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1-ATADA86"SESSÃO,EM 19DEJULHO DE 1994 
1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
- N" 261, de 1994 (n° 545194, na origem), de 13 do corren

te, referente ao_ Projeto de Lei da Câmara D0 56, de 1993 (n° 
484/91. na Casa -de origem), que concede o título de "Patrono da 
Ecologia do Brasil" ao cientista e pesquisador Augusto Ruschi. 
sancionado e transformado na Lei n° 8.917, de 13 de julho de 
1994. 

- N" 262, de 1994 (n• 551194, na origem), de 15 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 97, de 1993 (n° 
1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do 
sistema de antenas por titulares de licença de Estação de Radioco
municações, e dá outras providências, sancionado e transfonnadq 
na Lei n• 8.919, de 15 de julho de 1994. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prêvia 
aquiescência. 

- N° 263, de 1994 (n• 55.0194, na origem), de 15 do corren
te, submetendo à apreciação do Senado o nome do Senhor Ítalo 
Zappa. Ministro de Primeira Qasse da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
SOcialista do Vietnam, 

- N" 264, de 1994 (n• 552/94, na origem), de 15 do corren
te, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
João Augusto de Médicis, Ministro de Primeir3: Oasse da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixa~ 
dor do_ Brasil junto à República Popular da China, exercer a fun~ 
ção de Embaixador do Brasil junto à Mongólia. 

1.2.2 -Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Projeto de Lei da Câmara n• 22; de 1994 (n° 467-C, de 

1991, na origem), que ''Revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho". 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazo para apresentação de emendas ao Pro~ 

jeto de Lei da Câmara n• 22, de 1994 (n° 467-C, de 1991, na ori
gem),lido anteriormente .. 

1.2.4 - Leitura de ProjCto 
Projeto de Lei do Senado n° 4_8, de 1994, de aut()I'Í.a do Se

nador Valmir Campelo, que altera o parágrafo único-do artigO 1° 
da Lein• 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

1.2.5 - Requerimentos 
. - N" 554, de 1994, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 

solicitando a transcrição no Diário do Congresso NaciOnal, para 
que conste dos Anais, do artigo publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 12 de julho de 1994, caderno 5, pág. 5-3 sob o tí
tulo "Itamar cresce muito como Presidente", de autoria do articu
lista Arnaldo Jabor. 

- N° 555, de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
solicitando lice~ça pru_:a tratar de interesses pa,rticulares, pelo prazo 
de sessenta dias, a contar do fim do presente mês de julho. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

- N" 5561566, de 1994, de autoria do Senador Divaldo Su
rnagy, solicitando que seja considerada como licença_auiorizada o 
período de 21 a 31 de julho, para breve viagem ao exterior, a frm 
de cumprir agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvi~ 
mento e ao Banco Mundial. Votação adiada por falta de quorum. 

L2.6 -Comunicações da ~esidência 
Recebimento do Oficio n° S/58, de 1994 (n° 2.519/94, na 

origem), do Banco Central do Brasil, solicitando. nos termos da 
Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorização para 
que o Governo do Estado de São Paulo possa emitir Letras Finan~ 
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos 
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível 
no 2° semestre de 1994. 

Recebimento do Oficio n• S/59, de 1994 (n• 2.520194, na 
origem), do BaD.co Central do Brasil. Solicitando, autorização para 
que a Companhia Energética de Pernambuco possa contratar ope
ração de crédito externo junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau 
- KFW, no valor de nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, 
quatrocentos e noventa e cinco reais, equivalentes a quinze mi
lhões de marcos alemães, em 1 o de julho de 1994, sendo quatorze 
milhões e cem mil marcos alemães a título de empréstimo, e nove
centos mil marcos alemães a título de contribuição fmanceira, cu
jos recursos serão destinado& ao Piograma de Expansão do Siste
ma Elético de Transmissão e Eletrificação do Estado de Pemam~ 
buco. 



4032 Quarta-feim 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1994 

EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA_ _ 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSfO COU!1NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Recebimento do Ofício n° S/60.-de 1994 (n° 2.518!94, na 
origem), solicitando autorização para qtie o-doVeino do Estado de 
Pernambuco possa contratar operação de crédito externo junto ao 
Kreditanstalt Für Wiederaufbau- KFW. no valor de nove milh~$. 
trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco 
reais, equivalentes a quinze milhões de marcos alemães, em 1 o de 
julho de 1994. sendo treze milhões de marcos alemães, a *ulo de 
empréstimo, e dois milhões de marcOS aJ.eniãiS. D.ão ainOrtiZâvel. a 
título de contribuição fmanceira;- cujOs recursos' serão destinados 
ao Programa de Melhoramento do Saneamento BásiCo no Estado 
de Pernambuco. r 

Recebimento do Ofício n" S/61. de 1994,~ do Estado de Mi
nas Geiais, -solicitando a retificação da Resolução n° 44, de 1994, 
do Senado Federal. 

Recebimento do Ofício ri0 2.486, de 1994, do Banco Central 
do Brasil, encaminhando, ao Senado Federal, a relação das opera
ções de ARO analisadas no mês de junho de 1994. 

Recebimento do OfíciO nco 331, de 1994, do GOverno doEs
tado do Rio Grande do Sul, relativo ao empréstimo solicitado jun
to ao BID- Projeto Rio-Guaíba.. 

Aprovação. pela Comissão DiréiO:fã..-em-Si.urreunião do dia_ 
7 do corrente, dos Requerimentos de InformaçõeS n°s 162, 347, 
348. 351. 413. 458. 462, 467, 473 e 492, de 1994, dos Senadores 
Pedro Simori, Ednardo Suplicy. Gerson Camata, Gilberto Miranda, 
João Rocha, Marco Maciel e Mauro- Benevides, aos Ministros 
mencionados. 

Recebimento do OfiCiá ri0 441, de 1994, do Ministro de Es
tado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordena
ção da Presidência da República, Beni V eras, participando ao Se
nado da rewlião multilateral de renegociação da dívida da Repú
blica Popular do Congo, realizada no Clube de Paris, a 30 de ju
nho último, e encamínhando cópia da correspondência enviada 
pelo Chefe da Delegação Brasileira ao Presidente do Clube da De
legação Brasileira ao Presidente do Clube de Paris, na qual assina
la a necessidade de autorização desta Câmara Alta para a assinatu
ra do respectivo acordo bilateral. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 551, de 12julho de 1994. que dispõe sobre a criação 
dos cargos em comissão que menciona;- designação da Cci:ilissão 
:Mista e estabelecimento de calendário para framitação clã matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República. da Medida 
Provisória n° 552, de 12julho de 1994, que dispõe sobre alteração 
na Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá outras providên
cias; designação da Comissão !vfista e estabelecimento de calendá-
nOpara tramitação da matéria~ --

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade.da M~sa do SenadQ Federal_ 

ASSINATURAS 
Semestral -------- R$ 23.53 

Tiragem: 800 exemplares 

Prpvi~Qria 1).0 -~53~ .de 12 jUlho de 1994, que dispõe sobre imple
mentação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa Econô
mica- CADE, criada pela Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e 
.dã ou_tras providências; designação da Comissão Ivfista e estabele
cimento de calendário para tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
ProViSória no 554, de 13 de julho de 1994, gue dispõe sobre os 
quadros de cargos do grupo~Direção e ASse~ssõfáinerito Süf,eriores 
- DAS da Advocaci~-Geral da Uniãq;' designação da Comissão 
lVfista e estabelecimeD.tO-de cãJendárlq para tramitaÇão da Matéria. 

Eóição. pelo Senhor Presidente da República. da Medida 
Provisória n°_5~?. de 13 de_julh9 de !99_4, que autoriza a utilização 
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em favor clã 
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS.; de
signação da Comissão Ivfista e estabelecimento de calendário para 
tramitação da matéria. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES. como Líder- Regozijo 

pelo êxito da Seleção Brasileira de Futebol na Copa MWldial de 
1994. ~ 

O SR. PRESIDENTE - _Associindo-se às- JiOID.eriiigens 
prestadas. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Congratulando,se com 
a Seleção Brasileira de Futebol pela conquista do tetracampeonato 
mundial. 

SENADOR EDUARDO SUPL/CY ~ Homenagem póstuma 
ao jornalista José Afçry.so Maria de _Sol,!sa. Considerações a respei
tõ-dO ateD.t:adó a bomba que destruiu o edifício" sede da AsSoCiação 
Mutual Israelita Argentina (A:iilia) e- eSc-ritórios da Delegação de 
AssocíaÇôes Israelitas Argentinas (Daia:). Saudações à Seleção 
Brasileira de Futebol. . _ ~ _ _ _ -

SENADOR ODACIR SOARES. como Líder- lsonomia sa
larial entre os funciõriários dos 3 Poderes pretendida pelo Presi-
deriie _Itâmar Franco. · · · 

SENADOR JOSÉ PAULO BISO L, como Líder - Síntese e 
esclarecimentos sobre as acusações a S. Exa. veíCi.Jladas pel·a Im
prensa. 

1.2.9 - Comunicações da Presidência 
-Requerimentos n°s 546 a 550, de 1994, dos Senadores Lu

cídio· POitella, Hydekel Freitas, José Eduardo, Moisés Abrão e 
Onofre Quinan,lidos em sessão ru:iteíior. Aprovados. 

-Requerimentos D0 S 555 e 556/566, de 1994, lidos no Ex-
pediente da presente sessão. Aprovados~ 

1.2.10- Requerimento 
- N" 567, de 1994, de autoria do Senador -Jonas Pinheiro, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se-
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nado n° 169. de 1991, que "passa ao domínio do Estado do Amapá 
as terras pertencentes a União, e dã outras providências 11

, cujo pra
zo na Conili:são de Assuntos Econôrnicos acha-se esgotado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Substitutivo da Câmara P ... ProjCto de Lei do Senado n° 

156, de 1993, que renõva o prazo de que trata o parágrafo 6° do ar
tigo 2° do Decreto-Lei n° 2.452, de 29 de julho de 198.8, introduzi
do pela Lei n° 8.396, de 2 de janeir~_ de 1992, pa,r:a a ~stalação de 
Zonas_de Processamento de Exportações já eXistentes. Aprovado, 
nos termos do_ Requerimento D0 569/94. À Comissão Diretora para 
redação fma!. 

Redaç_ão fmal do Projeto de Lei do Senado n° 156/93. 
Aprovada. A sanção~--

- Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1993 (n° ~0/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Independente Ltda para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em frcqüência modulada na cidade~de Lajeado, Esta
do do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto LegislativO no 45, d~~-1993 (n° _25~/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Capinzai Ltda. para explorar serviço dera
diodifusão sonora cm onda média na cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada pOr falia de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo D 0 46, de 1993 (n° 248193. 
na Câmara dos Deputados), que aprOva o ato qUe renova a permis
são outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço _de 

· · · radiodifusão sonora em frcqüência modulada na·ddade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pctin.is
~B:o da Rádio Jomal do Brasil Ltda., para explorar serviço de ra~ 

iodifusão sonora em frcqüência mOdulada na cidade do Rio de 
.meiro, Estado do Rio_ de Janeiro. Votação adiada por falta de 

quorum. _ _ _ _ _ _ _ ---. _ _ __ 
-Projeta _de Decreto Legislativo n° 49,' ~ f993 (fio 27_3/,fJJ. 

na Cãm ... Jos Deputados ), que aprova o ato que renova a per
missão da Rádio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada na cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do SuL Votação adiada por falta de quorUm. 

-Projeto de Decreto Ugislativo n° 52, de _1993 (n°246/93, 
na Câiiillra dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são ollfórgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora cm onda m&l.ia na cidade_ de __ Santa Helena, 
Estado do Paraná. Votação adiada por falta de_ quorum. 

-ProjetO de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (J?-0 267/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço de radiodiftii;:âo sonora em ondã mêdúl na cidade de Floria-. 
no, Estado do PiaUí. VotaçãO adiada por f<t!ià de quoiurit: 

-Projeto de Decreto Legislativo no 7, de 1994 (n° 308/93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que ienova a outor
ga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora cril onda média na cidade de Timbó, Esta
do de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

- Proj:.to de Decreto Legislativo no 9; de 1994 (n° 301/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova ó ato que renova a conces
são outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., p~a explorar serviço 
de radiodifusão de soils e 1iriagens_(tdevisão) na ddade_de Santa_
rém, Estado do Pará. Votação adiada ·p0r falta de quOrUM. · 

-Projeto de Decreto Legislativo.n° 10, de 1994 (n° 297/93, 
na Câmara dos DepUtãdOs), que ·aProva O ato que outorga permis
são à Fundação Pe_. Urbano Thiesen para executar serviço de ra
diodifusãô sonOra em freqUência moduladà, com f'ms Cxclusiva-

mente _educativos. na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Grande do Sul Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 11. de 1994 (n° 265/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à SA. Rádio Verdes _Mares, para explorar serviço 
de radiodifusão s_op.ora em freqüência modulada na cidade de For
taleza, Estado do Ceará.. "Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto _de Dec_reto Legislativo n° I~. de 1994 (n~_319/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência n;mduladana cidade de Soroca
ba. Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252!93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a con~ 
cessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sOnora em onda média na cidade de Araguaína, Esta
do do Toçantins. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 19, de 1994 (n° 25<1/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a c·onces~ 
são outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço-dera· 
diodifusão de sons e imagens (televisão)_ na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo D0 24, de 1994 (n° 328/93. 
na Câmara dos_Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Flmdação d.ç Ensino_ Superior do Vale do Sapucaí para exe
cutar _serviço de rªdiodifusão _sonora em_ freqüência modulada, 
com fms exclusiVamente educativos, _na cidade de Pouso Alegre. 
Estado de Minas Gerais. VotaçãO âdiada Por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/ A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retº'ado da pauta nos ter-
mOs do- 8.rt. 175, "e'"1 do Regimento Interno. . . ..·-

,.-Projeto de Decreto-Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são_ qutorgada à Rádio _Mqnt:ª-Dbês ~e Bo~lbos Ltda. para explorar 
serViço de -radiÕdifusão sonora em o.D.da média na cidade de Bote
lhos. ~stado de Minas Gerais, Ret_irado da pauta nos termos do 
arL 175, "e"doRe~entointemo. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248/9l,.na 
Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral. dispondo sobre serviços notariais e de regisi:.ro,_VotaçãO adia
da nos termos do art. 375, VllL do Regimento :4J.temq. 

-Projeto de Lei da câmara_ no 112, de 1994, que institui a 
Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. RCtirado da 
pauta nos termos do art. 175. "e", do Regimento Interno. 

. -Projeto da Lei do Senado n° 27. de 1991-Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o pa
rágrafo 3° do art. 192 da Constituição Fedei-ai, que dispõe sobre a 
cobrança de juros reais máximos, e dá outras providências. Vota
ção adiada nos termos do art. 375, Vlli, do Regimento Interno. 

