _ 
9.1 Economia Rural (Professor Adjunto)- Universídade 
do Amazonas- Manaus- AM, 1982. 
9.2. __ Desenvolvimento Agrícola (Professor Adjunto)- Uni
versidade do Arna~onas - Manaus - AM, 1982. 
9.3. Economia Brasileira (Professor Titular) - UNESPA 
-Belém- PA, 1986 e 1987 
9.4. Formação Económica do Brasil (Professor Titular). 
UNESPA Belém- PA, 1988. 
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1" ação Funcional 

.!cnico -de Planejamento _e Pesquisa (Economista) da 
Fti lo Instituto de Pesquisa-Económica Aplicada~IPEA, 
da Secretaria de Plancjamento, Orçaffierito e Coorderiação 
da Presidência da República. 
10.2. Data de admissão: 4 de março de 1975. 
10.3. Nível: TP-A-III (final de carreira). 
10.4. Matrícula no SIAPE: 0162272. - -
11. Experiência Profissit;mal 
11.1. Assessor Parlamentar da Assessoria de Assuntos Parla
mentares do. Ministro-Chefe da SEPLAN/PR (junto ao Con
gresso Nacional), desenvolvendo atiVidades de açompanha
mento das matérias de interesse da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, tais como: Projetas de Lei, Con
ferências e PronunciamentoS dos Congressistas. (Câmara dos 
Deputados e Senado Federal) 
Fornecimento de subsídios e assessoramento relãcionados a 
assuntos económicos da área da SEPLAN/PR aos Pai-lamen
tares. 
Acompanhamento das atividades_de interesse daquela Pasta 
nas Comissões Técnicas das duas Cãs3.s do Congresso Nacio
nal, bem como assessoramento_ ao_ Ministro e -demais autori
dades da SEPLANIPR, que nelas compareciam. (Período: 
1975 a 1977) . 
11.2. Responsável pela Área de Administração Financeira 
da extinta CNPU- Corilissão Nacional de Regiões Metropo
litanas e Políticas Urbanas -atuando na programação e acom
panhamento dos recursos do Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano - FNDU destinados aos Progra
mas de Investimeiitos Urbanos nas Regiões Metropolitanas. 
Cidades de Porte Médio e Áreas Especiaís. 
Como atribuição básica do cargo, elaboração de ~xposições 
de Motivos do Ministro-Chefe da SEPLAN ao Presidente 
da República alocando recursos para as áreas-programas, ela
boração de Convênios e Aditivos aos Convênios coin os Esta

_dos e Municípios beneficiados pelo programa, elaboração de 
pareceres técnicos para a liberação de recursos do FNDU/OP, 
bem como assessoramento ao_S_e_cretário-Executivo da CNPU 
nos demais assuntos relacionados à área financeira:{Período: 
agosto de 1977 a abril de 1979)- . . - _ 
11.3. Assessor Especial, pai"a a área de Investimento Urbano, 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CN
DU, tendo como_ atribuj_ções o controle e acompanhamento 
dos investimentos federais para aplicação nos Progr~mas de 
Desenvolvimento Urbano no Brasil, em especial no FNDU, 
bem como assessoramento ao Secretário-Execuiivo do CN
DU, nos assuntos financeiros a·serein discutidos pelo Conse

.lho. Participação ila elaboração dos subsídios para o III Plano 
Nacional de Desenvolvimento na área dos investimento_S_fede
rais para o Se to r Urbano~ Colocado à disposição do Ministério 
do Interior, para servir nD Conselho Nacional do Desenvol
vimento Urbano, a partir de abril de 1979. 
11.4. Consultor Técnico para Assuntos de Financiamento e 
Investimento da Coordenadoria de Planejamento_Regional 
do IPLANIIPEA, e designado para participar do Convênio 
IPEA/CEPAL para estudar e propor uma"Polítiea de Indus
trialização para o Nordeste", bem como "Estudar os Com
plexos Industriais do Nordeste". (Período: janeiro a maio 
de 1980) 
11.5. Assessor Especial de Planejamento da Prefeitura de 
Manaus, responsável pela elaboração e negociações dos proje
tas da Prefeitura para obtenção de finanCiamento junto ao 

Gõverno-Federal. Acompanhamento e assessoramento junto 
à Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda 
e no Banco- Cehttal do Brasil na tramitaÇão dos pedídos de 
empréstimos externos para a Prefeitura de Ma naus. (Período: 
junho a dezembro de 1980) 
11.6. Secretário-Adjunto e Secretário de Produção Rural do 
Estado do Amazonas, interino, tendo corno atribuições as 
formulações das políticas do setor primáriO do Estado, nas 
áreas agrfcolas, pesca, assistência técnica, extenSã-o rural, 
abastecimento, problemas fundiáríos e de fomento agrícola. 
(Período: janeiro de 1981 a fevereiro de 1982) 
11.7. Secretário-Adjunto do Estado- Chefe da Represen-
tação do Governo do Estado do Amazonas, em Brasília. -
Responsável pelo acompanhamento e tramitação dos assuntos 
de interesse do Estado junto ao Governo Federal. (Periodo: 
março a julho de 1982) 
11.8. Assessor Especial para ASsuntos Econôinicos da Ama
zónia do Ministro da Agricultura. Responsável pelos assuntos 
da área relacionados à Região Amazónica. (Período: agosto 
de 1982 a abril de 1983) 
-11.9. Designado através da Portaria n" 36/83, do Presidente 
do IPEA, para Coordenador do Núcleo de Informações para 
o Planejamento (NIP) da Secretaria de Articulação com os 
Estados e Municípios da SEPLAN/PR, a partir de 15 de abril 
de 1983 
C_pmo atrjbujções do cargo de Coordenador, destacam-s~ a 
elaboração de trabalhos técnicos, visando o acompanhamento 
das finanças estaduais e das capitais. Assessoramento ao-Secre
tário de Articulação _com os Estados e Municípios e nas ativida-
des da COMOR e da CIAFEM. - - . 
Nas funções de Coordenador, substífuía o Secretário, nos ·seus 
impedimentOs. Analisava e encaminhava aos setores compe
tentes da SAREM os pedidos de recursos financeiros solici
tados à Instituição. (Internos e externos) 
Responsável pelo atendimento a parlamentares, governado
res, secretários de Estado e prefeitos. (Período: abril de 1983 
a julho de 1985) 
11.10. Analista da economia brasileira, notadamente na área 
de conjuntura económica e comércio exterior. Escreveu regu
larmente no período de 1981/1990 artigos sobre os citados 
assuntos, para diversos jornais do País (Gazeta Mercantil, 
A Crítica, Correio Braziliense). Integrou o quadro de articu
listas do Caderno de Economia da Folha de São Paulo, onde 
escreveu regularmente sobre questões económicas da amazó
nia e do país. (Período: 198511990.) 

11.11. Düetor do B:anco da Amazônia S.A., eleito para um 
mandato de três anos, a partir de 1-8-85. Designado para 
a Diretoria de Câmbio. Respofisável pela formulaçãO das polí
ticas de câmbio do Banco. Identificação de novos mercados 
para a atuação-e produtos para operações de câmbio, bem 
como promover negociações junto aos bancos estrangeiros 
correspondentes do BASA no exterior. Responsável pela 
aprovação das definições nos setore~ de recursos hUmanos 
e materiais para a área de câmbio. Respondeu pela Diretoria 
de Crédito Especializado no período de 15-4-1985 a 11-7-1986. 
11.12. Presiderlie do Banco da Amazônia S.A., interino. Re
solu_çãQ d~ Diretoria, n~ 87/013 de 24-5-87. (Período: maio 
a agosto de 1987) 
11.13. Diretor de Crédito Especializado - DISCREP do 
Banco da Amazônia S.A. Resolução Presidencial n" 34 de 
13-8-87. Respons~vel pelq deferimento e administração de _ 
crédito especializado, abrangendo crésito rural, industrial e 
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infra-estrutura. (Período: agosto de 1987 a dezembro de 1987) 
11.14. Diretor Financeiro e de Relações com o mercado :..._ 
DIFIM do Banco da Amazónia S.A. Resolução Presidencial 
n' 87/067 de 2-12-87. Responsável pela formulação das políti
cas na área financeira e de relações com o mercado. (Período: 
dezembro de 1987 a julho de 1988) 
11.15. Assessor do Ministro da Justiça, Portaria Ministerial 
n9 406, de 4-8-88. Ativídades de Assessoria do Ministro e 
responsável pela estruturação e operacionalização do Fundo 
de Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB. (Período: 
agosto a novembro de 1988) 
11.16. Subsecretaria de Classificaçâo Indicativa do Ministro 
da Justiça, Portaria Ministerial n<:> 568,-~de 20 de· outubro de 
1988. Responsável peJa classificação indiCatiVa de.IDmes (cine
ma e televisão) e demais atividades de diversões públicas, 
em nível nacional. (Período: outubro a novembro· de 1988) 
11.17. Secretário-Executivo do Conselho Federal de Entorpe
centes. Portaria Ministerial n" 683, de 24-11-88. Responsável 
pelas atividades de coordenação- e supervisão das atribuições 
da Secretaria Executiva: Como SecretáriO-EXecutivo tinha as
sento no Comfem, na qualidade de Conselheiro Titular. (Pe~ 
ríodo: novembro de 1988 a outubro de 1989) 
11.18. Vice-Presidente do Conselho Federal ct:e EntorpeCen
tes. Portaria: Ministerial n9 145. de 5 de abril de 1989. Desem
penhou a função de Vice-Presidente sem prejuízo das-atribui
ções inerentes aO cargo de SecretáriO-Executivo dô Conselho 
Federal de Entorpecentes. -
Coordenador dO Fundo de Prevenção, RCcuperaÇãd- e de 
Combate às DrogaS de Abuso~FUNCAB. ResPonSável-Pela 
viabilização da alienação dos bens apreendidos e declarados 
perdidos em favor da. União. 
Coordenador-Geral do Acordo Confem/ONFDAC' {Fundo 
das Nações Unidas para o Combàte às Drogas de Abuso), 
para aplicação no re_aparelhamento da Polícia Federal e para 
as áreas de tratamento e de prevenção ao uso de drogas de 
abuso. 
Coordenador dos trabalhos de análise e ção -das camp-anhas 
nacionais de prevenção ao uso de drogas de_abuso_(empr_es(lS 
pri.vadas) e da campanha institucional do Coáfem/MJ, alusiva 
ao Dia Mundial de Combate às Drogas de AbUso_, veiCuladas 
nas televisões brasileiras em 1989. 
Participou ativamente dos debates, a nível do Ministério da 

11.23. Chef~. da Divisão do Departamento de Prqt_eção e De
fesa E~o~ômica da s_c;:ç_r:_etaria de Direit_o Ef()nómico do ry[il)is
.t~rio da justiça. Port_aria n9 312, de 17 de_ dezembro de 1990. 
11.24. Inspetor-Chefe (DAS'!OL4)~~-das Inspet6rias Regio
nais do Departamento de Proteção e Defesa Económica d3. 
Secretaria de Direito EconómicO do MinistériO da Justiça. 
(Portaria n' 274, de 3-6-91). . · -- ~ · · ·~ ~ 

Responsável pela coorderiaçãO técnica e a·ssessoramento dos 
assuntos especiais, relacionados aos procedimentos de averi
guações e processos administratiVos instaurados peJO DPDE 
referentes_ a prática- de pr~ços e serviÇás a baixo dos custos 
de_ produção, dumping, controle de mercado e de distribuição 
por empresas ou grupos de empresas, formação de conglome
rados e de práticas que visemo iilibir a livre concorrência. (Pe
ríodo: junho de 1991 a janeiro de 1992) 
11.25. _ConselheirO- do Conselho Administrativo de Defesa 
Económica do Ministério da Justiça. (Sabi:ttinado pela Comis
-são de Economia e aprovado pelo Plenário dO Senado-Federal. 
Nomeado pelo Decreto Presidencial de 29-1-92, para um man
dato de dois anos. (Período: jan/1992 a jan/1994) 
- - Responsável pelaS atribuições definidas pelo Regimento 
Interno do CADE, -como dirigir e relatar-às piocessos adminis
trativos que lhe forem distribuídos, deliberar sobre concessão 
de liminar, emitir vhfõs em-todas as questões submetidas à 
decisão do Plenário e redigir acórdãos, além das demais tarefas 
que lhe são confçridas pelas leis que tratam da defesa da 
cq_nçorrêncJ?c e de repressão ao abuso do poder econôrriioo. 

~ Brasília- DF, 12 de novembro de 1993. ~José Matias 
Pereira 

Economista 

Dados Pessoais 

CURRICULUM VITAE 
Marcelo Monteiro Soares 

Nome: MARCELO MONTEIRO SOARES 
Natural de: ViscoTide do Rio Branco --:-- MG 
Nascido em: 4-8-1948 
Endereço:SQN 402--' Bl. "L"- Apt' 303 
Telefone: 226-3747 (residência) -
Filiação: José Silva Soares e Iedda Monteiro Soares 
Escolaridade: CIÊNCIAS ECONÓMICAS 
Universidade de BrasÍlia (1972) . ~ · 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLiCA (incom-

pleto) · 
~ Fundação Getúlio Vargas (1976) 

, Justiça, v•sando definir a posição hrasilefrã-na discussão para 
a aprovação da Convenção das Nações- Unidas Contra-o .Trá.:. 
fico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, que foi· 
celebrado em Viena (Áustria), em 19-12-88,~e do qual o Brasil 
é signatário. · - Experiência Profissional 
11.19. Presidente, Interino, do Conselho Federal de Entorpe- . Cón;~-lhefro do CoilselhQ -Administiativo de Defesa Econ-6-
centes. (Período: julho a setembro de 1989)~ ~ mica- CADE do Ministério da Justiça -1992/93 

Díretóf de Adiriínistiãçâo-dãCóffipanhia Nacional de Abaste-
11.20. Coordenador de Acompanhamento e Avaliação da Se- cimento~ CONAB ;_ 1991 ~ ·~ 
cretaria ·de Planejamento do Ministério de Justiça. ,Portaria Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Direito Econô-
Ministerial n' 584, de 9-10-89. Responsável pelas atividades mico~ SNDE do Ministério da Justiça -1990 
de coordenação, acompanhamento e avaliação das ações de- Difetor do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
senvolvidas pela Secretaria de Planejamento. (Período: outu- _Ministério da Indústria e Comércio -1985/89 --
bro de 1989) Secretário de Coordenação/Planejamento- Ministério da ln-
11.21. Assessor Especial e Diretor-Geral, Substituto, da Es- . dústria e do Comércio -1984/85 
cola Nacional de Administração Pública-'- ENAP. (Perlodoo~ Subsecretário de Planejamento - Ministério da Indústria e 
outubro de 1989 a junho de 1990). do Comércio- 1981/84 
11.22. Assessor Especial e Professor-Supervisor da Diretoria-- - Coordenador de Projetes Especiais do Conselho de_Desenvol-
de Ensino da Escola Nacional de AdmintStfação PúbliCa ...:... vimento Comercial -Ministério da Indústria e do_ Comércio 
E,r:<AP. (Período: julho de 1990 a dezembro de 1990) -1980/91 
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Assessor EconómiCo do Ministro- Coordenaria de Assuntos 
Econômicos - Ministério da Indústria e do ComérciO -
1977179 
Assessor de Diretoriá da Companhia Brasileira de Alimentos 
- COBAL -1972/1977 
Diretor Técnico/Financeiro das Centrais de Abastecimento 
de Sergipe - CEASA/SE- 1973 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Membro da equipe responsável pela elaboração dos instru_R 
mentes administrativos, financeiros e operacionais do ''ProR 
grama de Centrais de Abastecimento"- 1972173; · 
Coordenador Técnico das Centrais de Abastecimento das Re
giões Norte e Nordeste; 
Supervisor das açóes pré-operacionais e responsável pelo 
acompanhamento do desempenho físiCó/fínailcciro dos entre-
postos- 1974175; · 
Coordenador Técnico do Grupo de Trabalho interdisciplinar 
(Cobal, Embrapa, BNCC, IICA, UnB e Universidade de Mi
chigan) que efetuou a avaliação do "Programa de Centrais 
de Abastecimento", quando do término do Acordo COBAL/ 
USAID - 1976; 
AssesSor Responsável pelo exame e elaboração de Votos ao 
Conselho Monetário NaciOnal e de cartas-consulta da COFIE 
- Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas/MIC -
1977179; 
Co-responS"áVel pela concepção e implantação do Siste_ma de 
Planejamento do Ministério da Indústria_ e Comércio- S_ipla
mic- 1980/84; 
Cc-responsável pelo desenvolvimento metodológiCo e pela 
formulação do "Plano Diretor do Ministério da Indústria e 
do Comércio" - 1982 
Diretor do Departamento Nacional de Registro -do Comércio 
- DNRC,-responsável pela concepção e ímplementação do 
"Programa de Modernização das 1 untas Comerciais" -
1985/89; 
Membro do Grupo- de Trabalho que formulou o "Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP" e o "PC! 
-Programa de Competitividade Industrial" -1990; 
Cc-responsável pela estruturação administrativa é operacíóriàl 
da Secretaria Nacional de Dii'eito EconômkO ---:- SNDE/MJ 
-1990; 
Diretor de Administração da Conab responsável pela condu-· 
ção dos trabalhos de estruturação admíníSti'ativ11 da empresa 
e pela elaboração de seus principais ciiistrumentos de gestão 
tais como: Estatuto Social, Regimento Interno, Normas de 
LiCitação, Plano de Cargos e S31ári6s-, Regulamento de Pessoal 
e do Plano de Assistência à Saúde -1991; 
Conselheiro do Cade responsável pelo exame e relato de sete 
Processos Administrativos e u-ma: consulta. 
Área de Medicamentos: dois lab_oratórlos farmacêuticOs Con
denados, por unanimidade, por prática especulativa (retenção 
de estoque e desabastecimento do mercado); 
Área de Copiadoras e Material ReprográfíCo: empresa conde
nada, por unanimidade, por prática de venda casada (subordi
nação da prestação -de assistência técnica à aquisição de insu
mos para copiadoras); 
Área de Segurança e Vigilância: um síndicato e vinte emprésas 
condenados, por unanimidade, por promoverem a carteliza
ção do segmento; 
Exame e relato sobre consulta formulada ao Citde na- área 
de importação de veículos vis à vis as normas_ de defesa da 
.52,i!COrrência .. 

Área de Equipamentos- para- "Campíifgn-: einpresa absolvida 
por improcedência da representação (prátíca de preços preda
t?rios e abuso de poder económico); 
Area de Ensino: um sindicato e uma federação interestadual 
de estabelecimentos de ensino privado indiciados por induzi· 
rem seus associados à condutas uniformes de procedimentos. 
-(Processo em fase final de exame). 
ParticipaÇões em julgamento do Cade: compareceu a todas 
as sessões de julgarriento do Cade (20). tendo, como praxe, 
proferido seu voto em todas elas. 

Cursos de Especialização e de Extensão Universitária 

"Comercialização de Produtos Hortigranjeiros" 
Cooperativa Agrícola de Cotia e Instituto _de Tecnologia de 
Alimentos !tal - Campinas/SP - 1972 

· "Agricultura! Marketing Techniques" 
Departamento de Agricultura, Universidades Americanas e 
Centrais de Abastecimento - USA - 1973 
"Elaboração e Análise de Projetas" 
Praticai Concepts Corporation- USA- Brasilia/DF -1976 
"Atualização para Gerentes" 
Universidade de Brasflia- Brasíliã- DF- 1976 
nModelos Gerenciais" 
COncisa Scientific Methods- Rio de Janeiro/RJ- 1980 
"Pianejamento Estratégico'' 
Fundação João Pinheiro- Brasília/DF- 1980 e 1985 
''Comércio Exterior: InCentivos Fiscais e Creditícios'' 
Funcex- Rio de Janeiro/RJ- 1982 
"Círculos de Controle de Qvalidade - CCQ" 
Intercultural- Rio de Janeiro/RJ _-::- 1983 
"Introdução ao Processamento Eletrônico de Dados'' 
DYTS Informática- Brasilia/DF -1988 
~·Expressão Verbal Ltda e Falada" 
Link Data Serviços- Brasilia/DF- 1989 
"Administração Participativa e Fortalecimento de Equipe" 
Poliedro Informática-Brasília/DF -1989 .... 
"Estágio sobre Criação e Gestão de Empresas'' 
Câmera di Commercio. Indústria Ar"tigi3nato e Agricultura 
Rama/Itália - 1990 
"Novos Modelos de Gestão de Empresas" 
Grupo CATHO - Rio de Janeiro/RJ - 1991 
"Seminário Internacional Sobre Práticas de Defesa da Conçor
rência" 
Secretaria Nacional de Direito Econômic_o/MJ - 1991 
''Seminário Internacional Sobre Qualidade e Produtividade'' 
Qualithe.c- São P.aulo/SP - 1991 

Representação em Órgãos Colegiados 

1992 -Conselheiro do Conselho AdministratiVO de Defesa 
Económica- CADE, indicado pelo Excelentíssimo Senhor 
PreSidente da República e aprovado por- unanimidade peJa 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e, pos
teriormente, pelo Senado Federal. 
1990- Membro da Equipe do Minisfério da Justiça que efe
tuou exame da Legislação comprarada de diversos pafses sobre 
combate ao abuso económico e defesa da concorrénciaA 
1990- Membro do grupo formulador do "Programa Brasi- · 
leíro de Qualidade e Produtividade- PBQP" e do "Programa 
de Competitividade lridustrial - -PCI". -
1984/89- Conselheiro do Centro Brasileiro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa - CEBRAE. 
1982/86 -Conselheiro da Comissão de Facilitação de Vóos 1 

Internacionais - COMFAL 
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1981/82- Conselheiro do Conselho NaciOnal de Transportes 
-CNT. 
1980/81 - Membro do Grupo Executivo -de Movimentação 
de Safras- GREMOS. 

Homenagens Recebidas 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado· do Parf-
1986 
Câmara Municipal de Belo Horizon!e/MG - 1986 
Junta Comercial do Estado da Bahia- JUCEB- 1987 
Câmara Municipal de Aracaju/SE- 1987 
Junta Coirierclal do Estado do Ceará....: JUCEC- 1988 
Prêmio DeStaque - -3Qa ConvenÇão Naéionai do Co-merCio 
Lojista.:.....: Confederação Nacional doS Dii"etores Lojistas·_ 
1989 
Prêmio Destaque - concedido_ pelo Centro Brasileiro de 
Apoio às Pequenas e· Médias Empresas-:- 1989 
Câme ra di Commercio, I nd ust ria e A rtigianato -:---Temi/Itália 
-1990 
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JU CEA - 1991 
Junta Comercial do Estado do Pará- JUCEPA -1992 
Junta Comercial do Estado da Paraíba- JUCEP -1993. 
Brasnia/DF, 3 de novembro de 1993. -:-Marcelo MOQt_~iro 
Soares. 

CURRICULUM VITAE 
Carlos Eduardo Vieira de Carvalho 

I - Dados Pessoais 
Nome: Carlos- Eduãrdo ·vreira de Carvalho 
Data de nascimento: 14 de maio de 1939 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Documento de identidade: Carteira da Ora-e-m -dos Advogados 
do Brasil Inscrição n' 10.130 Seção DF. ·· · · 
CPF: n' 029.613.347-72 . 
Filiação: Tards-io Vieira de CãrValhO- e Maria de Lourdês 
Vieira de Carvalho -- -
Estado civil: ca-sado, com Maria do SocorrO M-acedo Vieira 
de Carvalho - · · 
Dependentes: 3 filhos 
Residência: SHI - SUL Ql 3 Conj. 9 :.::eciisá Íl7 BrasiÍia 
-DF 
Telefone: (061) 248:2763 
II - Formação Profissional 
2.1- Cursos BâsiCOS ·· · 
Curso Ginasial, 1950- !95:i:Colégio Santo"Iná.ciô 
Curso CientífiCo, 19"54 -1if56: Colégi<)'San.to InáCio 
2.2- Curso de Graduação · · · · 
Faculdade Nacional de Direito -1958 - 1962. 
2.3- Curso de pós-graduação 
Universidade de Brasilia -1989- 1991 
Mestrado em ''Direito e Estado'' ,DisSertaç-ão apresentada em 
30-8-93, versando sobre o tema: "A atividãde administratíva 
discricionárüi. e ã realizaç-ão do controle, em um Estado Demo-
crático de Direito". - -
2.4 -Outros Cursos 
2.4.1- ''Curso de Pesquisas BibliográfiC3Sem Tecnologia", 
do Instituto Brasileiro de Bibliografia e_ Documentação (Presi
dência da República/Conselho Nacional de Pesquisas) Rio 
de Janeiro -1960 (duração de um ano) 
2.4.2- "Curso de Aperfeiçoamento para Advogados de Em
presa'' da Universidade do Estado do Rio de Jan_eiro, Centro 
de Estuu se Pesquisas no Ensino do Direito (CEPEb), com 
a colaboração da Fundação Getúlio Vargas, da Agência para 

o Desenvolvimento_Internacional (USAID) e da Fundação 
Ford- RiQ de Janeiro, 1969. (duração de um ano) 
2.4.3- "Cur~o de Especialização em Direito Constitucional: 
Controle _da Constitucionalidade", da Universidade de Bra
sília (UnS), Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Depar-
tamento de Direito, Brasília- 1982- 1983. 
2.4.4- Escola Superior de Guerra, "Curso Superior de Guer
ra", Presidêilcia da República, Estado-M_aior das Forças Ar-
madas Rio de Janeiro, 1984. -

DI - Experiência Profissional 
-3.1 -Cargos· que _ocu-pa: 

-3.1.1 -ProfessOr de Direito Administrativo. 
Departamento de Diteitõ, Faculdade de Estudos Sociais Apli
cados da Universidade de Brasilia (UnB) -Brl!.srtia -1979. 
3.1.2_- Conselheiro do Conselho Administrativo de- Defesa 
Económka- CADE, órgão judicante, integrante da estru
tura do Ministério da Justiça- cargo para o qual foi nomeado 
para um mandato de dois anos, após ser submetido a argüição 
pelo Senado Federal, 1992. 
3.1.3--Membro da Comissão de Assuntos ConstítuciêmaiS, 
criada na OJ:dem dos Advogados do Brasil, SeçãoDF. 1992. 

IV - Atividades profissionais anteriores 
4.1 :..._Advogado do Escritório- de Advocacia Guilherme Cal
das da Cunha, à Rua da Assembléia, n' 93, grupo 2.001 -
RJo de Janeiro, !962- 1975. 
4.2-:-- Assistente do Presidente do Instituto Brasileiro de Bi
bliografia e Documenfação(IBBD atual IBICT), ór_gão do eri
tão Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), Rio de Janeiro, 
1966- 1969. ·. . . . - . 
4.3-- Assistente do Procurador-Geral do Conselho Nacional 
de Pesquisas (CNPq), órgão en"t<io -diretamente subQr4inado 
à Presidência da República, Rio de Jane_iro, 19~~ --:-1~70. 
4.4- Procun;dor-Geral do Coriselho Nacional de Pesquisas 
(CNPq), Rio de Janeiro, !970- 1974. · · . 
4.5 -=--chefe -da Consultaria Jurídica do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Ti~cnolggico (CNPq), entida
de então_ vinculada à- SeCretaria -de Planejamento da Presi-
dê-ncia da República, l3ràsflíá-1979 -1985.. · · 
4.6- Consultor Jurídico do Ministério da Ciência ê Tecno
logia, Brasllia, 1985 "- 1987. 
4. 7 __;AsseSSor do Ministério 'de Estado _da Previdência e. As
sistêhcia-Social, cóm atribuições de assessoramehto- jllrfdico 

·especial do Ministério, 1987- 1988. · - · · · · 
4.8 _;_:AdVogado-do Conselho Nacional de Desenvo~v~m.ento 
Científico--e Te-CnOlógíco (CNPq), en-tidade vinculada ao_ Mi
nist~tio da Ciência e Teçnologia - Brasília. 1975 - 1979, 
1988, até 1991, quando se aposentou. 

V ~-Outras Experiências Profissionais 
5.1- Documentarista do Instituto BrasileirQ_ de Bibliografia 
eDocumentação. Técnicoll.ibliográfico, havendo trabalhado 
na elaboração da "Bibliografia Brasileira de Ciências SociaiS 
", 1962 - 1964, editada pelo referido Instituto - Rio de 
Janeiro, 1959- 1966. 
-5.2 ....,-Presidente do "Grupo Executivo de Atividades Edito
riais'', encal-regado da coordenação e edição do periódico 
especializado "Notíciasu, editado pelo Instituto Brasile~!O de 
Bibliografia e Documentação, Rio de Janeiro ---:-1967-1968. 
_5.3 --Secretá:dO_-Geral da "Associação Brasileira de Docu
mentação, de_ Docurnentaristas e Técnjços- de informação", 
1967-1968. > 

5.4- Integrante do "Grupo de Trabalho" encarregado de 
implantar na estrutura do Ministério da Cíência e Té.cíiófo~~a •. 
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os órgãos e entidades relacionados no art. 6'?, itensll, III 
e IV, do Decreto n" 91.146, de 15-3-85, Brasfiia - 1985 -'-
1987. 
5.5-:--- Presidente. do "Grupo de Trabalho'', instituído no Mi
nistério da Previdência e Assistêncfa Social, com a fin-alidade_ 
de propor ao Ministro as me_didas de caráter jurídico neces
sárias à oper-adón3.lização do Sistema UnificadQ_e Descen
tralizado de Saúde nos Estados - SUDS, Brasflia, 1988. 

· 5.6- ConSelhO- eleíto da Ordem dos Advogados do- Brasil, 
Seção DF, sen~o P~esidente da Comissão de Etica e Disciplina 
1 e da Câmara de Etica e Disciplina, no biêniO 1991- 1992. 
5. 7- Integrante da Comissão Examin_adõra, cri~dª- nc;> Supe~
rior Tribunal Militar, com vistas à seteÇão de carididatos para 
o cargo de Procunldor da Justiça ~ilitar, 1992. 

VI - Homenagem Recebida 
6.1 -Agraciado com a medalha comemorativa do 30~ aniver
sário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico- CNPq. 

VII - Participação em Congressos 
7.1 -Representante do_ Instituto Brasileiro de Bibliografia 
do Instituto Brasileiro de Bibliografia e DOCuirieiitaÇâo-(IBBD 
atual IBICT), órgão subordinado ao então Conselho Naciorial 
de Pesquisas (CNPq), na 16• Reunião da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC}, realizada em Ribe~rão 
Preto, São Paulo, eritre 05 e 17 dt! julho de 1964. 
7.2- Representante do IBBD, na 18• Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciêitciá (SBPC), .re3.Iizãda ein 
Blumenau, Santa Catarina, em julho de 1966. 
7.3- Representante do IBBD, no 5<:> Congresso- Brasileiro 
de Bibliografia e Documentação, realizado em São Paulo, 
S.P., 8 e 15 de janeiro de 1967. 

VIII - Trabalhos Realizados 
8.1- "A função-do pesquisador bibliográfico'', pUblicado no 
Boletim Informativo da Associação Paulfsta de BibliOtecáriós, 
21(6): 4-14, nov/dez. 1964. Trabalho apresentado à 16• Reu
nião anual da Sociedade Brasileira para o ProgressC? da Ciên
cia, SBPC, realizada em Ribeirão Preto, São Paulo, entre 
5 e 11 de julho de 1964. 
8.2- "O controle da Constitucionalidade de lei _ou 3.to D.Orma:.. 
tivo munícipa.I, em face de princípio constituciona] federal, 
no ordenamento jurídico brasileiro" Monografia" apresentada 
ao então MiriistrO do Supremo Ti'ibunãf Federal; Alfredo Bu
zaid, ao final do "Cui"so de Controle da COnstitucionaJ.ídade"_, 
Universidade de Brasília, 1982. Publicada na ReVista da Admi
nistração Municipal, 31(172): 6-25, jul/set. 1984. 
8.3- Cerca de duas centenas de pareceres_ jurídicos, emitidos 
na qualidade de Procurador-Geral do Coriselho Nacional de 
Pesquisas, de Consultor Jurídico do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cíentífico e Tecnológico e Consultor Jurí-
dico do Ministério da Ciência e TecnolOgia. -
8.4- ''A Interdependência e Harmonia dos T_rês Poderes do 
BraSil: tendêncfas e perspectivas". Trabalho Especial, apre
sentado ao final do Curso da Escola Superior de Guerta. 
Rio de Janeiro, 1984. 
8.5- "O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde nos 
Estados - SUDS: sua regulamentação legal". Publicado na 
Revista de Administração Municipal, 35 (189): 16-26, out./ 
dez. 1988. 
8.6- "Os partidos políticos e a democracia". Publicado na 
Revista de Ciência Políficil, 33(2): 11-25, fev./abr. 1990. 
.8-7- ''Desapropriação lndireta.'' Publicado na Revista de 
Direito Público, 97: 176-182, jan/mar. 1991. 