1.3.1-_D_iscursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- "criticas à criação e 

destinação dos recursos arrecadados pelo Fundo Social de Emer
gência. · 

1.3.2 - ComunicaçãO da PreSldencia 
, .. -.Correspondências enviadas pelo Sr. Presidente do Senado 

Federal, Se11ador Humberto Lucena, aos Senho:r:es Carlos Alberto 
Parreira e Ricardo Terra Teixeira, Técnico da Seleção Brasileira de 
Futebol e Presidente da Confederação Brasileira de Futebol res
pec~vameJ_:l.~~. paraben~do-os pela conquista do Tetracampeo
nato Mundial. 
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1.3.3 -Discursos após a Ordem do Dia (continuação) 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Esclareciruentos so

bre a recente condecoração, com a Ordem do Mérito Desportivo. 
das jogadoras da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. -

SENADOR GILBERTO MIRANDA - 1\.pontando os desa
cerl()s da gestão do Presidente Itamar Franco. Defesa da autono~ 
mia do Banco Central do Brasil. Comentários sobre as denúncias 
envolvendo o Senador José P;,1.ulo B_i$_g}._ Çongnitulações à Seleção 
Brasileira. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Importância de con
clusão da rodovia que liga o Brasil ao Oceano PacíficO para o de-
senvolvimento da região Norte. -- - - -

1.3A -Comunicação da Presidência 
-Convocação -cre sesSão"-eXt.rãbrdináriã -a: re:alizai-Se,-hoje, 

às 18 horas e 51 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
1.4 -ENCERRAMENTO 
2 -ATA DA87"SESSÃO, EM 19 DE JULHO DE 1994 
2.1-ABERTURA 
22 -EXPEDIENTE 
2.2.1- Comunicação 
De autoria- do Senador Dtvaldo __ Suruagy, de ausência do 

Pais, no perlodo de 21 a 31 de julho. À publicação. . 
2.2.2 .::. Requerimentos 
~ 570/94, de urgência para a Mensagem D0 253/94, que so

licita autorizaÇão para contratação de operação de crêdito externo 
entre o Brasil e o Banque Paribas, destinada a ímanciar a aquisição 

de mísseis, materiais e eqUipamentos de defesa antiaérea para a 
Marinha do Brasil. 

N° 571/94. de urgência para a Mensagem n° 254/94, que so
licita contratação de operação de crédito externo entre o Brasil e o 
Barc lays Bank PLC. destinada a fmanciar a a.Cjulsição de turbinas, 
sensores e sobressalentes para a Marinha do Brasil. 

2.3 -ORDEM DO DJA . 
Requerimento n' 1.373, de 1993, do Senador Luiz~Aiberto 

Oliveíra. Solicit.axido a transcriçãO, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo iiititillado "A Imprensa está fracasSàrido", de autoria do 
jornalista Gilberto Diruenstein, publicado na Folha de S. Paulo, 

-edição de 12 de novembro de_1993. Aprovado. 
2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n's 570/94 e 571194, lidos no Expediente da 

presei:ife seSsão. Aprovad-os. --- --- - -

TES 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4 -ENCERRAMENTO~ . . 
3 - ATOS DO PRESIDENTE 
N's 262 a264, de 1994 
4 - ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N's 90 a 93 de 1994 
5 -ATASDECOMISSÕES 
6 -MESA DJRETORA 
7 -LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 

~ 8 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 86a Sessão, em 19 de julho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Alfredo Campos - Oligas Rodrigues - Coutinho Jorge -
Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Francisco Rollemberg- Hemi
que Almeida - Humberto Lucena - João França - João Rocha -
Josaphat Marinho- José_Ed-!J.ar<;lo .:= Lavoisie_L~a. --::J-oJ.!rival 
Baptista- Lucídio Portella- Magno· Bacelar- Maurício Corrêa
Mauro Benevides - Meira Filho - Odacir So~es - Ronan Tito -
Ruy Bacelar- V ainW Cailipelo. . ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriidãnioS"iiossos trabalhos. 
O SI. 1° Secretário-procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos_ae lei -~ncionados: _ 
N' 261, de 1994 (n' 545/94, na origem), de 13 do corrente, 

referente ao Projeto de L<li daCãmara n' 56, de 1993 (n' 484191, 
na Casa de origem), que concede o título de ''Pãtrono da Ecolosia 

. do Brasil" ao cientista e pesquisador Augusto Ruschi, sancionado -
e transformado na Lei 0°"8.917, de 13 de julho de 1994; e 

N' 262, de 1994 (n' 551/94, na origem); ae~ 15 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmaran° 97, de 1993 (n° 1.224188, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do sistema de 
antenas por titulares de licença de Estação de RadiocomúnkaÇões, 
e clã outras providências, sancionado e transfOrmado na Lei n° 
8.919,de 15 de julho de 1994. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de 
non:es_ indicados para cargos cujos proviln!Jnfos dependem çfe sua 
prévia aquiesqênc~a: 

MENSAGEM N' 263, DE 1994 
(N' 550/94, na origem) ~ 

Sênbores Membros do Senado Federal, _ 
De confOrmidade com o aif 84~-iri.ciso Vll,_ 4a -~stituiÇão, 

e conl o disposto no art. 40, § 1°, do Anexo I ao Decreto n°-99.578, 
de 10 de outUbro de 1990, submeto à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ítalo Zappa para 
exercer o cargCIOe Einbaixador d~ Brasil junto ã. República Socia-
lista do Vietnam: - - -

Os méritos do Doutor Senhor_Ítalo Zappa, qUe Die induzi
ram a esçolhê-lo pãrã. o deseinpeiib.O de&sa elevada função, cons
tam da anexa informação- do Ministério das-Relações Exteriores. 

Brasilia, 15 de julho de 1994.- Itamar Franco. 

Curriculum Vitae 
Embaixacloiíia!o Zappa 

INFORMAÇÃO . 

Itália (brasileiro de acordo com o art. 115, letra b, da Cons
tituição de 1937), 30 de I!la!ço de 1926. 

Filho de Santo Zappa e Julieta Fuoco Zappa. ~ 
Bacharel em CiênciaS Jurídicas e Sociais, Faculdade de Di

reito; RJ. CPCD, IRP.r. CAD, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952 
Cônsul de Segunda Classe, mereci:D:tento, 19 de julho de 

1956. -·~·~ 

Primeiro-SecretáriO, -merecim.erito, 30 ·de seteÍ:nbrO de _i%1. 
~!-fo de Seg_unda Classe: mereCimento, 28 de noVeinbrO 
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de 1%8. -- . . 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 9 de dezembro 

de 1975. 
Chefe, substituto, da Divisão do Orçamento, 1953. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 

1953. 
Chefe, interino, da Seção de Organização, 1954. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos In

ternacionais, 1962. 
Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e Assuntos 

Gerais, I %2. 
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1963. 
Chefe da Divisão de Orçamento, 1966/67. 
Chefe da DiVisão da Organizaçtó- dos Estados Americanos, 

1967/68. . .. . . - .. -

Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, 1969. 
Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceania, 197 4/77. 
Genebra, Vice-Cônsul, 1955/56. 
Genebra, Cônsul-Adjunto, 1956/57. 
Washington, OEA, Segundo-Secretário, 1957/59 .. 
Buenos Aires, Segundo-Secretãrio, 1960/61. 
Montevidéu, Primeiro-Secretário, 1963/64. 
Montevidéu, Chefe, interiri.o, do Sepro, 1964. 
Lima, Primeiro-Secretário, 1964/65. 
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 1970173. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, a.i., 1970174. 
Maputo, Embaixador, 1977/81. 
Pequim, Embaixador, 1982/86. 
Havana, Embaixador, 1986/90. 
V Períoil_cn!e SessOOs da CEPAL. Petr-6polis. !953 (mem

bro). 
À dis{X)sição do Presidente do Líbano em visita ::~.o Brasil, 

1954. 
XVlll Conferência Internacional de Instrução Pública, Ge

nebra,l955 (membro). 
IX Reunião do Grupo de Trabalho das Partes Contratantes 

do GA TI, para Problemas de Comércio de Produtos de Base, Ge
nebra,1955 (representante-suplente). 

XJX Conferência Internacional de Instrução Pública, Gene
bra, 1956 (observador). 

XXXIX Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 
Genebra, 1956 (membro). , 

Reunião do Comité dos nvinte e Um", do Conselho da 
OEA, Washington, 1958 (membro). 

Grupo de Trabalho de Estudos de Regulamentação e Execu
ção da Reforma do MRE, 1961 (membro). 

m Reunião do CIES, Lima, 1964 (membro). 
II Conferência Interamericana Extraordinária, Rio de J anei

ro, 1965(membro). 
Reunião da Comissão Especial para a elaboração do Ante

projeto de reforma da Carta daOEA, Panamá, 1966 (membro). 
ID Conferência Interamcricana Extraordinária, Buenos Ai

res, 1967 (membro). 
XI Reunião de_consulta dos l\ofinistros das Relações Exterio

res dos Estados-Membros da OEA, Punta dei Este, 1967 (mem
bro). Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Punta del Este, 
1967 (membro). 

XI Reunião de Consulta dos l\1inistros das Relações Exte
riores dos Estados Americanos, Washington,l967 (membro).· 

I, II, ill Períodos Extraordinários, e I e II Períodos Ordiná
rios de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 1973 (delegado). 

XXVII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1972 (dele
gado-suplente). 

Sessões da Comissão Especial criada no Ill Período Ordiná
rio de Sessões de Assembléia Geral da OEA, 1973 (representante
suplente). 

IV Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da 
OEA. Atlanta, !974(delegado). · 

Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Brasil. 
Ordem do Infante Donl Henrique, Grã-Cruz, Portugal. 
Ordem Nacional~ Comendador. Costa do Marfim. 
Ordem do_Ie_souro Sagrado, Japão. 
Ordem do Le_ão, Senegal. 
Ordem do Cedro, Oficial, Líbano. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 15 de_ju

lho d~ 1994.- (Kywal de Oliveira) Chefe da Divisão do Pe10so~. 

(À Comissão de Relações Exteiiores e Defesa 
Nacional) 

MENSAGEM N• 264, DE 1994 
(N" 552/94. na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o dispotono art. 56, § 1°, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto n° 93.325. de 1° de outubro de 1986, no 
art. 39. inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n° 
99.578. de 10 de outubro de 1990. submeto à apreciação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Sr. João Au_gusto 
de Médicis, l\1inístro de Primeira Classe, da Carreira de Dipfonia
ta, para, cümülativamente-eem o cargo de -Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da China, exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à Mongólia. 

Os- méritos do Embaixador João Augusto de Médicis. que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado car
go, constam da anexa- í:rifonriação do IV1i.nistério das Relações Ex
teriores. 

Brasília. 15 de julho de 1994.- Ita~n:ar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Embaixador João Augusto de MédiciS 

Recife/PE, 18 de agosto de 1936. 
Filho de Rodrigo de Andrade Médícis e Ruth de Souza 

Leão Médicis. - - - - -- - - -- -

CPCD, ffi.Br. Estágio na OEA, Washington. Orientador 
profissional dos aiunos do CPCD, 1980/81. 

1976. 

1981. 

Terceiro-SeCretáriõ, 23 de janeiro de 1959. 
Segundo-Secretário, merecimento, 21 de outubro de 1991. 
Primeiro-Secretário, mercciinelltõ,~ I de março de 1967. 
Conselheiro, mereciincnto,-1 o de janeiro de 1973. -
MinistrO de Segunda Classe. merecimento, 25 de maio de 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 de junho de 

Oficial de Gabinete do Minístà) de Estado, 1961. 
Subchefe,-interino, do Cerimonial, 1962. 
Sulicbcfe do Gabinete do Ministro de Estado, 1967/69. 
Introdutor Diplomático, 1969170. 
Introdutor Diplomático, 1975176. 
Chefe da Introdutoria Diplomática do Gabinete do Ministro 

de Estado, 1977179. 
Secretário de Assuntos Legislativos, 1979/81.- -
Chefe do Cerimonial, 1981/82. 
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1979. 

Chefe do Departamento do Orien-te Próximo, 1983. 
Nova York, ONU, Segundo-Secretário, 1962/66. 
Port-au-Prince, Segundo-Secretário, 1966/67. 
Port-au-Prince, Primcito-:Secrctário. -1%7. 
Port-au-Prince, Ene,arregado de Negócios, 1966, 1967 e 

Londres, Pririleiro::.secretário, 1970172. 
Londres, Conselheiro, 1973. 
Buenos Aires, Conselheiro,l973!75. 
Nairóbi, Embaixador, 1984186. 
Campala, Embaixador (cumulativO), 1984/86. 
Port-Louís, Embaixador (cumulativo), 1984/86. 
Aclis-Abeba. Embaixador ( cumu)ativo ), 1986. 
Nairóbi, Representante Permanente junto ao Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e junto ao Cen
tro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABI
TA1),198411986. 

Roma, Representante Permanente junto à F AO. FIDA. 
PMA, 198711990. 

Varsóvia, Embaixador, 1991/93. 
Pequim, Embaixad_or, 1994. 
Conferência sobre o Aproveitaniento Hidráulico de Salto 

Grande, Buenos Aires. 1960 (Membro da Delegação). 
XII e XIII Sessões do. Conselho.de Administração do PNU

MA, 1984. 1985 (Chefe da Delegação). 
Xll Sessão do Conselho de AclminiStr_~ão _do_ PNUMA, 

1984, (Vice-Presidente e Presidente do Comitê de Redação). 
Comitê de Representantes Permanentes junto ao PNUMA 

(Relator) 1985, 1986. 
IX Sessão da Comissão de Assentamentos Humanos, 1986, 

(Representante). 
Comitê Intergovemamental Intersessional Preparatório so

bre Perspccti~as para o ano 2000 e _além (Presidente), 1986. 
XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões da Assembléia Geral 

da ONU, 1961, 1962. 1963, 1964 e 1965_(Membro da Delegação). 
Representação do Brasil no Conselho de Segurança das Na

ções Unidas, 1963, 1964 (Assessor do Representante). 
Comitê para o Uso Pacífico do Espaço CósmiCO, das Naçõ

es Unidas,l963, 1965, 1966 (Assessor da Delegação). 
Subcomitê Jurídico do Comitê para Uso Pacífico do Espaço 

Cósmico, 1963 (Assessor da Delegação) 
Comitê ad hoc do Conselh_o de Seguranca, ONU, de estudo 

de sanções contra a África do Sul, 1964 (Assessor da Delegação). 
Comitê Especial das Nações Unidas sobre Operações de 

Paz, 1965 (Assessor da Delegação). 
Reunião da Comissão de Direito Jnternac_ional. ONU, Gene

bra, 1965 e Monte Cario 1966 (Assessor do membro brasileiro). 
Assembléia Geral de Emergência das Nações Unidas, Nova 

York, 1967 (Membro da Delegação). 
Conferência da ONU sobre o Direito dos Tratados. Viena, 

1968 (Membro da Delegação). 
XXVI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 

1969 \Membro da Delegação). 
ll Reunião de Consulta dos Grupos de Peritos de Transporte 

e Telecomunicações dos Países da Bacia do Prata (novembro, 
1974 (Mmembro da Delegação). 

XXXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1978 (Delegado-Suplente). 

Membro do Grupo organizador e da Comitiva que acomPa
nhou o Presidente Ernesto Geisel em suas visitaS -Oficiais ao Para
guai, França, Reino Unido, Japão, México, Uruguai e República 
Faderal da Alemanha, 1976, 1977 e 1978. 