8.8- "A atividade administrativa disçricionáriã e a realização 
do COntrole, em u-m EStado úe"ràoàático de DiieTtó''. úfsSer
tação de Mestrado, apresentada à Universidade de Brasnia, 
1993. 

Brasnía, 19 novembro de 1993. -Carlos EdUardo Vieira 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues)- A Presidên
cia recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n'2.984.1/93. 
de 24 do corrente, encaminhando a complementação dos docu
mentos necessários· à instrução do Ofício n<:> S/6, de 1993.-

O eJ(pediente será deSpachado à Comissão de ASSuOiOS 
Económicos para ser anexado ao processado da matéria em 
referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigueiY-'- A Presi- ~ 
dência recebeu o Ofício n~ 77/93, através do qual o Presidente 
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior- 'COMA
CE/SEPLAN, encaminha, nos termos do art. 4o da Resolução 
n~ 89, de 1993, cópia dos Contratos Bilaterais fínU"ados _entre 
a RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Zâmbia. 

O expediente será despachado à ComisSãO de AssuntOs 
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi, 
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de_Uruguaiana, Esta
do do Rio Grande do Sul, o Ofício n~ 304_, _de.9 do corrente, 
encaminhando a complementação dos documentos necessá
rios à instrução do Ofício n<:> Sn6, de 1993. __ 

O expediente será despachado à ComissãO de Assuntos 
Económicos para ser anexado ao processado da matéria em 
referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. 

CO SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder, pa.ra uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• teni-~ 
a palavra, na forma regimental. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Lfder. 
P3ra uma breve comunicação. "S"em revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero comunicar à Casa o 
trabalho deste Senador, que há seis anos luta para que haja 
entrelaç~mento, entrosament_o_, _aproximação comercial e, 
principalmente, de amizade entre os povos da China e do _ 
Brasil. 

Sr. Presidente, por unanimidade, foi aprovado pelo Sena
do um projeto termiil8.tiVo~ de minha autoria, referente a 
investhnento de capital estrangeiro principalmente na média, 
pequena e microempresa. Esse acontecimento Contou, pãra 
nóSsa honra, eiltre os Senadores da COinissã6 de AssuntOs 
Económicos que o aprovaram, com o voto do nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, infelizmente, esse projeto- está pratica
mente há oito meses parado na Câmara dos Deputados. Até 
agora não tenho notícias do seu andamento. Eu gostaria de 
ressaltar que ele é de importância furidarnental para os grandes 
irlvestimentos entre a República Popular da China e Formosa 
para com o nosso País, pois, tem como finalidade primordial 
o aumento de emprego na região onde for implantado. Na 
verdade, são as médias, pequenas e mici"oempresas que dão 
sustentação de emprego, isso se verifíca em qualqUer país 
do mundo. 
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Em relação a esse projeto, fiz um apelo â hancada parla
mentar de Pernambuco, enviando para todos os deputados 
cópia do projeto aprovado, inclusive o livro de protocolo, 
para que, na impossibilidade de S. Exa o_ assinarem, os ~eus 
respectivos chefes de gabinete o fizessem.--- - - - _ 

Mas mesmo assim, Sr. Presidente, os frutos já começam -
a _ser colhidos. Na semana passada, recebemos a visita do 
Secretário-Geral do Partido Comunisfa Chinês e Presidente 
da China Popular, o Sr. Jiang Zemin, o que foi motivo de
grande saüsfação para nós, particularmente para este Senador 
que está há quase seis anos nesta luta e que ~creqitou na 
aproximação Cómercial e cultural.com as duas Chi nas~· 

Na próxima quarta-feira, às lO-horas, vaJ.EO~ lnau_g1;1~a~r 
a primeira joint venture entre a China Popular e o Brasil: 
uma fábrica de bicicletas em Recife, Pernambuco, com capaci
dade produtiva de 200 mil bidCietas!ano, cujo pre-ço-unitáfi~ 
deverá ficar entre 150 a 200 dófares; O que já deve estar 
preocupando, e muito, as grandes fábricas de bicicletas do 
Brasil, que vendem s.eus produtos_ a um preço elevadíssimo. 
Não serão bicicletas sofisticadas, e por isso o operariadO e 
as pessoas de baixa renda poderão adquiri-las. 

E para isso, Sr. Prêsidente, o PrefeitoJarbas Vasconc~J9s,_ 
aliado ao Governador Joaquirii Frallcisco, está começando 
o Projeto da Grande Ciclovia, que englobará tOda a Cidade 
de Recife. Trata-se âe-um prOjeto orçado eril mais de quarenta 
e cinco milhões de dólares, investimento esse que será trazido 
da República ·cta China e de Formosa~ · -

O.Sr. Pedl-o re1xeira- V. Ex• me permite uln aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito praze'r, nobre 
Senador Pedro TeiXeira: --- -

O Sr. Pedro Teixeira- Senador Ney Maranhão, tentarei 
s~r breve, não obstante a grandeza do projeto mencionado 
por V. Ex" Por diversas vezes, tive oporturiidade de ouvi-lo 
falar- s'obre a abertura do capital da China para o Brasil. Isso 
é muito importante,· porque se -trata de um capital ao alcance 
das nossas possibilidades, sem aquelas injunç6es políticas que, 
há ·muito tempo, estão percorrendo os nossos relacionamento-s 
com o mundo. Feliz do Estado que tem um representante 
como o Senador Ney Maranhão, que se pre('cupa - além 
dos outros problemas - com o tranSporte de massa. Esse 
projeto vai permitir que o trabalhadOr ·teriha efeúvamente. 
uma locomoção à altura dos seus parcos: rendimentos. É, real
mente, um projetO digno de louvor. Desde as primeiras pala
vras sobre a matéria, corisegui uma a~ertura junto ao Governo 
do Distrito Federal para que, após essa inauguraçã9, pudés
semos também entrar em conta to com .o mesmo grupo empre
sarial, no sentido de trazer para a Região CentrO-Oeste·, -que 
é uma região plana, uma fábrica de bicicletas. E recebi, desde 
aquela hora da nossa manifestação inicial, um "slnl'' veemente 
por parte do Senador Ney Maranhão. Senador N ey Maranhão, 
povo de Pernambuco, povo do Nordeste, enfim, todos vocês 
que trabalharam e labutaram para que esse ptójeto chegasse 
ao seU final, com pleno êxito, recebam os nOsSos parabéns 
e o respeito da Nação brasileira pela iniciatiVa. · 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador -Pedro Teixeira, 
quero agradecer a V. Ex~ as palavras dirigidas a este humilde 
Senador. Nobre Senador, V. Ex~ se incorporou a essa luta 
desde o primeiro momento e tenho certeza de que esses grupos 
de empresários Chine-ses terão também interesse em inSta!ar 
uma fábrica no Distrito Federal, depois que inaugurarem essa 
segund~ fábrica, amanhã, em Pernambuco~ A primeira fábri-

ca, a Xangai, está localizada em um município- do interior 
de PenlambuCo, tãmbéffi -Cõm -uma capacidade produtiva de 
até 200 mí1 bicicletas/ano. Senador Pearo Teixeira, tenho cery 
tezª-_que contaremos com o apoio de V. Ex• e do goye~nador 
de Brasllia. Acredito firmemente que teremos _é~itõ. -Est~ ·se
nador irá se engajar também, para que seja implantada no 
DistritO Federal, coffi a bandeira de V~ Ex•, uma fábrica de 
biCicletas e_ uma ciCtovi~. o Distrito Federal é plano e, portan
to, muito semelhante à cidade de Recife em termos de relevo, 
e qu~!tl vai ganhar com isso é a população mais carente. Mas 
nós também poderemos ganhar muito com isso: ao i]w_és de __ 
utilizar~ oS o -carro pata vir· trabalhar, usaremos a bicicleta, 
pois. ã.o pedalar, estaremos faZendo ginástica e cuidando da 
saúde, com isso_ não-poluiremos o ar. 

V. Ex~ conta com o nosso apoio. Se V. Ex", inclusive, 
quis_er e dispuser de tempo, poderá ir a Pernambuco amanhã, 
para prestigiar a festa de_ inauguração dessa fábrica. ~Presente 
ao evento deverá estar também o embaixador da China. 

Sr. Presidente, antes de terminar meu píohunciamento, 
peço a transcrição nos Anais desta Casa de alguns ofícios 
que me foram encaminhados, mo~trando, inclusive, o esforço 
do Governador Joaquim Francisco, que, de~de que ·assumiu 
o Governo, engajou-Se nessa .luta, apoiando este Senador e 
acreditando nesse projeto. 

Dentro de tudo isso, há algo muito interessante: a_ criação 
de_ ~m_ núc_leo._de apoio do Governo de Pernambuco, junta-
mente com a República da China e Fonn<?Sa. . ; 

Está em minhas mãos o protocolo datado do. dia 27, de 
outUbro de 1993, em_que_o Governador do Estado de P.ernarn
-buco, através do Secretário de lndústriã, Comércio e Turismo, 
representando a DIPER - um órgão de __ dese.llvolv.im~pto 
de Pernambuco-, o Dr. Jocildo Fernandes Bezerra~ çia Fede
ração das Indústrias de Pernambuco - Estado de Pernam
buco, através --FIEPE, representado pelo Presidente Ar
mando Queiroz Monteiro Neto, e a Sino-Brasil Industrial 
Pa_rk, representada pelo Dr. Wang Don Huang, que resolve
ram criar o NúCleo de Articulação do Pi:ogr_a_I!La Indu~tríaL 
- NAPI, escritórío -de-Pernã:mbuco do Sino-Brasil Indústria 
Park, que funcionará com escritóriO ·na sede da FCderãçiio 
das Indústrias de Pernambuco - FIEPE. O NAPI é consti
tuído de um comitê deliberativo e de uma Secretaria Executiva 
--Pernambuco, inclusive, tem esse mesmo_ núcleo em.J'aipé 
-, o que significa que o· Governo de Pernambuco, através 
do Goyernador Joaquim Francisco, d_o Prefeito larbas Vas
concelos, que- já fez algumas viagens, e este Senador, fechamos 
um ciclo em que a amizade de Formosa e a da China Popular 
estão .trazendo grandes benefícios ao nosso Estado. 

Sr.· Presidente, peço a transcrição·deste documento que 
marca O iníCio do desenvolvimento e dos investimentos ·de 
capitais estrangeiroS -Par'ã O BÍ'asil e Pernambuco. , - -

b--ESiado~de P.ernambuc~. no- momeilto está s~ndo o 
mais benefiçiado; o Ceará já tem f~hricaS chineSaS Pióduzín'do 
máquinas de costura _1?-ªratíssimas p!:\ra vender às famílias_ ca
rentes. Fãço veemente apelo às bancadas parlamentares de 
Sergipe, da Paraíba e de Alagoas para que se unam no sentido 
de aprovar o projeto deste Senador,_que trata jus.ta:rn.ente_ 
dos investimentos de capital estrangeiro nas médias. peqúenas 
e microempresas, e, ainda, para que essa gente venha se aliar 
a nós para que, juntos, possamos fazer o desenvolvimento 
do Nordeste e do Brasil. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
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O SR. NEY MARANHÃO -Concedo o aparte ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, que deu uma grande colaboração 
nesse projeto terminativo junto à Comissão de_Âssuntos Eco
nômicos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Ney Maranhão, muitas 
têm sido as nossas divergências políticas, mas q-uerO ressaltar 
que considero importante o interesse que V. Ex~ tem expresso 
sobre a República Popular da China. Airida, na semana passa
da, V. E~ saudou o Presidente da China na sessão do Con
gresso Nacional que o recebeu. Avalio como firiportante a 
interação entre o Brasil, a China, a Índia e Os-pàíWs da África. 
Considero que deveríamos estar muito atentos ãs experiêndas 
de países que têm problemas tais como os nossos, países em 
desenvolvimento, que enfrentam os problemas da pobreza, 
os problemas de crescimento populacional. Embora tenha visi~ 
tado a China há muito tempo, em 1976 mais precisamente, 
e em que pesem coisas tão distantes e diferentes das nossas, 
o que observo é que existe ria Chin-a, Com todas as suas pcculia~ 
cidades, algumas soluções que envolvem a criatividade, o bom 
senso e a engenhosidadc do povo chinês. Então, essa infera
ção, essa experiência- de os chineses estar-em --realizando u_m 
empreendimento na capital de Pernambuço, no Recife, ine 
parece saudável e, por essa razão, saúdo o interesse e a atitude 
de V. Ex~ para com -a China. -

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy, 
V. Ex• tem razão quando fala que divergimos muito. Mas 
esta Casa, é a Casa dos homens de cabelos brancos, dos ho
mens de pé no chão, dos homens que têm uma experiêncía 
muito grande da vida pública do País, apesar -de V. Ex' estar 
começando a ter cabelos brancos, contudo, já tem uma grande 
experiência polítiCa. 

Agradeço-lhe por esse aparte. Acima das divergências, 
às vezes,· o PRN _e o PT se- conveigein. Na minha maneira 
ou na sua, defendemos nossa tese para o bem do País, mas, 
às vezes, coincidimos. E o fato de trazer esses investimentos 
para o Brasil e beneficiar uma grande massa da população 
carente, V. E~ e eu aplaudimos essa iniciativa. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERJi O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Caro Senador, 
Temo-s ttàbalhado intensamente para operaciorializar o 

Projeto Sino-Brasil e por conseguinte, o nosso tempo tem 
sido curto. 

Todavia, quero dizer ao Senador que disponho de todas 
as reportagens e as separei para V. Ex•, inclusive já conversei 
com Neto para repassar para ele e conseqüentemente sua 
assessoria preparar o seu pronunciamento no Sendo Federal,' 
mostrando aos Senadore_s o trabalho do nosso Govem_ador 
de Pernambuco, Doutor Joaquim FranciSco- e O Secretário 
Celso Sterenberg, assim:como o de V. Ex\ em prol do desen
volvimento do nosso Estado, com relação aoS negócios inter~ 
nacionais de parceria entre a China e o Estado de Pernambuco. 

Como pontos principais patã--6-voSsó conhecimento, in-
formo-lhes: __ ' 

1. Daruan Invest Limit-Raymond Tao-Repassei para o 
Presidente da Suape Sr. Celso Batisptela as informações solici
tadas por ele e tivemos reunião, também com Peter Yu, e_sta
mos trabalhando para agilizar as informações; 

2. Sino;.Bnlsil-EStamOs trabalhando para dar formação 
jurídica ao projeto e a legalização da área do projeto, que . 
deverá ocorrer em Suape. 

_já_ está em pleno funciOnamento o Escritório de Taiwan 
em Pernambuco, no Centro de Convenções, $alji T-55. TeL 
081 241 2111 R. 2096. -

Já está constituído o Napi-Núcleo de Articulação de Pro
grama Industrial com sede na Fiepe, 3» andar, sala do Decex. 
Te!. 4212333-081. O Secretário Celso Sterenberg tem promo
vido várias reuniões para agilizar os processos e os compro
missos assumidos pelo governo do Estado com Taiwan, inclu
sive tem mantido o Governador Joaquim Francisco informa
do. Em síntese, meu caro Senador Ney Maranhão, estamos 
no caminho certo para estes grandiosos projetes que serão 
sem sombra de dúvidas, a alavancagem para a retomada do 
crescimento industrial-é: económico do nosso Estada com futu
ros desdobramentos altamente positivos para 6 povó de Per
nambuco. E para finalizar, quero dizer-lhe que o Diretor da 
China Shanghai que _esteve aqui em Recife, -saiu bastante ati
mista com futuros investimentos_ em função do nosso apoio 
e resolução definitiva do caso Surubim. Só faltando tão somen
te a aprovação do Fundo Cresce Perna_mbuCQ. Sª1,1dações. 
Protocolo 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de mil novecentos 
e noventa e três, o Governador do. E_stado de Pernã.mbuco 
através da Secretaria de Indústria, Comércio -e TUrisirio~-repr~::
sentada pelo seu titular Dr. Celso Sterenberg e da AD/DIPER 
-Agência de Desenvolvimento Econômico d~ Pernambuco, 
representada pelo seu presidente Dr. Jocildo Fernandes B_e
zerra, a Federação das Indústrias de Pernambuco-FIEPE, 
representada pelo seu presidente Dr. Armando Queiroz Mon
teiro Neto e a Sino Brasil lndu~trial Park representada pelo 
Dr. Wang Don Huang resolve: 

1-Críar o Núcleo de Artículação do Programa Industrial 
- NAPI, escritório de Pernambuco, do Síno Brasil Industrial 
Park que funcionará com escritório na sede da _Federação 
das IndúStrias de Pernambuco - FIEPE; 

2 - O NAPI é constituído de um Comitê Deliberativo 
e de uma Secretaria Executiva composta dos seguintes mem
bros; 

2.1 - Comitê Deliberativo 
Representantes da FIEPE 
- Adalberto Arruda 

__ ::--::- Nythamar Hilário Fernandes de Oliveira 
:- Qsmát_io Lace.t Filho -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cohcedo 
, ~palavra aoo nobre Senador Amir Lando: _(Pausa.) 

Concedo a palaVra: ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncía 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em primeiro" lugar, quero prestar uma home
nagem ao e~traordinário ator Gr-ande Otelo, falecido na últi
ma sexta-feira, na cidade de Paris. 

Grande Otelo figura excepCional, pessoa que soube repre
sentar, como ninguém, o povo brasileiro, em sendo negro, 
nascido de falll:ilia pobre, atingiu a mais alta hOnra, recónhe
cida no mum:Io inteiro, como uih_ extraordinário artista. 

Justas homenagens estão se~do efetuadas a Grande Ot~
lo, tanto no Rio de Janeiro quando na sua cidade natal -
Uberlândia -:-. onde será amanhã enterrado, bem como "no 
26"' Festival de Brasilia, onde ele foi ho-menageado na sua 
abertura. 
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Jorge Amado, num texto do seu livro Navegação de Cabo
tagem, faz uma homenagem muito bonita a e~~eext_raordinário 
artista. Eu gostaria de ler esse trecho,- 6- qual _foi publicado 
hoje na Folha de S. Paulo. 

Palavras de Jorge Amado: _ 
"Entre os contemporâneos, decerto existe brasi

leiro tão eminente quanto Grande Otelo, não duvido, 
nenhum porém maior. Pequeno, magro, feio, chegado 
à boêrnia, sem eira nem beira, o oposto do solene 
e do sensato, não sei de brasileiro tão importante, eu 
não vacilaria em dizer o maior se tal medida não me 
parecesse absurda, errada, restritiva. Em mil circuns
tâncias, eu o vi únfco, seril. igual, quero apenas recordar 
uma delas, impossível de esquecê-la. Aconteceu em 
Londres, quando da apresentação aos ingleses do filme 
de Joaquim Pedro, adaptado do romance de Mário 
de Andrade, Macunaíma, com Otelo vivendo o herói 
sem nenhum caráter. Trajando ternO rosa~choque, co
lete e gravata borboleta, Grande Otelo, Macunaíma 
em carne e osso, improvis-ou, com verve, eloqüência 
e erudição, discurso cm língua inglesa para saudar o 
Lord Mayorda capital da Grã~Bretanha, nuni. banquete 
de _celebridades int~rnacioQais. Só vendo e Ol.,lvindo. 
para crer. Grande Otelo, gêni6." 

Sr. Presidente e Srs_._ Senadores, também quero dizer uma 
palavra sobre a medida _que o Governo está parà ré-velar, 
relativamente ao índice de preços novos, que já foi anunciado, 
mas não detalhado, e as medidas económicas que foram par
cialmente anunciadas, dentre as quais, o· aumento da atíquota 
de impostos federais em 5%, como, por exelnplo, no caSo 
da alíquota de Imposto sobre a Renda que de 25% passaria 
para 26.5%: - _ . . .. . . _ ... . . 

Gostaria de alertar - já o fi2: segimda~feira p-assada -
sobre os riscos de uma dolarização. 4ITl~çqisa seria o Govêi-iii:> 
adotar um índice de preços que resolvesse- medir a Titflação 
de forma mais presente do que as tradicí_onalment~ re_ª'lizadas 
no Brasil. Podemos lembrar que até cm decorrência da _infla~ 
ção tão--alta, com a qual temos convivido por tantos anos, 
o_Brasil aperfeiçoou-se em medjr a._ inflação_. São_ mais de_ 
30 índices de preços que -seja o da Fundação Getúlio Vargas 
ou o do IBGE, OU o-da Universidade de São.Paulo, através 
da FIPE, ou o do DIEESE, ou o do Instituto Joaquim Nabuco 
e tantos outros, nas diversas capitais brasileiras - são 'adota~ 
dos para medir a inflação. "" 

Mas o interessante é que, no aperfCiç-óainento da medida 
da inflação, diversos institutos, e eu aqui destaco a furidação 
Instituto de_ Pesquisas Econômicai~i da Universidade de São 
Paulo - FIPE, passaram a medir a infla,ção quadrissema~ 
nalmente, ajustando os índices de preços a cada sem_ana. Indu~ 
sive, o próprio jornal O Estado de S. Paulo, em c.::qnvêniq 
com a Universidade de São Paulo, passou a adotar um índice 
diário de mensuração da variação dos preços. 

Ora, o que, de bom senso, poderia ser efetuado? Se 
o Governo está muito preocupado com os índices de preços 
que medem a inflação nos meses passados, se deseja atuali~ 
zá~los mais rapidamente, para -não carre-gar sobre os diversos 
ajustes a inflação passada, uma forma· seria que- o índice de 
preços, que está por ser criado, viesse a'adotar base semanal 
e até diáda, para trazer, o mais presente possível, a variação 
dos -preços, deixando~se mais longinquamente ~ inflação pas
sada. 

Proposição neste sentido é hoje foin.iul~da em cart.a diyul
~a no Painel do Leitor da Folha de S. Paulo, à pág. 3, 

de 29~11~93, pelo economista Paulo Nogueira ~atista Jr., nos 
seguintes termos: 

"O Ministro da razénda anuncia a intenção de 
criar um rtõvo indexador diário, construído de modo 
a ie-(;luzir a rererCO.cia à inflação passada e facilitar, 
asSim, a queda da inflação mais à frente. __ - .. 

Se o objet.ivo- é realmente esse, não é necessário, 
nem recomendável, amarrar o· nOvo indeXador ao dó~ 
lar. É perfeitamente possível cOntinuar a uSar Índices 
internos de preços, diminuindo a defasagem entre a 
apuração desses índices e "- Sl.l-a ii1ç0rp9r~ção <l:t;:t_s__inde~ 
xadores djáriosexistentes. Afinal, alguns institutos já 
calculam. índice_s _de_ preços em b~ses sc-manats e até 

~ dláriasc Nada.impede, por exemplo, que a UFJR de 
deterntinado mês passe a ficar atrelada a UlJl índice 
_interno apurado dentro do próprio rilês. A íniciativa 
de introduzir um indexador Q_ficiar do_la~izado pode _ter 
conseqüências mais graves do que se imagina. Repte~ 
sentaria a decis_ão formal do qoverrio de trans~~rir, 
ou começar a_transferir-, para ~ma moeda eslraõgeira 
_uma_ das funções monetárias centrais: a de _unidade 
e conta.'' ___ .-_ _ . . _ . . _.. _____ _ 

. __ '"'. ~u gçsta~ia:ainda de ressaltar, sob i-C a propOSta anunciada 
--pelo Governo de aumentõ da alíquota de Imposto de Renda 
e Ol;ltros impostos federais, que não basta ao Governo simples
mente anunciar que vai- haver um fundo federal para gastos, 
sobretudo_ nas_ áreas sociais, sem definir cofu Clareza qual vai 
ser a destinação desses recursos. - , - _ -

Não pode o Congiessó Nacionar _simplesinente ãprovar 
.:fciiação de ~riiaior arreta,dação de imposto~ sem que se tenha, 
com clareza, como serão destinados_ esses recursos;- ainda mais 
.diante dos desvio.s t~o grandes de recu!sos orçamentários, 
que estão Sendo examinados pela Cómissão Pirlamentar Mista 

. de Inqu~iito dq Orçarheiltô, ·no denomin_?.do esquema das 
empr'eiteiras, no esquema das empresas de intermediação ou 
naquelas entídades que recebem subvenções sociais. 

Hoje, não podemos aprovar um aumento de impostos 
sem que haja muita clareza sobre a de:stinação desses.recursos, 
_tendo em vista, por exemplo, que precisam ser melhor exami~ 
nádas as entidades que receb.eram subvenções, sejam elas 
com finalidades sociais ou educacionais. Há inStituições de 
ensino superior, facUldades isoladas, uníversidades particu~ 
lares que receberam r~cui"s"os sobre os qliãls-predsa!U?S estu
-dar muito bem. Em primeiro lugar, o seu perfil: se são entida
des sem fins lucrativos de fato ou .se estão tendo \ucro de . 
íor~a disfarçada; se são Qe utilidade pública federal; se, efeti
vament~, o seu registro no Co_nselho N~cional de Serv)ço 
SoCial foi devidàménte· realizadO~ . . -

Em segundo lugar, que tipo de benefícios tiveram relati~ 
_ vamente a ise~ção de iJt:tpostos, a: captação de recursos a fundo 
perdido com recursos do FNDE, _çlo MEC; sobre a captação 
de financiamentos· em condições especiais para aquisição de 
equipamentos e outros, porque, muitas vezes, nãd houve _a 
aplicação devida desses recursos. _ . 

Já temos indícações claras de que tem havido problemas 
nessas entidades, e a CPI precisa ir a fundo para examinar, 
por exemplo, alguns deles: - -

1) as instituições que foram indevídamente credenciadas 
pelo CNSS; . . 

2) os recursos desviados do objetivc;> prin~i_eal; 
3) equipamentos ·e materiais atlquiridos com vantagens 

para um determinado fim, alocados para fim de interesse pes
soal; 
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4) aumento da receita através do aumento indevido de 
vagas; 

5) pagamento de despesas pessoais, conservação e refor
ma de prédios particulares, viagens dos familiares, telefone, 
luz, água, funcionários- de atividades particulares etc; 

6) pagamento de despesas inexistentes, através de notas 
frias; 

7) receita não escriturada_, com dependências, adapta
ções. taxas de vestibulares e outras; 

8) inclusão de familiares não atuantes na folha de paga
mento da instituição, os quais se toi'ri-aram funcionários fantas
mas dessas instituições. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Eduardo Suplicy, conce
de-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex" com muita 
honra. Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - A preocupação que V. Ex• está 
esposando da tribuna desta Casa também atinge a todos nós, 
no momento em que o Governo está anunciando a adoção 
de medidas económicas, já nas prOxirilíüades do prazo em 
que o Ministro Fernando Henrique Cardoso deve se afastar 
do Mimstério da Fazenda para, certamente, concorrer a um 
cargo eletivo. Eu creio que essas medidas deveriam ter sido 
apresentadas no início da administração de S. Ex~ à frente 
do Ministêfi(fda Fazenda. A nossa preocupação ainda é maior 
quando se anuncia que, para a ConstituiÇão- desse fundo a 
que V. Ex• se reportou, seriam -cOrtidos 15% dos repasses 
aos Estados e Municípios por intermédio do Fundo de Partici
pação dos Estados e do Fundo de Particip3.-çã0 dos Municípios. 
Ora, é sabido que os Estados e os Municípios brasileiros estão 
em grande difículdade, sobretudo aqueles das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro·Oeste", que vivem basiCaménte à custa des· 
ses recursos, ConhCço mais de perto o caso do Acre, do qual 
fui governador, e posso dizer -à Casa que o Fundo de Partici~ 
pação _dos Estados representa 88% de sua receita, chegando 
em alguns municípios até 95%. Se o Governo vai reduzir 
em 15% esse_ repasse para constiluir eS-Se fundo que, como 
V. Ex~ disse muito bem, não está convenientemente esclare~ 
cido - não se sabe em qual área será aplicado, se na área 
de habitação, saneamento, alimentação etc. -ou seja, não 
está definido ainda, isso nos preocupa. Quero, neste irisümte, 
manifestar total apoio às considerações expendidas por V. 
Ex', neste momerito, da tribuna do Senado_Federal a respeito 
do plano económico anunciado pelo Minístro da Fazénda, 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP)- Prezado Sena
dor Nabor Júnior, nós ainda vamos ter a oportunidade, acre
dito, de ouvir qual efetivariu!nte é a disposição -do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria que S. Exa tivesse 
aproveitado __ a oportunidade aqui, no ínício- deste mês, no 
encontro que manteve com os Srs. Senadores, para expor 
a sua interição. Talvez S. Ex~ não estivesse pronto, mas eu 
acredito que nós não podemos, desde já, nos manifestar favo
ravelmente a uma medida que não está acabada na sua forma 
de ser exposta. 

Esta c_onsideração é muito importante: será que o -Go
verno Federal, diante de todos esses·· problemas, vai gastar 
melhor que Estados e Municípios_? _É_ 'preciso que o Governo 
apresente um plano muito claro. Se o Governo diz que vai 
combater a fome e a miséfía, então que mostre um instrumento 
~!to claro para atingir tal objetiyo. Eu, inclusive, tenho 

conversado com membros do Executivo e do Congresso Nacio
nal sobre a forma que tenho proposto· ao Programa de Garan
tia de Renda Mínima, mas não _tenho visto, por enquanto, 
que isto esteja nas -cogitações do Governo Federal. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer considerações sobre dois 
fatos de extraordinária gravidade e importância que ocorreram 
onteni e hoje. 

Em prinfeiró lugar, uma notícia extremamente relevante 
para os brasileiros: a prisão, hoje efetuada, do Sr. Paulo César 
Cavalcante Farias, na Tailândia. Estávamos acompanhando 
o grau de frustração dos brasileiros com respeito ao comporta~ 
mento do Sr. Paulo César Farias, que estava abusando, menos
prezando a capacidade das autoridades brasileiras em pren
dê-lo. Agora, deverá prestar contas à Justiça do seu País. 

Foi neste Brasil que Paulo César Cavalcante Farias conse~ 
guiu corromper, por meio de um esquema excepcionalmente 
sofisticado e uma rede de interesses com grandes empresas 
construtoras, dezenas, centenas de pessoas_ no Poder Exe~ 
cutivo. 

Sabe~se, hoje, claramente, que o Sr. Paulo César Farias 
acompanhava de seus escritórios, através de terminais de com
putador, tudo o que era liberado, em nível do Governo, ou 
estava por ser aprovado pelo Congresso Nacional. Utilizava-se 
desse esquema e de sua amizade com o ex-Presidente Fernan
do Collor de Mello, com Ministros e pessoas, em postos-chave 
do Poder Executivo, para-- acumular extraordinária fortuna, 
fortuna essa que somente teremos condições de recobrar com 
o auxílio, com a cooperação dos governos dos diversos países 
onde ele deve ter guardado tais recursos do povo brasileiro. 
Por isso, quero saudar a importância da prisão do Sr. Paulo 
CéSai Cãvalcante Fariãs~ ---- --

Em segundo lugar, quero também manifestar a dor, o 
sofrimento, o Sentimento de pesar, que acredito seja de todos 
os brasileiros, no que concerne ao triste episódio da morte, 
por assassinato, da Sr• Ana Elizabeth Lofrano Alves dos San~ 
tos, esposa do Sr. José Carlos Alves dos Santos. 

Meus sentimentos de pesar à Sr' Adriana Lofrano Alves 
dos Santos- e a todos os seus familiares. 

Quero, inclusive, cumprimentar a eficácia da Polícia Civil 
do Distrito FederaL Eu mesmo o fiz, ontem, ao Co"ronel Bro~ 
chado da Rocha, em entrevista transmitida, ao vivo, pela 
rádio CBN. 

Registro, aqui, que, de boa~fé. procurei 6mpenh3.r~me 
para verificar se estava viva, em outro pafs, especificamente 
nos Estados Unidos, a Sr• Ana Elizabeth Lofrano Alves dos 
Santos. Como todos_sabem - do seu País. - e desta tribuna 
transmiti -, eu oUVi 6 depoimento da Sr' Amélia Penteado 
de Moura, que, segundo todos os indícios, havia-me relatado 
ter tido a impressão de ter visto e reconhecido a Sr• Ana 
E~~beth, na 5~ Avenida, em Nova York. 

Aqui, humildemente, quero reconhecer que fui em bUsca 
de uma pista que não se verificou ·verdadeira. Contudo, isso 
não permite tranqüilidade àqueles que pensam que estariam 
hoje mais aliviados, pois esses sabem muito bem as conse
qüências oriundas de um crime tão bárbaro como esse. 