Membro da Delegação Brasileira às Cerimônias que marca-

ramo ínícío do Pontificado do Papa João Paulo I, 1978. 
Membro do Grupo Organizador e da Comitiva que acompa

nhou o Presidente João Baptista de Figueiredo em suas visitas ofi
ciaiS a Portugual, EstadoS UnidoS da América, Canadá e Nações 
Unidas. 1981/82 

Grupo de Trabalho para a organizãção do programa da visi
ta do Presidente do México, 1969 (nienibro). 

-Comissão Organizaâora do Programa do Encontro entre os 
Presidentes do Brasil e da Argentina, 1961 (M6mbro da Comis
são). 

Comissão Especial encarregada de coordenar as medidas re
lacionadas com a visita de Sua Santidade o Papa João Paulo II ao 
Brasil, 1980 (chefe). -

XXX Sessão do Grupo Jntergovernamental de Arroz 
(FAO/Roma), 1987 (Chefe da Delegação). 

II Sessão da Comissão-- -de Recursos FitogenéticoS 
(FAO/Roma), 1987 (Chefe da Delegação). 

XIII Sessão do Conselho Mundial de Alimentos (CMNBei
jing), 1987 (Representante). 

XVII Sessão da Comissão do Oxlex Alimentarius 
(FAO/OMS/Roma). 1987 (Chefe da Delegação). 

VID Sessão do Comitê de Desenvolvimento Florestal nos 
Trópicos (FAO/Roma), 1987 (Chefe da Delegação): -

ll Se~goão do Subgrupo de Países Produtores de Sisãl e He
nequém do Grupo Intergovernamental de Fibras Duras 
(FAO/Roma), 1987 (Chefe da Delegação). 

XXIV Sessão da CónlerêiiCiá (FAO/Roma), 1987 (Subche-
fe da Delegação). · · -

Painel Intemaciona,l sobre Estratégias de Investimento para 
Combate à Pobreza Rural (FIDNBrasilia), 1987. 

Representante Pessoal do Secretário-Geral das Nações Uni
das para a Missão de Observação das Eleições no Haiti (ONU-
VEH),l990. . . 

IT Sessão da Consulta sobre a Terceira Reposição-de Recur
sos (FIDNRoma), 1988 (Chefe da Delegação). 

D Sessão Especial Conjunta dos Comitês de Finanças e Pro
gramas (F AO/Roma), 1988 (Membro do Comitê). 

XX Conferência Regionãi para a América Latina e o _Caribe 
(FAO!Recife), f988 (Subchefe da Delegação). · · 

fi Sessão da Consulta sobre a lli Reposição de Recursos 
(FIDNRoma), 1988 (Chefe da Delegação). 

I Sessão do Subcomitê de Projetos (FAO/Roma), 1988 
(Chefe da Delegação). . . . 

Consulta Govemamental sobre o PrinCípio de ConseDtimen
to Prévio no Código Internacional de Conduta sobre Distribuição e 
Uso de Pesticidas (FAO/Roma)- Chefe da Delegação. 

ill Sessão (Reconvocada) da Consulta para a ID Reposição 
de Recursos (FIDNRoma)- Delegado. 

XI e XD Sessões do Conselho de Goveinadores, 
FIDA!Roma (Chefe da Delegação, governador em exercíCio). 

XX, XXI e XXII Sessões do Grupo futergovemamental de 
Sementes Oleaginosas, Óleos e Gorduras (FAO/Roma), 1987/89 
(Chefe da Delegação). 

XIV Sessão do Comitê de Segurança Alimentar MWldial 
(FAO/Roma), Chefe da Delegação. 

XVII e XVID Sessões do Comitê de Pesca (FAO/Roma)
Chefe da Delegação. 

X Sessão do Comitê de Agricultura (FAO/Roma)- CI,efe 
da Delegação. 

LXlli, LXIV e LXV Sessões do Comitê de Finanças 
(F AO/Roma)- Membro do Comitê. 

lli Sessão Especial Conjunta dos Comitês _de Finanças e 
Programas (FAO/Roma)- Membro do Comitê. · - - · 
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XXIII a XXVTI Sessões do Comitê de Políticas e Programas 
e Ajuda Alimentar (FAO/Roma); 1987/89 (Chefe da Delegação). 

ill Sessão do Grupo de Trabalho do Conselho de Governa~ 
dores sobre a ID Reposição de Recursos (FIDA/Roma)- Chefe da 
Delegação. 

XII Sessão (Reconvocada) do Conselho de Governadores 
do FIDA (FIDA/Roma) - Chefe da Delegação. 

XCI a XCV Sessões do Conselho (FAO/Roma), 1987/89 
(Chefe da Delegação). . 

O Embaixador João Auguslo de Médicis encontra-se nesta 
data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da China. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores em 15 de ju
lho de 1994. -(Gilda Maria Ramos Guimarães) Chefe do De
partamento do S_erviço Exterior. 

(À ComissãO- de Relações EXteriOreS- e· Defesa 
Nacional) 

PARECER 

PARECER W 188, OE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de 
Lei da Câmara D 0 22, de 1994 (n° 467-C, de 1991, na 
origem), que "Revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Dirceu Carneiro 

I- Relatório 

É submetido à apreCiã.ção desta Comis::;ão o ProjetO-de Lei 
da Câmara n° 22.--de 1994. de autoria do ilustre Deputado Carlos 
Cardinal. A proposição- pretende revogar o art. 508 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, que define como justa CaUSa- parã resCi
são de contrato de trabalho de empregado bancário a falta contu-
maz do pagamento de dív~cJas leg~en_!.e_ exí_gíy_~~s.-. _ _ --

Em sua jUstificaçãO o autor aflima que: ''Trata-se, a nosso 
ver, de inadmissível discri.riiinação contra os bancários, pois, então 
os empregados das demais categorias, üiClusive os economiáriõS, 
tesoureiros e outros, podem ser "devedores contumazes?" 

Na casa de origem, o projeto obteve aprovação unânime da 
Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público e, 
também. parecer pela constitucioD.a.Iidade, jurididdade e técnica 
legislativa na Comissão-de ConsútuiçãO ·e Justiça e de Redação, 
igUalmente aprovado pela unanimidade. 

É o relatório. =- -_ - . -- -_ 

ll- Voto do Relator 

O ilustre Depmado vem, em boa hora, propor a revogação 
de dispositivo da legislação trabalhista que discriniina os trabalha
dores bancários, ao estabelecer somente para estes, havendo não 
pagamento conb.lmaz de dívidas legalmente exigíveiS;ãposSibili
dade de rescisão por juSta <!ausa do contrato de trabalho. 

Além de criar uma figura especial de justa causa apenas 
para os bancários, tal dispostivo representa um mecãnísino de rea
lização de arbitrariedades, ao propiciar a-aplicaçãO de verdadeira 
pena trabalhista. extrapolando os limites da resJXW.Sabilização civil 
cabível na ocorrência do inadimplemento de dívidas exigíVeis na 
forma legal. 

Alegam alguns autores que tal dispositivo é justificável, 
pois os bancos, como insútliíções de crédito, dependem do concei
to que gozam seus funcionários. Esta aftrinaç[o não está coriséntâ
nea com a realidade de hoje, na qual o relacionamento dos funcio
nários com o público é, cada vez mais, impessoal e as pessoas sa
bem separar o conceito profissklnal da conduta particular dos em-

pregados. 
Em face do exposto e do atendimerito ãos requisitos de 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do presente projeto, na forma da redação originaL 

Sala das Comissões. 9 de junho de 1994.- Jutaby Maga
lhães, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator - Meira Filho -
Marluce Pinto - Carlos Patrocinio - João Rocha - Almir Ga
briel - Onofre Quinan - José Fogaça -- Ronan Tito - Gérson 
Camata- João França-· Lucídio PorteUa ~ Reginaldo Duarte 
- Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

- Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais, ·que co.q_clui favoravelmente ao ProjetO de Lei da 
Câmara n' 22, de 1994, que revoga o arL 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. -

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso ll, 
letra d, do Regimento Interno. (Pausa) 

-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N' 48, DE 1994 

Altera o parãgrafo único do artigo I 0 da Lei n° 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 

O Congresso Naciorial decreta: 
Art. 1° o parágrafo único do art. 1 o da Lei D0 6.766. de 19 

de dezembro de 1979. passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Parágrafo único. Os Estados, o Disldiõ Federal e os Muni

cípios poderão estabelecer normas próprias relativas ao parcela
mento do solo para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades 
regionais e locais." 

Justificação 

A Lei n° 6.766n9, ao definir as normas sobre o parcelamen
to do solo foi bastante oportuna ao detemllnar regras de proteção 
ao adquirente,qe_imóvel e especialmente ao meio ambiente. 

Entretanto, para que as unidades federativas possam real
mente adequar as normas previstas na referida lei ãs sii:ãS peculia
ridades regionafs e locais. necessário se faz .Proporcioilar-lhes 
maior autonomia legislativa. Esta autonomia, o Oi:denamento jurí
dico, inclusive. qUis- reConhecê-la, porém, ao defmir, no parágrafo 
'Ú:Ilico- de seu art. 1°, que os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios poderão estabelecer normas complementares, a lei deu com 
uma mão e tirou com a outra. 

Ao reconhecer a competência residual das unidades federa
tivas para estabelecer normas complementares, a lei foi providen
cial, porém restringiu muitO -a ação -iigulamentadora dos Estados, 
do DistritO Federal e dos M.micípios, quanto ao parcelamento do solo. 

A lei federal defme-as riolrilas genUs,-ao- passo que à legisla
ção local compete defmir normas eSpecíficas, própriãS -de cada re
gi~. E para que isso aconteça, tOma-Se imprescii:tdível a presente 
alteração na lei, dando aos Estados, ao Distrito Federal_e aos Mu
nicípios a merecida autonomia para adotar requisitos urbanísticos, 
segundo às exigências de cada região e localidade. 

Sala das Sessões. 19 de julho de 1994_.- Senador Valmir 
Campelo. · 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 
dá outras providências. 
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O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei. 
Art. 1° O parcelamento do s_olo para fins urbanos será regi

do por esta lei. 
Parágrafo único. Os Estados, o Dist.ríto Fed.Úal e os Muni

cípios pdderão estabelecer normas complementares relativas ao 
parcelamento do solo municipal para adequar o ·previsto nesta lei 
ãs peculiaridades regionais e locais. 
••.....• ~ ....... -•• ,,,._.,......,..._, .•••••. -~ ••.••• '*·-'"'"-'-<-·'·" -'~·:......· •••. 

(À Comissão de Constituf§ãõ,-"Justiça_e Cidada-
nia- Decisão terminatlvã.) -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrlgues)- O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão cOmpetente. 

tário. 
S_obre a mesa, requerimento que ·será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 554, DE 1994 

Nos termos do artigo 21 O, item 2, do ~egimento Interno, re
queiro seja transcrito no Diário do Congresso Nacional, para que 
conste dos Anais, o artigo publicado nO jorllal Folha de S. Paulo, 
edição de 12 de julho de 1994, caderno 5. pâgs. 5-3 sob o título 
''Itamar cresce muito como presidente", de aUtoria do articulista 
Arnaldo Jabor. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1994.- Se!!adOr Mauricio 
Corrêa. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrlgues) - De acordo 
com o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I 0 Se-
cretário. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 555,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Com amparo no artigo 43, do Regimento InteniO d0-Sc!nado 

Federal, solicito licença para tratar de interesses particulares, pelO 
prazo de sessenta dias, a contar do flm do presente mês de julho, 
uma vez que, conc-orrendo ao governo do Es1ado do Pará. não terei 
como compartilhar meus deveres de congressista com a campanha 
eleitoral. 

Sala das Sessões, 18 de~ julho de 1994.- Jarbas Passarl-
nho. 

REQUERIMENTO N' 5561566, DE 1994. 

Nos termos do 3!l· ~~. § !_~ -~ Regj.mento Interno, requeiro 
seja considerado como licença autorizada o periodo ~ 21 a 3l_de 
julho, para breve viagem aos- Estados Unidos_~- América, a .fim de 
cumprir agenda junto ao BaricO Intéramericano de Desenvolvi
mento e ao Banco Mundial. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1994.- Divaldo Suru;,gJ, 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta q~orum. 

-A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, o Ofi
cion0 S/58, de 1994 (n° 2.519/94, na origem), solicitando, nos ter
mos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorização 
para que o Governo do Estado de SãO Paulq possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTSP, cujos 

recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado. 
vencível no 2° Semestre de 1994. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n° S/59, de 1994 (n° 
2.520/94. na origem), solidtando, nos termos da Resolução n° 11, 
de 1994, do Senado Federal, autorização para que a Cotnpanhia 
Energética de Pernambuco possa contratar operação de crédito ex

-temo junto ao Kreditanstalt Für WiederaUfbau --KFW, no valor de 
nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e no
venta e cinco reais, equivalentes a quinze milhões de marcos ale
mães, em 1° de julho de 1994, sendo quatorze milhões e cem mil 
marcos alemães a título de empréstimo,-e nõvecentos mil marcos 
alemães a titulo de contribuição fmanceira, cujos récursos serão 
destinados _ao Programa de Expansão do _Sistema Elétrico de 
Transmissão e Eletrificação do Estado de Pernambuco. -

A matéria será -despachada à Comissão ôe Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rotlrigu,es)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n° S/60, de 1994 (n° 
1.518194, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n° 11, 
de 1994, do Senado Federã.I. autorização para que o Governo do 
~stado de ~emambuco possã contratar operação de crédito externo 
junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, no valor de nove 
milhões. trezentos e noventa_e _se~ nft.l, qua~entos e_J;lqventa e 
cinco reais, equivalentes ã qUinze" milhões de marcos alemães, em 
I o de julho de 1994, sendo treze m.i1hões de marcos alemães a titu
lo de empréstimo, e dois milhões de marcos alemães, não amorti
_?ável, a título de c_ontxibuição fmance4a, cujos recursos sefão des
~~dps, a<-1 Pfograma de Melhoramento do Saneamento Básico no 
Estado de Pernambuco. - ---- , - -

-A matéria_ será despachada ã C~ssão _de Assup.tos &onô-
mícos. -"----------- ----

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrigues) -A Presidência 
recebeu. do Governo do Estado de Minas Gerais, o Ofício D.0 S/61. 
de 1994, solicitando a reiliicação da Resolução n° 44, de i 994, do 
Senado Federal. 

O expediente _será despã.Chado à. Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrlgues) -:A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n° 2.486/94, enca
minhando, ao Senado Federal, a relação das operações de ARO 
analisadas no mês de junho de 1994. 

A matéria será despachada à COmissão de Assuntos Econô
m.icos. para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Ch%Jas Ro(lrlgues)- A Presidência 
recebeu, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Oficio n° 
331194, relativo ao empréstimo solicitado junto ao BID- Projeto 
Rio-GuaJ.ôa. 