Não permito. não considero respeitoso, da parte de quem 
sempre respeitei- inclusive, em pronunciamentos feitos desta 
tribuna -,'colocar qualificações na tentativa de desqualifi
car-me como representante do povo. 

Desde que aqui cheguei, tenho procurado examinar e 
apontar as fálhas existentes na forma de elaboração do Orça~ 
menta da União. Quando a Lei de l)_iretrizes e_ Bases do 
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Orçamento de 1991 foi aprovada, fiz um pronunciamento da 
tribuna do Congresso Nacional, estranhando o modo como 
eram liberados recursos extraordinários parã cei'tas- prefei
turas, em certos Estados, Por vontade e designação de q1:em 
tinha poder de influência tão forte na Comissão de Orçamento. 
As minhas palavras não encontraram, na'-épo-ca-,~atençãó dâ 
parte do Congresso Nacional. 

Em outubro de 1991, encaminhei requerimento ao Procu
rador-Geral da República, solicitando fosse averiguada a inter
mediação da empresa SEVAL, que tinha interesses relacio
nados aos do Deputado João Alves. Esse inquérito foi aberto 
e, muito adiantãdo, os documentos relacionados e os depoi~ 
mentes levantados pela Polícia Federal estão sençlo de grande 
utilidade para a CPI do Orçamento. - -

Em dezembro de 1991, diante das evidências de proble~ 
mas de desvios de recursos na Com.lSSãõ de O;rçamen.to da 
União, o Deputado Jaques Wagner e eu próprio encabeçamos 
um requerimento de constituição da CPI, ao qual o Congresso 
Nacional, infelizmente, não deu a devida atenção. Em junho 
de 1992, de forma claramente_estranha, a Mesa do Collgresso 
Nacional resolveu arquivar aquele pedido de reque-rimento, 
que, regimentalmente, implicava a sua constituição. Isso, in~ 

. clusive, na sexta-feira última, foi objeto de ~xame ~análise 
do Deputado Roberto Magalhães, Relator da CPI do Orça-
mento. - -

Parece-me que o Senador Pedro Teixeira está íri1p3dellté~ 
Vou concluir. 

O Sr. Pedro _Teixe_ira - É que teffiÕs --~utrOs compro~ 
missos. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - O Senador Pedro Tei
xeira está um pouco impaciente. Estou próximo da conclusão, 
prezados Senador Chagas Rodrigues e Senador Pedro Tei
xeira. 

Eu gostaria de reafirmar que os trab_alhos __ ~a CPI vão 
continuar. Vamos saber distinguir claramente entre o nosso 
trabalho, que é averiguar a questão reJativa ao Orçamento 
da União, c o· trabalho da polícia-, que é de pesquisar as 
causas e as razões que moveram o Sr. JO_s:é Carlos Alves dos· 
Santos a realizar um crime tão hediondo. 

Podem estar certos, os que querem desqualificar~me, de 
que em nada diminuirá a minha vontade de averiguar isso 
até o fundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTiSTA (PFL- SE. Pronun-cia 
o seguinte discurso:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há_ 
poucos dias, eu havia lido que a mais antiga fábrica de cigarros 
do Rio de Janeiro estava em processo de fechamento, encer
rando as suas atividades, com a dispensa de cerca--de 900 
empregados. _ - - - · 

Publicações sobre o tabagismo no mundo vêm revelando 
uma queda vertiginosa 'do con-sumo de ciga:rr_?sdevido à muR 
dança de hábitos da população e à rejeição que oiumo_vem 
sofrendo na convivência sOcial, devido à consciência crescente 
dos males que provoca a fumantes e nãoRfumantes. _ 

As entidades que mais têm combatido o tabagismo são 
a ciência, com as suas pesquiSas e cOnclUsões sobre os male
fícios das substânciaS- tóxicaS do fumo, e a imprensa, que, 
ao mesmo tempo que divulga e comenta esses-estudos e pro~ 
nunciamentos de autoridades científicas, divulga também ma-r-- . 

tériã de interesse da indústria fumageira, c;:9mo d desempenho 
físico e fii:tanceiro do setor e .:iS excelências do produto. Mas, 
finalmente, na consCiência da população, fica a rnerisagem 
de que, embora seja uma atividade económica rentável, que 
movimenta milhõ_es de dólares e_ contribui com uma soma 
fantástica -de impostos e empregos, é extremamente perniciosa -
à vida e à saúde pública. 

_O consumo de cigarros rio Brasil, no período de 1986 
a 1992, caiu 24,4%, embora a população tenha crescido 11%, 
o que é unia queda substancial. A ABIFUMO íilformou, re
centemente, que, apenas neste ano de ~993, o consumo caiu 
entre 10 a 12%,_o que demonstra, claramente, a forte tendên~ 
cia de redução drástica do _consumo de produtos derivados 
do fumo, principalmente o cigarro. - -

Outro dado importante, Sr._ Presidente e _Srs. Senaçiores, 
é que na 8' COnferência Mundial-da Associação Internacional 
de Produtores de Fumo, encerrada no dia 10 de novembro 
do corrente ano, em Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, visando a ajustar a produção ao consumo, decidiu 
r:eduzir a produção de fumo entre 10 a 25%, durante os próxi
mos ç:Jois anos, em dez dos principais países produtores. 

Esses Qados, Sr. Presidente, revelam, incontestavelmen~ 
te, qUe a campanha contra o tabagismo, na qual estou enga~ 
jado há mais de dez anos, no início considerada antipátiCa 
por alg~ns, não era u_ma cruzad.a quixotesca, nem= uma persis~ 
tência inútil, como mal~ar em ferro frio. Hoje, podemos ver, 
em toda parte, os seus resul!_ados práticos, corno a queda 
vertiginosa do consumo nas estatísticas e a omissão do hábito 

.. çle fumar _em .cinemas, teatros, recintos fechados, meios de 
transporte, restaurantes, audi~óljos, ambientes e cerimónias 
solene_s _etc. - -- . 

O jornal_O ~lobO, edição de 21 de nov~mb_ro, no "Jornal 
d:l Fam1iia", publica uma ampla e bem fundamentada reporta
gem sobre o fumo, com o título_ "Queimando a vida - Mal 
em alt9s teores", inicland_o~se com a seguinte afirmação: 

"Não é rabugice. Não é moralismo. Não é pairulha 
pura e simples. A bandeira do antitabagismo não está 
sendo desfraldada em todo o mundo pelo simples pra
zer de relegar o fumante ao confinamento". 

E tecendo co~siderações sobre o sistema de vida moder
na, com o inchamento das cidades, os aglomerados urbanos 
e-·o sedentarismo, além da co-nstatação çle que as pessoas 
vivem, a maio i parte dó tempo, em ambientes fechados, onde 
-a po-luição ambiental pela fumaça é extremamente perniciosa, 
Cónien·ta O segtiiilte: · · - · · -

-"São atribuídas aos efeitos do tabagismo 1,5 mi
lhão de mortes anuais, cem mil somente no Brasil. 
E afnda estão de fora os milhões de casos de câncer, 
doenças coronarianas e cérebro~vasculares. Alguns paí~ 
ses acreditam que o fumo, por tudo isso, representa 
um enorme buraco no orçamento da saúde pública." 

É o c:o~ ~t~tÍ~Ú·ça~ e gráfico~ b~sta.nie elucidativos- e ~o-
mentá:i'fos bem "fundamentados cientificamente, relaciona, en
tre outros, dez bons motivos para se deixar de fumar_- além 
daqueles dois que já citei em pronunciamentos anteriores, 
como a perda progressiva da visão, no caso dos homens, e 
da aquisiÇão de rugas precoces, no caso· das mulheres: 

"-o fumo é responsável por 80 a 90% das morte-s 
por câncer do pulmão; 

-o fumo respande por 80 a 85% das mortes por 
doença pulmonar·obstrutiva cróniCa; · 
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-um quarto das mortes por doenças cérebro-vas
culares estão relacionadas ao fumo; 

-o hábito de fumar provoca 20a 25% das doeriças 
corona.fianas; --- -

-o risco de um acidente vascular cerebral é três 
vezes maior entre fumantes; - · · 

-a grávida que fuma ·tein O doóio de chances 
da não-fumante de ter um bebê de baixo peso, em 
função do leite; 

-o fumo em gestantes compíomete o desenvol-
vimento psicomotor do filho; --

-o cigarro é cOnsiderado pda Orgã.iiização Mun
dial de Saúde como o maior agente de poluíção ambien
tal doméstica; 

-crianças que conviVem com fumantes têm até 
três vezes maiS chances de desenvolver infecçóestesp·i: 
ratórias; e, finalmente, ---

-a produção de cigarros derruba e queiilla, por 
ano, 526 milhões de árvores.~· 

Outro motivo que acrescento é qUe, a cada hora, dez 
brasileiros morrem por causa do fumo, o que representa 240 
por dia, o dobro das mortes causadas pela violência do trân
sito, e sabe-se que o trânsito mata nO- Bf3sil, por ano, um 
número de pessoas maior do que o dos soldados americanos 
mortos pela guerra do Vietnã. _ _ _ 

É uma verdadeira catástrofe, embriagante, sile-nciósa e 
mórbida. 

Mas, felizmente, Sr. Presidente, a campanha sobre o taba
gismo, na qualteiiho lutado incansavelmente, sem nenhum 
constrangimento de -incomodar, pois sei que estou a serviço 
de uma causa maior, que é a saúde e o bem-estar do meu 
semelhante e a saúde pública do País, vem alcançando exce
lentes resultados, porque o fumo está sendo abolido, conscien
temente, dos hábitos culturais da população. 

O fumante, hoje-;-tem consciêÜcia de que é portador aPe
nas de um vfcio;-um vício oneroso e destrutivo, que não trans
mite mais, em sociedade, aquele charme de antigamente, 
quando não se sabia dos terríveis males que causava, !:"efletindo 
aquela mística de sucesso, elegância, independência, -inspira
ção, coragem e sensibilidade. 

Na maior parte dã sociedade, hoje constituída de não-fu
mantes, em que é crescente o espírito da nova onda, identi
ficada com o que se pode chamar de "geração-s3úçie",_que 
pratica esporte, ginástica, dietas alimentares, VíSarido ao~apri
moramento físico, o hábito de funlar, -aléin de_ induzir à aver
são, já se tornou - como se diz na gíria -cafona, termo 
constante de muitos cartazes que vêm sendo distribuídos. 

Mas os recursos da Psicologia, da Medicina e de outros 
conhecimentos educativos têm definido e divulgad()_ inúm_eros 
métodos eficientes para quem pretende deixar de fiiffiar:Se
gundo os médicos, em 95% doS Cãsos, basta a pessoa_ querer 
para largar o vício. 

Faço este pronunciamento com grande satisfação, por
que, mais uma vez, -registro os resultados poSitivos da -campa
nha nacional contra o tabagismo, que vem conseguindo erra
dicar este hábito irracional, mórbido e pernicioso em benefício 
da saúde da população. . 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, da reportagem, em anexo, publicada 
em O Globo, edição de 21 de novembro de 1993, intitulada 
"Queimando a Vida -Mal em altos teores". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

O Globo 

JORNAL DA FAMÍLIA 

O Globo- Domingo, 21 de novembro de 1993 

MAL EM ALTOS TEORES 

Não é rabugice. Não é moralismo. Não é patrulha pura 
e simples. A bandeira do antitabagismo não está sendo desfral
dada em todo o mundo pelo simples prazer de relegar o fuman
te ao confinamento. Basta afastar a fumaça do cigarro e olhar 
em volta. As cidades incharam. Cada vez mais pessoas ocupam 
menos espaço. O nível de sedentarismo-aú-ri:teritou. E o homem 
vive a maior parte do seu dia em ambientes fechados: de 
casa Para um meio de transporte, dele para o escritório, depois 
para -um restaurante e de volta para casa. Seria absurdo se, 
nestas condições, tanto não-fumantes como os próprios fu
mantes continuassem a conviver em paz com o cigarro. 

Não bastasse isso, cresce o volume de informâ.ções sobre 
as conseqüências do hábito de fumar. Hoje, as pesquisas médi
cas indicam o fumo como um dos maiores inimigos da saúde 
pública mundial. São atribuídas aos efeitos do tabagismo 1 ,5 
milhão de mortes por ano ~ cem mil delas. de brasileiros. 
E ainda estão de fora, os milhões de casos de câncer, doenças 
coronarianas e cérebro-vasculares. Alguns países acreditam 
que o fumo, por tudo isso, representa um enorme buraco 
no orçamento de saúde pública. 

E dentro de casa é pior. Os casos de infecções respira
J9rias em crian_ças t~m cres-cido assustadoramente e a respon
sabilidade não é de outro: é do fumo. O hábito de fumar 
dos_ pais aumenta em cinco vezes as chances dos filhos de 
contraírem graves doenças, além de contribuir para reduzir 
o seu dest':nvolvimento físico e intelectual. E"tudo isso para 
persistír enl um vício que, os médicos garantem-, em -95% 
dos casos basta querer para largar. E largand_o, em pouco_s 
anos, tp_do o organism<?_~e r_efaz auto~ati_camerite. 

LEIS AVANÇAM E 
HÁBITOS MUDAM 

-- Nas telas do cinema, tragar longamente um cigarro e 
-dispersar a fumaça entre os lábios, corrio uma bruma, já se 
confundiu com a própria essência do glamour. A publicidade 
fOi além. Ttido de bom que existe foi associado ao fumo, 
algum dia, em algum comercial. A liberdade, a coragem, a 
camaradagem e a sensualidade já foram fumaça. Os tempos 
mudaram. Fustígado por _diversa~-pesquis:;ts e campanhas so
bre os males t]ue proVOCa, o cigarro hoje está na defensiva. 
Nas ruas convive com a proliferação de placas restritivas. 
E nos anúncios coin a obrigatória e perturbadora nlensagem 
do Minístérió -da Saúde. Uma curiosidade: fuma-se menos 
até nos anúncios de cigarro. -

E cada milímetro perdido pelo fumo é milímetro ganho 
pela legislação antitabagista. Nos Estados Unidos, o cigarro 
pode pesar até na hora de o juiz decidir qual dos pais fica 
com a guarda do filho - ganha o não-fumante. O Brasil 
anda mais devagar. A tendência, contudo, é que as leis contra 
o cigarro avancem na mesma velocidade da mudança de há
bitos. 
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COMO LARGAR O VÍCIO 

t· etapa: liste todas as razões que você conhe.ce para 
uma pessoa parar de fumar. Pense profundamente a respeito 
de cada uma delas. Escolha o dia em que você decidiu parar 
de fumar. Dê preferência a uma data especial, como o seu 
aniversário ou de seu filho ou filha. 

2~ etapa: Faça um mapa de seu hábito de fumar e preveja 
em que momentos você pode sentir maior dificuldade para 
dispensar o cigarro. Pense como você pode alterar sua rotina 
por alguns dias, até aprender a conviver com fumantes sem 
que sinta a necessidade de fumar. 

3" etapa: Comunique a seus amigos -sua decisão de pãr3i
de fumar. Ponha barreiras entre você e os_ cigarros. Beba 
suco de frutas ou simplesmente água; não coma doces, massas 
e gorduras; -coma frutas e não doce quando sentir vontade 
de fumar. Livre~se de tudo o que se relaciona ao cigarro. 

O VÍCIO COMO 
AUTOMEDICAÇÁO 

O forte apelo que o cigarro exece tem explicação. Segun
do o médico__ e psicanalista Adólpho Hoirisch, o hábito de 
fumar tem servido até mesmo corno rito de passagem. Quando 
começa a beber, fumar e a fazer seXo- prerrogativas próprias 
dos adultos - o adolescente acredita tornar nítida a tênue 
linha divisória que o separa da infância. O médico destaca, 
porém, a influência da oralidade no hábito de fumar. 

-O primeiro ato que o ser humano exercita é o de 
sugar. E a idéia de sugar, de trazer para dentro, é tranquili~ 
zadora - explica. 

A psicóloga Vera Stiebler, do Instituto Nacional do Cân
cer, acrescenta outra forte motivação: a vontade de se dragar. 
Pesquisas recentes mostram que o fumante pode, dependendo 
do modo como fuma - se em tragadas curtas e_ seguidas 
ou profundas -se estimular ou se tranquilizar. 

-Isso deixa claro que o fumar é um ato de se autome~ 
dicar, usando uma droga, que é a nicotina --ã.firma. 

Redução da capacidade respiratória 

50 
Idade (Anos) 

SUOU8!dWUI/:J ;)p O!P: 
D8r.l1 ap t:n{U~.J: 

'Ddos ilfJ rop '.la 

~·-·-- _._,inf!! !E.~~.~ 



,,.àncer 
4-: ~ 

Atimde câncer da pukráo, o fumo provoca ainda 
- da-boca alaringa (associado ao álcool o risco 
!'· """""'"'em nova vezea), esôfago (76% do5 casos . 
." em•homens e 75% em mulheres), rlm e bexiga, útero 
: (fumantes têm risco duplicado), pâncreas a eatõmago 

Derrame lnfarto 

O risco.& derrame é duas O~ aumenta em quatro 
vezes ~r no fumante . V<lZW'O Jisco de lnfarto 
a aumeiilâ em mulllara•c,...agudq,do ~lo, 
fumantaa que US8I)1 pllula angll'<l, a éjlU)la das 
. anüconcepcional causas: de .etterosclerose 

Pele seca Osteoporose 

Na pós-menopausa os 
etettos do tabaco se 
tomam mais evidentes 
A redução do tecido . 
ósseo e mais acentuac 

Esquadrilha da fumaça doméstica . . . . . . Polulç~~inaceltável (Parltcu/as suspensas respiradas) 
:·~ ,y···· . ,, 

~~ r~pfratórtas 

,.._, .. 
;·:e1:8 

.. ,·.-~·· ~ 

t LU . :' @' HL·-'j 
i. -~ ze_; . u·;, . . dois m.··.ai5. da.2 

1 H'~. u 26% ..• 41% • ~ ... , • 

~ 
M.cttanças que ~onvlvell} com fumantes têrn maior ', O clgarrd é um pudaroso age~1te poluido~. As partfculas que ele emite 
_challde de contrarr lnfe. _cçoes rosplratór1w;; .. Chrulces de potulçáo. aml1ient81 de um refltauranle comum, por exemplo~ para. 12 V'ii4\:IQ~II'Q. 

'qU·B'EWmantam quanto mais tumanles exJstasn. na fa'11111a 'do que é cons.ld,1rado aceitável . --~- ···b"f'!'"'. ,. _,_ :..-··~·-· ';, 
~- . -~.: :. ,· I ·'- ' ., .. _ . 
I.JI';I'OffTU:~mfl~dl)ç/pmrl","'PorQU•coot"<ibu/~Jilll(J?'s"'Follantki/JOOf~~I!I•.Jóm~IIIP~PP~<,I'oiPIVIIt.:d-i•.;oJ~(Mr~~jl<loh>áol&..ds}.c.tlt»J.II>«<Dclefi.111'.MF~(~~~--~!·~ 
:!.;:~"-~Ri;>~~J,~TM~~~:!ffl:".~t~"~l,.~t»JI~/I.•Klr~··'"'~Hf.•f''!'., --·-··--~IP[M.h' •· "tr:L;tM ]" tt'!t ,,.·;-;;tg• .. .,:.. 

~ 
<i 
3 

a-
" ~ -"' "' w 

o ;;:, 
?O 
õ 
o 
o 
("} 
o z 
C> 

~ 
til 

"' o 
~ 
("} 

õ z 
)> 
r< 
~ 

g> 
"' ~. o 
5 

;;l 

~ 
!!: 
õl 

~ 

i 



10870 Terça-feira 30 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~~3~' .. · ;;;,~~ 
---,-~ .~ ;..-:-':· ··-· :J \ 

11 Alvéolos saudáveis 

f ~-
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. t · ~ sHbstâncias contidas no cigarro r- inimm os alyéolos, estimulando a 

Bronquite e enfisema ·. 

. A bronquite,.<lilata e espessa•*' ii;iiooes dos 
brônouJos. Isso .diminui as áreâ.s õnde ocorre 
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DEZ BRASILEIROS MORREM POR HORA 
POR DOENÇAS CAUSADAS PELO FUMO 

Quanâo cigarros industrializados e de fumo de rolo, ca~ 
chimbos e charutos são acesos, algumas substâncias são inala
das e outras se desprendem para o -arilbiente (a fumaça do 
cigar:ro é uma mistura cte Cirtco mil elementos diferentes. Todas 
as formas do __ tabaco, inclusive cigafros com rrientol e- rLltrôS 
especiais têm uma composição semelhante, Por tanto não exis
tem cigarros "saudáveis ou- cachimbos e charutos que faç_ain 
menos mal. Estima-se que no Brasil, ã- Cã.da ano, 80 a cem 
mil pessoas morram precocemente devido ao tabagismo. Isto 
signifiCa que dez brasileiros morrem por hora por causa do 
fumo. - -- -

-Os fumantes -têm dez VezeS ritaís chances de morrer 
de câncer _de pulmão que os nãoMfumantes. Há tr~~ f_atores 
de risco_ preveníveis para doença cororiariana: tabagismo, hiM 
pertensão arterial e colesterol elevado. O_ tabagismo isolado 
dobra a possibilidade de doença cardíaca. O cigarro associado 
ao colesterol alto ou à hipertensão multiplica o risc-o por qua
tro. E o risco torna-se oito vezes rriã.io-r qüando os três (atores 
estão juntos.- AbandOnado o víC]o, o risco Começa a diminuir 
- diz a médica Vera Luiza da Costa e Silva, do Progra-ma 
de Oncologiá do In$titutq Nacionar do--Ça~cer·~- - _·_ _--_ --

Dentre aS substâncias presentes no fumo, a nicotina, o 
monóxido de carbono e os compostos benzênicos são os mais 
conhecidos e relacionados diretamente à ocorrência de doen
ças. A nicotina é um forte excitante do sistema nervoso centraL 
Em doses altas provoca tremores acentuados _e,_ nos casos 
de envenenamento, convulsões. 

-O fumante passivo é uma das vítimas maiS freqüentes 
do fumo. Já está comprovado que os_ filhos de fumantes têm 
menos capacidade de aprendizado - diz o pneumologista 
Carlos Manuel de Carvalho, professor de biorõ.etria do Insti
tuto de Educação-Física e Desportos da UERJ e médicO dO 
Hospital Geral de Bonsucesso. -

Segundo ele, as substâncias qUe ç;ompõem o fumo do 
cigarro prejudicam o funcionamento do sistema imuriológico 
e provocam alterações metabólicas. 

-A ação direta dos componentes do fumo no cigarro 
e do tabaco mascado provoca câncer. A arteriosclerose, por 
exemplo, está ligada aos efeitos vasf:ulares do rnonóxido de 
carbono e da nicotina. Esta modifica a freqüêricia cardíaca 
por excitação- ou depressão. As _alteraçOes menos graves_ são 
aumento -da salivação, alterações da coloração dos dentes, 
mau hálito, doenças gengivais e diminuição do paladar e do 
olfato. A mortalidade é duas vezes e meia maior por úlcera 
gástrica ou -duodenal em fumantes de mais de meio maço 
de cigarros por dia, comparados aos não-fumantes- acres
centa. 

ASSOCIAÇÃO ENTRE FOMO!n'lWLA. 
TRAZ RISCOS PARA AS MULHERES 

Aos 35 anos, a mulher deve fazer uma opção: tomar 
pílula ou parar de fumar. Pesquisas científicas revelaram que 
a dobradinha pílula-cigarro potencializa os efeitos nocivos áo 
tabaco, aumentando a taxC>. de colesterol, o nível dos ácidos 
graxas e elevando a pressão arterial, o que facilita o surgi~ento 
de doenças cardiovasculares. 

A liberdade de escolha, contudo, é - pílula - como 
exporta este risco para o filho. Para Se ter uma idéia, um 
único cigarro é capaz de aumentar, em questão de minutos, 
os batimentos cardíacos do feto. Existem ainda inúmeros tra
_balhos demonstrando, estatisticamente. que o fumo alllnenta 

as chances de abortos espontâneos, de prematuros e de bebés 
de-baixo peso. - - - - -

COmparações feitas entre filhos â.e fumantes e de nãoMfu
mantes também cardiologista Jo.sé Barbosa Filho, Vice-Pre
sidente da Sociedade Médica para o Meio Ambiente, é durante 
a gestação e a primeira infârida que a criança é-mais afetada. 
Nesta segunda fase, os· risCos pãra o desenvolvimento físico 
e mental têm origem na dificuldade de oxigenação adequada. 

Mas a nicotina ilãO precisa ser respirada pela criança. 
Durante o período de amamentação, o bebê recebe grandes 
doses do elemento através do leite 

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, Srs. Senadores, uma 
das características mais marcantes desta passagem de século 
é, sem dúvida algu~a. o fortalecimento da QOI(tica 4e blocos 
supranacionais, englobando, em verdadeiras unidades regio
nais, com identidade própria, os países vizinhos e que_ tenham 
interesses comuns. O qlú:! fez a fofça dos grandes impériÓs 
da antiguidade consagrou-se ria estrutura da Comunidade Bri
tânica: o Reino Unido, liderado pela Inglaterra, forjou as 
característicaS da sociedade democrática que conhecemos. A 
evolução sístemática da Humanidade, nos passos se-guintes, 
apontou para a necessidade das uniões sem hegemonias impe
riais de nenhum de seus membros - e, hoje, a Europa já 
assume contornos de unicidade económica, social e até mesmo 
política. 

Os Estados Unidos viveram dias conturbados até concluí
rem pela necessidade real de uma ação conjunta com os vizi
nhos da América do Norte- Canadá e México-, originando 
um tratado, o NAFTA, -que acabou sendo aprovado pelos 
r~sp~ectivos parlamçntos. Na América do Sul, algumas tenta
tiVas tímidas têm sido ensaiadas pelos países que a compõem, 
desde a falecida ALALC até o incipiente MERCOSUL, pas
sandO pela ALADI e diversas propostas de pactos regiona
lizados. 

O Brasil não tem nem deve ter intenções de mando ou 
predomínio, embora suas dimensões territoriais e suas imensas 
potencialidades imponham responsabilidades quanto aos des
tinos do Continente. Até hoje, pagamos alto, sofrendo descon
fianças e ressentimentos, qUandO nossos vizinhos lembram 
a frase iilfeliz do ex-Presidente Richard Nixon, de que_ "para 
onde o Brasil se inclinar, inclinar-se-á toda a América" Latina''. 

Não é esse o fundamento da política' continental que nos 
interessa, mas sim o da cooperação, da pactuação de objetívos 
e de conquistas em todos os campos do progresso humano 
e económico. , 

A ConstituiçãO Federal de 1988, sabiamente, inscreveu, 
no parágrafo único do seu art. 49 : 

"A República Federativa do Brasil buscará a inte
gração económica, política; sódal e cultural com os 
povos da América Latina, visando à forrhação de uma 
comunidade latino-americana de nações." 

·Mas isso já é pouco ali te" a dinâinica acelerada que modi
ficou o quadro instítucional nesses cinco anos que decorreram 
de sua promulgação. 

As fronteiras se reduzirain, em muitos casos, a meros 
traçados convencionais nos mapas das diversas regiões do Pla
neta, porque sãu ·sobrepujadas pela realidade consciente em 
torno da interação e da integração de seus- povos. 
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E o Br-aSil, Sr-. Presiderite:· divldido em wdiversas sitwi.ções 
díspares, porém irmanadas numa sólida nacionalidade, ... en-
vive com ambientes diferentes. · · · 'o • 

Ao Norte, temos a Amazónia; ·ao Sul, os países da Bacia 
do Prata exigem soluçõCs e recursos diferentes; a Oeste, essas 
duas situações básiC:ãs -encontram- as mais diversas nuances, 
que ainda não permitem uma conceituaÇão- nítida sobre a 
que bloco se alinham nesses dois grandes citados. _ _ _ 

Os problemas do chamado Cone Sul estão iazoaVeilinente 
equacionados no ainda polêmíco MERCOSUL- e é na Amã
zônia, grande alvo da cobiça e dos interesses inconfessáveis 
das superpotências distantes, que se concentram nossas maio-
re& preocupações. -- ----- -- --

Apresentei ao Cong·r~S~q_ ~açi_q_~al, dentro do _processo 
de Revisão da Constítuição, emenda viSando ao fortalecimen
to- da integração regional nos pontO$ do COntinente- oitde o 
Brasil se faça indispenSável, ou seja, no Sul e na Amazônia. 
A proposta mantém o atual pará_g~afo ú_nico, que é t_ransfor
ma-do em§ 1'", para enf3.tizar a necessidade de uma integração 
coletiva da América Latina, acrescentando outro parágrafo, 
com o seguinte teor: - -- -

"§ 2• Será incentivada a fonnação de dois blocos 
ou comunidades com os demais países da Amazônia 
e da Bacia do Rio da Prata, para promover a integração 
político-social e o desenvolvimento económico das res-
pectivas regiões .. " · · - - - - -

Na justificação, lembra-se a existência cte acordos e trata
dos .especiais como pontes para ação c-onjunta nas regiões 
mencionadas, como o MERCOSUL -e o Pacto Amazônico. 
Mas fica claro que: 

"Esta é uma--solução menor, sem força para COl!l~ 
petir com a gigantesca Comunidade Ei..!ropéia e com 
o poderoso conglomerado do Hemisfério N:orte, onde 
os Estados Unidos, Canadá e Mexico se unirani no 
NAFTA." 

E conclui a emenda, de minha autoria, afirmãridO que: 

"A formação de comunidades com os demais paí
ses amazónicos e com os vizinhos da Bacia do Prata 
é interesse prioritário do Brasil e não pode ficar confi
nada à legislação_ menor-- de"le.s.er mandamento da 
Lei Magna, o que se propõe através da presente emen
da." 

Vou deixar para outra ocasião a análise dos problemas 
meridionais do continente sul-americano, detendo-me, hoje, 
no primeirO -pOnto da elnenda: a form~_ção de uma Comu
nidade AmazõniCa, prioridade estratégica e de soberania na
cional. 

Venho defendendo, ao longo de minha vida política, co
mo Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador e 
Senador, a necessidade de serem adotadas medidas racionais 
no processo de ocupação e desenvolvimento da Região Ama
zónica, especiafmente- as iniciativas que possam melhorar as 
condições _de vida das populações que ali Vivem, esq-uecidas 
e sofridas. 

É imperio~m que -se desenvolvam efetiVas discussões e' 
negociações para viabilizar a criação de um Mercado Comum 
entre o Brasil e os-países amazónicos, aptb~eíThrtdo, in-Clusive, 
a experiência acumulada nas neguciãçôes-'dO tratado que criou 
o MERCOSUL, 1irmado com Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Ninguém pode ignorar que temos um enorme potencial 
de çomércio, pouco aproveitado, com os· ·demais membros 

do Tratado de COoperação Amazónica- B9Iívía, Peru, Equa
dor, Colômbia, VenezuelaLGuiana e- Suriname-, COQI os 
quais entabulamos exCelente relã.cionaniento nos campos polí-

. tico e diplomático. . . . _ _ 
DiSPondo dessa importante bã.se-de- entendimento, repre

sentada pelo Tratado de Cooperação Amazónica, é chegada 
a hora de iniCiar o reracion3iiú!nto- e-conómico e comercíal, 
a partir da c_riaç~o de_ urna área d~ livre co~_ércJp na região, 
que só poder~ tra_zer benefícios para as populações que ali 
vivem. · - · -- -

Não deve ser desconsiderado que a soma do Produto 
Interno Bruto (PIB) do& sete países abrangidos pelo Tratado 
Amazónico deverá tangenciar ZOO bilhões de dólares, em 1993, 
com exportações de bens e serviço~_ na ordem de ~:? bilhões 
de dÓlares e importações de _30 bilhões de dólares. Isso de
mot!Stta -a sua iiiJ.portància ecoriômicã- e Conlerci3.l e reco
-meTida a tomada de medidas para acelerar o intercâmbio e 
a prática de políticas comuns associadas, dentro dos interesses 
da complementação de -~tividades e sistemas produtivos. 

É importante ressaltar, ainda nesse contexto, que a cria
ção de_ ~m Mercado Comum entre o Brasil e os países amazó
nicos abrirá_ espaço para a solução coletiva das questões am
bientaiS e energéticas, ensejando. ainda~ O âeseilVolvimento 
de ações conjuntas na vigilância e no coriibate ao narcotráfico, 
visto que irá acelera r--ã integração física-através de-melhores 
~sistemas de transporte e de telecomunicações, indispensáveis 
para- faCilitar o ComérCiO da região. Nesse sentido, retomo 
a idéia do acesso brasileiro ao Pacífico, atraVéS da ligação 
asfáltica entre o" Brasil e o Peru, que permitirá o- escoamento 
mais rápido dos __ bens aqui produzidos, Ct?~o __ ~ o caso da 

- sOja, -e irá p"ermitlr o incremento da exploração económica 
das jazidas de gás natural _ _da Ca_miséja, no Peru. Além dessa 
ligaçáo, registre~se ~ambém a necessidade do asfaltamento 
da Rodovia Manaus-Boa Vista, em Roraima; como alterrlãtiva 
para o Brasil ter uma saída para o Golfo do México._ _ 

Antes de concluir, faz-se necessário reafirmar que a cria
ção de uma área de livre comércio entre o Brasil e os países 
aniazônicos trará, se_m dúvida, novas oportunidades e bene
fícios económicos e cómerciaiS Pãra todos os países e·nvolvidos, 
com reflexos-positivos sobre o crescimento económico, empre
gos, elevação da renda e do nível de vida das sofridas popula
ções da Região. 

É com essa visão em direção a-um futuro mais promissor 
para a Amazônia e, particularmente, para o meu Estado, 
o Acre, que defendo a necessidade de serem agilizadas as 
discussões e as- negociações com os países ·do Tratado de Coo
peração Amazónica, buscando a formalização de um amplo 
acordo comercial com seus parceiros. Dessa forma, ficará claro 
o interesse do Brasil na exploração das fronteiras económicas 
e comerciais da Amazônia, o que irá assegurar, pãra tOdos, 
o acesso às vantagens da_integração regional. 

Existem obstáculos a essa Comunidade, certamente. São 
os interesses ameaçados, os grandes cartéis internaCibhais, 
os entrepostos que centralizam e manipulam o tráfego de 
grandes cargas e de recursos desenvolvimentistas. 

Não desconheço a existência, até mesmo, de possíveis 
interpretações desfavoráveis do Direito Internacional, mas 
confio em que a-diplomacia brasileira, honrando a herança 
e as lições de Rio Branco, patrQno da Capital do Acre, saberá, 
mais uma vez, fazer valer os superiores interesse:~; nacionais, 
que se entrelaçam e criam relação de interdependênci a com 
os dos demais povos da Amazónia. 

É, portanto, com serenidade, consciência e confiança que 
levanto para a consideração dos Congressistas brasileiros; no,-
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p!Q('I" ~ -~ de Revisão COnstitucional, ã necesSidade de implan
ta· ·i Magna o princípio das Comunidades Regionais, 

vital ao desenvolvimento dó Brasil e dos países vizi--. 
nho: 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre ~enador Alufzio Bezerra. (Pausa.) ' -

Concedo a palavra ao· nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, infelizmente) o Brasil passa- a figurar na Histó
ria como palco de um dos crimes mais hediondos de que 
se tem notícia neste -conturbado século XX. 

A elucidação do caso Ana Elizabeth traz a lume uma 
das mais revoltantes tramas já concebidas pelo gênero huma
no. Tão cruel quanto os crimes escabrosos registrados na Ro
ma antiga ou na Idade Média. Os torpes motivos que enseja
ram o assassinato dessa infeliz senhora são monstruosos e 
revelam até onde pode chegar o ser ~umano quando acome
tido pela cegueira da ambição e da ganância. 

Não me arrisco a tecer consideração acerca do procedi
mento do Sr. José Carlos Alves dos SantOs. Q_ crime que 
esse homem praticou é inominável, de uma maldade extre
mosa, cuja revelação escandaliza e revolta a família brasileira. 

Desde_o início das investigações, quando o Sr. José Carlos 
denunciou o pretenso seqUestro de sua esposa, ã. Polícia Civil 
do Distrito Federal suspeitou da participação do ex-assessor 
do Senado nessa trama macabra. Sua posterior prisão, por 
porte ·de dólares falsos, bem como os resquícios de cocaína 
encontrados no assoalho do avião que ele adquiriu ·para o 
irmão da amante, eram indicativos poderosos de sua partici
pação no desaparecimento de Ana Elizabeth. À descoberta 
da fabulosa soma de dólares em poder de José Carlos seguiu-se 
a sua confissão de ter partidpado de um vasto esquema de 
corrupção na Comissão de Orçamento do COngieSSo NaC:Ion31. 

A gravidade das revelações~ assim como a iinpo"rtância 
das personalidades denunciadas por José Carlos como parti
cipes do esquema de corrupção resultaram na pronta criação 
de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar 
irregularidades na Comissão de Orçamerito. 

Muitas das denúncias de José Carlos já foram inVestigadas 
pela CPI. Comprovou-se que existerii-liidíCíõ-S do envolVíriúm
to de alguns parlamentares c a CPI prossegue tentando desven
dar aquilo que ficoU conheCido como um dos grandes escân
dalos nacionais. 

À medida em que a CPI avançava nas apurações, houve, 
em determinados momentos, uma inversão de expectativas 
em relação ao Sr. José Carlos dos Santos: de corrupto confes
·so, o·-ex-assessor começou a ser visto cóinO uma espécie de 
"her6i sem nenhum caráter". Bandido, sem dúvida, mas redi: 
mido perante a opinião püblica pelas bombásticas revelações 
sobre negociatas e maracutaias praticadas sob o manto da 
imunidade parlamentar. 

Nessa altura, a Polícia Civil do Distrifâ Federal, questio
nada quanto aos rumos da investigaÇão,- alertou para mais 
uma trama mirabolante do economista José Carlos. Acuado, 
o ex-assessordo Senado deu infclo a uma estratégia de "desvio 
das atenções", procurando acobertar-se do assassinato de sua 
esposa, onde figurava corno suspeito desde o começo das dili-
gências. -

Com essa estratégia, -envolveu indisêriníin·aaamen-te peS
soas que nada tinham a ver com o esquema de corrupção. 
Colocou sob suspeita o trabalho da Polícia Civil, a quem acu-

sou de tê-lo torturado e, o mais absurdo, relacionou o próprio 
Governador do Distrito Federal como integrante do grupo 
de corrupção do Orçamento federal. 

Com essa manobra, a Polícia CiVll foi reiteradamente 
obstaculizada nos seus esforços para desvendar o caso. Autori
dades e parlamentares mais afoitas embarcaram em hipóteses 
fantasiosas, desviando a atenção e retardando o esclareci
mento do crime. A Polícia de Brasília, de um momento para 
o outro, viu-s_e no papel de vilão, enquanto José Carlos ganha-
va tempo precioso.- - - -

Contra o Governador, José Carlos lançou a suspeita de 
haver o mesmo acertado a aprovação de emendas com o Depu
tado João Alves. Jamais apresentou qualquer prova que sus
tentasse suas acusações e provocou um constrangimento moral 
inestimável ao Governador Joaquim Roriz. 

A CPI, como era de sua obrigação, passou a invesfigir 
as contas bancárias e as relações dos denunciados por José 
Carlos. inclusive do Governador Roriz, que ainda teria o dissa
bor de ver suas contas expostas, numa inequívoca manobra 
de membros da CPI interessados em desestabilizá-lo po-litica~ 
mente, em prol de indisfarçáveis interesses- regionais. -

A despeito de tudo isso, a Polícia Civil prosseguiu nas 
investigações. até -porque tinha elementOs Consistentes que 
apontavam para José Carlos. No último fim de semana, num 
trabalho espetacular, que evidencia a competência e a dedica
ção dos seus delegados, agentes e peritos, a polícia acabou 
de vez com a farsa. O crime foi, finalmente, esclarecido: iosé 
Carlos foi o mandante do bárbaro assassinato de Ana Eliza
beth. 

Faço questão de enumerar esses fatos, Sr. Presidente, 
para que -se tenha a exata dimensão dessa trama, para que 
a Nação possa avaliar toda a malha de intrigas, todos os ''po
dres poderes", finalmente desmascarados com a elucidação 
desse crime monstruoso. 

_É indiscutível que, a partir dessa barbaridade injustifi
cada, chegou-se a uma maquiavélica- prática de usurpação 
do _t;finheiro público. Esse "mar de _lama" tem que ser drenado. 
Os corruptos tém que ser punidos. A Nação não pode nem 
suporta ser espoliada tão descaradamente. A CPI do Orça
mento tem feito uni trabalho exemplar e deve levar até às 
últimas conseqüências as Suas inVestigações, chegue áonde 
chegar! Estão de parabéns o seu Presidente, Senador Jarbas 
Passarinho, e o seu Relator, Deputado Roberto Magalhães, 
pela condução séria, objietiva e transparente que vém dando 
aos trabalhos da Comissão. 

Da mesma "forma, Sr. Presidente, é fato indiscutível que 
excessos foiam praticados no curso das investigações, que 
injustiças irreparáveis foram cometidas contra figuras desta~ 
cadas da vida nacional. 

Refiro-me, mais especificamente, ao iOjustificado vaza
mento de informações praticado por alguno; membros da CPI, 
com o claro objetivo de fazer daquele colegiado um palanque 
eleitoreiro. Fatos absolutamente normais, movimentações 
bancárias perfeitamente compatíveis com a realidade patrimo
nial e finanCeira de algumas autoridades -como do Gover~ 
nador Joaquim Roriz - foram passados à opinião pública 
como indícios de corrupção. Isso foi errado, foi maldoso e 
merece o nosso mais veemente repúdio. 

Ironia do destino, é a própria Polícia do Governador 
Roriz que agora desvenda o crime praticado por José Carlos. 
Foi para -confundir as investigações.- desse crime que o econo
mista fez as denúncias de corrupção. Desde o início, alertei 
esta Casa de que era preciso "separar o joio do trigo", porque 
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esse homem não respeitaria nenhum bom .senso, nenhum limi~ 
te para levar avante a sua trama diabólica. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. E.X~ Um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Concedo, com muito 
prazer, o aparte ao Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Senador Valmir Campelo, quando 
V. Exa se referiu ao GovCrn3dor Roriz não me surpreendeu, 
porquanto tenho observado que existe uma verdadeira campa
nha de anulação e de calúnias mcivida contra todos aqueles 
cidadãos da política- brasileira que são chamados _"presiden
ciáveis". O GovernadOr Roríz foi citãdo por esse indivíduo 
-que é, por_assürt dizer, urna ponta d~_ ~ogo_ ~a organização 
criminosa á- que p-értence e dos orga-nismos que estão interes
sados em desacreditar homens__como o próprio Governador 
Roriz, como José Sarney. PaU.lo Maluf, Orestes Quercia, Bri
zola, Esperidião Ariiin e-outris fíguras eminentes. Não presia 
denciáveis, mas que podem molestar, de uma maneira ou 
de outra, essa organização macabra que, de algum tempo 
para cá, vem vagando nos plenários como se fosse um fantasma 
capaz de assustar e de incorporar na direçâo de colegas da 
mais alta probidade e figuras da maioi expressão também 
entram no rol. Não precisamos ir longe para ver nomes citados 
no rol de pessoas culpadas e que são u-m exemplo de dignidade, 
como o Senador Mauro Benevides, Alexandre Costa e outros 
companheiros que conhecemos muito bem. De maneira que 
há um processo de desmoralização de todos aqueles que são 
chamados presidenciáveis. Airida, há poucos dias ouvimos 
o Colega Esperidião Arriin explicar uma calúnia inqualificável 
que fOi ffiõVida contra S. EX" Em Fealidade, S. EX' nada tinha 
a ver com aquilo que estava sendo apontado como um crime 
de sua parte, um fato que havia acontecido com pessoas de 
ue esse é um método, talvez, de um estilo revolucionário 
superado no mundo, mas inédito no Brasil, e que é estarre
cedor, porque pouco a pouco ele vai apontando defeitos na
queles que podem lhes fazer concorrência e, entã?! ~pontam 
o deles como o mais perfeito,- o mais pu-ro-, o mais capaz, 
o mais digno de todos os candidatos_. De modo que não me 
surpreendem essas acusações contra o Governador Roriz, por~ 
que, graças aos céus, S. Exa é um governador atuante, eficiente 
e que está mudando a face de Brasília para melhor. É um 
dos poucos que realmente amam o pu-vo; dando-lhe casa, 
dando-lhe assistência e, agora, proporcionando-lhe transporte 
adequado, com o metró de Brasí1üi. S.- Ex~ é o governador 
das flores, e como governador das flores contiriuará. - -

O SR. VALMIR CAMPELÔ- Muito obrigado, nobre 
Senador Aureo Mello. Agradeço as palavras de V. Ex~ 

É como V. Ex~ diz: realmente, trata-se de uma eliminaÇão 
de valores. Concordo que a CPI tem que apurar os fatos, 
como, aliás, Vem fazendo, mas sem que, antes que os apure, 
sejam lançados para a opinláõ pUblica nomes de pessoas sérias; 
honestas. Esse tipo erróneo de procedimento causa prejuízo 
não só político, inas moral e p-esS03.f,-junto à famfiia -e junto' 
à sociedade como um todo. 

De forma que agradeço as palavrãs de V. E~ sobre o 
governador do Distrito Federal, que é um homem íntegro, 
é um homem que, apesar das calúnias e difamações que vem 
sofrendo, mantém um índice de aceitação -popular na faixa 
de 70% no eleitorado do Distrito Federal. Isso se deve ao 
seu trabalho diutumo, principalmente na ·área social, voltado 
para as camadas mais sofridas da população e que vivem em 
volta do Distrito Federal. Brasília não é essa ilha da fantasia 
q~e se apregoa-. Em Brasília, as cidades-satéfítes têin proble-

mas sérios de moradia, de transporte, enfim, problemas de 
todas as espécies, como qualquer outra cidade sofrida de quai-
C[Uet Inrinicípio brasileíró. -

O Sr. Mauro Benevides- Concede-me V. Ex~ um aparté? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. EX' com muito 
prazer. 

O sr.-Mauro Benevides- Nobre Senador Valmir Cam
pelo, no momento em que V. Ex• vem à tribuna e focaliza 
a figura do Governador Joaquim Roriz, referenciado também, 
como eu, nesses episódios relacionados com a CPI do Orça
mento, sinto-me no dever de oferecer, uma vez mais, o meu 
testemunho. ConheçO -o _Governador Joaquim Roriz, com S. 
Ex~ convivi durante dois anos na Presidência da Comissão 
do Distdto 'federal e em nenhum momento podíamos identi
ficar em Roriz qualquer gesto menos nobre que comprome
tesse a sua vida pública honrada. V. Exa destacou agora que 
essas acusações trazem üm dano político de. uma irrepara
bilidade enorme. Mas é sobretudo_o dano moral, nobre Sena
dor Valmir Campelo, que nos preocupa. Veja V. EX" que 
um homem que tem um percentual de aceitação em torno 
de 70% em eleição a Qualquer cargo eletivo que pleiteie, 
praticamente supera o fato político eleitoral com galhardia, 
mas, do ponto de vista moral, vai ficar sempre o ressaibo, 
a suspf:ição naqueles adversários impenitentes, que não deixa~ 
rão passar oportunidade para cobrar do governador uma nova 
e reilúada manifestação sobre o episódio da CPI do OrçaM 
menta. Também eu vivenció essas mesmas dificuldades. Estou 
ansioso pelo término dos trabalhos da CPI, porque pelo menos 
vamos tentar diminuir o impaCto dessa irre(iarabilidadc! moral 
com a qual o Governador Roriz e eu fomos atingidos, ao 
lado de personalidades de prestígiO e renome na vida pública 
nacional. 

O SR. VALMIR CAMPELO ..::.. Muito obrigado, nobre 
Senador Mauro Benevides. Ainda bem que, graças a Deus, 
a verdad_e está se impondo à luz fria e cristalina dos fatos. 

Para-c_onclJJir, Sr. Presidente, eu diria que a CPI do Orça
mento deve agora, mais do que nunca, prosseguir na sua 
miSsão de saneamento moral das nossas Instituições, mas que 
a brilhante atuação da Polícia Civil do Distrito Federal sirva 
como exemplo de que é preciso ter critério e bom senso para 
se evitar o prejulgamento e a exploração fácil e demagógica 
de fatos ainda por serem esclarecidos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo. 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP ..,--DF.' Pronuncia o se
guinte discufso: Sem revisão do OradOr.)- Sr. Presidente, 
Srs. -S.enadores. o fio condutor de toda _sociedade humana, 
desde as mais primitivas até as mais avançadas, é a busca 
da Justiça. Pode-se afirmar que o grau_ de civi_lização de um 
país é medido pela sua capacidade de distribuir justiça entre 
seus cidadãos, ig~alitariament_e e sem privilégios. 

Todos sabemos que, por este indicador, o Brasil não 
se inclui entre as nações melhor posicionãdas. Ao conüário, 
as_ disparidades económicas, sociais e culturais nos colocam 
na incómoda companhia de países que se encontram mais 
atrasados na distribuição e aplicação da Justiça. 

Mas, apesar de todos os percalços e dificuldades, crescem 
os indícios de que estamos construindo uma sociedade brasi
lej.ra mais justa, mais fraterna_. E Q Congresso Nacional tem 
dado enorme contribuição a essa tarefa, especialmente através_ 
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das últimas ComissõeS: Parlamentar~s de Inquérito. que têm 
permitido passar o País a limpo e promover uma devassa 
saneadora nos comportamentos e_ práticas na administração 
pública. - - -- _ _ __ - _ 

É por estar convencido do papel central que o Parlamento 
cumprirá no resgate da imagem das instituições, que venho 
hoje a esta tribuna para deixar nos Anais dª Casa_um registro 
e uma homenagem, ambos indispens~_vejs, pela forma ç:omo 
determinados_ fatos foram conduzidos paralelamente aos tra
balhos da CP! do Orçamento. 

O registro é o da eluCidação do caso de desaparecimento 
de Ana Elizabeth Lofranodos Santo_s. Agora se sabe que 
ela foi barbaramente assassinada e que o mandante do crime 
foi seu próprio marido, José Carlos Alv~~ dos Santos, o mesmo 
que deflagrou, com suas denúncias, as investigações desta 
Casa em torno das manipulações e desvios de reGursos do 
Orçamento N aciohãl. 

A homenagem é à Polícia Civil do Distrito Federal, que 
superou todas as dificuldades e Qbs~á_çulos colocados à_ sua 
frente e conseguiu desvendar aquele hediondo crime_. 

O Sr. Mauro Benevides- Permíte-v. Ex~ um apa-rte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA --,-Com prazer ouço V_ Ex• 

O Sr. Mauro Benevides -S_enador Pedro Teixeira, desejo 
apartear V. Exa para também levar a manifestação do meu 
aplauso à Polícia Civil de Brasma que trabalhou infatigavel
mente na apuração desse caso e alcançou pleno êxito, identifi
cando realmente um crime bárbaro, hediondo, que hoje en
contra a repulsa de toda a opinião pUblica nacional. E, se 
me regozijo toríl. a Polícia Civil pela sua ação proficiente, 
quero levar as minhas congratulações, de form.a particular, 
ao titular da Pasta de Segurança, Coronel Brochado, que 
ontem, numa entrevista de televisão, deixou niuito clar_a sua 
euforia com a instituição que hierarquicámefite dirige, a Secre
taria de Segurança: Pública. Naturalmente, ao me congratular 
com o Coronel Brochado, deverei_fazê-lo também com o Go
vernador Joaquim Roriz, conforme aparte c.iue ofereci há pou
cos instantes ao discurso do nobr_e Senador Va.Imir Ca~pelo. 
V. Ex~ pode, neste instante, enalteCer _a aç_ão destacada da 
Polícia Civil de Brasília, que merece realce, todos os policiais, 
delegado, investigadores, enfim, todos aqueles que compu
seram durante_ quase um ano ou mais esse trabalho 4.e_apura
ção dos fatos. Eles merece,n realmente o re_conhecirilento 
do povo brasileiro, os policiaiS~ da Polícia Civil di Brasília, 
o próprio Secretário Brochado_ e, em última instância, o Go
vernador Joaquim Roriz .:...._injustiçado até determinado mo
mento - que agora se apresenta como um homem dentro 
daquela linha de dignidade que todos nós sempre reconhe
cemos em S._ Ex~ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Nobre Senador Mauro Be
nevides, esta Casa possui em seus Anais centenas e centenas 
de pronunciamentos que comprovam o trânsito de V. Ex~ 
pelas alamedas da justiça. V. Ex• · nuncá regateou aplausos 
aos atos de justiça. Por_con_seguinte, esse resgate -que se faz 
da imagem da Polícia Civil de Brasília, através dó seu Secre
tário de Segurança, Coronel João Manoel Brochado, :Yem 
comprovar, na verdade, que V. Ex" não rtlelie esforÇos,-nem 
se aquieta, nem se queda inativo quando tem que dar um 
testemunho para a história. - -

Realmente - já que V. Ex~ fala sobre a matéria -, 
não deve ter sido_ fácil o trabalho para o Sr. Secretário de 
Segurança, porque S. s~ foi perturbado, desde a primeira hora, 

, por vários poderes paralelos. Dezenas--de pessoas, na_chama'da 

e alegada ânsia de boa-fé, saíram na frente como se pudessem 
resolver um problema que era de um outro universo, de u.ma 
outra esfera. Isso acabou prejudicando o andamento dos tra
balhos. 

Inclusive há_ pessoas que deveriam ser mais moderadas· 
ao se pronunciarem porque a Nação acompanha seus testemu· 
nhos _com o maior respeito pela sua trajetória e pelo seu traba
lho. Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores; o sapâteirõ 
~unca pode ir além do sapato. As pessoas realmente devem 
pesar e medir o que dizem. Hoje, sem préviO julgamento, 
visto que sou membro desta Comissão, e não q_u_er9_ fª-zer 

_julgamento nenhum sobre eventuais desmandos cometidos, 
pergunto-nl.e; será qm~· _esse Sr. Jo.sé Ca.dos nã9 temia que 
a POlícia Civil estivesse no caminho certo para desvendar o 
seU hediondo crime e não fez ele toda essa história:, essa 
opereta e essa faf.S-a -para tirar a 'Polícia Civil do Distrito Feder~! 
do rumo da sua irivestigação, investindo contra a própria Poli
ciá e contra o próprio mandatário, o que faria co_m qUe ele 
_se tornasse suspeito e_ lançasse a problemática para a órbita 
da Justiça Federal? .Poderia ser umã manobra meramente pro
crastinatória, Iheraniente protelatória, porque hoje se verifica 
que a VOJícia Civil já vinha perseguindo _os detalhes. E o 
Sr. José Carlos teve receio_--:-: presumo - de, que a Polida 
Civil chegasse ao resultado a que chegou. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador Pedro Teixejrá? 

O SR. PEDRO~TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre 
senadOr Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Q seu discurso nos leva a algumas 
considerações, não só pelos fatos que e!>táo sendo demons
trados_ à Nação, mas sobretudo por algumas entrevistas que 
estão sendo concedidas. Devemps partir de um ponto básico: 
hoje ·estamos no estado democrátfco de_direi_to:· E. o estado 
democrático de direito - eStá pre).risto inclusive ·na Consti
tuíçao --=-- tem asserito, na sua estrutura, no Legislativo, no 
Executivo -e no JudiciáriO. No momentQ em que um Poder 
tenta ingressar oa esfera do outro1 tenho a impressão de que 
essa investida não dá cert_o, mesmo porque, no caso da Comts
são Parlamentar de Inquérito, que só se instaura com ·fato . 
determin-ado, a Comissão tem de ficar dentro do âmbito restri
to de uma _investigação séria. Cito algum caso que pode parecer 
à primeira vista uma- admoestação, mas não te_m_ es~e sentido, 
que é o de uma visão- abrangente. Essa CPI está produzindo 
muitas- oo·nseqüêneias, sendo uma comoção nacional. MaS 
aqueles que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos 
com os episódios, seja como membros da ComiSsão, seja como 
parte integrante do processo, não podem fazer nenhum tipo 
de concessão para g~nhar a §impatia do grande público ven
dendp uma falsa imagem do _qUe é a -CPI e as suas conse
qüências. Estou faze.ndO eS~á digrt:.:ssão toda para dizer o se
guinte: evidentemente~ quem investigá é a polícia e, desde 
_que ~-:mundo é mundo, qualquer fnstã.uração de processo 
e· feita com_inveStigaçâo PoliCiãl. E, no cãso específico, temos 
hoje a Procuradoria-Geral da República· que passa a ser a 
dominus litis de qualquer irtidãtiv-a criinfrial. No momento 
em que a Co_m_issão sai do linde da sua investigação, específica 
dentro do âmbito parlamentar, ela corre o risco, e~atametlte, 

- de cometer um ato que não é saudável. E gostaria de registrar, 
não só louvando a ação da PçMci'!:_ - parece que houve até 
um pequeno conflito com uma promotora aqui do Distrito 
Federal, do Mínistérío Público, porque ela defendia uma tese 
e a Polícia sustentava uma tese completamente diferente -
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que um resultado como esse dá confiança à cotnwfídade em 
termos de aparelhamento policial. Senador Pedro Teixeira, 
não posso- deixar de fazer, hoje, um registro: tenho ouvído 
e lido algumas declarações que são profundamente atenta
tórias ao nosso Congresso. E, pasme-m, feito por gente aqui 
de dentro da Casa, que começa a alardear números, inclusive, 
que não representam de maneira nenhuma a realidade da 
investigação, e vão mais ·além: discutem o sistema represen
tativo que estamOs Vivendo, o regime de maioriªs. O PMDB, 
o PFL, todos os partidos, eies representam a estrutura de 
maioria. No -momento em que se inverter essa estrutura de 
maioria, vamos atingir o verdadeiro caos legislativo. Neste 
instante, é precis-O que ta da uni tenha a sua cabeça no lugar. 
Estamos vívendo um episódio profundamente delicado aqui 
dentro do Congresso, e temos que assumir as_ nossas responsa
bilidades. Sou membro integrante da ComissãO Parlamentar 
de Inquérito e, em nenhum momento, expedi um conceito, 
um juízo de valor a respeitO daqueles que, de uma forma 
ou de outra, estão prestando depoimento, porque, acima de 
tudo, também somos juízes com a decisão que virá ao término 
do relatório do Deputado Roberto Magalhães. Então, esses 
fatos que estão acontecendo - uma sucessão de fatos que 
a Nação acompanha cada vez mais de perto- têm de levar 
à reflexão aqueles que têm a responsabi~dade de ereservar 
o nome do Congresso Nacional. E muitO triste quando Depu
tados e Senadores, saindo do desempenho do seu mandato, 

· pre'tehdem ingressar em outras esferas, ditando normas, como 
se estivéssemos instituindo uma grande comissão de investi
gação, numa prática de "deiluncismo", que, às vezes, é conde
nável, não se atentando apenas àqueles fatos determinados 
e profundamente identificados. Então, quero est~~ :~o- lado 
de V. EX1' no louvor à Polícia do Distrito Federal, mas quero 
deixar registrado, neste momento, que estamos chegando exa
tamente à hora da grande reflexão. Não podemos fazer conces
sões seja de ordem política, de ordem ideológica ou de vaida
des pessoais, para perturbar um processo que tenf que ser 
todo ele cristalino, inteirarr:~ente transparente para a opíni<lo 
pública brasileira, não permitindo, de forma alguma_, que con
ceitos sejam formulados como se fossem opinião do CongresJ>o 
brasileiro. Esta Casa está acima de todos_ nós_, e nenhum de 
nós tem o direito de agredi-I'ª seja d_~-- forma di_reta ou _de 
forma oblíqua, porque ela é a garantidor:<!__ do _estado demo
crático de direito. No momento em que o Congresso se enfra
quecer pela crítica dos seus próprios íhtegranfes~-- éstaremos 
permitindo, então, o acesso de regimes não comentados den
tro da prática do sistema democrático. Portanto, perdoe-me 
se saí um pouco do assunto, mas, de_ ontem para hoje, li 
e ouvi entrevistas que me_ deixaram, ·até certo ponto, perplexo. 
Como sou um homem liberal, um democrata, não posso ver 
determinados fatos sem fazer um registro ge público,_ para 
que amanhã não digam que, dentro desta Casa, riáõ existem 
Senadores e Deputados inteiramente conscientes do seu man
dato e que sabem da grave responsabilidade que nos P<:Sa 
Sobre os_ ombros, no momento em que participamos de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito dessa magnitude. Agra
deço a atenção de V. Ex~ e nie perdoe se o aparte foi um 
pouco extenso. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador Elcio Alva
res, um jurista eméríto -coirio V. Ex•, um político ético, com 
uma trajetória plena de testemunhos e trabalho, realmente 
tem que se alevantar e não se acomodar diante das_cirçuns
tãncias. Assim como V. Ext, sou membro da Comissão Parla
m~ntar de Inquérito·, e estamos imbuídos do mesmo propósito 

de procurar desvendar, sem paixões, os desmandos eventuais 
que possam ter sido cometidos, para que o País tenha uma 
nova trajetória, sendo possível corrigir os erros e equívocos, 
propositais ou não, de um passado não muito longínquo. 

Ao receber esse aparte, tenho que dizer que temos uma 
responsabilidade na nossa função. Eu não saio por aí defen
dendo previamente quem quer que seja; po-rque me sentiria 
condenado, até impedido de depois apreciar. Mas aquele que 
acusa também deveria ser impedido; não só quem defende 
previamente é que tem o irripedimento, mas também o que 
acusa deveria se sentir impedido. E, ao que parece, pelo que 
tenho visto, aqueles que estão julgando sem aquela preocu
pação a priori de revelar o seu veredito são mais moderados; 
os outros não, jogam lama no ventilador, acusam e não se 
dão por impedidos, porque previamente estabelecem que são 
contra. Isso quando assumem diretamente, porque, muitas 
vezes, não assumem nem diretamente. Temos visto, e os jor
nais têm dado notícias de vazamentos que realmente preocu
pam, pois nos colocam como pessoas irresponsáveis, porque 
incapazes de ser guardiães daqueles valores que a lei nos 
faculta. 

V. Ex", em seu aparte, enaltece um trabalho profícuo 
que chegou a um bom resultado e, num brado de alerta, 
nos diz para nos circunscrevermos à órbita daquilo que nos 
compete, esquecendo as luzes e os flashes, porque o mome-nto 
não é apropriado e a nossa missão é realmente muito séria. 
Não podemos, por atos impensados, e até por essa antropo
fagia ou por essa divergência, colocar o resultado fin.al à -merçê 
de sérias críticas, e o que é pior, de prejufzos nas eventuais 
sançõ_es, porque não serão acolhidas pelo Poder Judiciário, 
pois terão sido frutos de manobras ensandecidas ou de movi
mentos eleitorais descomedidos. 

Estou aqui para_ dizer parabéns à Polícia de Brasília pó r 
ter insistido e perseverado no seu trabalho, mesmo depois 
que o Ministério Público tentou tirar o ciiso de sua compe
tência. Ela poderia ter se tranqüilizado: "Bom, já que é da
órbita da Justiça Federal, não precisamos prosseguir". Mas 
não: prosseguiu, e o resultado está aí, para que a Nação brasi
leira saiba que a Polfcia Civil é uma eritida-de, um órgão tão 

-- competente quanto a Polícia Federal e que sabe agir com 
isenção. 

O Sr. Bello Parga :-Permite-me V. Exa um aparte? 

- O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer. Senador 
Bello Parga. · 

O Sr. Bello Parga - Ilustre Senador Pedro Teixeira, 
faço este aparte para associar-me ao pronunciatjlento de V. 
Ex~ em dois aspectos. O primeiro, que é um -as_(,ecto de fato, 
_é para louvar a Polícia de Brastlia, que, executando um traba
lho calcado na técnica, na experiência, no estudo, conseguiu 
deslindar o mistério do assassinato da esposa do ex-assessor 
do Senado Fe_deraJ. É inegável que o trabalho foi feito com 
consciência e paciência, como devem ser feitas as tarefas de 
quem se dedica a buscar soluções à luz da criminologia, embo
ra esse trabalho tenha sido até, de certa fo_rma, embaraçado 
por surtidas amadorísticas de quem nada_ tinha a ver com 
o trabalho de investigação policial, criando mesmo uma diver
s_ã._o que poderia· refletir negativamente no resultado do traba
lho policial se, efetivamente, não fora ele feito com prOfi
ciência e seriedade. Estão, portanto, de parabéns a Polícia 
_d_e Brasília, o Governador de Brastlia e V. Ex•, que reconhece, 
neste plenário, de público, os seu~ métitós. O outro aspecto 
do seu discurso em que me associo se refere a esse juízo 
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de valor que V. Ex~ justamente cinite co-Oirã. aqUeles que, 
por motivos eminentemente políticos, estavãnr querendo se 
utilizar da figura de um detcnto, acusado de crimes que vieram 
a se revelar hediondos, mas dos_ quais, friamente -e aa marieira 
mais premeditada possível, ele procurou se afastar, lançando 
o Congresso Nacional à execração pública. O ex~assessor era 
íntimo de alguns elementos que não souberam corresponder 
à confiança do eleitorado, claudicaram e falharam no seu 
dever legislativo, responsabilidades essas que estão sendo de
vidamente apuradas por uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito. Mas, por razões políticas, apenas por razões políticas, 
alguns estavam querendo transformar a figura do denunciante, 
que o fez de indústria, como se fosse um modelo de patriotismo 
e de civismo. Essa imagem desmorona, também, com a eluci
dação do assassinato da Sr~ Ana Elizabeth, feita pelo trabalho, 
como já disse, consciente e eficíCnte da Polícia de B.ras;.1ia._ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço o aparte do nobre 
Senador Bello Parga. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu falava há pouco de 
justiça, Pois hoje é um dia especial para todos que cultuamos 
este princípio. Hoje podemos afirmar que foi desarticulada 
a grande farsa montada pelo ex-diretor de Orçamento da 
União. Farsa destinada a livrar do Código Penal um criminoso 
c_omo o Sr. José Carlos, mas -que para tsso criou ramifíCações 
na área política, onde, ao lado de informações procedentes, 
espalhou intrigas, insinuações_ c acusaç-óes mentirosas. 