O expediente será despachado à Comissão de As~untos 
Económicos, a frm de ser anexado ao processado do Ofício n° 
S/47, de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrlgues)- A Presidôncia 
comunica ao Plenário que a -comissão Diretora aprovou. em reu
nião do Tdía 7 do corrente, os Requerimentos de Informação -nos 
162, 347, 348, 351, 413, 458, 462, 467, 473 e 492. de 1994, dos 
Senadores Pedro Simou, Eduardo Suplicy, Gerson Camãta, Gil
berto Miranda, João Rocha, Marco Maciel e Mauro Benevides, 
aos Minic;tros m,enciO!lados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro(lrlgues)- A Presidência 
recebeu o Oficio n° 441, de 1994, do Senhor Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação 
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da Presidência da República, Beni V eras. participando ao Senado 
a reunião multilateral de renegociação da dívida da República Po
pular do Congo, realizada no Clube de Paris, a- 30 de junho último, 
e encaminhando _cópia da correspondência enviada pelo Chefe da 
Delegação Brasileira ao Presidente do Clube de Paris, na qual assi
nala a necessidade de autorização desta Câmara Alta para a assina
tura do respectivo acordo bilateral. 

O expediente lido será despachado à ComiSsão de Assuntos 
Econômic:os. • =- ·~=-~ ~~ · -

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 551, de 
12 de julho de 199~. que dispõe sobre a criação doS- cargos em co-
missão que menciona. -- · 

De acordo com as indicações das lideranças; e nos rermos
dos § § 4° e 5° do art. 2° da resolução n° 1189~CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer s;,;bn~ a matê
ria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

L Onofre Quinan 1. Mârcio Lacerda 

2 Coutinho Jorge 2. R!'Y Bacelar 

PFI.. 

3. J.ônice Jôn 3. Odacir Soares ~ 

PPR 

4. Alfonso Camargo 4. Epitáciõ Cafeteira 

PSDB 

5. José Richa 5. Reginaldo Duarte 

PRN 

6. Aure_o Mello 6. Ney Maranhão 

PDT 

7. Magno Bacelar 7. Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titu1ares Suplentes 

BLOCO 

L Tourinho Dantas 1, Cirõ Nogueira 

PMDB 

2. Alberto Godman 2. João Natal 

PPR 

3. Leomar Quintahi!ha 3. Pedro Pavão 

PSDB 

4. Jabes Ribeiro 4. Sigmaringa Seixas 

PP 

5. Mário Chermont 5. Benedito Domingos 

PDT 

6. Carlos A. Campista 6. A.maury Müller 

PCdoB 

7. Jandira Feghali 7. Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, Fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da matéria: 

Dia 19-7-94- Designação da Corulssão Mista. 

Dia 20-7-94- Iustalação da Comissão Mista. 

Até 18-7-94- Prazo para recebimento de Emendas. Pra
zo para a ComiSSãõ- Mista emitir o parecer sobre a admissibili
dade; 

~A.té 27-7-94 :_Prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 11-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senhor Pre

sidente da J.{epública_eQ.it9u a Medi~ Provisória n° ~~2. de 12 de 
julho de 1994, qué díspõe sobre alteraçao na Lei n• 8.490, de 19 
de novembro de 1992, e dá outras providências. 

De acordo com as indicáções das lideranças, e nos termos 
dos § § 4° e 5° do arL 'Z' da res_olução n° 1/89-CN, fica assim cons
tifllída a COmiSSão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I. Cid Sabei a 1. Mansueto de Lavor 
Carvalho 

2. Alfredo Campos 2. Gerson Ounata 

PFI.. 

3. Dario Pereira 3. João Rocha 

PPR 

4. Hydekel Freitas 4. Levy Dias 

PSDB 

5. Maurício Corrêa 5. Jutahy Magalhães ~ 

PRN 

6. Irapuan Costa 6. Nelson Carneiro 
Júnior 

PDT 

7. Mar lu c e Pinto 7. Jonas Pinheiro 

SENADORES 

Titu1ares Suplentes 

BLOCO 

1. WemerWanderer L Lucüano Pizzatto_ 

PMDB 

2 João Almeida 2. Marcelo Barbieri 

PPR 

3. Arnaldo F. De Sá 3. Jair Bolsonaro 

PSDB 

4.PaulinoC Vasconcelos 4. Moroni Torgan 

PRN 

5. Edmar Moreira 5. Mauro Borges 

PDT 

6. Edson Silva 6. Wilson Müller 

7. Paulo de Almeida 7. Edi Siliprandi 
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De acOrdo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaç_ãO_ da matéria: 

Dia 19-7-94- Designação da Comissão M.sta; 
Dia 20-7-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 18-7-94- Prazo para recebimento-de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 27-7-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 11-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..., O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória- n°-5S3, de 
12 de julho de 1994, que dispõe sobre implementação da Autar
quia Conselho Administrativo de Defesa Econômica- Cade, cria
da pela Lei n~ 8,884, de I! de junho de !994, e dá outras provi-
dências. . .. :_ · . 

De acordo_ com as indicaÇões das lideranças, e nos termos 
dos § § 4° ~-5° qo art- 2° da resolução _ _n° 11~9-CN, r:lfa ~s~im ~ons_~ _ 
titt.iída a Comiss_ão__Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Ronan Tito !.Gilberto Miranda 

2. José Fogaça 2. César Dias 

PFL 

3. Odacir Soai"es 3. J oãóRocha 

PPR 

4. Lucídio Portella 4.Moisés Abrão 

PSDB 

5. Maurício COrrêa 5. José Richa 

PRN 

6. José Paulo Biso! 6. 

PDT 

7. Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

1. José C. Aleluia L Maurício Calixto 

PMDB 

2.DejaiJ.dirDa!pasquale 2.Hilário Bra:un 

PPR 

3. RoniVon Santiago 3. Eraldo Triudade 

PSDB 

4. Fabio Fcldm.ann 4. Marco Penaforte 

PP 

5. Delcino Tavares 5. Ernanj Viana 

PDT 

6. Elio Dalla-V ccchia 6. Benedito Figueíredo 

PCdoB 

7. Sérgio Arouca 7. Roberto Freire 

De acordo çom a Resolução n° 1, de 1989--_çN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da màtéria: 

Dia 19-7-94- Designação da Comissão Mista.' 
Dia 20-7-94 -Iustalação de Comissão Mista. 
Até 18-6-94- Prazo para Recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista Emitir o parecer sobre a Admissibilidade. 
Até 28-6-94- Prazo final da Comissão Mista. 
Até 12-7-94-Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida- Pro viSO i-ia 0.0 554, de 
13 de julho de 19-94, que- dispõe sobre os quadros de cargos ·do 
Grupo-Direção e Assessoramento superiOres - das da AdVocacia
Geral da Uuião. 

----De acordo çom-as indicações das lideranças, e nos ~~rmos 
dos § § 4° e 5°-do art 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
constitUída_ a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

!. Cid S~ Carvalho 1.Aluízio Bezerra 

2. Márcio Lacerda 2. Gilberto Miranda 

PFL 

3. Henrique Almeida 3. Dario Pereira 

PPR 

4. Carlos De"Carli 4.Epitácio Cafeteira 

PSDB 

5. Maurício Corrêa 5. Reginaldo Duarte 

PRN 

6. Aureo Mello 6. Ney Maranhão 

PDT 

7. Magno Bacelar 7, Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO-

L NeyLopes L Mário Assad 

PMDB 

2. Freire Júnior 2. Arutando Violla 

PPR 

3. José Bumett 3. Fábio Merielles 

PSDB 

4. SígDiaringa Seixas-- 4. Jabes Ribeiro 

PP 

5. Benedito Domingos 5. Valdenor Guedes 

PDT 

6. Amaury Mller 6. Carlos A. Campista 

PCdoB 

7. Siduey de Miguel 7. 
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De acordo com a Resolução ll0 1. de 1989~CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 19-7-94- DesignaçãO da Comissão Mista. 
Dia 20:-7-94- Instalação da Comissão Mista. 
A ri: i9:-7 -94 -- .Era.zo para r-•-::ebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir ci parecer _sobre a admissibilidade. 
Até 28-7-94- Prazo fuial da Comissão Mista. 
Até 12-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas B.odrigues) - O Sºnhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 555, de 
13 de julho de 1994, autoriza a utilização de recursos do fundo da 
Marinha Mercante - FIV!M, em favor da companhia de navegação 
Lloyd Brasileiro - LLoydbrás. 

De acordo com as indicações das lideranças. e DO$- termos 
dos § § 4° e ,5° do art. :P ~--Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!. Ney Lopes !.Mário Assad 

PMDB 

2. Freire Júnior 2. Armando Viola 

PPR 

3. Josê Burnet ___ 3. Fábio Meirellcs 

PSDB 

t Síginaringa_ Seixas 4. J abes Ribeiro 

PP 

5. Benedito Domingos 5 ._-y aldenor Guedes 

PDT 

6. Amaury Mller 6. Carlos A. Campista 

PV 

7. Sidney de Miguel 7. 

DEPUTADos· 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!. Ney Lopes I. Mário Assad 

PMDB 

2. Freire Júnior 2.Armando Viola 

PPR 

3. Josê Bumet 3. Fábio Meirellesade 

PSDB 

4. Sigmaringa Seixas 4. Jabes Ribeiro 

PP 

5. Benedito Domingos __ _S, AldEmor ~Guedes 
PDT 

6. Amaury Müller 6. Carlos A. Campista 

PCdoB 

7. Sidney de Miguel 7. 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fiCa eStabe-
lecido o seguinte Calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 19-7-94- Desigriação_ da Comissão_ 'Mista. 
Dia 20.7-94- Instalação da Comissão Misui.- · 
Atê 19-7-94- Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
- Até 28-7-94 "':'Prazo fillal da Comissão Mista. 

Até 12-8-94- PraZo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à lis

ta de oradores. 
O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente. peço a pa

lavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex• comoLíd~r. na forma r~gimental. _ _ 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder. 

Pronuncia o seguinte -discUrso. Sem revísão dO Orador.)_: sr. Presi
dente. sn e Srs. Senadores, como Líder do meu Partido nesta 
Casa, venho associar-me, de coração, ao grande júbilo d_o povo 
brasileiro, pelo extraordínário êxito da nossa Seleção de Futebol, 
na Copa. anteontem encerrada nos Estados Unidos. 

A grande vitória do Brasil levou às ruas de todas as cidades 
do País multidões entusiastas, que procuraram extemar o justifica
do c:ontentameoto_ com o feito glorificante dos nossos atletas. que 
demonstraram lá fora, de forma irrefutável, técnica, competência e 
combatividade insuperáveis. 

Creio, Sr. Presidente, que todos os assuntos relacionados 
com a nossa gente, por ·ve-zes tão sofrida, sem perder, contudo, a 
esperança, devem ser tratados e discutidos neste Plenário. E não 
seria justo que o Senado Fed_eral esquecesse ou não des-se o real~e 
devido ao a:contedmento excepCional como esse, quaD.do vimos, 
emocionados, a nossa Bandeira ser erguida sobre todas as outras, 

- graças à genialidade do selecionado verde-amarelo, alcançando, de 
forma inapelável para os contendores, o Tetracampeooato mun
dial. 

Foram momentos de muita grandeza civica para todos nós e 
da mais profunda repercussão na vida do País. que necessitava 
desse triunfo impactante de altíssima significação, pelo qUar todos 
ansiávamos. coriió"uma fõrmã, tãlvez, de aumentar, em nosso pró
prio espírito, aS "reserVaS de esperança de que tanto carecíamos. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo um aparte a V. 
Exa, nobre Senador Valmir campelo, que Pleiteia o-voto ao-povo 
do Distrito Federal para dirigir os destinos da Cã.pitãl da -Ripúbli-
ca. 

o Sr. V-almir ca.UPe1o---Muito obrigado, nobre Senador 
Mauro Benevides. Quero parabenizar V. Ex11 que também lidera as 
pesquisas no Ceará. Fico muito feliZ, e V. Ex11 bem merece esse re
conhecimento pelo seu trabalho. Nobre S_enad0r Mauro Ben~~ides, 
quero associar-me a V. Ex•; que faz, na -tarde" de hoje, pronuncia
mento exaltando a importância que o títriiO àe Tetracampeão do 
mtm.do representa para o nosso povo sofrido, que há muito tempo 
não tinha, através do futebol, a alegria estampada nos seus sem
blantes. V. Ex• traz esse assunto exatamente quando a Seleção bra

-sileira, dentro de alguns minutos, estará pisando no solo de Brasí
lia. Como representante do Distrito Federal no Senado Federal, 
quero tambêm homenagear todos os brasilienses que acompanha
ram de perto a Seleção, torcendo para que se sagrasse_ tetracampeã. 
Agradeço a V. Ex11 por esta oportunidade, associando-me às pala
vras de_ elogio e de_gratidão à Seleção brasileira. Meus cumpri
mentos a V. Ex_•. Nobre Senador Mauro Benevides. Quero dizer~ 
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lhe que estou muito feliz, porque a Seleção, num gesto de humil
dade, fez uma grande homenagem àquele que também marcou 
época, Ayrton Senna, que também nos deu tantas alegrias_, levando 
o nome do nosso País aos rincões mais distantes da nossa Pátria. 
Faço esta homenagem ao campeão mundial Ayrton Senna, cuja 
perda até hoje o Brasil lamenta. Parabéns à Selcção brasileira. 

O SR MAURO BENEVIDES- Muito grato, nobre Sena
dor V almir Campelo. Nesta homenagem que prestamos a nossa 
Seleção, que já pisOU ó Só lO -pátrio D.a manhã de hoje, V. Ex a certa
mente irá, juntamente com os Senadores Meira Filho e Mauricio 
Corrêa, que representam Brasília no Senado Federal, ao encontro 
dos 22 jogadores, pata apresentar, juntamente co:tn o Governador 
Joaquim Roriz, num primeiro morri.ento, os--cüfupfuriehtoS -à Sele
ção JX'l" esse fato sobremodo auspiciosO, durante sua chegada à 
Capitãl da República. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Exauro aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a V. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Líder, V. Exa hoje traz um 
assunto- que seria desejo, tenho certeza. de todos nós S_enadores 
abordarmos, em fun-ção~da homenagem que o povo brasileiro pres
ta à Seleção brasileira. E justa esta homeliagem, DObre Senador, já 
que nesse momento há uma -comunhão do povo, uma unanimidade 
quanto ao orgulho e à esperança na nossa Pátria. Gostaria de res
saltar também o que falou o nobre Senador V almir Capelo: a ho
menagem prestada em todos os instantes a Ayrton Senna. qUe 
também conseguiu ser a unanimidade nacional na_ vitória, na ale
gria e, principalmente, na dor. Dor de um povo sofrido qu_e, nesses 
momentos, como no de domingo; diante da Itãlia, levou a todos os 
lares um sentimento de confiança, de alegria e de orgullio para a 
Pátria. V. Exa fez muito bem ao pedir a palavra como Líder. Apro
veitei-me desse momento, embora anti-reginieutalmente, para o 
apartear e dizer-lhe que a impressão de V. Ex a deve ser a do nosso 
Partido, o PDT, mas, sobretudo, a vontade do JX.WO brasileiro aqui 
representado por todos nós. Parabéns à Seleção brasileira. 

O SR- MAURO BENEVIDES- Expresso a V. Ex', nobre 
Líder Magno Bacelar, os meus agra:decimentos por sua interven
ção, exaltando o feito extraordinário da Seleção brasileira e relem
brando a figura inolvidável do grartde Ayrton Senna, também 
homenageado por nós nesta mesma tribuna, em discurso- que pro
feri naquela ocasião; da mesma forma como o fez, em lima sessãO 
especial do Senado, o nobre Líder Gilberto Miranda, com a adesão 
espontânea de praticamente todos os Senadores que se encontra
vam presentes naquele plenário 

A própria Seleção ao homenagear, ao final daquela tarde
noite inesquecível, a figura de Ayrton Senna, ampliou nesse gesto 
a emoção que todos nós vivenciávamos, em razão daquele aconte
cimentO tão significativo paTa a vida sócio-desportiva do País. com 
repercussão mundiaL -

O Sr. Meira Filho- Permita-me V. Exauro aparte? 
O SR- MAURO BENEVIDES - Concedo um aparte a V. 

Ex'. 
O Sr. Mcira Filho --Senador Mauro Benevides, quero pa

rabenizar V. Exa pela lembrança de sua manllestação, que está 
sendo apoiada por todos da Casa. Como torcedor e sofredor, sem
pre acreditei convictamente na vit6riic do selecionado brasileiio, 
porque era o que Linha mais união e mais garra para chegar até o 
frm _da competição. Mais uma vez, Senador Mauro Benevides, o 
futebol projeta o nome do Brasil internacionalmente, o que é mui
to bom para o País. E, mais uma vez, ó firfcbol trouxe uma grande 
alegria para o povo brasileiro. Era isso que queria dizer. 

O SR. MAURO BENEVIDES- V. Ex' tem razão, nobre 
Senador Meira Filho. Todos n6s sOfremoS a·ã.preen:são, a:s aflições, 
a inquietude daquele jogo fmalí_ssi_mo, e_ nas partidas anteriores 
também ocorreu conosco o mesmo tipo de emoção. Mas naquele 
instante fmal, sobietudo no da cobrança dos pênalÜs, experimenta
mos tudo aquilo que podia ser emoção -profunda, na expectativa de 
alcançarmos, afinal, o tetracampeonato. 

Muito grato pela sua manifestação. E, V. Exa, como repre
sentante do DistritO Federal, certamente estará, em nome do Sena
do, apresentando as boas-vindas à nossa Delegação, que estará 
chegando à Brasília dentro de alguns ins~tes. 

O Sr. Odacir Soares- Penníti-me V. Ex a um aparte? 
O SR- MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Líder 

Odacir Soares. 
O Sr. Odacir Soares - Senador Mauro Benevides, queria 

trazer ao discurso de V. Exa a palavra da Liderança dÓ.PFL, intei
ramente solidária com as manifestações aqui já consignadas. E: no 
seu discurso, queria levar a palavra de aplauso e de apoio do PFL 
aos autores intelectuais dessa vitória. que são o Técnico Parreira e 
o seu Assistente Zagalo, e, evidentemente, a toda à ComissãO Téc
nica. Mas mais particularmente ao Parreira e ao Zagalo, que foram 
massacrados pela imprensa brasileira, pelos cronistas desportivos, 
tidos como turrões, teimosos, burros: todos os tipos de adjetivos 
foram lembrados para desmerecer a competência dos dois. Recor
do-me que, na imprensa brasileira - desejo não estar cometendo 
uma injustiça-. li apenas um artigo favorável ao Parreira e ao Za
galo. escrito pelo Diretor de Redação do Jornal O GLOBO, Evan
dro Carlos de Andrade, que, no começo da sua carreíra profissio
nal, foi comentarista esportivo do jornal Diário Carioca, ao lado 
de Armando Nogueira. De modo que gostaria de consignar, no 
discurso de V. Exa, os meus aplausos à conduta absolutamente 
correta, à discrição desses dois técnicos, desses dois profissionais 
a que me referi, que considero mentores intelectuais do tetracam
peonato. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Líder Odacír Soa
res, agradeço a solidariedade que V. Exa empresta ao meu pronun
ciamento. no seu e em nome da Bancada do Partido da Frente Li-

- bera!. Concordo plenamente com o enaltecimento que faz do tra
balho empreendido com excepcional devotamento pela comissão 
técnica, de forma particular por Parreira e Zagalo, que- foram alvo 
de criticas infundadas e que, no fmal, demonstraram, inequívoca
mente, a competência de quç eram possuidores, levando a nossa 
Seleção à vitória naquela tarde memoráv·~l. nos Estados Unidos. 

O titulo conquistado, Sr. Presidente, teve ressonância uni
versal e nos envaidece sobremaneira, pois á Brasil é o único País 
do mundo a possuí-lo, o que constitui um atestadO comprobatório 
do espírito de querer e de fazer do nosso povo, ou de sua capacida
de de criar e de realizar, principalmente quando está em disputa o 
prestígio do próprio nome nacional. Com isso, passamos a ser 
mais conhecidos e respeitados no exterior, ampliando as nossas 
perspectivas nas relações intemaclonais. 

Tal fato ocorre num momento crucial de nossa existência 
política, com as transformações que vêm sendo operadas no cam
po econômico-fmanceiro,-dando aos brasileiros de todos os qua
drantes uma espécie -de força interior. "qtie serve-para estimular o 
surgimento de perspectivas mais auspiciosa(para os nossos desti
nos. 

Por tudo isso, congratulo-me com os dirigentes da Confede
ração Brasileira de Futebol, com o corpo têcnico, da mesma forma 
como fez agora o nobre Líder Odacir Soares, com Parreira e Zaga
lo e, sobretudo, com os nossos bravos jogadores, que souberam 
vencer com obstinação e fê, rendendo, no fmal, comovente home
nagem à memória de Ayrton Senna, outro campeão nosso e dos 
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maiores que o mundo_já viu. 
Marchemos confiantes, pois, e saibamos fazer. na área polí

tica, em benefício do Brasil, o que os atletas fizeram no domingo 
último. restitui.ri.do ao povo a confiança em seu-próprio amanhã. E 
para tanto dispomos dos instrumentos indispensáveis que nos são 
oferecidos pelo regime democrático, cumprindo-nos apenas a obri
gação de sermos úteis à Nação e ao Povo. 

Que o Senado. Sr. Presidente, envie. em nome de todos os 
Senadores, mensagem de congratulações à Confederação Brasilei
ra de Futebol peJo brilho de nossa atuação na magna competição 
que fez convergir para os Estados Unidos as atenções do mundo 
inteirO. -- --

Desde a manhã de hoje, os nossos atletas retomaram ao solo 
pátriO; recOlliendo, em Recife e, logo mais, na CaPital da Repúbli
ca, os mais esfuziantes -testemunhos de reconhecimento de todas as 
camadas da JX)pulação. 

Nós, Senadores, também partilhamos da imensa euforia que 
a tcx:los domina, pelo tetracampeonato conquistado. 

Muito obrigado. 
Era o que fi.i:J..ha a-dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Sena

dor Mauro Benevides, as palavras de V. Ex•, enriquecidas pelos 
apartes de numerosos e ilustres Srs. Senadores de diferenteS Ban
cadas, traduzem não só o sentimento de todo o Senado Federal, 
bem como da Nação brasileira, de todos os Estados que temos a 
honra de aqui representar. 

A Mesa associa-se a essas palavras, externa a sua satisfa
ção, que ê a mesma que invade a alma do povo brasileiro e, nesle 
momento, presta as suas homenagens a todos aqueles que integra
ram a delegação do Brasil. Nosso País, mais uma vez, está de pa
rabêns e agora conquista, como disse V. Ex•. titulo inêdito na his
tória do futebol intemaciorial, pois ê a pririleira Nação a conquistar 
o tetracampeonato. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente. peço a pa
lavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex•, na forma regimerital. 

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB- RJ. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão_ do orador.) - Sr. Presidente, flz 
tndo quanto era possível para chegar a tempo de partilhar das ale
grias desta Casa e da Nação pelo sucesso alcançado pelos repre
sentantes do Brasil no último campeonatO mundial. 

Infelizmente, o trânsito, congestionado pelas justas manifes,. 
tações de alegria do povo de Brasília, impediu que eu aqui estiVes
se presente para juntar o meu aplauso e o meu aparte à oração do 
nobre Líder do P:MDB. 

QUerO fazêMlo neste instante, congratulando-me às homena
gens prestadas e_engrande_cidas pela palavra eloqüente e sentida de 
V. Ex•. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, primeiro orador inscri
to. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senãdores, antes de também prestar a homenagem aos tetra
campeões de futebol, em nome do Partido dos_ Trabalhadores, sinM 
to-me com a responsabilidade de registrar dois fatos tristes. 

Em primeiro lugar, o falecimento do jornalista Josê Affonso 
Maria de Sousa, conhecido como Affonsinho, que, desde o início 
dos anos 60, fazia a cobertura dos trabalhos do Congresso NacioM 
na!. 

Josê Affonso Maria de Sousa, após aqui ter trabalhado na 
década de 60, passou alguns anos no exterior durante o regime iui
litar, ocasião em que preCísoU se exilar. RetomOu e, nos anos 80 e 
90, trabalhou em diversos órgãos de imprensa. como na Folha de 
S. Paulo, em O Globo, na Rede Globo. Desde outubro de 90, es
crevia para o Diário Popular, de São Paulo, e, a partir de 1 o de 
agosto de 1991, inaugurou a sua coluna sobre política, mtitulada 
Diário de Brasília. -

Rubens Azevedo Lima, Presidente do Comitê de Imprensa, 
ressaltou a integridade do jornalista Affonsinho. O próprio Sr. 
Gueguê há pouco me falava de sua convivência com o Affonsi
nho, que tantos anos aqui trabalhou. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Exauro aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador e Líder Eduardo 

Suplicy, desejo associar-me a·essa homenagem de pesar que V. 
Ex• presta, neste instante, ao jornalista Josê AffOnSo Maria de Sou
sa. o popular Affonsinho, que, durante tantos anos, fez a cobertura 
político-parlamentar do Congresso brasileiro, sempre atuando com 
equilíbrio, com clarividência, com espírito público, partilhando 
das dificuldades vi vendadas pelo Congresso, divulgando, com ab
soluta fidelidade, os fatos aqUi ocorridos; enfrm, dimensionando, 
com absoluta precisão, a difíCil profissão que abraçou, estabele
cendo, portanto, o vínculo entre nós, Congressistas, e a opinião 
pública. Foi uma grande perda para o jornalismo. Acredito que os 
colegas de Affonsinho saberão sempre reverenciar sUa memória, 
tomando-a mesmo imperecível. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex'. Sena
dor Mauro Benevides, as palavras em homenagem a Affonsinho, 
que, enfrentando grave enfermidade nos últimos meses de vida, 
deu mais um exemplo de coragem. Praticamente atê seus últimos 
dias, ele continuou trabalhando, escrevendo a sua coltma -diária de 
Brasi_li;t. 

Aos seus familiares, aos companheiros do Comitê de_ Im
prensa, aos seus colegas e ao Diário Popular extemamos a nossa 
homenagem ao jornalista Josê Affonso :Maria de Sousa. 

Como segundo ponto do nosso pronunciamento, Sr. Presi
dente, gostaríamos de transmitir a nossa solidariedade e preocupa
ção com respeito a um ato que_, sem dúvida, contraria a humanida
de, os s_entimentos humanos de paz e fraternidade. Refiro-me ao 
atentado ocorrido ontem na sede da AlvflA - -Associação Mutual 
Israelita Argentína; Uma -e:iltidade que congrega argentinos e israe
lenses. Infelizm~:Q._te, o atentado matou mais de duas_ dezenas de 
pessoas e feriU centenas. Airida não se sabe o número exato de ví
timas, pois ainda hoje cedo trabalhava-se na remoção dos escom
bros daquele trágico atentado. 

Gostaríamos de aqui extemar a impó11ãfiCia dos esforços de 
paz que, no Oriente Mêdio, vêm ocorrendo, com a participação da 
OLP e dos próprios territórios palestinos, reconhecidos pelo Go
verno de Israel, e governados pela OLP. 

Na medida em que os_ próprios líderes israelitas e palestinos 
_dão exemplos de_esforços para a realização _da paz, seria importan
te que esses exemplos fossem seguidos por todas as facções: os 
muçulmanos, os palestinos, os israelitas, os argentinos. Enfim, ê 
necessário que caminhemos na direção de construir a paz e um 
mundo mais civilizado. 

Mas, Sr._Eresidente, hoje tarnbêm é _um dia de alegria. Estão 
para desembarcar em Brasília os tetracampeões, os heróis brasilei
ros que conquistaram o título, pela quarta vez, de campeões munM 
diais de_ futebol. Presto aqui a devida homenagem a cada um dos 
jogadores _que contribuíram para esse extraordinário feitO: Cláudio 
André Taffarel. Armelino Donizete Quagliato - Zetti ~-, Gilmar 
Luiz Rinaldi, Jorge de Amorim Ramos -~Jorginho -. Cláudio 
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lbraim Vaz Leal - Branco -, Leonardo Nascimento de Araújo, 
Marcos Evangelista de Moraes- Cafu -, Aldair Nascimento San
tos, Ronaldo Rodrigues de Jesus- Ronaldão -. Iomar do Nasci
mento - Mazinho -. Raí Souza Vieira de Oliveira, José_ Roberto 
Gama de Oliveira- Bebe_to -, Romârio de Souza Faria, Luiz Anto
nio Correa da Costa - Müller -, Ronaldo LuiZ· Nazário de Lima. 
Paulo Sérgio Rosa .:.:vtola -, Rícardo Roberto Barreto da Rocha
Rícardo Rocha -. Márcio Roberto dos Santos, Mauro da Silva. 
Carlos Caetano Bledorn- Dun~~ -.Paulo Sérsi_9-~ilvestre do N~s
cimento e Crizam Cezat de OliVeira Pilho- Zinho. 

Esses jogadores deram a todos nós extraordinário exemplo 
de fibra. de garra, "de coragem, de solidariedade, de espírito de 
equipe. Fizeram ex·traordinárici bem a todos ·nós, a núm próprio: a 
meus filhos, a todos os brasileiros. Carrearani-nõs o sentimento de 
capacidade de enfrentar os desafioS, de conqUistai aquilo que para 
nós. brasileiros, é tão importante, que simbolíza.tanto e qUe hôje _é 

reconhecido entre todos os povos do mundo: nós somos capázes. 
sim. dê dar exemPloS de uniãci, -de fibra, de dignidade. ' 

Nos campos de futebol dos Estados UD.idos. nossos jogado
res demonstraram lealdade. espírito eSportivó. Estiveram sempre 
empurrados pela energia de todo o povo brasileiro, que, aqu1 ou 
em qualquer lugar do mundo, estávamos todos_ torcen<lQ a cada 
ins~ante, a cada minuto para vér ba1ançarem as redes do g9I ~ 
nossos adversários. 

Agradecemos c muito a.deçlicação de Du,nga. Rai, R.omário. 
Bebeto, enfim, de todos esses extraordinários atletas que merecem 
hoje o nosso grande abraço. os no.ss.os parabéns, porque trouxeram 
extraordinária aiegda e felicidade para todo o povo brasileiro, . 