E por que isso, nobre Presidente e Se_nadores? Porque 
o governador, desde que se tornou público esse lamentável 
episódio, determinou à Polícia do Distrito Federal que apu
rasse até o fim, não importando quem estivesse _envolvido. 
Desde então, o Governador d_o Distrito Federal, Joaquim 
RoriZ, manteve-se absolutamente à margem dos trabalhos de 
investigação policial, para que eles pudessem se_ desenvolyer 
livremente, sem qualquer espécie de injunç'ão. 

Com as intrigas relacionadas ao Governo do Djstrito Fe
deral, o Sr. José Carlos tentou ex_atamente impedir que as 
investigações policiaiS chegassem ao ponto em que chegaram: 
o de desmascará-lo, de descobrir sua face_ assassina: 

O antigo assessor, escUdado nas informações privilegiadas 
de que dispunha sobre as manipulações do Orçamento, qUase 

, teve sucesso nessa estratégia. Mas as instruções do governador 
tiveram cumprimento magnífico Pela polícia. Foram imensas 
as dificuldades criadas para que ela fracassass_e. Os interesses 
políticos de determinados_setores do Distriio Fed.eral se articu~ 
Iaram de maneira a difundir irresponsavelmente informações 
que buscavam deslocar o eixo das investigações e a apresentar 
o Sr. .José Carlos como ''vítima" de uma trama, travestindo-o 
de "herói". Esse_s setores políticos não demonstraram a menor 
preocupação com_ a verdade, com a apuração ·de um_ crime 
hediondo. 

O Sr. Jutahy Magalhães-- Permite-me V. Ex~ um aparte? ! 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Senador Jutahy Magalhães, 
com muita honra, recebo o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Jntahy Magalhães- Senador Pedro Teixeira, em 
primeiro lugar, desejo associar-me-a V. Ex~ nos aplausos que 
faz à Polícia Civil de Brasília, por ter- elucidado esse_ crime, 
que é dos mais hediondos de que temos conhecimento. O 
trabalho da Polícia merece realmente o nosso respeito. Não 
vejo, entretanto, como se possa tirar certas ilações dessa ques
tão. Recebemos aqui um cidadão, hoje recoflhecidamente cri-

, minoso, mas qu-e, na época, já era ·suspeito de ser um Crimi-

noso, que fez algumas acusaçõeS. Não merece da parte de 
todos nós que aceitemos, cm princípio~- logo de salda, que 
o que ele disse é verdade. No entanto, as denúncias estão 
sendo apuradas --algumas já foram comprovadas e outras 
são_ infundadas- e temos a obrigação de demonstrar isto; 
temas de ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação em 
levar a público que alguns nomes .citados pelo Sr. José Carlos 
dos Santos não são responsáveis por atas lesivos ao cofre 
público. Devemos ter todo o cuidado nesse sentido. Da mesma 
forma como li as reportagens referenciadas pelo Senador E leio 
Alvares, também tenho lido outras__ declarações que devem 
trazer preocupação, como, por exemplo, a de que desmoronou 
a CPI em razão da descoberta de que o _Sr. José Carlos dos 
Santos é um criminoso. Uma__coisa não tem lla..;a a ver com 
a Outra. Os trabalhos da CPI continuarão normalmente, sem 
qualquer preocupação com o fato de o _Sr. _José Carlos dos 
Santos ser ou não um criminoso. Hoje, tudo leva- a crer que 
sim. Mas tenho o hábito de defender também: hoje, fala-se 
muito naquele trabalho feito pelo Senador EduardO Suplicy. 
Se a pessoa que lhe fez a afirmação - S. Ex• citou aqui 
o seu nome - a respeito da Sr~ Ana Elizabeth merecia de 
S. Ex~ todo_ respeito e credibilidade, penso que S. Ex" não 
fez nada de mais em ter realizado um trabalho que considerava 
importan-te naquele momento. Eu nãO O f3ria, talvez V. Ex~ 
também não; mas não creio Cp.ii-iSSO renha distraído a Polícia 
Civil do seu trabalho. Pelo contrário, se verificarmos bem, 
VarttoS-ver cjue foi apóS' aquela ida a Nova Torqüe que a polícía 
começou a seguir a pista maís concreta. Até aquele- instante, 
não haviam apareC:iâo esses dois cidadãos que acabaram se 
revelando os criminosos. Então, não houve esse trabalho de 
perturbaÇão. O que tem havido na nossa CPI infelizmente 
- e tem razão quem critica - é que há muita preocupação 
em- aparecer,- em deixar -vãzar--infoinlações. Tenho lido nos 
jornais, e V. Ex~ deve ter lido também, notícias a respeito 
até de troca de armadilhas para ver quem está deixando vazar 
informações_ da Subcomissão de Bancos, da qual faço parte. 
Todavia, V. Ex~ não viu meu nome-citado como tendo deixado 
vazar infOrmações; pOrque, desde o primelro dia~ fíz questão 
de dizer: sou monge trapista, tenho voto de silêncio, não 
digO nada. Por isso mesmo, não sou proCurado por nenhum 
repórter para tratar da Subcomissão de Bancos. Infelizmente, 
porém, isso vem ocorrendo. Essas nossas falhas não levarão 
a que -alguém seja Co~nSíderado íi10cenfe n-a JU:stíça:-Vai com

-petir ao Miriistério PúbliCo encarriinhar acertadainente o pro
·-cesso à Justiça, para que os culpados sejam julgados. Esse 
erro- ê mais-no-sso e:, n:o futuro; pode fá servi~. de prova contra 
a culpabilidade de quem quer que seja. Estamos fazendo o 
nosso trabalho. V. Ex~ tem um pebsamento, eu tenho outro, 
como qualquer um pode ter outros pensamentos. Agora mes
mo tratei sobre este assunto. Sou daqueles que considerain 
que não se pode fazer com que a CPI tenha seu prazo demar
cado até o dia 20 de dezembro. Podemos até terminar no 
dia 20, mas não podemos marcar esse prazo como fim, porque, 
caso contrário, não vamos te! condições de fazer apurações 
que ainda são necessárias. Por essa razão- V. Exame perni.ita 
sa:ir do fulcro do seu pronunciamentO --embora elogiando, 
como V. Ex\ o trabalho da Polícia Civil, também tenho a 
preocupação de não fazer com que esse trabalho, essa desco-_ 
berta, essa comprovação tire aquele fato inicial de que ao 
-crihliiiOso coube o início da CPI, como Buscetta fez lá na 
Itália e tantos mafiosos forani-'para cadeia;. como Pedro Collor 
fez e, infelizmente, pouca gente foi para- càdeia, no caso do 
PC Farias. 
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O SR- PEDRO TEIXEIRA- Muito obrigado. Os argu
mentos aduzidos por V. Ex~, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, trazem sempre àqueles que o admiram -entre .,s 
quais me incluo- reflexões, porque sei que eles são calcados, 
estribados, nascidos de uma trajetória de seriedade e indepen
dência. V. Ex~ bem diz que nada tem a ver o fato de a polícia 
ter descoberto o crime com os crimes que ainda estamos apu
rando na ComisSão Parlamentar de Inquérito, Até aí concor
damos em gênero, Iiúmerõ e grau, mas digo apenas que perde
ram a credibilidade as acusaç6es que esse criminoso queria 
impingir ao P~ís, ao afirmar que fulano ou sicrano estava 
envolvido com a coi:nlpÇ""ãó no Orçamento. -

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~me V. E~"iiltefióm
pê-lo rapidamente: ele nunca teve essa credibilidade;- ele não 
podia dar atestado de boa ou má conduta_ a quem quer que 
fosse. Pelo menos no meu ponto de vista, nunca aceítei-ates~ 
tado de boa ou má conduta dado pelo Sr. José Carlós Alves 
dos Santos. Mas foi graças às denúncias dele--:- porque, infeliz
mente, os nossos órgãos institucionais·· que deveriam fazer 
esse tipo de trabalho não o fizeram -que tOriSeg'uimi:>s reãli~ 
zar, na CPI, um trabalho de apuração--já bem concreto a 
respeito de vários dos nomes. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Não tenho a meo"(); dtÍvid~ 
de que temos que concordar com essa linha de raciocínio. 
Fico muito feliz quando V. Ex~ diz que não tem, numa simples 
alegação aleatória, elementos para dar um veredito sobre ai~ 
guém; V. Ex~ não os tem, mas os arautos ,da maledicência 
dizem que os têm. O_~ órgãos dé imprensa, em ·sua-ITiãioria, 
ditavam as palavras do ex~assessor como se fossem uma reali
dade. Hoje não, mas outrora o que esse vestal denunciante 
falava podia ser um elemento já de bastante convicção. Feliz~ 
mente, V. Er não aceitava, eu não aceitava, pOrque estamos 
preocupados com as investigações:;-elas é que nos conduzii-ão 
a um conjunto de provas, para· que depois possamos anali
sá-las. 

Quanto ao fato de um Senador da" República, Por o~~ir 
falar, por acreditar em quem quer que sejà, ter se- intrometido 
a fazer investigações sponte s~a, isso prejUdicoU, -cerceoú,
inibiu. S. Ex~, escudã.do e estribado em sua imynidade parla~ 
mentar, animou o Ministério Público à qu_eadotasse a sua 
própria convicção. Se um senador de Repú~lica tem elemen~ 
tos que não pertencem à sua orla de trabalho, deve procurar 
as_autoridades competentes e permitir que_~las ajam, porque 
nós também não permitiríamos que um corpo estranho viesse 
aqui e, desta tribuna, nos ditasse caminhos a percorre·r. A 
ação daquele Senador atrapalhou, prejudicou o trabalho da 
polícia data venia. Pelq que sei, a políCia Vinha persegUilldo 
o caso, já vinha investigando o Sr. "Lobo'!, r3streando conver~ 
sas telefônicas; mas isso. leva tempo. Enquarlto isso, um Sena
dor da República vai a Nova Iorque, tentando cnnipfovar 
fatos, e volta mostrando~os à Nação sem provas concludentes, 
traumatizando~a e criando freios inibitórios Para a atiVid-âde 
policial. É pena que S. Ex• nã9 esteja aq-ui presente; por 
mais boa-fé que tivesse, s~u gesto não trouxe uma contribuição 
respeitável para o deslinde da matéria; pelo contrário, desviou 
as buscas. 

Portanto, já que V. Ex~ tocou no ass"Un.tô, tenho que 
dizer que esse não deve ser o nosso p~ocedii:rtento, o !J9SSO 

caminho. Temos--que incentivar as autOridades a cumprirem 
o seu dever e não nos transformarmos em "Senadores Sherlock 
Holmes do século XX". 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V:.Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Jntahy Magalhães- Eu apenas gostaria de dizer 
que, se V. Ex• for consultar os Anais da Casa, verá que os 
Senadores que debateram com o Senador Eduardo Suplicy 
não seguiram a sua mesma linha de raciocínio, e eu me incluo 
entre eles. Eu dizia, num aparte que dei a S. Ex~, que achava 
muito estranho uma pessoa que estava se escondendo bater 
no ombro da outra para dizer: eu sou fulana de tal. Como 
sou leitor de livros de ficção, nunca vi, em nenhuma obra, 
aparecer alguém e dizer: ''você não ·está me conhecendo? 
Sou fulana, estou escondida aqui em Nova Iorque".- Eu disse 
isto no meu aparte. Vários foram os Senadores que não segui
ram-a líóha de raciocínio do Senador Eduardo Suplicy. Toda
via, se S. Ex~ tinha convicção própria, a meu ver, não cometeu 
nenhum absnrdo. Pelo meu temperamento, eu não faria isso; 
y. Ex~, certamente, também não. Todavia, no seu pensamento 
e de acordo com_o_seu temperamento, S. Ex• fez algo que 
julgava oportuno, sentia necessidade de fazê-lo. S. Ex~-falou 
com o Ministério da Justiça, coni -o Ministério -das Relações 
Exteriores, sem querer ultrapassar a sua função. Buscou aqui
lo que acreditava poderia estar acontecendo com o intuito 
de ajudar na elucidação dos fatos. Por isso, faço essa diferen~ 
ciação. -

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, os apartes 
que enriqueCeram -o m:eu pronunciamentO obrigaram~me a 
extrapolar um pouco o tempo, não- obstante não fosse esta 
a minha pretel).são. Vou terminar. 

-o A tOdas as pressões, a Polícia do DF resistiu. Os policiais, 
que em certos momentos chegaram a ·ser ac-usados de incolnpe~ 
-tentes e- relapSoS-, souber'!m~m~nter o equilíprio e a dígnídade 
profissional. - - - - _ ~ · 

É com orgulho que, como representante do Distrito Fede
ral no Senado, presto esta justa homenagem à Polícia CiVil 
do Distrito Federal. Ela honrou as melhores tradições da Polí

- cia brasileira. Ela soube calar as vozes da mentira e dos inte-
-- ·resses eieitoreiros, para, com seu trabalho, fazer prevalecer 

os sagrado,s_priri.Cípios de justiçá, Sefu. OS quais nuncá COnsíi'ui~ 
t:elnos unia civiliiaçãõ dfglla desse nome. 

Apesar disso, apesar de em alguns momentos os trabalhos 
--da CPI terer;n sido contaminados por outros interesses ·qüe 
rião os do País, especialmente pela intromissão de parlamen
tares que sequer indiretamente participain da Comissão, não 
podemos permitir que O desmascaraffiento do Sr. José Carlos 
prejudique os trabalhOs de investigação. em-que estamos-em:pe~ 
nhados. Os fatos já apurados transcendem as denúncias iniciais 
e devem ser investigados até _as últimas conseqüências. 

- Devemos, contudo, tomar este episódio como exemplo, 
-para- que novos prejulgamentos não sejam feitos; pará que 
info"rmaçóes ainda pendentes de apuração não sejam tornadas 
públicas com a leviandade e até ~esonestidade que_têm carac~ 
terizado o noticiário em torno da _CPI; para que o equilíbrio 
e a isehção -nOs ti·'!balhos çia <:;omissão não cedam lugar a 

' interesses eleitoreiros. Só assiln, Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
tes, -poderemos levar a cabo, com êxito, a tarefa que hoje 
foi colocada sobre nossos ombros, de ajudarmos a· sane_ar 
a adminisffação pública no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -o Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguin
te discurso_.) - SI. Presidente e Srs. Senadores, faço Uso. 
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da palavra, neste momento, para lembrar aos Srs. Senadores 
que existe, nesta Casa, um projeto de lei, o PLS n~ 120/93, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o ConSelho Curador 
dos Recursos da Caderneta de Poupança, a·"Ser integrado por 
representantes do Poder Público; do empresariado dos setores 
imobiliáfio-e finâ.nceiro; de -peq-uenos aplicadores; e de mutuá
rios do Sistema Financeiro da Ha'bita_çãO. 

Antes de_ mais nada, é preciso que tenhamos em mente 
que o programa habitacional deve ser financiado com recursos 
provenientes das cadernetas de poupança e do Fundo de Ga
rantia do_ Tempo de Serviço._ Graças à utilização desses recur
sos durante um período razoável, observamos uma sensível 
melhora do padrão de moradia do povo brasileiro, o que, 
por outro lado, contribuiu para o emprego da mão:deMobra 
de grande parcela da população- economicamente ativa que 
dependia dos empregos ofertados pela construção civil. E preM 
ciso ressaltar que esse tipo de atividade também oferece oporM 
tunidade de trabalho para engenheiros e outros técnicos, além 
de movimentar um setor importante da indústria, voltado para 
o ramo da construção, influenciando na criação de empregos 
indiretos. 

Atualmente, conforme declaração do Secretário Nacional 
da Habitação do Ministério do Bem-Estar Social, Adolfo de 
Marinho Pontes, a vinculação dos financiamentos do Sistema 
Financeiro da Habitação à poupança -foi uma das condições 
dos empresáriOs ligados à construção civil para reatiVar o sisteM 
ma. E como a_ Lei n9 8.692193 excluiu.a possibilidade de _utilizaM 
ção do Fundo de Compensação das Variações Salariais -
FCVS, agora existe maior -seguranÇa para:· os investidores, 
com a obrigação de os empréstünOs-serem pagos na sua totaliM 
dade pelos mutuários, "ou responsabilizandoMse estes pela con
tratação de um seguro que cubra eventuais resíduos. 

O Banco Central do Brasil, pela Resolução n' 1.981, 
de 30 de abril de 1993, passou a exigir que, doS novos recursos 
captados pelas cadernetas de poupança, pelo menos 70_% seM 
jam-aplicados no financiamento_ da habitação. com isso, estiM 
ma-se que, até o final de 1993, serão alocados cerca de 1,35 
bilhão de dólares no setor, conforme a seguinte distribuição: 
mínimo de 25% para pessoas físicãs-, para a compra de imóveis 
novos ou construção de_ moradia em terreno próprio -ou na 
participação em condomínios; niáximo de- 10% no financiã
mento para aquisição de imóveis usados; o restante em em
préstimos para a pi'odução de unidades habitacionais pelos 
empresários. -

Como se pode ver, com o estabelecimento dessa .dis<;i
plina, descortina-se um horizonte menos tenebroso para o 
setor imobiliário, mas, sendo a construção de moradias uma 
atividade marcadamente _social, com juros que não podem 
exceder os 12% ao ano, segundo o que estabelece a Lei n9 

8.692/93, corre-se o risco de os empresários do setor financeiro 
não terem disposição para o financiamento voltado a esse 
fim. 

Por issO, considero da maior importância a implantação 
do Conselho Curador dos Recursos-das Cadernetas de PouM 
pança, como previsto no Projefo de Lei do Senado o9 120, 
de 1993. Tal Conselho teria como atribqições suas, entre ouM 
tras: 

- atuar como órgão deliberativo da política de aplicaç~o 
dos recursos oriundos da captação atrâvés das caderneta_s de 
poupança, definíndo, inclusive, critérios de distribuição dos 
recursos disponíveis em conson·âncía com a politica nacio:ti.3.1 
de habitação, ,observada a legislação pertinente ao Sisteina 
fin~nceiro da Habitação; 

-avaliar e fiscalizªr_ _o cumprimento, pelos agentes do 
Sistema Financeiro da Habitação, das normas existentes e 
das resoluções do Conselho, relativas à aplicação dos recursos_ 
captados através das cadernetas de poupança, adotando as 
providências cabíveis hos casos de comprovada irregularidade; 

-estabelecer li_mites para a concessão de empréstimos 
e financiamentos habitacionais com recursõs de caderneta de 
poupança. 

Em entrevista publicada no jornal O Globo, de 25 de 
junho último, já tiVemcis oportunidade de ver o Sr. Fernando 
Wrobel, Presidente da Associação dos Dirigentes das Empre
sas do_ Mercado Imobiliário - ADEMI, do Rio de Janeiro, 
defendendo a criação de um Conselho Curador das_ Cadernetas 
de Poupança, tendo em mira, principalmente, a elevação do 
volume dos fin--:-ã:Ociamentos destinados ã construção habita
cional. Utiliza ele o argumento de que "seria um órgão com 
a representação de todos os segmentos _interessados na produ
ção de moradias, onde os números da caderneta de poupança 
seriam analisados com vistas à correção dos rumos e de distorM 
ções dos objetivos pretendidos com a captação desses recur
sos." 

- - É do conhecimentÕ de todos os -Si-s. Senadores que este 
País passou· por um processo de urbanização acelerado nas 
~ltimas década~ e que milhões de pessoas foram levadas a 
deixar o campo por motivos diversOs: falta de condições de 
trabalho; falta de emprego devido _ao incremento da utilização 
de tecnOlogias riiais--mO_dernas, com emprego de mãoMdeMobra 
reduzida pot pane-dos proprietários- rUrais; Ou a própria atra
ção desenvolvida pelas cidades, com a expectativa de salários 
mãiS polpudos nO setor_indu.strial. O fato é que o deslocamento 
de grandes contingentes hUmanos do campo para a cidade 
não permitia aoS responsáveis pelas p"ólítiCas sociais urbanas 
o _estabelecimento . .de uma iiJ.fraMestnl,tura que possibilitasse 
coridições dignas de vida no que se refere aos aspectos educaM 
ciôitar, habitacional, de saneamento e de segurança pública. 
D~i_o ;iSpecto que tomaram as periferias das grandes e médias 
cidades, com o surgimento de favelas e mais favelas. Decerto 
é uma situação que não caUsa orgulho a ninguém que seja 
conscie-nte e que faça parte da elite que tem rfas mãos o destino 
da Nação. 
- Por isso, sr. Presidente, quero ressaltar a necessidade 
de se aprovar urgentemente o PLS 120/93~ Cfue cria o Conselho 
Curador dos Re_cursos das Cadernetas de Poupança. Tal Con
Selho possibilitará que pelo--menos esses recursos sejam ade
quadamente ap_Iicados, de modo que se diminuam: ós efeitos 
de uma das maiores mazelas que tanto· atormentam este País 
imenso, que é a incapacidade de produzir moradias decentes 
para grande parte dos seus cidadãos. 

Mas outros obstáculos, alheios à vontade dos que esperam 
por um teta e das empresas que movimentam esse mercado, 
c_olocamMse à frente, antepõemMse à meta de 1,35 bilhãi de 
dólares para _o setor imobiliário no ano de 1993. Um deles 
é a falta de regulamentação da Lei n' 8.692193, publicada 

_no Diário Oficial de 29 de julho de 1993, que mudou o Sistema 
. Financeiro da_Habit~_ção e que deveria ter si4_o regulamentada 
no prazo de trinta dias e não o foi até hoje, transcorridos 
quase três meses~ E íssO tem dificultado sobremaneira o reaM 
quecimento -clP mercado, pois faltaffi recursos para os pretenM 
dentes à aqui~ição_ 9ft _Q.}oradia. 

A Associ~ç-ão das Empresas do Mercado Imobiliário de 
Brasília - ABEMl. já encaminhou ofício à Presidência da 
República e aos Ministérios da Fazenda e do BemMEstar Soçial 
pedindo providências urgentes com vistas à regulamentação 
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da Lei citada. Além disso, conforme notfcia publicada tlo 
jornal Correio Braziliense do dia 10 de outubro de 1993, os 
empresários sugerem a ampliação do prazo para os bancos 
aplicarem os 1,35 bii}J~p de dólares da caderneta de poupança, 
previstos para sercmFàJflicados pelos bancos até o final de 
dezembro para pelo menos até Qlarço de 1994. 

Na mesma edição do citado ~riódico, encontramos_ de
clarações do Presidente da Associação Brasileira das Entida_
des de Crédito lmobiliáiio e Poupança _,__ ABECI~, João 
Batista Gatti, nas quais-afirma que o Banco Central tem com
petência para _flexibilizar as rc~tas do financiamento indivi
dual. Disse, aiilda, que os ban1QS estão aplicando as disponibi
lidades da poupança, mesmo· porque, conforme a ReSolução 
n"' 1.981/93, os recursos ni\9.--aplicados serão recolhidos como 
depósito compulsório, com "'fendimento de 80% da Taxa Refe
rencial, o que seria um péssimo negócio para as·inslituiçOes 
de crédito com a inflação nos níveis atuais. 

Sr. Presidente c Srs. S.~.qadores, sabemos que a instituição 
de um conselho para cuidar do.s recursos das cadernetas de 
poupança não é suficiente, por si só, para-resolver o problema 
habitacional deste imenso País, mas pode evitar a destinação 
desses recursos para atividades diversas das previstas para 
esse _tipo de poupança p-opular. 

v·ale reSsaltar, ainda, que a comp_osição-'do conselhp, 
pelo projeto de lei em questãO, é à mais democrática possível, 
abrangendo quatro Ministros de Estado, o P_residente da Caixa 
Económica Federal, _um representante da Associação Brasi
leira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança -=
ABECIP, um répreSehtante das entidades nacionais ligadas 
à indústria da construção civil, um representante das entidades 
nacionais representativas dos interesses_ .â_os investidores em 
caderneta de poupança, dois representantes das entidades na
cionais dos benefiCiáriOs cOm recursos da caderneta de pou
pança, um representante dos Governos Estaduais, um repre-
sentante dos Governos Munidpais. - ---- - - --

São doze os_ membros, com a responsabilidade de repreR 
sentação de todos os interesses envolvidos_. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sistema de poupança, 
que já deteve recursos num volume de 25 bilpões de dólarçs 
no início de 1990, caiu para 14 bilhões _de dólares devido 
ao Plano Collor e hOje acusa uma recuperação parcial, com 
um volume estimado em torno de 18 bilhões_de dólares, Mas 
é preciso que o Consél~o imponha normas rfg~das e ~niformes 
para que o Sístema Financeiro de Poupança e Empréstimo 
-SBPE, que tem indiscutível finalidade social, acolha aqueles 
menos afortunados, os mais pobres, que não conseguem amea~ 
lhar o mínimo que hoje e exigido pelas institUiÇões fmanceinis, 
inclusive de carátcr ofiCial, sendo, dessa fonna, _alijados do 
sistema e desestimulado_s_de poupar, ainda que fosse algo 
entre o equivalente a dois e cinco dólares_ mensais, que seria 
o máximo possível a quem tem como remuneração do ·Seu 
trabalho esse vergonhoso salário mínimo brasileiro, que, até 
chegar ao bolso do trabalhador, aproxima-se apenas dos 70 
dólares mensais na média. É uma vergonha o cidadão viver 
com esse salário. -

Apesar de tudo isso, ainda resta esperar urna gestão séria: 
e competente do Conselho Curador, que, pela sua importância 
social e pelos resultados que esperamos em virtude de sua 
ação específica, é o instrumento ideal para viabilizar ao menos 
a política social da habitação,- elevando o conceito do Brasil 
entre as nações quanto aos indicadores de desenvolvimento 
social. ·-

Solicito o empenho do Sr. Presidente e. da Mes~ Diretora 
no séõtido d_e_ que seja viabilizD.da a apreciação do PLS n" 
120/93 pelo Senado Federal, para a concretização dos bene
fícios que se podem antever como resultado da aprovação 
e realização de tão relevante proposta. 

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

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senhor 
Presidente da República editou a Médida Provisória n..., 374, 
de 22 de novembro de 1993, que dispõe sobre a emissão de · 
documentos fiscais e o arbitramento da receita nj'íriíiita para 
efeitos tributários, e dá outras providências. 

De acordo com as indicaçQ~s <tas Lide_ranças_e nos termos 
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incUmbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

TITlLARES 

L GU.SERTO MffiA.."'DA 
2. COL -remo JORGE 

3. LOURfV A.L BAPTISTA 

4 .. LEVYDIAS 

5. TEOTÓNIO VTI...ELA Fn.HO 

6. PEDRO TErxE!RA 

'1. JONAS P~"HEIRO 

TITlLARES 

1. MUSSADEMES 
2 LUIZ MOREIRA 

3. RON.A.LDO PERIM 

4. AVELINO COSTA 

5. EDUARDO MASCt\RENHAS 

6. ALDO REBELO _ 

UONIVAL LUCAS 

SE!'JADORES 

SL'PLE."~iTES 
P~B 

PFL 
J. DARIO 1EREiRA 

PPR 

PSDB 

PP 

PTB 

DEPL'TADO:S 

BLOCO 

~- M"O[SÉS ABRÃO 

S. JOSÉ RlCHA 

6. MERA FILHO 

f. VAL\1ffi CA ... \ÍPELO 

SUPLE.IIITES 

2. IsrJEi.0i&~~~o 
PMDB 

~PR 

PSDB 

?CdoB 

PSD 

3. EDSON ANDR(NO 

4. OSVALDO BENDER 

5. ÁLVARO PEREIRA 

6. sáRGJO MIRANDA 

7.JAIROAZI 

De acordo com a Resolução n9 l, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da niatéria: _ 

Dia 29-11-DesignaçãO cta Comissão Mista; 
Dia 29-1 I - Instalação da Comissão Mista; 
Até 28-11-Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até SR 12 -Prazo final da- Comissão Mista; 
Até 23-12- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
_ Presi_den_te da República editou a Medida Provisór~a ~~ 375, 
de 23 de novembro de ~993, que dispõe sob ri _a_ concessão 
e· os efeitos de liminares e de medidas cautelares sobre situa
ções de risco e de grave lesão ao interesse público, à ordem, 
à saúde, à segurança e_ à ec.onomia pública. 
_.,. _ Pe 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: 
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SENADORES 

TITUl.ARES SL'PLENTES 

?MDB 
l.GILBERTO MIRANDA 1. IRAM SARAIVA 
2.JOSt FOGAÇA 2.CLD SABóiA DE CARVALHO 

3, JOSAPHAT MARINHO 

4.ESPERIOU.O AMIN 

5. JUTAHY MACALH.lES 

PFL 

PPR 

PSOB 

PSB 

J .JúLIO CAMPOS 

4. LOtrR!:Ml!ERG troNES ROCHA 

5.EVA SLAY 

6.JOSJ!: PAULO BISOL 6. 
PT 

7. !OO'AROO SUPLICY 7. 

DEPUTADOS 

BLOCO 
l.NEYLOPES 
2. Yll..MAR ROCHA 

3.ALUÍZIO ALVES 
PMDB 

4. JOSÊMARIA E~PR 
S. MORONI TORGAN 

6. SERGIO AROUCA 

PSDB 

PPS 

PV 

SUPLENTES 

l. CAMIT..O MACHADO 
2. f\I""El.SON 1'RAD 

3.VIRMONDES CRUVINEL _ 

4. FELIPE MENDES 

5. ELYÉCIO CASTELO 

6.AlJGUSTOCARVALHO 

7.SIDNEYDEMIGUEL 7. 

De acordo com a Resolução no 1, df;: 1989-ÇN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 29-11- OCsignaçâõ da Comissão Mista; 
Dia 29-11 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-11 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

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

Até 9-12-:- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 24-12 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ~obre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lidO o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.233, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado,_ do artigo "Ode" à çlela
ção, de autoria do Ministro César Asfor Rocha, publicado 
no Diário do Nordeste, Coluna "Genfe", edição de_ 14 de 
novembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1993. - Senador 
Mauro Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o art. 210, § 1~, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da CamisSão Diretora. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente 
Passa-se à - -

ORDEM DO DIA 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra pela ordem, na forma regimei'lta.I. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador)- Sr. Pr~sidente, o nosso Regi-

menta determina que às segundas e sextas-feir-as não constarão 
das Ordens do Dia, matérias em votação, a não ser em casos 
especiais, assim- Cõnsiderados pela Presidência. Eu gostaria 
que a Mesa me informasse se vamos contiiuiã.r -nesse mesmo 
regime, porque, inclusive, às segundas-feiras não dispomos 
nem de número suficiente para votação. - -

Aproveito a_oportunidade para solicitar à Mesa, quando 
for designada uma sessão extraordin_áriã, que -informe aos_ 
gabinetes dos Senadores a sua realiza_ção com, pelo menos, 
uma hora de antecedência, para que tenhamos conhecimento 
do que ocorrerá, bem como a possibilidade de a elas compa
recer. 

Esse o apelo e indagação que faço a V. Exa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não teremos 
votação, hoje, por vários motivos. Em primeiro lugar, nos 
termos do art. 168: 

"Salvo em casos especiais, assim consideradoS pela 
Presidência, não constarão, di:fs Ordens do Dia das 
sessões ordinárias das segundas e sextas-feiras, inaté
rias em votação." 

Em segundo lugar, apenas 39 _ Srs. senadores compare
ceram~ hoje, ao Senado. 

Portanto, caso especial seria aquele que decorresse de 
entendimento entre as Lideranças e de matéria mgente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• 
a informação e isso venl confirmai' ci grande equívoCo que 
cometemos em não realizarmos sessões ordinárias do Senado 
Federal durante a semana. 

Esse foi um grande e grave -equívoc0, -inClusive contia -
aqueles que querem número na RevisãO Constitucional, por
que se não temos as Sessões normais funcionando, isso -preju
dica também a presença na Revisão Constitucional. 

Esse fOI um grande equívoco que cometemos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficam regis
tradas as judiciosas palavras ·cte V. Ex~ 

O SR. PRESlDENTE (Chagas Rodrigues) - Item I: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1993 

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

DisCUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo nc;.- 48, de 1993 (n"' 204/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno, 
designo o· nobre Senador Aureo Mello para proferir parecer 
em substituição à_ Comissão de Educâ.ção. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_, chega ao nosso 
exame, para parecer, o Projeto-_ de_ Decreto Legislativo n"' 
48, de 1993 (n' 264, de 1993, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Jornal do Brasil Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
s9nora em freqüência modulada na_ cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro". 

Por meio da Mensagem Presidencial n"' 326, de 1992, 
o então Presidente da República submeteu ao Coil.gresso Na
cional o referido ato de renovação de pennissão de. explor'!ç!O _ 
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de canal de rádio em. freqüência mo-clulada, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1» (lo art. 223 da 
Constituição Federal. . 

É a seguinte a composição aCiohárfa da Rádio_ Jorn31 
do Brasil Ltda. • 

-MANOEL FRANCJSCODO NASCIMÊNTOBRÍ~ 
TO -15.689.277 cotas- - · 

-LEDA MARINA DO-NASCIMENTO BRITO 
93.915.717 cotas -

TOTAL- 109.604.994 cotas 
O presente Projeto foi examinado Pela COmiSsão d~ Ciê~~ 

cia e T~cnologia, Comunicação' e InformátíCã. da Câmara dos 
Deputados,~ tendo recebido par,ecer favorável de seu relator, 
Deputado Angelo Mag'!lhães, _e aprova_çã,p ~unái]iin_e cJaque!a 
Comissâo. Na Comissão de Constituição e Justiç~ e de Reda
ção daquela Cas.l~ (:(PfoJe-tõ foi considerado jurídico, constitu
cional e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educação, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regulari~ad~_ ~os procedünentõs e do testemu
nho ministerial de que-a Rádio Jornal do Brasil Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para a renovação da 
permissão, opinarriOs- Pela aprovação- do ato, na forma do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno-único. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PresideQte, peço a palavra 
para discutir. -

O SR. PRESIDENTE( Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para dis
cutir. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senado- · 
res, vou ser muito breve. GoStaria de d-iscutir essas matérias 
constantes da Ordem do Dia a respeito de concessões ou 
renovações de rádio e televisão~ mas, em-primeiro luga-r, con.:: 
sultaria- e a Mesa talvez possa me informai" poSteriormente.
porque acredito que de imediato não terá condições para isso 
-se todos os preceitos estabelecidos no projeto de resolução 
do Senado para a Corriissão de Educação ~mitir seu parecer 
estão atendidos. Tenho minhas dúvidas e, num momento_ pró
prio, demonstrarei quais são. Não hoje, mas posteriormente. 

Por isso faço primeiro esta pergunta: todos os preceitos 
estabelecidos pelas normas do projeto de resolução aprovado 
no Senado foram atendidos pela Comissão de Educação? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O que a 
Mesa esclarece, apesar de ser assunto da ConiiSsãó de Educa
ção, é que as matérias têm chegado aqui, d~_um modo g~ral, 
atendendo aos requisitos regimentais, mas se V. Ex~ tiver 
conhecimento, a Mc.:;sa irá diligenciar. (PaUsa.) 

Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos terrrioS do art~ 172, II, 
d,_do Regimento Interno) 

\ 
\ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 49, de 1993 (n• 273, ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Litoral 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão -sonora em fre

_ _qüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande 
do SuL (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Sepador Amir Lando para proferir parecer, 
em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 
Chega ao nosso exame, para parecer, o Projeto de Decre

to Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273, de 1993, na Càmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio L~toral Ltda. para explorar ~erviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Osó~ 
rio, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n\> 294, de 1992, 
o então Presidente 4a República submeteu ao Congresso Na
cional o referido ato de renovação de permis-são de exploração 

-de canal de rádio em freqüência modulada, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § lg do art. 223, da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da Rádio Litoral 
Ltda. 

-Paulo Cesar Notari --171.000 cotas 
-Flávio Luiz da Rosa Fleck - 7 .zoo- cotas 

----:--João Caflos Wender- 1.800 cotas 
Total-180.000 cotas 
O presente Projeto foi exaininado pela Comissão de Ciên

cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo recebido_ parecer favorável de seu relator, 
Deputado La provi ta Vif!ir,a; e aprovação unânime daquela 
Comis-são. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
çã6 daquela C3sa, o PrOjeto f6{ considerado jurídico, constitu
cional e vazado em boa técnica legislativa, 

Já no Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educação, 
ã disposição dQS: __ Senhores Senadores para recebime-nto d~ 
eme'Q.das, nc:> _praZo- r~gí~e_ntal, não tendo merecido quaisquer 
repa:fOs. --- - -- -

~ II - Voto do Relator 
Diante da regularidade dos prOcedimentos e do testemu

nho ministerial de que a Rádio Litoral Ltda. atende a todos 
os requisito-s técnicos e legais para a renovação da permis~ão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente ProJeto 
de Decreto Legislativo. - - - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O rarecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turÍto único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adis-

cussão. -
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos 
Srs. Senadores que, em virtude de parecer aprovado p:Ia 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, todos os pro Je
tos referentes à renovação ou concessão para exploração de 
-serviço de radiodifus~o, quer se trate de aproyação, quer se 
_trate de rejeição, eXigem a presellça de dois terços dos Senado
res. ~9 haverá mais vot_ação simbólica para matérias desta 
nature~a. 
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De modo que, se a renovação ou a concessão não contar 
com dois quintos dos Srs. Senadores - 32 Senadores -, 
não haverá aprovação nem- rejeição. E não havendo 32 Sis. 
Senadores, não teremos- condições de apreciar projetes desta 
natureza. -

Isso é muito importante porque os Srs. Senadores sabem 
que predominava entendimento divers-o, apesar· de o texto 
constitucional não oferecer muita dúvida sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO N•' 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos-termos do art. 172, II, 
do Regimento Interno.) _ 

DiSCussão, em turno úniCo-~ dO Projeto de Decreto 
Legislativo n' 50, de 1993 (n' 277/93,' na cãiilúà dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida ao Sistema Nova Efa de- COmunicação ·Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda 
média na cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

Nos termos do art. 140, b, do Reg!IPento Interno, designo_ 
o nobre Senador Aure_o Mello para proferir parecer, em substi~ 
tuição à Comissão de EOucáÇão. -

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para emiti! pare· 
cer.)- Se Presidente, Srs. Senadores: -

I -- Relatório 

Chega ao nosso _exame, para parecer, o Projeto de Decre~ 
to Legislativo n' 50, de 1993 (n' 277, de 1993, na Câmara 
dos I?eputad~s), que "aprova o ato que renova a_ outorga 
defenda ao Ststema Nova era de_ Comunicaç_ão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora eril -onda média na 
cidade de Bor'razópolis, Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n"' 577, de 1992, 
o então Presidente da República submeteu ao Conoresso Na~ 
cionai o referido ato de r~movaç8.o da outorga de e

0

xploração 
de canal de rádio em onda média, nos_te.rmos do art. 49, 
XII, combinado com o§ 19 do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do Sistema NOva 
era de Comunicação Ltda. · · ~- --

-Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira -5.JOO.ü00 
cotas; 

-Cláudio Augusto de Oliveira- 3.ÜOÜ.OOO cotas; 
-José Herculano Ferreira- L30ü.OOO cotas; 
Total-10.000.000 cotas · 
O presente Projeto foi exariJinado pela Comissão de_ Ciên

cia e Tecnologia, Comunicação é Informática_, da Câmara dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator 
Deputado Flávio Derzi, e aprovação unânime daqÜela Comis~ 
são. Na Comissão de Constituição e Justiça- e de Redação 
~aquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitu
ciOnal e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, este~e o Projeto n~ Comissão de Educação, 
à disposição-dos Srs. Senadores para recebimento de _emendas 
no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos: 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de-Que o Sistema NOVa era- de COmunicação 
Ltda. atende a todos os requisitoS téCnicos e legais para a 
renovação da outorga, opinamos péla aprovaÇão do·-ato, na 
f~>rma do presente Projeto··cte Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à mat~.ria.__ ___ ___ _ 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada _adis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do ~e_g_iinento Inter_no~) 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 41, de 1993 (n' 242193 na Câmara dos Depu· 
tactos), que aprova o ato qtie renova a permissão da 
empresa MODELO FM LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frecj_úéncia modulada na cida
de de Castanhal. Estado do Pará. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, 9esigno 
o nobre_ Senador Aureo Mello para proferir parecer, em substi
tuição à ComíssãO de Educação. 

O-SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para emitir pare· 
çer.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

I - Relatório 

Cheg!) ao nosso exame, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 41, de 1993 (n' 242-D, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o atO que renova a permissão 
outorgada à empresa Modelo Fm Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonor_a em freqüêncíá modulada na cidade 
de Castanhal, Estado do Pará". 

Por meio_ da Mensagem Presidencial o\' 301, de 1992, 
o i!ritão Presidente da República submeteu ao Congresso Na
cional o referido ato de renovação de permissão de exploração 
de canal de: rádio em freqüência mOdulada, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1' do art. 223, da 
Cóifstittiíção Federal. -

___ É a seguinte a composição aciónária da RÁDIO Modelo 
Fm Ltda. 

- Lucidéa Batista Maiorana- 5.100 cotas 
- Rosana Batista Maiorana - 700 cotas 
-Ângela Maiorana Martins - 700 cotas 
- Rômulo Maiorana Júnior- 700 .. cotas 
- Rosãii.gela Maiorana Kzan - 700 cotas 
- Roberta Maiorana Xerfan --700 c-otas 
- Rosemary Maiorana Monteiro --=-- 700 cotas 
- Ronaldo Maiorana - 700 cotas 
Total- 10.000 cotas 
O presente Projeto foi exall).inado pela Comis-são de Ciên

cüi. e Tecnologia, Comunica_ção -e Inforffiáfka da- Câmara dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, 
Deputado José Elias Moreiia, e ãprovação Uriâniiri.e daquela 
ComissãO. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitu
cional e vazado ef!I boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto-na Comissão de Educação, 
_ à dispOsição dos_ Senhores Senadores para recebimento de 

emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer 
reparos. 



10884 Terça-feira 30 DlÁRlO DO CONGRESSO NACIONAC (SeÇão 11) .. Novembro de 1993 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu- -
nho ministerial de que a empresa Modelo Fm Ltda. ate_ndP.-
a todos os requisitos têCnicóS e -regais-- :Para a· renovação da 
permissão, opinamos pela aprovaç-ão do ato, na forma do 
presente ProjetO de Decreto Legisl:itivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roârigues) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. - -

Passa-se à discussão do projeto. em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adis

cussão. 
A votação fica adiada por f.alta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO N'42, DE 1993. 
(Incluído em Ordem do Dia, õoS--tefriúJS do art. 353, 

parágrafo único,- do Regfinento Intern-o.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n•42, de 1993 (n' 247/93 na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão out()r
gada à RÁDIO ALVORADA DO SERTÃO LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora- em onda 
média na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí. 
(Dependendo de parecer da Comissão-de Educação.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o nobre SenadOr Aureo Mello para proferir-pare-cer em substi
tuição à-Comissão de Eaucaçào~-- --

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

1. RELATÓRIO 
Chega a esta Comissão, para parecer, ó Projeto de Decre~ 

to Legislativo n' 42, de 1993 (n' 247-B, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que_ ren~lVa a concessão 
outorgada à Rádio ALVORADA DO SER TAO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 446, de 1992, 
o então Presidente da República submeteu_a_Q Congresso Na
cional o referido ato de renovação de concessão de exploração 
de canal de rádio em onda média, nos termos do art. 49, 
inciso XII, combinado com o § 1" do art. 223, da Constituição 
Federal. 

É a seguinte a composição acionãri3-da Rádio LITORAL 
LTDA. (Em Cotas) _____ _ 

1-PAULO HENRIQUE
1
PAES LANDIM- 20.500 

2-MURILO ANTONIOPAES LANDIM-77.992 
3 -JOSÉ PAULO DE SOUSA- 4.000. _ 
4- PLÍNIO DE OLIVEIRA LIMA- 2.667 
5- FRANCISCO PEREIRA DA .SILVA- 2.667 
6- AMÉRICO_DA SILVEIRA BASTOS - 2.666 
7-DALTRO FERREIRA BASTOS - 2.500:: 
8- EDNEI MODESTO DE AMORIM- 2.500 
9-MARIA DO AMPARO PAULO LANDIM 

2.667 
TOTAL- 118.169 cotas 
O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciên

cia e Tecnologia, Comunkação e InformátiCa da Câmara dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, 
Deputado Flávio Rocha, e aprovação unânime daquela Cu
.missão. Na Comissão -de Constituição e Justiça e de Red_a_ção 

daquela Casa, o Projeto foi -cOnSiderado jurídico, cÓnstitu
cional e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto nesta Comissão, à diSpo
sição dos Senhores Senadores para re_cebimento de emendas, 
no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

· 2. VOTO DO RELATOR. . 
_ _Diante da regularidade dos pr'?cedimentos e do te.st~mu

nho ministerial de que a Rádio ALVORADA DO SERTÃO 
LTDA. atende a todos_os requisitos técnicos e legais para 
a renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, 
_na forma d~ pr~sente P_roje~o_ de Decreto Legislativo. 

ó SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues) __:_ O parecer 
..conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do_ projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não }Javendo quem peça a palavra, está encerrada adis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço 
ao Plenário que esses projetas foram incluídos em Ordem 
do Dia- em yirtude- da urgênCia constitueióhal. 

Item6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993_ 
(Incluído em Ordem do Dia._ nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 
DiscUssão, em turno úniCó, do ProjetO de Decreto Legis

lativo n' 43, de 1993 (n' 249193 na Câmani dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TELE
VISÃO VERDES MARES LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em_ freqüência modulada na -cidade 
do Recife-, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer 
daCoinissão de Educação.) · · · __ 

Nos tenn,os do ?rt. 14Q, b, do Re:giil).~nt_o lnte:rno, qesigno 
o nobre Senador A\varo Pacheco para proferir parecer em 
substituição à ComiSsãO de EducaÇão. 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~ _ _, __ 

1. RELATÓRIO 
Chega a esta ComiSsão, pal-a pareCer;o PrOjetO de DeCre

to Legislativo n' 43, de 1993 (nó 249-B, de [993, na Câmara 
dos D_eputados), que "aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Televisão Verdes Mares LTDA. para explorar 
serviço-de ra_çlj_o_difusão _sono-ra em freqüência modulada, na 
cidade do Recife, Estado de PernarribúCO'-._ . . .. _ 

Por ffieio da Merisagem Presidencial n'-' 288, de -1992, 
_o então Presidente da República submeteu ao Congresso Na~ 
ciõnal o referido ato. de. renovação de permissão de exploração 
de canal de J;ádio ~m freqüência modulada, nos termos do 
.<ltt. 49. inciso XII, combinado com o § 1"' do art. 223, da 
Constituição Federal. . 
- É a seguin~e a· composiçãO acionáríii da Teh!visão Verdes 
Marés LTDA. _. . 

=- Yoland~ Vida! Queiroz..::; 37.016 cotas 
,.---Airton José Vida! Queiroz - 2.164 cotas 
-:-_Edson Queiroz Filho - 2.164_ cotas 
~ Myra Eliane Vida! Q~eiroz - 2.164 cotas 
;._Renata Queiroz JereissaH- 2.164_ cota_s 
- Lenise Queiroz Rocha - 2.164 cotas 
-:Paula Queiroz Frota- 2.164 cotas_ 
Total- 50.000 cotas 
0: pres~rite Projeto foi examinado pela COmiSs3õ de_ Ciên

cia e Tecnologia, ComunicaçãO e Informática da Câmara dos 
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Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, 
Deputado Walter Nory, e aprovação unânime daquela ComisM 
são. Na Comissão de ConstitUiÇão- e~ Justiça· e ·çe Rédação 
daquela Casa, o ProjetO- foi considerado juffdiCO; cOnstitu
cional e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto nesta -Coinissão, à dispo
sição dos Senhores Senadores para recebimento de emendas. 
no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

2. VOTO DO RELATOR . . 
O processo de exame e aprecia-ção, 'pelo COiigfeSso Nacio

nal, dos atos de outorga e renovação-de concessão-,_--p-e-rmissão 
ou autorização-para execução de -serviço de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, obedece, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios 6stabel6cidos 
pela Resoluç-ão SF n~ 39, de 1992. Referida norma interna 
elenca uma série de informações e exigências a serem Cum
pridas pela entidade pretendente, bem como pelo Minfstério 
das Com urticações, e que devem instruir o pi-acesso submetido 
à análise desta ComisSãO âe Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acom
panha o PDL N~ 43/93 evidencia o cumprimeii.to daS formali
dades estabelecidas na Resolução n~ 39/92, ficando caracte
rizado que a Televisão Verdes Mares Ltda. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais- para teriovaçãó da permissão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. - --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-O parecer 
conclui faVoravelmente à matéria. - -- -- -

Em discussão ó projetO, ein tiiin-0 únicO. -(Pausa.) 
Não havendo quem peça a-palavra, está encerrada adis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA fiVCfNe 44, DE.1993 

(Incluído em Ordem do Dia nós termos do art. 353, pará-
grafo únioo. -do Regimentointemo) ·. · 

DiScussão, em tu~~ ú*ie9J·. áq Pr6j~t.o de n"e.cre.to 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250193 na Câmara dos Depu~ 
taqos), que ap~~v~_-o ato que renova a- permissão da 
RADIO INDEPENDEN1ELTDA, para expiorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada: na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. (De-" 
pendendo de parecer da Comissão de Educação) . 

No-S_._.te~os do art. 140, letra b, do Regimetlto Interno 
designo o nobre Senador Amir Lando_ para proferir parecer 
em substituição à Coffiissão de Educação. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para emitir pare
cer.) --Sr. PreSidente, Srs. Senador_es: 

1. RELATÓRIO 
Chega a_esta Comissão, para parecer,-o Projeto di! Decre

to Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250-B, de !993, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Independente L TOA-., pat:a ~xplora_r servi
ço de radiodifusão sonora em freqüêncía niodulada, na-cidade 
de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 296, de 1992, 
o então Presidente da República submeteu ao Congresso Na
cional o referido ato de renovação de permissão de exploração 
de canal de rádio em freqüéncía mocfulada, nos termos do -r- . -

art. 49, inciso XII, combinado com o § 1" do art. 223, da 
Constituição Federal. 

É a seguint~ _a composição aclonáriá. dâ Rádio Indepen-
dente LTDA: 

--Laura Mathias Müller -79.100 cotas 
-Carlos Emílio Trierweiler -11.900 cotas 
-João Pedro Müller- 5.600 cotas 
-Wilson Inácio Feldens- 5.600 cotas 
- Sifvio Orlandini - 700 cota_s 
- Adiles Pretto de Marchi ___: 350_ cotas 
-Antonio Fornari - 350 cotas 
-Eunice Fluck Ritter- 350- COtas 
-João Jorge Hexsel __:_ 350 cotas 
- Liria Dahmer- 350 cotas 

- -- ~ Vergelino Trombini _-350- _cOtas 
Total- 105.000 cotas 
O presente PrOjetO foi exarriinadõ pela Comissão de Ciên

cia e Tecnologia, Comunicação e Inforffiáiica da Câmara 'dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, 
Deputado José Vic"ente Brizola, e_ aprovação unânime daquela 
Comissão. Na Comissão de ConStituiÇão e Justiça e de Reda
ção daquela Casa, O Projeto foi considerad-o jurídico, constitu
cional e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto nesta Comissão à dispo
sição -dos Senhores Senadores para recebimento de emendas, 
no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

2. VQTO DO RELATOR 
O processo de exame e apreciação. pelo Congresso Nacio

nal, dos ato_s_de outorga e renovação de concessão, permissão 
ou autorização para execução de serviço de radiodifusão sonow 
ra e de sons e imagens praticados ·pelo Poder Executivo, nos 
termos do art. -223 _da Constituição Federal, obt:dece, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos 
pela Resolução SF n' 39. de 1992. Referida norma interna 
e_l~nqa _uma_ $é_ri_e ~de infqrmações e exigências _a serem cum
pridas pela ef!.tidade pretendente, bem como pelo Ministério 
dâS COmunicações, e que devem instruir o processo submetido 
à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o -eXame da documentação que acom
panha o PDL 44/93 evidencili o cumprimento das formalidades 
estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que 
a Rádio Independente LTDA atendeu a todos os requisitos 
técnic_os e legais para renovação_ da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do presente Projeto de Decreto 
Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- 0 parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussãO o projeto, em turno Unicó. (Pausa~) 
Não havendo quem peça a- palavra, está encerrada adis

cussão;-
A votação fica adiada por falta de_ quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro"drigues) .::._Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 45, DE 1993 

(Incluído enl _Ordem do bia, -nOs térmOs do áft. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno Y -

__ Discussão, -em turno único, do Projeto de I5ecreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93 na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão outor
gada à RÁDIO CAPINZALLTDA, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Capiilzal, Estado de Santa Catarina. (Dependendo de 

.. parecer da Comissão de Educação). 



10886 Terça-feira 30 

. Nos termos do art. 140, letra b do Regimento Interno, 
des1gno o nobre Senador Amir Lando para_ proferir parecer 
em substituição à Comissão de Educação:- --

0 SR. AMIR LANDO (PMDB- RR. Para emitír pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente. Srs. Senadores, 
chega ao nosso exame, para parecer, ó Projeto de Decreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253-B, de-1993, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ata que renoVa a Concessão 
outorg_ad~ à Rádi?_ ~Ein:Zãl LTDA.~ para explorar serviço 
de radiOdifusão sonora em onda média, na cidade de Capinzal, 
Estado de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial ri~> 405 de 1992 -
o então Presidente da República submeteu ao Con8:resso Na~ 
cional o referido ato de renovaçáo de concessão de exploração 
de canal de rádio em onda média, nos termos do art. 49 
inciso XII, combinado com o§ I' do art. 223, da Constituiçãd 
Federal. 

É a seguinte a composição aciO:nári~ -da Rádio Capínz.ãl 
LTDA: 

- Ozires António D' Agosfiní - 28"8 cotas: --
- Saul Parísotto ~ 144 cotas _ 
- Acioli António Viecelli -144 cotas 
- Benoni Viel - 48 cotas 
- Tyrone -viecelli - 48 cotas 
- lngrid Antonieta Viecelli Marini - 48 cotas 
Total - 720 cotas · · · 
O presente Projeto foi eXari:Iinado pela Coffilssão de 'Ciên

cia e Tecnologia, Comunicação e Informátkã da Câm3ra dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relatOr, 
Deputado César S()uza, e aprovação unânime daquela Çomis
são. Na Comissão- de ConstituiçáO~e'TUSliÇà e de ReOaçaõ 
d_aquela Casa, o Projeto foi consideradO jurídico, éon-siit"U- · 
ClOnai e vazado em boa técnica legislativa. _ 
, . Já ~o Senado, esteve o Projeto niCOm"iSSão déE_âiiéaÇãO~ 
a d1spostção dos Srs. Senadores para recebimento de emendas 
no prazo regimental, não tend<? merecido guaisquer reparos: 

2. VOTO DO RELATOR . . . · · · · 
O processo de exame e apreciaçãO, pelo Congresso Nacio

nal, dos _atas de outorga e renovação·de concessão, permissão 
ou autonzação para: execúÇão de serviÇO de radiodifusão -sorio
ra e de sons e 'imagens praticados pelo Poder-Executivo, nos· 
termos do art. 223 da Constituição Federal, Obedece, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critéiiós-estabelecidoS 
pela ~esolução SF n~ 39, de 1992. Referida norma interna 
elenca' uma série de informações e exigêndas a sere·nn:unt..' 
pridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério 
das Comunicações, e· que devem instruir o processo submetido 
à análise da Comissão de Educação. _ 

Tendo em vista que o ex~rhe da documentação que-acom
panha o ~DL 45/93 evidensiá o cumprimento das formalid3des 
estab~lectd~ na R.esS'!~ção -39/_92, ficando_cã:raCterizad~ que 
a RádiO c;apmzal LT,DA. atendeu a todos os requisitOs tecni
cos: legats para renovação da concessão, opinamos pela apro
vaçao do ato, na forma do_ presente ProjetO de Decreto Legis.:. 
lativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

P~ssa-se à discu_ssão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nao havendo quem peÇa a palavra, está encerrada adis--· 

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):_ Item 9 

Novembro de 1993 · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353; 
parágfafo -únicO, -do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93 na Câmara dos Depu

_tados), que aprova o a.to que renova a permissão outor
gada à RÁDIO ~TERNIDADE L TOA. para explo
rar servt~ de radiOdifusão sonora ·em freqüência niódu
lada na ctdade de Araras, Estado de São Paulo. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação) . 

Nos termos do art. 140, letra b do Regirilento -iõ.terno, 
desigriO o nóbre Senador Álvaro Pacheco para proferir pare
cer, em substituiçãO à CofiiiSSãó de Educação. 

· · · O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL -PI. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: -- -

Chega a esta Comissão, para parecer. o Projeto de Decre
to Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248-B, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda .• para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Araras, Estado de São Paulo" .. 

· Por meio da Mensagem Presidencial nço 550, de 1992, 
o então Presidente da República submeteu ao Congresso Na
cional o referido ato de renovação de permissão de exploração 
de canal de rádio em freqü€nCfa niodU.Iada, nos termos do 
art. 49, XII. combinado com o§ lço do art. 223 da Constituição 
FederaL 

É a seguinte a cOriJ.po-sição-' ációriária da Rádio Frater
nidade Ltda. :· 

- -Salvador Gentile- 27-.300-cotas 
- Marilena Gentile ~ 900 cotas 

.. - Mariang€:la "Gentile -900 cotas 
- Marilda Gentile Fachini- 450 cotas 
-Marcelo Coelho Fachini --450 cotas 
Total - 30.000 cotas . . . 
O presente Projetó foi examinado pela Comissão de Ciên

cia e Tecnologia,· ComunicaÇão e Informática, da Câmara 
dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu rela
tor; Deputado Edson Silva, e aprovação unânime de_ssa Co
missão. Na COmiSs~o de OConstitu'iÇão' e JustiÇa e de Redação, 
dessa qtsa, o Projeto foi considerado jurídico, coD.stitudonal 
e vazado em boa técnica legislativa. 
. Já no Sen-ado, esteve o Projeto nesta Comissão, à dispo

sição dos Srs. SenadoreS: para recebimento de eriiendas, no 
prazo regimental. não tendo merecido quaisquer reparos. 
. . VOTO 

O processo-de exame e apl-eCiição;peiO Congresso Nacio
nal, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão 
ou autorização para execução de serviÇo de radiodifusão sono
ra e de sons ·e imagens praticados pelo Poder ExeCUtivo, nos 
termos do art. 223 da ConstitUição Federal, obedece nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabeiecidos 
pela Resolução SF n'? 39, ·de 1992. Referida norma interna 
_elen~ uma série de i,QfqrmaÇões e exigências a -serem- cum:. 
pridas pel~ entidade pretendente, bem como pelo Ministério 
das Çomunicaçóes, e que-devem instruir o processo submetido 

_à aiiálise desta Comissão de Educação. 
- Tendo erii vista que o exame da documentação que acom

panha o PDL 46/93 evidencia o cu-mprimento das formalidades 
estabe!ecidas na !tesolução 39/92, ficando caracterizado que 
a Rádio Fratermdade Ltda. atendeu a todos os requisitos 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 30 10887 

técnicos-e legais parã_- renovaçã-o da permissão, opinamOS Peia 
aprovação do ato, na forma do presente Projeto de Decreto 
Legislativo. - - - ·· 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_-- O parecer 
conclui favoravelmente à matéria:- -- - - -

Passa;.se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a dis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência retira da pauta as matérias conStantes dos itens 10, 
12, 13 e 14 da Ordem do Dia da presente sessão, nos terrrios 
do art. 175, e, do Regimento Interno. -

São os seguintes os itens retirádcis: 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGÍSLA TIVO W 47, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos t_ermos do art. 353, pará
grafo únicOC~ do Regimento Interno) -

Discussão', eni' turno úniCo, .ao Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n' 47, de 1993 (n' 60/gj na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova ·permissão â RÁDIO. FM RIO 
ACARAÚ DE TAMBORIL LTDA., para explorar serviço 
çle radiodifusão sonora na cidade de Tãmboril, Estado do 
Ceará. (Dependendo de parecer da Cõlnissão de EduCação.) 

-12-

, .PROJETO. DE LEI DA CÂMARA W 53, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos· termos do art. 3.16, ·c, do 
Regimento Interno) 

DisCussão; em turno úniCo, "do Projéto de Lei da Câmara 
no 53, de 1993 (no284191, na Casá de origem), que regulàmenta 
o exercício das Profissões de TécnicO em Higiene Dental e 
de A tendente de Consultório Dentário:- (Dependendo de pa~ 
recer da Comiss~o de Assuntos ,sociais:) 

-13-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA W 59, DE 1993 

(Eili regime de úrgênCia! hos_ termOs do art. 336, C, do 
Reglniént6 Interno) ' · 

DiscusSão; em· tU.hio Unico; dO PrOjeto· de- Lefdti Cãmaia 
no 59, de 1993 (no 1.270191, na Casa de origem), que_ dispõe 
sobre o _salário mínimo de médicos e cirurgiões~dentistas, ten
do 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituição à Córilissão 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.) 

-14-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA !>[o 21(,DE 1993 

(Em i"egime de urgência, nos termos do- art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Discussão·,-em turno único, do ProjetQ_de Lei da Cãmar~ 
no 217, de 1993-(no 2.287191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria, no Se_iViço Exterior 
Brasileiro, as Carreiras·de.Oficial de Chancelaria e_d_e Assis-: 
tente de Chancelaria, e dá outras providências, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário: 

-Relator:- Senador Aloísio Bezefra, em S~bstituição à 
Comissão de Constituição, Justiçã e Cidadania, favorável ao 
Projeto,- contrário à emenda de Plenário e apresentando três 
emendas; 

-Relator: Senador Onofre Q_uinàn, em substituição à 
ComiSsão de Assuntos Ec6nômicos, fãvoráVel ao Projeto e 
às emendas n?s 2 a 4 e contrário à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça· e Cidadania, sobre as emendasn"'s 2 a 4.) 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) -A matéria 
constante do item 11, em fase de votação, fica adiada por 
falta- de quOrum. 

É o seguinte o item cuja votação fica adiada: 

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 135, DE 1993 -COMPLEMENTAR 

(Errl regime -de urgéncia, -"nOs termos. do art. ·336, c, do 
Reginiento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto ·de Lei do S_enado_ 
n° 135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que-acrescenta parági"afo 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, tendo 

Parecer, proferido em Pfenário, Relator:· Senador José 
Richa, em substituiçãO à ComisSão ae AsSuntos -ECónômicos-~ 
favoráVel ao Projeto·-e pela tramitaçãO. 3.utônoma, cómo pro~ 
jetó--de lei, das emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :- Esgotada 
a tnaténa constante âa Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n?1.231, 
de 1993, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador 
Esperidião Amin. 

· Solicito aO nobi-e Senador Jonas Piiiheifo o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e pd~sa ~adonal. 

_O SR. JONAS j'INHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare
cer. Sem re:visão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o nobre Senador Esp_eridião Amin i"eqt,rereu. nos termos do
art._ 40, .§ 19,. alíne~_ a, do Regimento Interno, licença para 
se ·afastar dos_trabalhos da Casa, no período de 27 a .30 do 
·corrente mêS. Esse requeriip.ento é decorrente de um convite 
que foi formuh1do pelo ilustre Ministro Fernando Henrique 
Cardoso, no sentido de que o requerente-, Senador Esperidião 
Amin, o acompanhasse-até a Cidade_de.Toronto, onde _estará 
diligendando, tomando providências relativas à dívida exter~ 
na.-o convite, além- dOmais, é honroso para o Senado Federal, 
razão pela qual somos favoráveis ao deferimento do requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer 
é favorável. 