Sigamos-lhes 'o exemPlo. ElÇs caminharam nos passos de 
A}Tton Senna, nos passos de Hortência e Paula1 que se sagraram, 
com as demais jogadoras da equipe brasileira de basquelebol, cam
peãs do. mundo. Estão mostrando: aos nossos jf,gadores_ de vôlei' 
que também poderão sagrar-s~ campeões do mundo; estãq mos-_ 
trando a nós, homens e mulheres da vida polítiCa brasileira~- exem
plos de como-proceder, exemplo de lealdade_, inclusive para com 
nossos adversários, exemplo de dedicação. , __ : : · · _ 

Também Os nossos cumprimentos a toda e(fuipe técnica: ao 
Carlos Alberto Parreira, ao Mário Zagalo e a lodos, enfim, que co~ 
laboraram para esse extraordinário feito. · - -

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy. o Sr. 
Chagas ROdrigues, ]c Vlce-Presidetite,_ deixa a cadetr_a 
da presidência, que é ocupada pelo- sr. Humberto LUce-
na, Presidente. -

O SR. ODACffi SOARES- Sr·. Presidente, peço a palavra 
pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto -Lucena) - Concedo a 
palavra ao Senador Odacir Soare-s; t:oino Lídei'. _- _ _ -

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Líder.)- Sr. 
Presidente, S:r"s e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de, pela 
Liderança do PFL, tecer algumas considerações acerca de uma 
questão que está, hoje, nas primeiras páginas da irnprensãbrasilei
ra. Trata-se da isonomia salarial, que o Pú:sídente Itamar Franco 
quer realizar a iii da no seu Governo c que Vem- encontrailâo alguns 
obstáculos na área económico~ financeira dO- GOverno. 

O Ministro da AdministritçS:o, Gei:terai RÕill.ildo Canhim, e 
o. Ministro Chefe do ElviFA entendem que a isonomia proposta 
por eles é perfeitamente factível, na medida em que as despesas 
estimadas para este ano com pessoal suportariam o õnus-decorren
te da isonomia salarial. Contrariamente, entendem técnicos do Iv1i
nistério da Fazenda que os cálculos elaborados pela SAF e pelo 
El'viFA, na realidade, extrapolam a capacidade fmanceira do Te-

souro Nacional, o que poderia levar o· Plano de Estabilização Eco
nómica do Governo e o próprio Real à C_onvivêucia·com taxas ele
vadas de inflaÇão. 

Quando façp essas_ observa~ões, Sr: Presidente, sn_ e Srs. 
Senadores, na real_idade, <,lesejo_enfatizar ~ Preocupaçãq ·do Presi
deilte Ila.rll<q Franco com um assunto de tamanha importância. Sua 
Excelênéia- pretende, ainda cm seu governo, ver resolvida essa 
questão da diferença salarial entre os servidores dos Três_ Poderes 
da União e, mais dq que isto, ve:r a estrutura do .ServiÇO Público da 
União Federal organizada de r~odo a não pennitir que 'novas· dis
torções possam ocorrer·a partir da isonomia. 

Na semana passada, estive com o M:inistro Romildo Ca
nhim tratando dessa questão e, nessa ocãsião, tomei c.Olibecimento 
de que o Presidente Itamar Frallco já havia encanllnhadO à Câmara 
dos Deputados_ dois projetas impor:tantíssimos nessa ~ca. O pri
meiro, relaciOnado com a questão -da seguridade social dos servi
dores públicos federais. e o segundo, que é o Plano- de Carreira do 
Serviço Público Federal. Lamentavelmente, esses dois projetas es
tão paralisados na Comissão do Trabalho, da Cãma:rã dos Deputa
dos - não receberam dessa Comissão a: urgência- e. ã. l.mp6rlâncía 
que·deveriammerecer. -- ·· -·---

Queri~. ·mclusive, ao abordar esta questão, chamar a atenção 
da Câmara dos Deputados, bem como das lideranças dos servido
res públícos federais, para que procure:tn a ComissãO dõ Trabalho, 
da Câmara·ctos~ Deputados, e ·dali retirem, devidamente aprovados, 
esses dois prOjetas que Cstão, inclusive, umbilicalmente relaciona~ 
dos com a questão da isonomia salarial. 

O Sr. Mauro Bcnevides- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. ODACIR SOARES-Ouço V. Ex' comprazer. 

- · O Sr. Mauro Bencvides - Nobre Líder Odacir Soares, de
sejo aplauctir·a·posição ássb.m.ida por V. Ex•. que veio à tribuna na 
tarde de hoje para deferider â maior celeridade possível na concre
tização da chamada isonomia entre os servidores dos T~ês Poderes. 
Recordo neste instante, para Conhecimento de V. Ex• e da Casa, 
que, à época em que exerci a Pre-sidêDcia <19 ~enado, Üfercci todo 
o ~poio· àquelaS pfop~iÇõcs legiSlativas· que tramitaram visando 

-garantir_eficácia e- aplicabilidade ao disposi_tivo da Carta M~gna 
em vig<?f. V: _Ex·_~gC?r:a volta_(!_s_eposic_ioriar-em J:elação a esta ma
téria, pt"estigiando a aç_ão desenvolvida pelo_ Presidente Itamar 
Franco, e cu me permití!iá aaitai ãO-pronunCiã:lleO:to·de-V. Exa 
também uma manifestaçã'o no sentido de que o rcaju_stam~nto .co
gitado já há- algum tempo, para imediatamente set concedido ao 
funcio_nalismo- e já se chegou até a arbiÍfl!.i o .P_er~entualpara esta 
majOração -, deve sair sem mais tardança. Sería ídeãl· que fosse 
utilizado o noss"O esforço concentrado desta semana para aprecia
ção de qualquer proposta do Presidente Itam~_ Franco· com esse 
objetivo. Há uma ansiedade por parte dos servidores militares e ci~ 

vis da União, que aguardam, mesmo allteS dessa iSonomia, uma 
majoração que_ lhes permita eXaiãmente conviver com a realidade 
económica do Pais. Portanto, V. Ex4 pode interpretar, neste instan
te, o sentimento que é seu e de sua Bancada, mas que se amplia _e_ 
assume uma abrangência maior. alcançarido a minha Bancada e
acredito também- as outras Bancadas ·que compõem o Senado Fe
deral. 

O SR. ODACIR SOARES- Não tenho dúvida nenhuma, 
Senador Mauro Benevides, de quC ~sentimento do Congfess-ONa
cional e particularmente do Senado é no sentido de ver esta ques-
tão imedlatamente Teso I vida. -

Também não tenho dúvidas de que as divergências que 
ocorrem em relação a esta matéria - relatiV8i:nente às posições da 
SAFe do El\IIFA c às posições do Ministro Ricupcro e do Senador 
Beni V eras - decorrem todas elas de uma unanimidade: o interesse 
público. Não tenho dúvidas de que o M:inistro Ricti.Pero e o MinfS-
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tro Beni Veras, quando opõem riovos dados aos ofertados pela 
SAFe pelo ErvrFA, o fazem no estrito cumprimento do seu devere 
a partir de uma avaliação serena e objetiva do interesse público. 

Como disse o Senador Mauro Bene~ide:s, estamos aqui no 
esforço coricentrado e; é inl,Portanl~ ccifui> quer o Presidente lta~ 
mar Franco, que essa linguagem entre a SAF, o EMF A e O Mi.Jiis.: 
tério da Fazenda se ajuste, de modo que poSsamos votar, aiii.di 
nesta semana, esta matéria que é da-maior importância para o País, 
para o equilíbrio das contas públicas. para o eqUilíbrio do Orça
mento da União e para o equilibrio fiscal desta Nação. Isso é fun
damental. 

O Presidente Itamar Franco tem consciência de que o au
mento a ser concedido aos. servidores públicos da União deve 
ocorrer a partir do mês de agosto, e não do mês de setembro. Se 
assim não fosse, e5tariamos, mais uma vez;procrastinando a deci-
são de um assunto que é importante, " .. , 

É necessário, como quer o Presidente Itamar Franco, que a 
próxima reunião - pal'ece-me que Sua Excelência irá realizá-la 
amanhã- entre o. Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamen
to, a SAF e o EMF A possa ocorrer de maneira que se tores diferen-_ 
tes do Governo tenham a mesma linguagem. O .País precisa ver 
equacionada essa questão do salário_ dos servidores civis e dos sol-
dos das Forças Armadas. _ -_ o- ___ , _____ 

0 

Apenas tenho uma pequena divergêricia: entendo que f:sta 
questão da remuneração das Forças Armadas não _está envolvida 
com a discussão da isonomia. Nesta parte, entendo que o EMF A 
tem pecado, porque já deveria ter encaminhado ao Presidente Ita
mar Franco-- e, conseqüentemente, Sua Excelência já a teria en
viado_ ao Congresso Nacional, uma tabela própria que não partisse 
do pressuposto da isonomia. A Constituição não prevê isonomia 
para servidores civis e militares, e _não poderia, porque mesmo a 
isonomia dentro dos variados escalões das Forças Armadas já se_ 
faria de maneira não muito clara, uma vez que as atividades não 
são assemelhadas e nem iguais. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me_pennite um aparte, 
nobre Líder? 

O SR. QDAÇIR SOARES- Pois n~o. nobre Senador. 
O Sr. Mauro Benevides - Eu -ãpenas ciuero recordar a V. 

Ex• que, durante a nossa frustrada Revisão Constitucional, tentou
se exatamente desvincular. de uma vez por todas, a remuneração 
de militares e de servidores civis. Lamentavelmente os fatos políti
co-legislativos impediram que se desse cumprimento a dispositivo 
transitório .da Carta Magna, que era a Revisão Constitucional, que 
se restringiu praticamente a cinco emendas, além do famoso Fun
do Social de Emergência. Se, já ri essa ocasião,. tivéssemos conse
gui4o aprovar aquela emenda constitucional, não há dúvida de que 
tudo hoje seria riiii.ito inais fácil de se concretizar. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex' tem razão. 

Apenas para concluir, Sr. Presidente, eu queria dizer que es
tam.os aqui no Congresso~- no Senado, neste esforço concentrado, 
agUardando essa reunião que o Presidente Itamar Franco pretende 
realizar amanhã entie o Ministro Cãhbi.m, o :MiD.istro-Chefe--dO 
EMFA, o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento. Te
nho absoluta certeza de que o espírito público, o discerniniento e ã -
detenninação do Presidente da República pemiitírão qtie, na reu
nião de amanhã, o Governo saia com lima proposta concreta em 
torno-da questão do aumento salarial e tamb_ém em tomo da ques
tão'da isonomia. Nós precisamos ajustar a estrutura do serviço pú
blico à remuneração digna para todos os servidores dos Três 
Poderes da União. 

Eram essas· as colocações que eu queria fazer, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Biso!, 
como Líder do PSB; , . _ _ 

O SR. JOSE PAULO BISO L (PSB- RS. Como Líder. 
Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sy-8s e Srs. sena
dores, por estranho que pareça, dadas as circunstâncias, vHn.diZer 
aos meus companheiros do Senado que sou honesto. E gostaria de 
fazer uma síntese das acusações que me fazem.-para qUe V. Ex-s 
sintam como o poder de destruição moral hoje é explorado. -sem o 
mínimo pudor, pela imprensa brasileira, ressalvadas as h~nrosas 
exceções. 

As denúncias da imprensa por si só Sãó Cstianhas: Não res
pondo a nenhum inquérito, a henhuma investigação, a :nenhuma 
denúncia oficial. Só resporido aqui a notíCüis de imprensa:: "Como 
Deputado Estadual obteve empréstfrnO de 22 mil dólares em 1983, 
por nieio do Fundo de Previdência· Parlamentar da Assembléia Le
gislativa do Rio Grande do Sul, ã taxa de 2,8% ao mês" .. A pou
pança, na época, remunerava à taxa de 11%, parece-me. 

Sr. Presideilte, o convêriiO da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Siil com a -Caixa: EconômiCa Estadual que funda
mentava estes empréstiinos foi tefereildado em parecer da t:Oinis
são de Fmanças, na qual o membro mais ilustre era o hoje' exem·. 
plar e honestissimo Senador Pedro Simon. 

Em segundo lugar, 130 ou mais Deputados da Assembléia 
Legislativa tirara.nl O empréstiffio: Não foi só o fantástiCo Seriador 
Bisol. Entre os qi.JC? tiraram o empréstimo, p'ara c'itat Só dois ou trêS 
nomes, está o meu honrado companheiro de Bancada, Seriadôr 
José Fogaça, está O candidato do PJviDB ao seDado Fe_deral, no 
Rio Grande do Sul, César Scb:irlner e está o candidato ao Seriado 
Federal do PDT, além de outros Deputados que hoje são' Deputa~ 
dos Federais. Então, são emprésti.nióS qtie fofain tiraaos por todos 
nós, porque o núrilero doS que rião 'tiraram é ião pequeno que se 
constitu1 a exceçãb que conf"ll1:lia"a regra ... 

·Mas isso nâo é impórianfe. O importante é que há um·a deci
são do Superior Tribunal de Justiça que defme duas coisas. A im.
prensa menos incórreta diz que é legal mas não é legítimo. Há coi
sa julgada, e nos Estados Unidos quem ofende a_coisa julgada_ Vl)._i 
para a cadeia. Vejam em que pãís-ilós vivemOs! A -impieD.sa S-iin
plesmente omite a coisa julgada neste País, não responde por nada 
e é a moralista. 

Essa coisa julgada não defme apenas a legalidade dos em
préstimos. O julga)llento explicitamente demonstra que não houve 
nenhuma lesão ao Erário público! O julgamento- e~tá escrito lá
demonstra que, na mesma época, a Caixa EconÔmica Federal, du
rante uma década, fez empréstimos baseados em convênioS seme
Jhantes com empresas privadas, o que signífic<i qUe esse convêriio 
não lesava o Erário público, tanto que beneficiava fmanceiras pri~ 
vadas. Quando se decidiu encerrar esse convênio, por decisão da 
maioria~-dada a repercussão na im'pfensa, diversas instituiçOOs fi
nanceiras privadas se interessaram em mantê-lo, poique era lucra
tivo. 

Então, oque quero afitmar-ãqul; categoricaJneDte, oJhos nos 
olhos dos covardes, é que deSafiO a imprensa riacional ã pTOVar 
que esse convênio produzia algum prejuízo à- Nação brasileira e ao 
Erário público. Estou defendendo aqui outros covardes: a Assem
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul, que não teve a coragem de 
dizer isSCI eni público; e meus companheiros de política que não ti
veram a coragem de dizer que usaram também o convênio. A im
prensa que diga à História por- que escolheu isoladamente José 
Paulo Biso!. 

Sr. Presidente, acabo de ralãr em coisa jUlg~da. E é coisa 
julgada do ponto de vista julidiCo, legal, e é coisa JUlgada do ponto 
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de vista moral. Não o Bisol, mas o convênio e a Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul. 

Em matéria de empréstimo, Sr. Presidente. a revista ~toÉ, 
de uma fbrma muito sutil- e em outro discurso, que farei mais tar
de, mostrarei como se falsifica na imprensa -: diz que contrai. 
através da AJURIS, um empréstimo no valor de 4.500 ORTNs 
para pagar em dez anos. 

Sr.- Presidente, Srs. Membros __ do Senado, eu não contraí 
esse empréstimo. Prestem bem atenção, para avaliarem onde vai- a 
decência e a i.ridet:ên:cia da comunicação social. 

Eu não contraí esse empréstimo. Ele _nunca existiu. O que 
existiu foi um convêniO da AJÚRIS -=-Associação dos Juízes do 
Rio-Grande do Sul- com a Caixa Econômica Estadual, autorizan
do esta ·espéCie de empréstimo. E enquanto se -deCidia isso. as pes
soas, os: juizeS, que à.cbavam que precisavam desse empréstimo, fi
zeram uma relação para sorteio posterior. E isso ê_Yerdade. E a 
verdade tem de ser dita: eu assinei. 

• MaS ·repito: eu não contraí esse empréstimo. Jornalista de
cente~ ouça bem: -eu não tenho esse empréstimo na minha história 
patririlonial: busque a prova, negue a minha palavra. 

Sr. Presidente, entre as denúncias, consta que o Senador 
José Paulo Biso! obteve_ empréStimO subsidiado do Banco do Bia- -
sil pará. a fazenda de Btiritis. Eu nunCa obtive empréstimos subsi
diados para a fazenda de Buritis, ou não sei O que é subsidiado. OS. 
empiéstirilóS: que fiz pata a fazenda de BÚritis- foram objeto de
uma devassa, de uma auditoria re_queridã- pOr--inim mesnlo. para 
que o banco dissesse duas coisas fundamentais: ·piimeiro. se algum 
dos meus empréstimos tinha cláusula não ~ifo:t:m:e.__JX?f'que a 
Constituição me proíbe de contrair empréstimos com cláusula D.ão 
uniforme; ·segundo, se-algum dos· meus empréstimos era diferente 
dos empréstimos dos demais mutUários rurais.- · 

O Banco do Brasil entregou-me a relação de ~odos os_em
préstimOs -- são e:rD.préSiinios rurais - a mim cdncedidos. Nenhum 
foi omitido, porque eu não o pennitiri3.. Não tenho medo de nada _ 
do qrie fiz. Se não fiz todas as coisas certas na vida, iespÕndo pe
las erradas, Dias não quero escondê-las. 

· Feita a· devaSsa. a auditoria, b ·presidente de;> B_anco do Brasil 
assinou o documento, que me foi -eÍlfrcgue, dizendo qu~ tçxlos os 
empréstimos são de cláusula uniforme e que sã6 empréstimos cO
muns. Oitenta e cfu.CoJxrr·cento dos mutuários Dão pagam o Banco 
do Brasil;· estão eni inadimplência. Quinze p6i cento eStão em 
adi.mplência, estão com os pagamentos em dia;e- eu estou_ei:tire os 
15%.. . . . - --

Que República é essa; em que o Superior Tribunal de Justi
ça julga um proc~sso ·e- çon,_clui que aquilo é legal. porque está con
forme a lei tal, e, conforme os cálculos tais e tais; não é lesivo aos 
cofres públicos, e isto não significa nadã para a imprensª" nacio
nal? Que RepúbliCa é essa cm que a declaração feita pelo presi
dente do Banco do Brasil, depois da auditoria que pedi, afumando 
que não há nenhuma cláusula não-uniforme e que os empréstimos 
a mim concedidos são -habituais·. é posta em dúvida? _ 

A imprensa, ao duvidar do Senador José Paul9 Bisol, Jl9e 
em dúvida o Superior Tribunal de- Justiça, e isso 'é grave. Ela põe 
em dúvida também o presidente do Banco do Brasil e sua direto
ria. Vão todos os corruptos para o inferno e pari a cadeia, porque é 
preciso pôr os corruptos na cadeia, mas não façam essa_ ignóbil e 
vil corrupção. Para se falar mal do empréstimo do Bisol, tem-se de 
falar mal da direção_ do Banco do_ Brasil e dos auditores que fize
ram a devassa. Vamos pôr isso em dia, vamos c1ãre8r a verdade! 
Para se falar mal do Bisol, nesse caso, tem-se de falar mal do Su
perior Tribunal de Justiça. Assumam isso! Quem sãó vocês? Que 
espécie de gente são vocês? Que espécie de consciência vocês 
têm? Vocês pensam que todo mundo lhes tem medo? 

A imprensa disse que fiz dezessCis empréstimOS. Meu Deus 
do céu! Todas as operações estão menciOnadas no documento que 
entreguei à imprensa. mas ela não explica que, se você planta ar
roz, você tira um custeio para a plantação de arroz; e se você plan
ta:-ao mesmo tempÕ. feijão ou- soja, você tira outro empréstimo 
para custeiO dessa lavoura Quer dizer, não explica que isso é _o 
que aconteCe com todos os agricultoreS que não são monocultores 
e não explica o que é custeio. isto é. que, feita a colheita, o em
préstimo é pago. Não é sequer um emprêstimo: é política agrícola, 
é cus_teio. Claro que existem operações de investi~to, UJ.?.S, até 
agO:ra, Pelo que sel; não levantaram qualquer dúvida sobre isso. Se 
levantarem, veremos se é verdade. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. a niais repugnante das explo
rações -é a de uma pessoa inteligente que se aproveita da ignorân
cia_ dos outros. e a impierisa brasileira, ressalvadas as exceçêíes. 
não·tem vágoDha de fazer isso. Ela chegou a dize!_- e O ridículo 
adquire verdade, na base daquele princípio tão estudado pela epis
temologia de que a mentira é mais parecida com a verdade do que 
a própria verdade - que me aposentei com 7 meses de trãbalho na 
Justiça. Poucos sabem o significado da palavra "desembargador". 
Penso q'ue ~guns jornalistas tambêm ignoram o que 'ela significa. 
Quando.se fala em desembargador,_ as pessoas pobres e mal-infor
madas pensam em um porto, em algum descaiTCgador de. na.vio. 
Alguns jornalistas também não sabem o que sigt1ificª' ~ssa: palavra, 
por íssõ. vou eScUrecer: deSe!llbargador é a última etapa na carrei
ra de jUiZ: OS Seriadores sabem dissO. Então. Se eu tiVer-O tempo 
de sçrviço exigido para aposentadoria, PoSso ser nomeado desem
bargador, assumir e aposentar-me no dia seguinte. POr'quê? Por
que trabalhei como juiz ·o temPo flecessârio. A lei exige que o jtiiz 
trabalhe trinta ~os. Tenho trihta ano.s de serviço, ou melhor, trinta 
anos e poucos meses. Trá.balh_ei sete meses Como desembargador, 
mas não me aposentei, porqUe durante s'ete meses eXerci a função 
de desembargador; aposentei-me porque já havia trabalhado trinta 
anos. 

Oride e'stá a decência, ·meu Deus -do c6u?! Onde está a irre
gularidade~ m~u Deus do céu?! Onde está- a- ilegalidade?! 

Não precisaria dizer o que vou dizer agora: quandO me apo
sentei, não era Illeu projeto faiê-lo, PCJrq'ne a minha vocação é ser 
juiZ. Queria écintiiular como juiz. Mã's na(}üe1e -anO, -em abril. saiu 
o pacote Geisel. que criou o "Conselhão Federal" para controlar os 
juiZes.- Na época,_ dei eritrevfstas, dizen_sJ,o_ que não 'pefmaneceria 
comq jUiz se cSs~ ÇoDSeihão.cOntinu3sSe. pórque não concebo m.a
gistrãtiifa~sem autcilo:tilia. E _essa foi a razão pela qllal.sai antes do 
tempo que havia previsto; mas-s-ai cdm o tempo de serviço neces
sário. Não roubei um mês de trabalho, um dia, um· minuto! Saí 
com mais de 30 anos de serviço, confonne á lei exigia. E a Globo 
colocou: 110 Senador José Paulo Bisol se aposentou com sete me
ses de desembargador", para uma população que não sabe o que é 
desembargador. Existe baixeza semelhante? 

_ Hoje, é um d_eputado federal que se .supõe com cultura polí
tica quem escreve um artigo no qual díz que me apos.eniei com 
sete meses. A população brasileira está achando que José Paulo 
Bisol trabalhou sete meses no serviço público e se aposentou. · 
Quem_ é o canalha _nissõ--illdo? Quem é o torpe? Quem é o vil? 
Quem é o imoral? 

"Nomeou parentes durante seu mandatQ na Assembléia Le
gislativa do Rio Grande do Sul". Pantástico é que, às vezes, até 
companheiros nossos se deixam levar por essas coisas. Sabem V. 
Ex~ que há uma lei da Dialética que pode não ser uma lei defmiti
vamente certa, correta, nem comprovada pela experiência, mas ãl
guns fa:tos lhe dão força. Trata~se de uma lei antiqüíssima que 
aprendi quando ainela era adolescente e tateava em Filosofia: a lei 
segundo a qual a quantidade. se for massiva e persistente, transfor-

'-
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ma-se em qualidade. É o que estão fazendo comigo nêssa· articUla
da e inteligcp.te armadilha~ nesse processo fraudulento de destrui
ção moral da minha pessoa. 

Sr. Presidente, Srs. _Senadores, escreveram e disseram que 
são quatro os casos de nepotismo do Biso!: duas noras. qu-e teriam 
sido nomeadas p0l' ele funcionárias da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande dO Sul; um filho, que teria sido nomeado por ele igual
mente funcionário da Assembléia Legislativa e que o teria acom
panhado aqui no Senado_ Federal. e um irmão. Então. são _quatro os 
casos de nepotismo. 

Pois bem; em primeiro lugar, ~s du~s n_oras mçncionaóas. 
nenhuma delas é ainda hoje minha nora. o Uma delas nunca traba
lhou para mi~ e nunca trabalhou, qUe eu saiba, na Assembléia Le
gislativa. Na época em que eu era deputado na Assembléia Legis"". 
lativa do Rio Grande do Sul, essa nora -trabalhava na- Procuradoria 
do Estado como estagiáriã; er3. rec_é~-form~da. Ent4o .. issp, fi~a 
descartado, é uma mentira d.Eislavada. 

A outra,nora que teria sido empregada por mim, no _meu ga:
bincte, chama-se Míriam: é funcionária do Senado, Sr. PresideÍJ.te, 
concursada. Eu gostaria que V. Exadlssesse a este_Senado.se inter.-. 
feri nisso; sC aC}ui rio SenadO se faz concurso com intêrferÇncja .. 
Mas. fazenctO'ou n.ão, gostaria que V. Exa dissesse_se eu lhe telefo
nei ou lhe pedi alguma coisa ou lhe disse que tinha _uma nora fa-
zendo COnCQf$Q. . 

Atualmente, ela é funcionáriã. concursada do SenaQ.o. ~s. , 
em 1984, ela IÍão era mais minha nora, já_ eSiava _separada.do.mcu 
filho e tinh3. 'ouiro companheiro. Então, ~tê tccni~amcnte, da rião 
era minha p8J.'ente. Mas quero dizer a verdade aqui: .Míriam é uma 
pessoa muitO competente e uma belíssima pessoa, e eu quis- que
ro aqui dizer a verdade aos senhores - que ela viesse. para o _me:u 
gabinete. Só q\le eu já tinha _os quatro cargos de confiança octipã
dos, não podia ,trazê-la e desisti. 

Houve. um problema na direção do PMDB onde precisavam 
de uma rcdatora; eu a recomendei, e ela foi furicionáriã; nem sei 
qual foi a lotação dela. Por fa~or, jom~s~s~ esc4t!e_ç~_isso! t'f'ao 
estão olhando essas coisas! Só não foi no- meu gabinete! Digam a 
verdade. E se eJJ tivesse vaga, cu a teria levado para trabalhar co
migo. Ela não era mais minha parente e é supcrcompetente. QUero 
dizer para os jornalistas que a Ivfiriam é tão competente que, de
pois que sai de lá e vim para o Senado, ela continuou- exercendo 
funções de assessoria para o Pl\IIDB como partido _e_ continuou 
exercendo assessoria para deputados. Foi assessora do Deputado 
Luís Roberto Ponte, na Câmara. Perguntem a S. Ex~ s~ fl!i,pedir 
emprego para ela. lá. O Ponte não é um homem decente? Pe:r~n- _ 
tem para ele. E vou dizer mais: ela não precisa de mendicância. Se 
a imPrensa acredita que pode espezinhar deputados, senadores, ho
mens públicos, por favor, respeitem pessoas que nada têm a ver 
com isso; que são competentes, decentes, como a Míriam o é. Fi
que ai registrado: nunca foi funcionária do B~sol. Se quiserem COn~ 
tinuar mentindo, continuem, mas a afirmação está àqui: nunca fOi! 
E vou dizer uma cOisa engraçada para os senhores. O Senador José 
Fogaça foi candidato a prefeito pelo PMDB; o Tarso, candidato 
pela Frente PSB-PT. e a Míriam fez a campanha do Fogaça. 

Meu irmão que trabalhou comigo, este Sirii~ :rló-~eu g~bfue
te, não ganhou emprego público do José Paulo Biso!. Ele é delega
do de polícia concursado, e cu o requisitei para-trabalhar comigo 
na Assembléia Legislativa; não dei o emprego para ele. Ele tirou 
algum benefício disso? Tirou, porque quando ele se apose:p.tçu, 
como acontece no Senado, na Câmara. no Banco Central, no Ban
co do Brasil e em qualquer dimensão do serviço público brasileiro, 
ele ganhou uma gratificação pela relevâncía do serviço que pres.:. 
tou na Assembléia. Isso acontece aqui no Senado, acontece ali na 
Câmara,não acontece s6 com o Josê Paulo Biso!! 

Não preciso dizer aqui que eu nem sabia que o meu irmão 
estava com tempo para se aposentar à ép::>ea. Pouco importa, e eu 
assumo que soubesse. Mas ele ganhou uma graüficação qUe está 
na Constiruição do Rio Grande do Sul. O PT e o PSB tentaram 
tirá-la quando da elaboração da última Constituição e não conSe
guiram. É histórico-nO Brasil, é presente em todo o Pais. 

Por que pinçar esse caso entre os milhares de casos do Bra
sil? Afmal de contas, era um direito dele. A lei não lhe dava.o di
reito? Qual é a imoralidade disso? Qual é a moralidade que a im
prensa quer? Que ele não se sirva- da-gratificaÇão. enquanto todOs 
os demais brasileiros, em iguais condições, sirvam-se dela? Pelo 
amor de Deus. não ~ejam ridículos! 

- · E meu irmãO não saiu logO- depois; acompanhou-me até o 
fmal do meu mandato, lá. Nepotismo? Onde? Não fui eu que o.OO~ 
loquei no serviço pUblico. Ele era um funciooário concursado; eu 
,só o reqUisitei. - _ _ _ - - - -

Agora, vou explicar por que requisitei o meu irmão-e o meu 
_ filho. Eu nij:o era político. Fui convidado, na última hora. Tinha 40 
dias para fazer urDa campanha, e para isso, ariumei alguns _cabqs 

. eleitorais. Vou dizer-lhes quem foram os cabos eleitorais: Ininha 
mulher, que fazia as cOntas da campanha; meu filho Jairo; meu ir
mão Dirceu; depois, no final. nos últimos quinze .dias da campa
nha. dois estudante_s_- Juarez Pinheiro e Gilberto Barreto .:.., que
hoje são advogados. - . . 

- Com_ essas pessoas, fiz a camPanha e me elegi. contra ã ex
pectativa do próprio PMDB, que queria meus votoS, pOrque sabia 
que eu tinha bastante prestígio para arregimentar bastante votos. 
mas não acreditava que eu me elegesse. 