A votação fie:::f adiada por falta de quorum., 

Volta~se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMm LANDO (PMb:B - RO. Pronuncia o se
guinte ~iscurso. Senl revisão do orador.) .::.._ Sr. Presidente 1 

Srs. Senadores, volto à tribuna desta Casa para abordar uma 
das questões_que tem sido uma preocupação permanente deste 
Senador, pelas minhas convicções, pelas minhas vivências, 
porque entendo que uma questão tão óbvia, uma questão 
que se impõe pela própria evidência constitui um tabu, uma 
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dificUldade insupeTáVel; pois, aquilo que deveria ser consenw 
suai acaba sendo desprezado e esquecido; que é a_reforma 
agrária. _ _ __ 

Quero, inicialmente, saudar a iniciativa do Presidente 
Itamar Franco que acabou de expedir 16decretos, declarando 
de interesse social, para fins de desapropriação, diversos imów 
veis situados em divers_as unidades da Federação. Entretanto, 
a meta é exígua; diri3 até que, do ponto de vista da demanda 
de terras, a meta é insignificante, porque ape·nas se visa assen
tar 2.500 famüias em ordem de grandeza._-

Ora, Sr. Presidente; tiVe· a horira de Sú advogado do 
INCRA e de participar de um processo maCiço de asseOta
mento dos sem-terra. No nosso Estado de Ron-dôriia, tivemos 
a oportunidade de resgatar milhões e milhões de hectares 
de terras indevidamente detidas, possuídas, ou até assenho
readas, e _de. distribuí-las a todos os que lá apartavam em 
busca de progresso e de um pedaço de terra para plantar. 
fazendo dele a própria libertação. Naquele Estado, o processo 
teve a oportunidade de atender a mais de 250 mil familias, 
e isso ocorreu ainda na época do reginie a~torítário,_qu~_óaO 
se ilhou nas pressões, mas que, soberanamente, distribuiu 
as terras e promoveu a justiça social, dando oportunidade 
para aqueles que não tinham trabalho de começar a produzir. 

Todavia, Sr~ Piesidente, a ConStitUiçãO de-1988 e-dificáu 
um monumento não à vitória, inas sim à derrofa da re"rorma 
agrária. Houve um retrocesso lamentável na Carta de 1988,
no que se refere à distribuição do solo brasileiro para tantos 
irmãos que não têm·a oportunidade de trabáih9-r __ e plantar. 

Infelizmente, as pressões dos terrateniente_s fizeram da 
Constituição uma fortaleza quase que imbatível dos interesses 
dos latifundiário-s; e o homem sem terra, aos milhares, retiran
tes da própria vida, petmanecem fora dos cercados, com fome 
de latifúndio. 

É em nome desses que assomo- à tribuna, nesta tarde, 
e em nome daqueles que tive a oportunidade de_ receber __ no 
Estado de Rondônia, enfrentando os jagunços, uma ordem 
fora da lei, mas que· impUnham um córitiole absolut() sobre 
o solo do Estado de ROhaônia. Lá oS jag-m1ços,.qs _gft!elrC!s. 
tiveram, sim, a dureza da lei, o chic_ote da lei, para bater 
na face de interesseS "eSprlrios e -m-andar que voltassem-para 
o Sul do País, para suaS posses, para seti.s domínios, porque·, 
lá, a terra era, sobretudo, pública e deveria ser destinada 
aos brasileiros que têm, ao menos, nos térriiós" da ConstituiÇãO, 
o direito de ser tratados de forma igual à ~sonomia legal. 

Sr. Presidente, brandimos_f.om toda força a soberania 
da lei, para que os interesses daS minorias fossem á.li cerceados 
e se desse vazão aos intere_ssks da grande maioria dos sem
terra. Mas eles são aos milhões que, pelo território naCional, 
esperam, aguardam e vegetam na esperança de obter um trato 
de terra para trabalhar. E apesar do esforço declarado dos 
Presidentes da República, dos Presidentes do INCRA, apesar 
do esforço do Legisla.l!vo em possibilitar um diploma legal 
que tratasse das que~tões que a ConstituiÇão deixou em aberto 
- sobretudo no que i se: referia à pequena· e às atividades 
produtivas - apesar P,a ausênCia do rito, procurou o POder 
Legislativo construir:u:_ht diploma que possibilitasse a desapro-
priação por interesse 'social. - - -

Mas apesar de todos os-esforços, o que se verifica é iima 
tímida iniciativa de retornar o processo de desapropriação. 
E falo isso, Sr. Presidente, porque no meu ~sta~~-~e ~ondó
nia, onde tivemos a ·oportunidade de distribuir a terra prorne- · 

_~da àqueles que lá- chegavam, como a última esperança de 

obterem esse trato de terra que era de todos porque, sobre
tudo, era terra pública, terra devoluta. 

No meu Estado, atualmente, mais de 40 mil fa_mílias 
aguardam a oportunidade, já em estado de desespero, para 
obter_e_m_um pedaço daqueles confins, daqueles páramos dis
tantes, desocupados, mas que hoje são presa fácil dos inte
resses dos grandes latifundiários, que, aos poucos, vão engo
lindo as terras devolutas, ainda apropriadas para a distribui
ção, plantio e de_senvolvimento económico daqueles que que
rem t~r uma.oportunidade de plantar. 

E. inconcebível, Sr. Presidente, que o Estado brasileiro 
ainda continue numa situação de absoluta ausência de defesa. 
Nili:guéin maiS- defende o património público. Após a Carta
de 1988, decaiu a competência do Mini"stédb Público da União 
de representar a União em juízo. A Advocacia-Geral da União 
ainda encontra-se em fase de montagem e, conseqüentemente, 
não pode atuar, de maneira eficaz, na defesa do interesse 
do povo brasileiro, no interesse da República. E, aí, as terras 
devolutas c;onstituem-se numa imensa mina de v~ntagens para 
aqueles que não têm escrúpulos em invadi-las, possuí-las e, 
aos poucos, regularizá-las, sob a -égide de uma legislação· que 
premia quem trabalha, mas que transforma sobremodo uma 
ação ilícita num ato que começa a ter legítírhid3de. Porque 
toda ocupação deriva necessarianl.ente, num primeiro rilomen
to, de uma invasão de terras públicas, que é~ desde a Lei 
n? 601, de 1850, um ato criminoso. 

Nas investigações que procedi sobre a aplicação do dispo
sitivo legal da Lei ri• 601, de 1850, devo dizer que encontrei 
nos tribunais deste País apenas uma condenação por in:vasão 
de terras públicas, e elas aconteceram aos milhares, às cente
nas de milhares e, talvez, aos milhões. 

A Lei n• 4.947, de 1966, estabeleceu que invadir terras· 
públicas é crime. Todavia, Sr. Presidente, tem-se feito vista 
grossa a propósito desses mantlamentos legais e até hoje cOtiti
nua-se a invadir, sem medidas, de maneira a agredir o interesse 
patrimonial da Nação. Invade-se, regulariza-se e toma-se dono 
das terras devolutas, enquanto que milhares de sem-t~rras 
continuam nessa peregrinação para a· miséria absoluta, para 
o desespero e para a morte! 

Até onde, Sr. Presidente, vamos ficai de mãos cruz·adas, 
de. braços. ao peito, assistind9 a esse process.o lesiVo ao patri
mónio público da Nação brasileira? 

_Não hoje,_ ·mas nos me_u·s tempos, tive a oport~,~fü~a~e 
de propor uma série de ações anulatór~as, inquinando de nuli
dade transcrições, às vezes de 50,60 anos, -mas qu·e não tinham 
na sua origem um ato" translativo da propriedade do domínio 
público para o domínio particular, que não tinham base numa 
"despublicizaçâO" das terras públicas. E, mediante sentenças 
judiciais, tive ábpórtunidade de ver devolvidos à União mais 
de 6 milhões de hectares. · · 

E por que não se coirtihtià esse-proi::édimento, Sr. '):'resi~ 
dente e Srs. Senadores? Porque sonios complacentes com o 
delito e com os delinqüenteS. Quando fãlo- nós, ·refil·ó-me 
sobretudo ao Poder Executivo; nós, as elites; nós, que osten
tamos um cargo de representação do povo brasileiro. 

Ainda, agora, no meu Estado, continua um process? de 
grilagem sem o mínimo pudor; envolvem-se home~s públicos, 
na ga:ria de. dominar terras bravias do património da União, 

--e nenhuma providência é tomada. Ninguém levanta a voz 
para defender o patrimônio do povo, que poderia, ao menos, 
servir para essa obra de ocupaç_;lo dos vazios-de ma:q:_eira demo
crática, diVidindo a terra entre milhares de familias que que-
rem, desejam, suplicam um pedaço de terra para planta~. · 
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É incÜmpreei1sível que as nossas autoridades responsáveis 
pela economia do País não tenham compreen:dido, como clara
mente declarou Herbert de Souza, o Betinho-,- empenhado 
nesse programa de combate à fome, que a questão da miséria 
passa pela questão--da reforma agrária neste País; passa o 
combate à fome pelo combate aos latifúndios, que já têm 
a idade superior a quatro séculos; passa, necessariamente, 
pela distribuição deste território de dimensões continentais. 

Quando tenho a oportunidade de me deslocar de Rondô
nia para Brasília, posso, constantemente, verificar os vazios 
demográficos, as- fCrras sedeiltaS -de braços para trabalhar; 
e os braços, com sede de terra, sem a oportunidade para 
lançar o trabalho ao solo e extrair a riqueza capaz de saciar 
a fome de gerações ... 

É um profundo silêncio, como silentes são esses vazios ... 
É, Sr. Presidente, uma conivência nacional. E as autori

dades responsáveis pela economia não podem conceber que 
a reforma agrária é um pré-requisito do desenvolvinlento eco
nómico e_social, é o primeiro passo' na-distribU{ção da riqueza 
nacional e é a fórmula para o ingresso no processo económico 
de milhares e milhões de famílias que estão à_ margem, sem 
ter onde trabalhar e o que comer .. 

É podsso_que faço um apelo, nesta hora, ao Presidente. 
da República, aa Ministro da Reforma Agrária, ao Presidente 
do INCRA, para que voltem especialmente seus olhos para 
o Estado de Rondônia, para combater de forma permanente, 
pertinaz e percuciente a grilagem de t-erras públicas; que conti
nuem com o·processo de desapropriação, sobretudo na região 
de Buritis_e Campo Novo, onde mais de 10 mil famnías lá 
estão .entrando nas sendas deixadas pelos grandes terrate
nentes e por aqueles que exploram as matas da União Federal 
de forma irregular, ilfcita e crimin_osa. 

Lá, já se assentaram, voluntariamente, pelas próprias . 
forças_, pelos próprios pés, mais de 10 mil famüias; mas que 
se encontram em situação absolutamente irregular e, por isso, 
fora do processo de financiamellto, sobretudo, do crédito ru- . 
ral. 

q1:1ero fazer um apelo para que os órgãos· envolvidos 
nesta questão regularizem, de forma rápida e urgente, as 10 
mil (amHias que, espontaneamente, resolveram fazer a refor
ma agrária diante da _inércia oficial; para que_ estes brasile-iros, 
que têm a coragem de domar a selva amazónica, tenham 
a oportunidade do acesso ao crédito rural e de se engªjarem 
no processo econômíco e social do BrãSi1~- - - -

Fazemo-nos, nesta hora, porta-voz daquela gente cora
josa que, enfrentando as endemias, sobretudo os percalços 
da malária, as adversidades de páramos tão distantes e remo
tos, não tem sequer acesso às glebas onde trabalham, mas 
que carrega as mercadorias e o produto do seu trabal_ho_ Ç~z, 
vinte, trinta quilômetros nas costas para poder sobreviver. 

Que o Poder P_úblico, urgentemente, providencie a legali
zação dessa situação concreta, desapropriando os imóveis par
ticulares que recaem sobre parte dessas áreas e passe a condu
zir o processo indo à frente, loteando essa imensidão de terras 
públicas, distribuindo-as aos sem-terra, que já não podem 
mais esperar, porque vão sucumbir diante da fome e da misé
ria; são maiS- de 32 milhões c.le brasiie-iros que nãà Su-portam 
mais as condiç_ões de vida e que precisam do amparo oficial. 
Portanto, a reforma agrária é a grãnde saída para a fome 
nacional e, sobretudo, para a fome dos sem-terra que estão 
fora dos cercados dos latifúndios. 

Este é o apelo que faço, Sr. Presidente- reitero e reite
rarei sempre para ser enfático: o povo brasileiio não pode 

conviver êom ê.ssa imensidão cte vaZio territorial e coma falta 
de condições para obter um trato de terra para plantar, se
mear. colher as esperanças_de um Brasil_ melhor! 

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

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Cha
gas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aureo Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel!o)- Concedo a pala
vra a<?__':!obre _Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO-~ACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se
guinte· discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
a tribuna, nesta tarde, para fazer um breve comentário sobre 
a III ASSEMBLÉIA DO PACTO PELA INFÂNCIA, reali
zada no dia 24 de novembro passado. 

Como sabe V. Ex\ Sr. Presidente, muitos ilustres Parla
mentares, entre os quais mencionaria o Senador João Calmon, 
integram o Conselho do Pacto pela Infância, que tem como 
coordenadores o Dr. Aristides Junqueira, Procurador-Geral 
da República, Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente 
da CNBB, o Dr. Herbertde Souza, o Betinttó, Presidente 
do !BASE. o MiriiStrõ aã Justiça, Senador Maurício Corrêa, 
que, aliás, é o Presidente do CONANDA- Conselho Nacio
nal da Criança e do Adolescente, e tem a assessoria inestimável 
da UNICEF, por intermédio do seu representante no Brasil, 
Dr. Agop Kayayan. 

Sr. Presidente, a reunião do dia 24 foi eXtremamente 
proveitosa, porque ela serviu para que se fizesse uma avaliação 
da Segunda Reunião de Cúpula dos Governadores,_ a qual 
gerou_um plano de _500 dias de ação pela criança e a conse
qüente efetivação de encontros do grupo executivo do Pacto 
pela Infância;·para· ã adõçâO de providências ligadas ao bom 
desenvolvimento de suas ações. 

Durante a reunião, realizada, aliás, na sede da Organi
zação Mundial da Saúde- OMS, e da Organização Pau-ame
ricana de Saúde - OPAS, foram apresentados os resultados 
da avaliação dos primeiros 100 dias de atiVidades. 

O balanço foi extremamente positivO, já qué~ o-s Estados 
engajaram-se, em sua quase totalidade, decididamente no sen
tido da implementação da lei que dispõe_sobre o novo Estatuto 
da Criança e do Adolescente e, também, porque, da avaliação 
feita, chegou-se à conclusão que os municípios já-cOnü~çam 
a criar os seus cOnselhos municipais em- favor da criança e 
do adolescente. 

Teimei conhecimento de que já 1.000 municípiOs criaram 
os conselhos municipais. -Isso Signifíca ~i~e~ que O CdNAN
DA, que já tem agora os seus braços no plano estadual, chega 
a primeira célula da organização pólítíca- qUe são eiS_ ·municí
p-ios. R~pito, são 1.000 municípiOs qu:e têm conselhos criados 
e 1.000 otiúos já se e-nconfrain com processos de criaç_ão dos 
respectiVos conselhos municipais. - -

-como· no Brasil temos -em torno de 5.000 municfpios, 
isso representa aproxirnadamente_40% dos municípios brasi
leiros. Oxalá, que, ao final desses quinhentos dias, tenhamos: 
conselhos instalados em todos os Estados e e·m todos os muni
cípios do Brasil. É lógico que o simples instalar o conselho 
não nos deve levãr a afirmar que a questão esteja resolvida, 1 

mas, certamente, é um primeiro passo, um pãsso importante 
no plano institucional par:a fazer com_qu_e os objetivos estabele
cidos no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam adequa
damente implementados _em nosso país. 

Acredito sempre, num pafs continente como o nosso, 
que na médida em Que se __ descentralizam as ações se torna 
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muito mais fácirfazer com que-as·atividadcs se desenvolvam· 
mais adequadamente. Diria :a:té- que as ações- que· brotam a 
partir dos Municípios refletem naturalmerite os sentimentos 
da coletividade e estão, portanto, l_!lais a~eguadas ~o qut:. 
as ações federais ao_ bom tratamento da _questão. Aliás, isso 
não é outra coisa sénão a prática· daquilo que na doutrina 
social da Igreja chama~se princípio da subsidiariedade, ou 
seja. a ação que uma ínstituição menor desenvolve não deve 
ser objeto de uma instância que lhe esteja acima. Portanto, 
se uma ação em favor do menor puder ser desenvolvida a 
partir_ do Município, tanto melhor para o País. 

E lógico que. com _isso, não estou qtiél-endo -descartar 
a importância da Participaç3o do GOveino Federal, inclusive· 
do apoio material e financeiro Que 3 União poderá 3ssegul-ar. 

Saliento que me impressioriou- e me impressí6nó_u_ múi~ 
to bem - esse passo significativo que está dando o_ "Pacto 
pela Jnfâncía" ao consegtiii" fazer Com que suas açoes--não 
fiquem encasteladas em Brasília, s_em nenhuma raiz no plano 
local, no plano municipal. - - -

Além disso, Sr. Presidente, durante a últiina reunfão do 
"Pacto pela Infância", foram oferecidos relatórios sobre as 
atiVidades que vém sendo desenvolvidas, demostrando que 
o roteiro primitivamente conCebido para o Plano de 500 -dias 
está sendo fielmente cumprido. 

Foram feitos, só-para -exemplificar, encontros de Gove~~ 
nadares _e também encontros preparatórios com coordena
dores _estaduais, nomeados pelos Governadores, para a defini
ção dos indicadores de acompanhamento das metas dos SOO 
dias de ação pela infância; -foram distribuídOS -eXemplares de 
urna publicação chamada "Medidas Vitais". que contém ações 
hásicas na área de saúde em favor da criança e do adolescente; 
e foi feito també-m, durante esse períÕdo, um acordo, que 
está em funcionamento, entre a ABERT; a UN!CEF e a 
RADIO BRÁS, para implementação de cursos de capacitação 
de comunicadores da Radiobrás, entre outras providências. 

Além disso, durante todo o desenvolvimento_ dessas ativi~ 
dades em favoi da criança e do adolescente, estão sendo desen~ 
volvidos trabalhos nos planos da Educação e da Saúde. Na 
área da Educação, gostaria de me referi{ a Umã. grande mobili
zação que está sendo realizada em torno 'do Plano Decenal 
de Educação.do MEC e ações de comt>nicação pela qualidade 
da educação, que tem a participação_de organizaç6es não~gó~ 
vernamentais como, por exemplo, a Confederãção Nacional 
das Indústrias, através do Instituto Euvaldo Lodi, empresas 
privadas como a Gazeta Mercantil, Fundação Roberto Mari~ 
nho, Fundação Vitor Civita e Outras tantas. E tanióém uma 
campanha de mobilização junto a vefculos de _comunicação 
social, redes de rádio, de televisão etc. 

Eu diria então que o Pacto pela lnfâncíã esiá no caminho 
certo, e daí a razão do meu regiStro para conhecimento do 
Senado Federal. 

Como terceiro ponto importante da reunião, ·gostã.ria 
também de dizei que foi lançado no referidO encoritro um 
manifesto do ._'Pacto pela Infância", que chama a atenção 
para uma ação inovadora, séria, calcada na ética, em favor 
da criança e do adolescente do Brasil. 

Sr. Presidente, a UNICEF resolveu, numa louvável atitu
de, agraciar com o Prémio Criança e Paz algumas -pessoas 
e instituições que se notabilizaram no ano de 1993 em defesa 
do menor. 

Foram agraciadas as seguintes p_essoas e instituíções: COm 
o Prémio Criança e Paz --Educação, o Governo do Estado 

, de Minas Gerais, tendd à frente o Governador Hélio Garcia; 

com o Pr-êmio Criança e Paz - Direitos d-a Criariça. 6_ Juiz 
Titular do Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre 
-RS, Dr. Marcel Hoppe, "pela aplicação_re.sponsável e rigo~ 
rosa do Estatuto da Criança e do Adolescente_ e pela sua 
atuação no julgamento das causas que envolvem crianças e 
adolescentes em conflito- com- a lei ou em risco pessoal e so
cial". Com o Prêmio Criança e Paz- Promoção dos Direitos 
da CrianÇa, o Projeto Axé, "pelo programa de atendimento 
a meninos e meninas de_ rua de Salvador - BA, baseado 
numa pedagogia voltada para a promoção dos direitos da 
criança--e para o retorno à- fãmflia e à esco1a". E, finalmente, 
com o Prêmio Criança e PaZ - ComunicaçãO, o Jornalista 
Gilberto Dimenstein, editorütlista da Foiha de S. Paulo, um 
joVem e talentoso editor, pela sua luta permanente em defesa 
dos direitos constitucionais da criança e dO adolescente~ Como 
se sabe, oJornalista Gilberto Dimen"stein tem livrOs publicadOs 
sobre este assunto, denUnciando a situação grave, Poderia 
dizer aflitiva, e~ que vive, de modo especial, a criança pobre 
em nosso País. -

Os prêmios são esculturas de bronze criadas pelo artísta 
plástico espanhol Jose Guerra. 

Anteriormente, havia sido conferido prêmio semelhante 
ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em reconhecimento 
por sua luta permanente em defesa dos direitos_ humanos, 
particularmente das crianças e adolescentes brasileiros. 

No dia 17 de novembro, foi igualmente entregue o refe
rido prêmio, intitulado "Prêmio Criança e Paz- Saúde 93' 0

, 

áos agentes comunitários do Programa Agentes Comunitários. 
de Saúde_ do Ministério da Saúde, em reconhe_cimento pelo 
trabalho desenvolvido contra a cólera nas· Regiões Norte_ e 
Nordeste,_revertendo as previsõe_s_ trágicas· da epidemia e con~ 
tribuindo decisivamente para a divulgaÇão das ações básicas 
de saúde voltadas para a sobrevivência infantil e materna. 

Concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo que 
estas minhas considerações não tiveram nenhum outro obje~ 
tivo senão, mais uma vez, chamar a atenção desta Casa do 
Congresso e por que não de todo o País para a importância 
de implementarmos políticas sérias_~ consistentes em favor 

· da criança e do adolescente do Brasil. 

Aproveito a ocasião" para fai:er também o nosso reconhe
cimento aos esforços que estão sendo feitos pelos integrantes 
do "Pa_cto pela Infância". Gostaria, dentro deste_ quadro, de 
destacar o desempenho da UNICEF. A UN!CEF é um orga
nismo que tem vértebras, uma série de medidas de valor da 
criança e do adolescente, graças ao seu representante no Bra~ 
sil, Agop Kayayan, -que faZ de seu trabalho uma ação missio~ 
nária. Ele se dedica com empenho a essas ações, juntamente 

-com sua-equipe, eritre eles O Si". Salvador Herencia, Sr. Udo 
Bock e outros. Não é uma equipe numerosa, mas muito aplica~ 
da e _que tem trazido uma seiva vital para alim€intar a boa 
execu-ção desses projetas. tornando, _conseqüentemente.letra 
forte aquilo que estabeleceu a Constituição de 1988 e foi regu~ 
lamelltado pela lei que dispõe sobre o "Estatuto da Criança _ 
e do Adolescente••. 

Essas considerações são tanto mais_i_mportan:teS~Sr. Presi
dente, quando todos sabemos que, de acordo com a Resolução 
da_ONU, 1994 foi considerado o Ano da Família, Iss_o significa· 
que a ONU, no próximo ano, dedícará muitos dos seus esfor
ços à defesa da famnia e de providências que venham a robus
tecê-la e a apoiá-la. E quem fala em defesa da-fãmílfà natural
mente cria condições para a defesa e a promoção dos direitos 
da_ criança e do adolescente. Certamente, s~ pudéssemos inves~ 
tir mais fia fanifiia, teríamos menos menOreS abandon~ 
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menos "meninos de: rua", que muitas vezes se encontram 
ao desamparo pela inexistência de uma estrutura familiar bem 
tecida. _ 

Convém, pois, que nos anteCipemos aos esforços que 
a ONU vai empreender no próximo ano. 

O Brasil é um :País jovem, ma~. não sei se é_ o País dos 
jovens. Precisamos muito faZer ainda para transformar o Bra
sil, País jovem, no País dos jovens. Certamente, olhando para 
a criança e para o adolescente, não somente atingiremos esse 
objeiivo e teremos um futuro -melhor, cons~ruindÇ>_! l:\Ssim, 
uma Nação mais jUsta, mais desenvolvida, com menos. violên-
cia e mais pa:z:"scfcial. --- ----

Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO "BACELAR (PDT - MA. Pr()nimcia 
o seguinte discurso~)-~ Sr. Presidente, Sr~ e Srs. SenadoreS, 
como é do conhecimento de todos, tenho defendido desta 
tribuna todas as medidas que se façam necessárias para a
continuidade cada vez mais crescente do desenVolvimento na
cionaL 

Hoje, mais do que nunca, estou literalmente convencido 
de que o Brasil tem tudo para urri. aproveitament'o integral 
e racional de suas riquezas incalculáveis, sendo neCessário 
para que isso -aconteÇa que a voritade política se concentre 
nesse objetivo. Para tal, o Brasil tem que se apoiar no _seu 
património, e não o contráriO. · · - · 

Nenhum pa{s ~-e desenvolve entregando o seu patrimônio. 
V~jo com profunda preocupaçao o fato de _que, mal se 

iniciou a temporada da Revisâo ConstituCional e já estamOs 
v~ndo e ouvindo all}eaças a um dos nossos ·maiores patrimô~ 
mos, a PETROBRAS. · . 

Está sendo feito um forte trabalho de desinformação pú
blica através de inverdades veiculadas nos nossos principãi.s 
meios de informação. - - - -

Não se pode aceitar que se pretenda o desenvolvimento 
nacional socialmente sustentado, e ao me_smo tempo se pre
tenda desestabilizar a PETROBRÁS combatendo o mono
pólio do petróleo. Melhorar o desempenho~ o controle, o · 
funcion-amento da _PETROBRÁS é ne·cessário, e já- estãffiós 
praticando açóes nesses sentido, através de um programa de 
Qualidade Total, de Programas de Otimização de Investi
mentos- e Cus_tos e num futuro bem próximo um controle· 
via "Contrato de Gestão" a ser assinado_ com o Governo. 

O petrófeo ainda é uma "força vital e deciSiva da civiliza
ção", tal como ela está economicamente mpnt~da hoje. Quem 
tem .essa riqueza que cuide bem d~la e que a controle. . 

Vamos entender que cuidar bem e controlar significa nãO 
entregar a terceir()S com interesses esCusas e não patrióticos: 

Feito este íiltióitO; gostaria de homenagear a PETRO
BRÁS, maior empresa da América Latina, que completou 
em outubro próximo passado 40 anos de lutas e vitórias. 

São 40 anos que 'atestam a competência, a obstinação, 
a garra, a capacitaç~o e a criatividadedo_povo brasileiro. 

A PETROBRAS, nesses 40 anos, irivestiu Cerca de 80 
bilhões d~ dólares no País, investiram ceiCa: de 75 bilhões 
de dólares, conforme dados obtidos de um estudo da UNI
CAMP. 

Economizamos no perfodo 1954-1992 cerca de 184 bilhões 
de dólares em divisas reais, através dã produção nacional 
de petróleo, e projeta-se atingir a marca dos 200 bilhões de 
d.ó1ares até dezembro de 1993. 

Com relação à contribuição soCial da empresa, podemos 
dtar Os segUinteS dados: · - _ 

- Geraçã·o ·de cerca de 4 bilhões de dólares/ano em im-
postos; · .= 

---:- Ger_ação_~e 1,5 milhões de empregos diretos e indire
tos.-Vale observar que no auge dos investimentos a PETRO-
BRÁS gerou 3,0 milhões de erqpregos; · . • . 

-Responsável direta pel;:t gn;mdiosidade do parque in~ 
· dustrial brasileiro, já que iriaíS.iie 80% daS compras são feitas 
no País; · · · 
· ~O "desenvolvimento da indústria naciorial está estreita
mente ligado ao dã PETRO:BR.ÁS, ãtravéS dõ 'f6rileciffi€mto 
dos navios a sua frota Petrofeha para o ti-anspofte -ae-petróleo 
e deri,vados no longo curso e ·na cabotage~. _ _ . i 

E importante que se diga que a PETROBRAs- é uma 
Companhia aUtO-sustentável, não utilizando recursos do Te
souro Nacional desde 1973. 

A PETROBRÁS, detentora de um qu;d~o técnic-~ alta
mente capacitado, projetou o País mundialmente ao ganhar 
em 1992 o prêmio máximo efu tecnologia (corisiderado o pré
mio Nobel de Tecnologia), na Offshore Tecnology Conference 
(OTC/92), cOmo ã empreSa que mais ·se des_tacoU no desenvol
vimento de tecnologi_ap3ra a produção de peti"óleo no mar, 
concorrendo com todas as empresas mundiais do ramo. 

Gostaria agora de fazer algumas reflexões sobre a quebra 
e o por ·,ruê do monopólio. 

-No mundo, o petróleo é um negócio de mais de 800 
bilhões de dólares por ano. No Brasil, é um negócio superior 
a ~O bilhões de dólares por ano, quê: o torna também alütmeilte 
estratégico. . . 

Não foi à toa que os países fortes se uniram para impedir 
a tomada do Kwait pelo Iraque. ~- _ ~ --

Se não, vejamos:- ~s grandes potências apresentam consu
mo elevado e :reservas proporcionalmente pequenas, logo, 
não estão _em uma situação confortável com relação ao número 
de an'os de existência desse energéticO. 

O Japão e a Alemanha não possuem reservas'para sequer 
um ano de consumo. A França, a Itália e a Holanda, idem, 
e os EstadOs Unidos pod~riam viver do seu próprio petróleo 
apenas por 6 anos. ____ _ 

Enquanto isso; as reservas do Iraque, do Kwait e de 
Abu Dabhi podem durar 100 anos; as da. Arábia Saudita, 
cerca de 80 anos; as da Venezuela, 64 anos, enquanto que 
o Brasil, mantido o nível' de consumo atual, possui reservas 
para cerca de 20 anos. (Dados da British·Petroleum.) . 

Vale lembrar que· o consumo- atual norte-americano é 
de 17 milhões de barris/dia, prodt~zindo· cerca de 8 milhões 
d.e bar.ris/dia. Logo, a dep_endência do petr_Oleo importado 
é alta e tende a se agçavar nos próximos anos.- _ 

Diante disso, há enorme preocupação nos Estados U !lidos 
de montar estratégias que garantam o ãçessõ ão-petróleo do 
Oriente Médio e da América Làtina. 

Outro argumento utilizado para justificar a- abertura do 
monopólio é a falta de recursos da PETROBRÁS- para conti
nuar investindo e atingir a auto-suficiência. 

Com relação_aos investimentgs_,_a Companhia está dispen
dendo cerca deUS$ 2,5 bilhões/an6 (na área do monopólio). 
Não é a maior por causa da defasagem dos preços-dos deriva~ 
dos vendidos pela Companhia. 

A receita média da empresa se situa na faixa de US$ 
19 - 20/barril, enquanto no exterior as refinarias vendem 
seus derivados na faixa deUS$ 24- 26/barril. 

Ato seguinte ã privatização da PETROBRÁS será a equi· 
. paração dos. pr:eços dos derivac;fos a~s praticados inte~acio-
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nalmente, levando o consumidor a ter um desembolso maior, 
afora que os consumidores distantes dos pontos de distribuiçâo 
pagariam pelo mesmo produto preços diferenciadOs- incluído 
o frete, diferentemerlte do que ocorre hoje, onde os preços 
são equaliiaâos em todo o_ território nacional que é_ uma das 
missões da PETROBRÁS. -

Logo, não há crise de rccursos,_e sim de preços, agravada 
pela contínua redução da parcela que cabe à Companhia no 
preço dos produtos na refinaria. , · -- -

Vale a pena comparar a estrutura_de preços na gasolina 
vigente no Brasil em março de 1993 com a dos Estados Unidos. 
Lá o refinador fica com 70-% do pr-éço cobradO ao consumidor, 
enquanto que nO Brasil a PETROBRÁS-té_iri qué se conformar 
com 24 ,9%. Isso_ signifiCa qúe -a- empre~fa brasileira recebe 
apenas 11 centavos de dólar por litro de gasolina, pelo qual 
o consumidor paga 45 centavos. Nos Estados Unidos, em hora 
o litro seja vendido a 33 centavos, o refinador embolsa 24 
centavos de dólar por litro. 

Este fato ocorre basicamente por 2 motivos: 
-A taxação do litro da gasolina no Brasil é muito mais 

elevada do que nos Estados Unidos- 36!5% contia 23%_;_ 
-A parcela dos distribuidores, que meramente transpor

tam o produto para os postos, é de 12% no Bra,sil contra 
3~1% nos Estados Unidos. -

Portanto, se a parcela dos distribuidores, que não correm 
rjsco~ .e nem r.e~U+am. i_IJ. ye_Sti!Jl.ento.s ·_<:i. e· Pe!~O, fosse reduzida 
aos níveis nor~e-amerícanos_ seria PosSívef i-emun~rar melh9r 
a PETROBRAS, e ainda assim baixar os preços dos combus
tíveis. Essa fonte de recursos adicionaiS permitifá à PETRO
BRÁS multiplicar seus investimentos, gerando rqilhares de 
empregos no País, através das_et:JCOm~nqas_ qu_e realiza ã indús
tria nacional. 

Em 1953, o País produzia apenas 27.000 barris por dia 
.de petróleo, refinava cerca de 10.000 e o. .consumo diário 
era de 150.000 barris de derivados, sendo a diferença impor
tada a preços considerados elevados, diretamente pelas corpo
rações estrangeiras que controlavam a comercialização inter
na. 

·Até então, somente se conseguiu id-CÕ.úficar feservas-d~ 
15 milhões de barris de petróleo, resultado da atu~ção do 
Conselho Nacional de Petróleo. 

Nesses 4o anos, as reservas de Petróleo do Brasil cresce
ram 550 vezes, enquallto que as reserv-aS rriundiaíS creSceram 
8~ vezes. - - · 

A produção passou de 27.000 para mais de 70U.OOO barris/ 
dia, crescendo .270 vezes. 

Atualmente a produção de gás natural atinge cerca de 
'2000.milhões de m" por dia que corresponde aproximada
mente a 130.000 barris/dia de óleo equivalente. A capacidade 
de refino no mesmo _períOdo _passou_de 10.000 barris/dia para 
cerca de L500_ooo barris/dia. · 

Desta forma, quando se fazem analogias de abertura num 
outro país, com pretensa obrigatoriedade de abertura do setor 
petrolífero no Brasil, deve-se levar em conta os aspectos aqui 
apontados. Impõem-se sempre soluções que sejam de inte
resse nacional, que, aplicadas no Brasil, traduzam-se em bene
fícios para o País, para-·os consumidores e para os acionistas 
da Empresa. - -

Romper com a PETROBRÁS é não só inaceitável como 
criminoso, pois o úniCo a não se favorecer dessa· medida é 
o próprio povo brasileiro._ ---- --

Concluindo, gostaria de dizer que o segmento petróleo 
é um bem estratégico, e no caso do Brasil tem perfeítas condi-· 

ções de continuai alavancando seu desenvolvimento tecnoló
gico, -ihdustrial e social através do ad~q~ado_g~r~nciamento 
das atividades de sua estatal PETROBRAS. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE \Aur.eo Mello) -Concedo a pala
- vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
pretendemos, neste momento, fazer um pronunciamento so
bre política energética no Brasil e a necessidade _de uma estra
tégia de longo prazo relativamente ao suprimento de energia 
ao País, com base em mecanismos económico-financeiros au
to-sustentados, dentro da racionalidade de preços requerida, 
devidamente repassados à sociedade consumidora, observadas 
as disparidades sociais e regionais brasileiras. -

Em termos gerais, os segme"ntos mais-representatiVos da 
função energética são o elé_trico,_c_om sua produção de origem 
hidráulica e térmica convencional e nuclear, o do petróleo, 
o do gás natural, o de produção do álcool carburante, o do 
carvã_o mineral, e o da biomassa, com predominância da lenha 
e do carvão vegetal, além de outras fontes renováveis de ener-
gia. " 

Segundo o Balanço Energético Nacional de 1992, ano
base 1991, documento oficial de publicação de dados do setor 
energético, o setor de hidra e termoeletricidade respondeu, 
para esse ano, com 37% da oferta interna de energia. Já 
o setor de petróleo e seus derivados foi responsável peJa oferta 
interna de 30% da energia disponíve_l ao País. O gás natural 
partiCipou com aperias 2%, o áléool com 10%, o carvão mine
ral com 6% e a b.iomassa, incluindQ a lenha, com 15%~ _ 

Esse perfil de oferta interna de energia sofreu radical 
transformação, para melhor, em relação ao qu·e existia há 
coisa de pouco mais de uma década antes. Para se ter uma 
idéia objetiva do grande processo de racionalização do perfil 
energético empreendido pelo Brasil, desde o segundo choque 
de preços do petróleo, em 1979, vamos comparar os percen
tuais de oferta interna de energia desse_ ano com o de 1991, 
último disponível, em termos de dados. O setor de hidra 
e termoeletricidade respondia então, naquele 3;no, por 26% 
dessa oferta; o do petróleo e seus derivados, por 41%; o 
gás natural, por menos de 1%; o álcool, com 6%; o carvão 
mineral, _com 4% _e_ a biomassa, por cerca de 23%. 

·A melhoria do perfil de oferta interna teve ~inda outra 
variável totalmente favorável ao País, que foi o enorme esforço 
de aplica~ão de tecnologia e inv~stim5!ntos por parte Ç.a PE
TROBRAS e do Governo Federal no aumento da produção 
de petróleo nacional, que saiu qe 165 __ mtl _ _para 646 rp.il Qarris 
diários, praticamente quadruplicando a produção em doze 
anos. Com a política de melhoria do perlil de consumo de 
derivados de petróleo, encetada súnultaneamente pelo Gover
no, no mesmo período, aliada a uma racional política de preços 
dos combustíveis e da energia elétrka, entre 1979 e 1991, 
a dependência externa a importações desse. energético fóssil 
decresceu de 84% para 44%, caiJ.IdO a compra nacional de 
947._000 b?.rrís diários de ·petróleo e seus derivados para 
522.000 barris diários-- - -

. _ Esse :incrível esforço de redução económica e estratégica 
da dependência de petróleo deve ser melhor explicado, para 
se entender o que aconteceu nesse período, com tantos resul-
tados po"Sfdvos. _ 

A primeita medida, niuito conhecida, foi a da substituiçãO 
da gasolina, empregada largamente em automóveis de p~sseio _ 



Novembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 30. 10893 

e em alguns veículos de carga leve e média. A gasolina era, 
depois do óleo combustível, o derivado de petróleo com maior 
participação nO processo_ de refiri3ção e importação direta 
do País. Em 1979, o consUttiO- energético da gasolina foi de 
233 mil barris diáriOS, caindo, em 1991, para 177, cerca de 
24%. 

A queda do consumo da gasolina deveu~se, basicamente, 
a três fatores: uma realista política- de preços ao consumidor, 
favorecendo seu consumo racional, ao lado da geração de 
recursos para financiamento da produção defiCitária- coiiipa
rativamente à compra de gasolina importada - do álcool 
carburante; à mistura da gasolina com cerca de 22% de álcool 
anidro, substituindo _o_ chumbo tetraetila como antidetonante, 
inclusive com melhoras sensíveis da poluiçãO ambieil.t3.l nas 
grandes cidades; à substituição lenta e gradual de parte da 
frota de automóveis de passeio, assim como do contingente 
total de transportes de carga leve e média, por motores de 
consumo--de álcool hidratado. Em conseqüência, a partici
pação da gasolina na refínaç3o riacionãl de petróleo e -impor
tação direta em espécie, involuiu cte 21% ·para 19%. É sempre 
bom considerarmos que n consumo dos derivados de petróleo 
entre 1979 e 1991 pra"ticamente se manteve constante, cres
cendo apenas 0,7 por cento. 

Ao lado da redução desse derivado, atacou-se também 
o consumo industrial do óleo combustível por meio de trés 

· estratégias: a implantação- de política de aumento de preços 
favorecendo o consumo racional e a substituição desse deriva
do; um processo de grande àmbito visando à conservação 
económica p-rópriãmente -dita de óleo combustível nas indús
trias, inClusive coin Contingericiamento de quotaS de consumo; 
e programas de fjnanciamento de in-vestimentos em novas 
tecnologias __ e novos equipamentos alternativos de consumo 
de energéticos nacionais ___:__ sObretudo a energia elétrica e 
os produtos renováveis da biomassa -, em substituição ao 
óleo combustível usado nas indústrias, de longe o segmento 
mais demandador desse derivado. 

Em resposta a essas medidas, o cOnsumo dos diversos 
tipos de óleo combustível consumidos no País caiu- d~ 327 
mil para 179 mil barris diários, isto é, houve uma- redução 
de 45 %; enquanto_o PIB brasileiro, no mesmo período, cres
ceu cerca de 82%, passando de 222 bilhões de dólares e9._u"iva
lentes para 404 bilhões de dólares eqUíV3lentes. Em fUnÇão 
disso, a participação do óleo combustível no craqueamento 
de petróleo e importação direta caiu de 34 % para 19 %. 

Ao lado dessa política, duas resultantes negativas ocorre~ 
raro e ocorrem até hoje: o grande crescimento do consumo 
de óleo diesel, pois não houve aparecimento de nenhum suce
dâneo economicamente válido para ele, assim como o d_o gás 
liquefeito de petróleo. 

O consumo de óleo diesel agravou~se pelo fato de ele 
mesmo substituir a própria gasolina, noS chamados veículos 
de carga leve e carga média, tendo em vista a eficiência dos 
motores de combustão do ciclo Diesel ser maior do que os 
do ciclo Otto, além de serem mais potentes, no mesmo volume 
de espaço tornado. Por sua vez, a substituição do óleo combus
tível por energéticos alternativos da biomasSa, de maior volu
me em relação ao conteúdo energético, criou maior demanda 
de transporte, rodo, hidra e ferroviário, em -sua expresSiva 
maioria, consumidor de óleo diesel. A chamada dieselização 
das frotas de transportes coletivos urbanos e de boa parte 
dos trens de carga e de passageiro~ interestaduais também 
fbi fundamental para o incremento desse derivado. Por outro 
lado, dado o~ caráter econômico de transporte de carga e o 

fundamento social dos transportes urbanos e interurbanos, 
o GoVerno aceno-u· com uma pOlítica explícita de subsídio 
ao consumo de óleo diesel, política que permanece até os 
dias de hoje, sem ser possível delinear-se o seu fim, sem 
maiores perturbações na política antiinflacionária. 

As estratégias governamentais relac:ionad~s a,o diesel, 
contudo, não se apresentam hoje como um problema essen
cialmente crítico, como já o fOram no passado não remoto, 
por seu consumo orientar o perfil de craqueamenf:o do petró
leo e a importação direta. Esse perfil foi alterado por com
pleto, mediante razoável aparte de investimentos por parte 
da PETROBRÁS, além de compra de estoques líquidos em 
eventuais ofertas vantajosas no mercado mundial. O consumo 
nacional evoluiu de 297 mil para 441 mil barris--diários de 
óleo diesel, com incremento de cerca de 48% no período. 
A participação desse derivado passou de 27% para 38%, den
tro do balanço nacional de consumo de derivados de petróleo. 

Em termos atUã.is, o consi1mo de óleo diesel tem eVoluído 
constarlteinente, tendo em vista sei} preço contin~ar sendo 
subsidiitdO pOr outros dÚivadoS, sobretudo pela gasolina. O 
atual Governo Federal procura combater os excessos de distor
ções que têm aparecido, mormente limitando a fabdcação 
de veículos de carga leve, como caminhonetes para uso quase 
que exclusivo de passageiros, muito em voga, no momento, 

__ como automóvel de passeio utilizado pelas classes sociais mais 
bem contempladas financeiramente. 

No caso do gás liquefeito de petróleo, o GLP tem tido 
seu consumo também crescentemente registrado nas contas 
nacionais do balanço energético. Além de algum e~prego 
'em certos processos industriais so_fisticados, seU uso doméstico 
tem-se ampliado bastante, por haver preços subsidiados, _em 
-virtude de sua componente social na cocção de alimentos das 
fami1ias de todas as classes do_ País. A quase total ocorrência 
de fogões a gás, mesmo no meiO rural, é um-a vailáVCl_ que 
se acredita estrutural e irreversível no panorama energético 
nacional. _Seu consumo, no período considerado, subiu de 
80 mil para 159 mil barris diários, evoluindo sua participação 
de _5% para 10%, ou seja, o dobro, no perfil de consumo 
de derivados de petróleo. 

Em termos mais gerais, a política atual do Governo tem 
sido aquela de contemplar com aumentos reais e em maior 
freqüência os reajustes--dos derivados de Petróleo, a nível 
de consumidor final, mantendo-se a relativa paridade que, 
desde o advento da década passada, tem orientado a mudança 
e a atual manutenção do perfil energético desses derivados. 
Na_ verdade, o Governo prOcura manter razoável apÕrte de 
recursos financeiros operacionais à PETROBRÁS, possibi
litando sua capacitaçáo interna para-novàs-invei'sões na fildús
tria da exploração do petróleo nacional. A arrecadação global 
positiva dessa estatal de capital aberto propicia a aplicação 
de medidas de subsídios internos aos combustíveis líquidos 
como o álcool carburante - o maiS bem-sucedido substituto 
da gasolina, em todo o mundo-, por opção de política econó
mica e estratégia de redução de vulnerabilidade externa do 
País; e como o-·õJeo diesel e o OLP, por escolha inelutável 
destinada a cobrir os dispêndios energéticos em usos sociais 
e politicamente importantes. 

- Para se ter uma idéia do nível de subsídio ainda necessário 
que se dá ao álcool carburante, calcula-se que o custo de 
produção atual da quantidade de álcool equivalente a um 
barril de gasolina, seja de 42 a 45 dólares, enquanto o da 
gasolina seja de 32 a 35 dólares. Esse custo tem decrescido 
velozmente, por causa do desenvolvimento tecnológico, com 
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aumento da eficiência energéfica e econóniica, tãrito- a nível 
industrial, nas destilarias, quanto a nível agrícola, na colheita 
da cana-de-açúcar. O custo de produção de um barril equiva
lente de gasolina era, em 1976, de cerca de 70 dólares, o 
que demonstra essa incrível eficientízaçãO do_ setor produtor 
de álcool carburante! A utilização ma-ssiva do bagaço de cana 
no_s queimadores dos process-os industriais, transcendendo à 
utilização meramente em caldeiras das destilarias, tem contri
buído significativaménte para eSSe aumento do rendimento 
energético e económico. - ~ - - - --

Finalmente, em termos de combustíveis, -vale a pena regis
trarmos o -decréscimo absoluto e·,._ mais ai rida, o relativo~ do 
consumo de lenha, no período estudado. Em 1979, a queima 
de lenha foi da ordem de 23 milhões de toneladas equivalentes 
de petróleo, ou seja, cerca de 446 mil barris diários equiVa
lentes de petróleo. Em 1991, o consumo caiu para 15 milhões 
de toneladas equivalentes, ou 302 mil barris diáriOs eqtiiVa-
lentes de petróleo, com uma redução de 33%. Por outro lado, 
a participação relativa da lenha no consumo glob~l de ~odos 
os energéticos involuiu de 18%- para 9%, isto é; cafu 50%._ 

No que se refere à energia elétric:a, a políticà energét!ca 
nacional a contempla de maneira expressiva, tendo em vista 
sua profunda penetração e extensa aplicação em qualquer 
economia moderna. O consumo de eletricídade em 1979 cor
respondia a 636 mil barris equivalentes diários de petróleo, 
tendo evoluído para 1,3 milhões de barris equivalentes diários, 
passando de uma participação global de 26% para 37%, con
forme já citildo no início deste pronunciamento.-

0 aumento da oferta de eletricidade é alguma coisa de 
fenomenal como demonstrativo da pujança brasileira. Acres
ça-se a isso o fato de que mais de 95_% dessa energia teve 
origem em aproveitamentos hidrelétricos, portanto renovável 
e praticamente nacional, à exceção de pecjuenos intercâmbios 
da fronteira terrestre e de parte da eletricidade oriunda de 
Itaipu, oficialmente consignada como de origem extern-~. 

A história recente da política tarifá'da de energia elétrica 
tem muito a ver com o grande crescimentO_ de consumo,_ (:!ID 
virtude do sistemático subsídio imposto a esse tipo de energia, 
desde 1979, por meio de contenção de níveis tarifários adequa
dos, ·condizentes com·a legislação setoriaL Desde 1981, o setor 
elétrico contribui de diversas formas para a economia de divi
sas relacionada à importação de peti-óleo. 

A mais importante modalidade de tarifa especial foi a 
Energia Garantida por Tempo Determinado --EGTD, que, 
por mais de três anos, do início a até quase o meio da décad_a 
passada, contemplou com tarifas bem mais baratas consumi
dores industriais que substituíssem consumpções à base de 
derivados de petróleo por eletricidade, de uso firme, durante 
o período de validade dos contratos especiais de fornecimento_. 
A economia variav-ã segürtdo a carga substituída e o tempo 
de benefício envolvido, sendo bastante compcnsado~a. pois 
foram aprovados pelo Departamento Nacional de Aguas e 
Energia Elétrica --DNAEE, órgão ~ncarre_gado de cop.c~der 
os benefícios tarifários na área de energia elétrica, milhares 
de contratos celebrados entre concessionárias de serviços-pú
blicos _de eletricidade e consumidores finais. 

Uma outra tarifa, a Energia Sazonal não Garantida -
ESNG, também beneficiou muitoS~cortsumidores dos chama
dos sistemas interligados, que cobrem o Sul, o Sudeste, parte 
do Centro-Oeste e todo o Nordeste. Essa energia era vendida 
dependendo do estoqu-e- de água excedente, não turbinável, 
nos reservatórios dessas regiões, normalm~nte ofertada du:-_ 
~ante a estação chuvosa, também para substituição de deriva-

dos de petróleo. Por ser sazonal e a título precário. seu preço 
era baixíssimo e girava em tonlo de dez a quinze por cento 
do preço _da eletricidade índustrial normaL 

A ênfase para o consumo de eletricidade ainda persiste, 
de forma indireta, no País, muito embora tais tarifas para 
substituição não sejam mais oferecidas, salvo a chamada ener
gia secundária excedente, a preços mais em conta~ No entanto, 
os níveis tarifários irreaiS pradcados pelo Governo Federal, 
ao longo do perío_do _analisado ~-do an_o final da década 
de setenta, durante toda a de_ oitenta e ness_es primeiros anos 
da década de noventa-, sem nenhuma reversão em exercício 
algum, têm induzido. a um consumo, se não alternativo a 
outras formas mais caras de energia, pelo menos perdulário. 
Por sinal, não tem hav~do falta de eletricidade no País, graças 
à oferta do parque de -hidrelétricas instaladas, com as suces
sivas entradas_em oper~ç<!p das máquinas de Itaipu; à grande 
precipitação pluvial com que o País tem sido contemplado, 

_de 1987 para cá (nesse ano, houve pequeno contingenciamento 
de eletricidade _em seu início, no Sul, e outro maior, no Nor
de?te, com maior Quração); ao fato da implantação do pro
cesso recessivo, quase crónico, que aináa perdura. 

Sobre o assunto, o Banco Mundial realizou estudo, não 
muito recente, iniciado em 1989 - cujo esboço preliminar 
e versão definitiva foram editados, sob a classificação de confi
dencial, em dezembro de 1991 e fevereiro de 1992 ! respecti
vamente intitulado Brazil: Energy Pricing and Investment Stu
dy. Suas premissas e conclusões, no entanto, -sofreram análise 
das áreas competentes do Governo Federal, tendo recebido 
diversas e cánstrutivas críticas e correções. 

O estudo, em termos amplC?S, siFltetiza a problemática 
-energéti6i-em úês grarictes segmentos: a eficiência econômica 
de alocação de recursos; as questõe_s financeira e fiscal; e 
a distribuição de renda. O BIRD está preocupado com o 
grande-montante de subsídios dados, de forma geral e_ perma
nente, aos diversos energ-éticOs, que asSim provoc:aril a evasãO 
de receita e incapacidade de praticar uma política auto-sus
tentada de inversões necessárias ao aumento da oferta dos 
energéticos. Há, inclusive, a perda conjunta de capacidade 
dq próprio Estado de poder entrar na base de investimentos 
em indústria de capital intensivo e de longa maturação, como 
os_ típicos empreendimentos do setor energético~- O Banco 
vai além, recomendando que haja desuniformização dos pre
ços desses insumos, retirando mormente os subsídios regio
nais, nitidamente em contrariedade à política governamental 
dos últimos tempos. 

Obviamente, o Banco Mundial está preocupado com dois 
fatores primordiais para sua ação de ba_nc9 de desenvolvi
mento internacional: a manutenção da capacidade dos agentes 
setoriais de honr_ar se_us fiº'~~ciamentos externos, nos quais 
ele participa; e a redução do que ele poderia chamar. embora 
não o faça explicitamente no estudo, de dumping, mediante 
sistemática baixa artificial de custOs de insumos básicos à iO
dústria nacional, normalmente com ónus para as agências esta
tais, federais c estaduais, brasileiras.-

Sr. Presidente~ isento de qualciuú viés, nós pretendemos 
apenas defender os interesses do País, requerendo a manu
tenção da atual política re~lista d~ preços dos ínsumos energé
ticos, fruto da implementação atual do Governo do Presidente 
Itamar Ftanco. No caso da energia elétrica; a política está 
traçada, segundo a concepção delineada pela Lei n~ 8.631, 
de 4 de março de_1993, de iniciativa do Executivo, que dese
qualiza as tarifas dos serviços públicos de energia elétrica 
em todo o País, além de não impoi' nenhum limite de rem une-
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ração aos investimentos feitos pdo:s concessionários âentro 
de uma concepção justa de reencajxan:tento des~es agente_s, 
para fazer frente à futura retomada do crescimento económico 
nacionaL 

Segundo acordo feito entre Governo e-concessionários. 
haverá aumentos reais_ de oito po-r cento ao mês, errl. seis 
parcelas mensais, estando a quarta sendo implantada nestes 
dias de agosto._ Por outro lado, a lei autoriza a compcilsação 
das insuficiências tarifárias registfad.as IlaS -eXtintas Contas de 
Resultados a Compensar- CRC, num total estimado de 
25,6 bilhões de dólares equivalentes, mediante créditos que 
os concessiOnários- tenham perante a: Uilião. -Grosso -modo 
falando, ess·a é a conta atl.r.'alizada das transferências, por meio 
dos subsídios tarifários efctivados_de há muito, dos concessio
nários para os grupos econômicos prívados, sobretudo os in
dustriais: Permite farnbérn ã lei q_u~_ os ··au·mentos reais de 
tarifas possam ser miiliSttãdos de forma a manter os subsídios 
sociais, ainda necessál-ios, aOs consumidores de baixã renda, 
além de tornar mais transparentes os custos e a respectiva 
efiCiência de Cada co~ccssioná~ia, e <?S repassesooperacionais 
intcr-regionais. _ 

Finalizando, Sr. Presidente, acreditamOS qui um·ã-i)ÕIÍtica 
realista de tarifas de eletriciâãde, além dos benefícios de caixa 
salientados, prOpiciará a obtenção -de seu corisuffio mais ra.cio
nal, reduzindo as possibilidades de eventual racionamento, 
com a iminente retomada çio crescimento eC-oriôril.TCo, Segundo 
cálculos da ELETROBRAS, o País poderá economizar o·equi
valente a 50 bilhões de dólafeS, até o ano 2015, somente 
com medidas e inversões firmes na conservação ccon"õ:fulca 
de energia elétrica; Esperarriosque,·em- decorrência de todos 
esses fatos, não se faça presente nenhum momento de raciona
mento, ou contingenciamento que seja, do consumo de eletri
cidade. Sempre é bom re·petir a Velha verdade: energia cara 
é a q1;1e não existe. 

E o qUe tínhamos para dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESID-ENTE (Aureo-MeUo) .::._Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente,_ Sr•s e Srs. Senadores, 
tenho pautado, o que faço com muita firmeza, minha atuação 
política, que não é nova, embora _e_steja cumprindo meu pri
meiro mandato nesta Casa, em todoS os escalõCs e momentos, 
pelo espírito de conciliação. Sou, pórtanto, um conciliador 
convicto de que este é o melhor caminho, esta é a posição 
mais capaz de nos levar a finais feliZes. O radicalismo, seja 
ele de que tendência for, raramente nos dá a condição de 
resolver os grandes e pequenos problemas de forma justa, 
correta e nada apaixonada. Um radical nem sempre tem condi-
ções de decidir com justiça. -

Estas minhas considerações são feitas a propósito do que 
vem ocorrendo, infelizmente, com o ilustre Senador José Sar
ney, integrante da bancada de meu Esta4o, o Amapá, um 
ex-Presidente da República, conciliador como eu, um demo
crata de idéias amplas e de um uriiversalisrno a toda prova. 
Ele, repentinamente, passou-à luz dos refie tores de urna forma 
quase cruel, vítima dos ataques sistemáticos que lhe estão 
sendo feitos por Políticos como nós, mas radicais, acím:i-de 
todas as coisas. 

Estou, neste momento, apresentando ao meu companhei~ 
roda bancada amapacnse, Senador José Sarney, toda a minha 
s9lidariedade e total revolta contra aquilo que alguns políticos 

dO PbT e-do PT v~m fazendo contra o ex-Presidente da Repú
blica. 

Integrantes da CPI do Orçamento, oportuna, correta, 
que promet~ com _seus resultados possibilitar o in~cio d~ um 
·grande processo de depuração do Congresso NaciOnal, tem 
se utilizado de seus trabalhos para enveredarem pelo caminho 
da polítiCa partidár~ia, corii sentído elcitoreiro, nitidamente 

·eleit6reiro, tendo o Seflador José Sarney conio" seu principal 
_alVO.:.btirar por nada, sem nenh_uma_razão. 

Três meinbros da CPI liderados pelo Deputado Luiz Salo
mão estiveram semana passada em São Luís,_realizando uma 
diligência normal, em busca de respostas para perguntas surgi
das durante as inVestigações, mas decidiram à r_evelia dos 
dirigentes da Comissão, investír, furíosamente, contra a Fun
dação da- Memória_Republicana. que fica no secular Convento 
das Mercês, mantida, naquela cidade, pelo Senador José Sar
ney, uma idéia excelente, cujo grande objctivo é o de preservar 
a memória de seu governo. Isso, sem a menor sombra de 
dúvida,_ deveria despertar elogios, pois a fundação, além de 
reunir um inestimáVefã.Cervo a ela doado, pelo ex-Presidente 
da República, pre·sta à ç~munidadc um excelente servjço _so
cial.. Ali se ministram vários cursps, de grande utilidade práti
ca, para abandonados e esquecidos menores d~ rua. 

Essa inexplicável investida contra um homem- honrado 
nasceu, apenas, em razão da excelente posição que ele detém 
-nas pesquisas de opinião pública que se vem desenvolvendo 
em todo o_ Brasil, com vistas às próximas eleições_ Sua posição, 
de grande destaque, incluindo-se entre aqueles que a popu
lação estaria disposta a votar para a Presidência da República, 
fez com que o Deputado Luiz Salomão~ líder do PDT na 
Câmara Federal, extrapolasse _sua área de ação e passasse 
a investir contra a já bastante respeitada instituição. 

A investidaparlamentar, indesculpável, foí de tal ordem 
que os-açod3.dos representantes da CPI chegaram. inclusive, 
a tentar requisitar n·a Base Aérea de São Luís um avião militar 
para sobrevoar a Ilha de Curupu, uma propriedade privada 

_9-a _famnia Sa~ney, em busca de informações que o pudessem 
comprometer. 

O Sehado:f JOséS;uney, ao criar_ a Fundação da Memória 
Republicana, revelando a sua int~nção de fazer dela uma 
instituição séria e essencialmente res-peitável, doou sua bibli()_ 
teca, objetos·_·(J.rtí~ticos_ e literáriOs, garantindo -a formação 
de um acervo que se caracteriza pela riqueza e pela atualidade. 
A entidade é mantida com recursos ali colocados pelo Senador 
José Sarney e pelas doações de seus muitós amigoS. O EstadO 
do Maranhão, que cedeu o imóvel, através de um documento 
legal que garante a sua devolução ao património público, 
quando ele assim o desejar, participa com pequenas despesas 
nas quais se inclui, quando alguém utiliza as instalações para 
eventos, quase sempre culturais, paga as contas de luz e água. 
O restante, todos sabem, fica por conta dos dirigentes da 
fundação. 

Exemplo como esse dado pelo ex~Presidente José Sarney 
deveriam ser seguidos, não criticados por parlamentares que 
se utilizaram dos meios postos à sua disposição para investigar 
irregularidades de_ interesse da CPI do Orçamento, pois pou
cos deles se registram entre nós. 

Negar a grande penetração popular do nome do Senador 
José Sarney como um candidato potencial à Presidência da 
República é querer tapar o sol com a peneira. O homem 

· do povo, de todo o Brasil, ainda se lembra, com saudade, 
a tranqüilidade vi"vida pela Nação durante o seu governo que 
se caracterizou, sobretudo_, pelo espírito de conciliação e pela_ 
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sua nítida tendência de atuar sempre na área do social. Tudo 
pelo social tornou-se um lema não esquecido pela população 
do País. 

A surpreendente investida do PDT, feita qúase sorrateira
mente, sem nenhuma ética, tem uma explicação_clara, embora 
muito deselegante. Enquanto o Senador José Samey, graças 
ao seu passado il,ibado, galga preciosos pontos percentuais, 
muito importantes nas pesquisas prévias, o Si'. Leonel Brizola, 
Governador do Rio- de Janeiro, e líder do Deputado Luiz 
Salomão, vêm despencando sensivelmente. Isso fez com que 
se passasse a perseguir, a qualquer preço, tudo que possa 
estar relacionado à vida política do ex-Presidente da Repú
blica. 

Não tem o Senador José Samey culpa pelo desgaste políw 
tico sofrido pelo Sr. Leonel Brizola em razão de sua apagada 
atuação à frente do GOverno carioca·: Ele não tem culpa se 
a violência impera no Rio de Janeiro, se os arrastões se suce
dem e se a intranqüilidadc passou a ser uma constante na 
vida da gt!nte carioca. Por isso, e ·exatamente por isso, o 
Sr. Leonel Brizola vem caindo nas pesquisas, intranc:jüilizando 
os seus partidários que, fazendo com que eles esqueçam a 
ética, a política sadia, e partam para ação deselegante e radical 
que só merece a condenação geral. 

A campanha que alguns parlamentares ligados ao PDT 
e PT desenvolvem contra o Senador José Sarney é tão sem 
sentido que obriga aos políticos de bem, aqueles que mesmo 
considerando possíveis divergências partidárias, colocam o 
respeito ao adversário acima de tudo, a se manifestar contra 
o que se vem fazendo. Eu, por exemplo, embora da mesma 
bancada estadual do Senador José Sarney, estou em· P3i'tído 
diferente_ mas isso nãO me impede de lembrar, neste momento, 
que uma Nação-que trata as grandes iniCiativas políticas de 
seus maiores, da forma com que tem feitO com o Senador 
José Sarney, não tem o direito de aspirar dias melhores. 

Quefo deixar regiStrado nos Anais- desta Casa, a ffiiriha 
total solidariedade ao Senador José Sariley pelas muitas injus
tiças que se está Cometendo, nestes dias, contra ele e contra 
a Deputada Roseane Sarney, cuja candidatura ao Governo 
do MaranhãO caminha a passos largos e não deiXa dúvidas 
de seu êxito. Ela, as pesquisas têm mostrado isso, deverá 
ser o próximo Governador do seu Estado, para desesperos 
dos adversáriOs de seu pai e seu Líder. 

Muito obrig~do, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

. Albano Franco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Aureo Mello 
Carlos De'Carli _ Dirceu Carneiro _ Eduardo Suplicy _ 

rancisco Rollemberg _ Guilherme Palmeira _ flumberto Lucena 
Hydekel Freitas_ João Calmon _João França_ Jonas Pinheiro 
Josaphat Maiinho _Júlio Campos_ Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Na presente ses· 
s_ão terminou o prazo para apresentação de emendas aos se
guintes Projetas de Resolução: 

- n9 123, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que disciplina apresentação de declaração de bens e valores 
e.dá outras providências; 

- n9 1:::4, também de autoria do Senador Pedro Simon, 
que dispõe sobre a apresentação e atualiza_ç_ão da declaração 
de bens e valores dos servidores do Senado Federal. 

Os proje-tos não receberãm emendas e serãO despachados 
às Comissões de Constituição; Justiça e-Cidadania e Díretora. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h15min.) 

222• SESSÃO;REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 
1993 

(Publicada no DCN- Seção II- de 28 de outubro de 1993) 

Retificação 

Exclua-se, por excesso, as·m-atérias constantes da página 
9960 e o texto da redação final do Projeto de Resolução n' 
77, de 1993, constante da página 9961. 

223• SESSÁO, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 
1993 

(Publicada no DCN- Seção II- de 28 de outubro de 1993) 

Retificação 

Na página 9967, 1~ coluna, na numeração do Requeri
mento n9 733, de 1993, iteni único da Ordem do Dia, 

Onde se lê: 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 733, de 

1993 ... 
--Leia-se: 
Votação, em turno ú-nico, do Requerimento nÇI TI3, de 

1993. 