Formei o meu gabinete com quem? Com o m_eu staff. Com 
quem fez a campãnba comigo: o meu filho, o meu irinão, o Gilber
to Barreto e o Juarez Pinheiro. Esses eram os quatro cargos de 

- confiança que designei. · , _ - _ 
. Pr~stem bem atenção, moralistas de esquina: nepotismo 

. cOnSiste colocar no serViço público pessoas não pelos seUs méri
-tos,. :Q;~,as pelo parentesco. Só -col9Quei um. confornie acabo de de-. 
monstrar: o meu ftlho Jairo, que é meu assessor aqui no Senado 
Federal. Foi a coisa mais injust;i que fiz na minha vida, porque 
prejUdiquei-esse filho, que é um talento; que tem dois cursos uni
versitários e uma inteligência superior. E o que fiz, porque precisa
va dele? Arrastei-o _c-omigo. Fiz um mal, sim. Mas exatam.ente 
contrário do que vOcês estão dizendo. O meu filho, hoje, poderia 
ser um juiz de Direito, um promotor de Justiça, e eu o amarrei a 
mim. porque precisava de alguém de absoluta confiança ao meu 
lado, 

E o mais imix)Ttante de tudO, já que vocês falam em im':' 
prensa investigatória (Ouçam bem, porque eu não.sei quantos são 
os meus colegas que podem dizer a mesma coisa que vou dizer 
agoia): trabalhei anos e anos na Justiça do Rio Grande do Sul! Eu 
deS3fio a imprfmsa- brasileira a levantar uma só pessoa que eri te
nha -deixado empregada lá. Prestem bem atenção. Levantem a ca
beça e olhem nos meus olhos. Eu_ d.esafio vocês a encontrar uma só 
pessoa que eu tenha deixado empregada na Justiça do Rio Grande 
do Sul. Isso, sim, seria nepotismo. Eu desafio vocês a encontrar na 
AS-Sembléüi. LegislaQva -do RiO-Grande do Sul uma só pessoa que 
eu tenha colocado lá. 

Finâtmente, desãiio a imprensã nacloD.ãi a i.ndicãr-uma só 
pessoa que eu tenha colocado aqui no Senado. além do meu filho. 
E quero também que vocês investiguem se isso é comum na polítí
ca brasileira. Porque nepotismo é colocar na função. sem concur
so, e, depois, articular leis ou resoluções para torná-los efetivos. 
Isso é que é nepotismo. Meu fllho vai sair daqui comigo no fim 
deste ano, como todos os que trabalharam em cargos de confiança 
para mim sempre saíram. A :Míriam-não saiu da Assembléia, por-
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que não trabalhava para mim. 
Então, pensem bem neste desafio. E aqui, ·srs. Senadores, 

levantem a cabeça e digam-me que não é Verdadeira a afirmação 
que vou fazer de que, nestes oitO anos que aqui estou, em diversos 
anos correram projetes para efetivar funcionários cOmo o meu--fi
lho. Srs. Se:õ.adoies. vã.mos erguer os oiJ.JÕ~.: Nestes oito anos que 
estou aqui correram diversos projetes para efetivcir ó" ineu filho e 
todoS os que estivessem em circunstâncias Semelhantes, e acho 
que. pelo menos os mais íntimos da milllia- pessoa, sabem que 
sempre fui uiD ferOz'opoSitóf de-sSa inconstituciOnalídade. 

Não sou um santo. mas me sinto uma· Pessoa muito melhor 
que vocês. Eu me sinto uma pessoa digna. feli_z, _e vocês me deram 
uma oportunidade extraordinária para verifícãr que nem· mesmo a 
estúpTda e violenta destruição inOral da minha pessoa que vocês 
estão fazendo, ou-·pofque participam, ou porque estão envolvidos, 
ou porque não têm como dizer não. me ensiiiOU uma coisa qUe 'eu 
não sabia: eu não conhecia a minha força mOral. Hoje cori.heç_o a 
minha fOrça· mofal e não tenho medo de vocês. Eu não tenh-o medo 
do sistema económico que se apropriou do Estado brasileiro. Eu 
não tenho medo de empresário da imprensa. Não tenho medo de 
perder a candidatura que está à disposição da Frente. pata decidir 
objetivamCnte, sem cOnsiderar a minha pessoa. Eu descobri essa 
coisa fantá.Sticã -de qrie posso preservai- a minha aiegria de viver e 
o orgulho_ de ter sido quem fui, ness_e_espezinhamento, até mesmo 
nessa destruição moral. até mesmo nesse linchamento ético. 

Olhem bem para mim e vocês vão sentir a chama da alegria 
de viver e de estar no mundo, aqui! Não preciso sequer do julga~ 
mento difusO -da maioria, porque· disponho cõncret.a.rriente do jul ~ 
gamcnto das pessoas que de alguma forma me co~ecem. _ 

Existem outris dEmúnciás, iná.S--a--nlaís relevarite é a das 
emendas. Já reconheci de público, perante a Nação, que, tendo em 
vista o papel que exerci nas CPis, foi um Crro assinai emeD.das. 
Não apenas essa: eu não devia ter assinado nem as emendas do 
meu Estado nem as emendas do meu Partido, porque,_ realmente, 
ficou consag"rado, na CPI, que está errada Cssa maneira de rã:Zú. -

Mas essas emendas não sígnificarii- nadã.. Ninguém jamais 
inVestigou, na his-tória- 46 Senadq e da Câiliã.ra, :o_- problema de 
apresentação de emendas. 

Vocês são tão safãdos que procuraiam comparar a aprova
ção de emenda e a execução de emenda com a apresentação de 
emendas. FiZ urii J(wantamen~o:· não o _u~o- se fOr·p~ecí_so usarei
por-respeito a meus colegas. E muito difícil en_contrar alguém agui 
que não tenha assinado uma emenda com um valor equívoco. E a 
regra, até porque, poídefeito institucional, ~_Qró_pria b~ocracia da 
comissão reconienda que se aumente um pouquinho, pois só será 
deferida uma parte. 

As emendas foram adulteradas. Hoje o_ meu advogado está 
indo para Belo Horizonte, que é o juízo cõln.J5e-iente, para pedir a 
abertura de inquéritO-. Queni oUViu o Prefeito, quem não fez ouvi~ 
dos moucos, como vocês fizeram, desde a pi'imefra vez que ele fa~ 
lou, sensivelmente percebe que ele disse metade da verdade e ca
lou o resto. 

Estou fazendo investigaçôeS-..: estoU .. âçliantado; mas .ttJdo 
isso não tem importância alguma, pois cOlneti o erro pOlítico, não 
1ocivo, não prejudicial, de assinar emendas, qUando a ininha sim~ 
lOlogia pessoal recomendava que não 9 fizesse. Esse erro reconhe~ 
:i e recOnheço; mas, ·no mais, é uma iirelevância; não faz sentido. 
~ claro que as pessoas investigadas, é claro que_ as IJ:CSSOas que se 
1uerel:n vingar-de mim, é claro que os agCnteSe Os benefici~os da 
crrupção iristitucionalizada bfasileira estão IDteiCSSados em com~ 
tarar. Mas não há comparação possível; poi(jU:e ni:llgl:iê.i::n investi~ 
;ou, nas CPis, a apresentação de emendas. Seria ridículo investi
ar. É um mero indicativo e tem que- paSsar-põrtoao·c,-pro-cess-o--:-A 

aprovação de emendas é que os senhores deveriam verificar quan
tás eu tenho em oito anos. Aliás, em oito anos nãO, pOique sorims 
encarregados do Orçamento somente a_pariir de 1989:~Ma_s verifi~ 
qUein, a partir de 1989, quantas emendas tive aprovadas. porque 
nuhca eD.trei na Conlissão-:Mista de Orçamento, uma vez que não 
gosio do sistema. 
·-- o Alguéin eStá pensando que ganhei dinheiro com isso? Al-

guém da imprensa está pensando que ganhei dinheiro com essas 
emendas? Transferiram ;1 idéia. Mas não esto_u __ _d_eclarando, antes 
mesmo de o meu nome ser ofidãlizado como -vice na chapa de 
Lula. dia a dia, que meu SígilO está à disposiç.ão da inlpre:rlsa-brasi~ 
leira e de qualquer cidadão brasileiro que se identificjue? ·wao es~ 
toll declarando isso? Eu dou O meu sigilo, qualquer deles: patrimo~ 
nial, fiscal e bancário. para quem quiser, que se identifique; dou 
meu Sigrlo não só para o Banco do Brasil, mas paia tOdos os ban
Cõ!l do Brasil e do mundo. Autorizo investigar o mundo inteiro 
para saber se alguém me passou alguma coisa Isso é obrigação de 
quem acusa, obrigação moral. 

Sr. Presidente, pretendo fazer as devidas ações contra os ór
gãos que produziram essa sistemática difamação c contra Os jorna
listas que quiSeram assinar as m:itéria.S dCtiitoras. 

Quero-dizer a V. I;:x11 que o jomalisnlo bras-ileiro é igual ao 
COngresso", à Câmara, à Justiça. Ele é um produto da nossa cultura, 
com todas _as virtudes e _tqd_os os dcfeit_q~_que a nossá cultura tem~ -
mas ele tem um problema a mais: ele não é democrático. 

Lembrem-se de quando por aqui passçm a Lei_ de Imprensa, 
a luta que desenvolvi para afirmar que não era um;~._Lei de Im_pien~ 
sa, que era uma Simples lei penal dos delitos pratiCados pela im
prensa; que lei de imprensa tem que democratizar os meios de co
niUiUCação ·cte massa, e este País nãO tem redenção se não fiZer 
isto, se não desconcentrar o poder de condicionamento, que é a 
imprensa falada e_ escrita. Eles fazem o que querem, e, se o Brasil 
é o PaíS de maior concentração de riqueza do mundo, é óbvio que 
esta concentração de riqueza está ligada aos principais meios de 
Comunicação social, e é obvío que quem lUtar Feia democratização 
do País, no sentido do acesso aos valores fundamentais da existên~ 
cia, indusive o de opinião, não agrada essa gente. Há covardia -do 
legislador brasileiro neste assunto. 

O Sr. Gilberto Miranda - V. Ex11 me concede um aparte, 
S~nador? , 

O SR. JOSE PAULO BJSOL -Já lhe concedo, Senador, 
com_ muita honra. 

Sr. Presidente, não estarei aqui quando forem discutidos Cs
ses projetes de democratização da imprensa brasileira, mas, repa
rem bem: ou teremos de andar genuflexos o resto dos tempos, ·ou 
democratizamos a imprensa. Nos Estados Unidos, alguns jornais 
opinam e batem; os outros mostram o outro lado. Há um processo 
democrá~co._Aqui, a c;J.efmição é global e sistemática. Uma repor~ 
tagem ço_mo a <i? IstoE, que contém duas avassaladoras mentiras
e todo o conteúdo da reportagem são essas duas avassaladoras 
mentiras - antes que a revista saia, ela já é reproduzida pelos ou~ 
tros jo~s._numa articulação flagrgnte! Nã9 há quem possa resis
ti:t:_a essa violência! E essa é a v_iolência mais triste que existe, por~ 
que há um desejo de eliminar, o _que significa matar, assassinar; é 
um desejo de elim.lnar: mas um desejo de eliminação da pessoa 
pela eliminação de sua dignidade, de sua razoabilidade. Quer di~ 
zzr. deixam o cadáver vivo para padecer, mas eliminam~lhe a dig~ 
nidade e a razoabilidade. Isto não pode continuar! 

Eu sou a primeira vitima da. História do Brasil. Vão dizer~ 
me que_ OtitJ:OS foram vítimas també_m? Não de um processo tãO cé
lere, tão sistemático! Dez páginas JX>i' dia de jornal? Q,lantas horas 
por dia de rádio? Quantas horas de_ televisão por dia, durante 30 
dias? E a partir de uma defmição de que o Bisol era a pregoeiro da 
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violência, sendo que o Papa a-cabou afii'mrufdo a mesma coisa que 
o Bisol, e aí todo mWldo calou e ninguém reparou. 

Sr. Presidente, não tenho nenhum medo das conseqúências. 
Quero levar Lula à Presidência da República; porque tenho a -cons
ciência de que é ·a última alternativa, neste século, para mudares
sas coisas. Isto ""é, pam inaugurar uma nova cultura ética, para inau
gurar uma nova cultura política, uma nova idéia de Estado, uma 
nova idéia de sociedade e de informação. Porque sobre informação 
a gente precisa se perguntar sempre: o que ê que os homens fazem 
com a inforinação, c o que a informação faz com os homens? O 
que é que o jornalismo brasileiro está fazendo hoje com a informa
ção, e o que é que a infom1ação está fazendo comigo e com outras 
pessoas? Essas questões têm qUe ser resolvidas. Não é possível 
que uma pessoa com dois revólveres e uma metralhadora atire em 
outro sem nenhuma arma! 

Não há nenhuma verdade em ahw_lut_amente nada do que 
foi dito! Porque o que fOi dito com alguma verdade foi distorcido e 
se tomou uma mentira. Essa afirmação faço como desafio: pro
vem-me o contrário! Respondo pela dignidade de_ tudo isso até â 
morte, e perante qualquer juiz de_ccnte, perante qualquer opinião 
neutra! 

O Sr. Gilberto Miranda- Pcrrnita~me V. Exa um ap~te. 
nobre Senador Jos.é:_Paulo l3isol.?. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Ouço. com muita honra. o 
aparte do nobre Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador José Paulo Bi
so!, lamento pelas inverdades que V. Ex:. citou. Mas gostaria de 
lembrar-lhe fatos passados na CPI do Orçamento que tanto V. Ex a 

criticou. V. Ex-• recebeu caixoieS e caixotes de_ doCUmentos, aos 
quais os membros da CPI não tiveram acesso. Quer dizer, não foi 
democraticamente analisado pelos membros da CPI se os nomes 
que constavam desses documentos deveriam ou não se tomar pú
blicos. No entanto. V. Ex a avocou a sí o direito de divulgar todos 
esses nomes·e convocou a imprensa para uma entrevista bombásti
ca, com todos os canais de televisão_ e com todos os jornais. Ali. 
V. Ex• disse que acabara de descobrir um grande ..::ornplô no Bra
sil: o complô das cmpreiteiras. e deu nomes àS siglas e abreviações 
mencionadas nos documentos. Com o passar do temJX'. vimos que 
muito daquilo não era verdade. Mas a imprensa escrita e televisio
nada, naquela noite, anunciou que no Brasil havia mais 200 parla
mentares envolvidos em corrupção. e foram citados membros da 
alta cópula do meu Partido, tanto na Câmara quanto no Senado. 
Dentre outros, havia o nome de Teotônio Vilela Filho. que não era 
do meu Partido: de Dario Pereirã., do Ministro Hargreaves, de 
Humberto Lucena, de Mauro Benevides. de Pedro Irujo e de tantos 
outros. V. Ex a não se deu o traballio de analisar detidamente se 
aquelas emendas. que tinham nomes~ tiilham sido ou não aprova
das. V. Exa disse qUe o seu erro foi político. Acho que o erro de V. 
Exa foi moral. Penso que, se houve rasura, V. Ex"" deve processar 
aqueles que rasuraram. Hoje V. Exa experiincnta OS i:nesmoS mo
mentos difíceiS- o que é lamentável- por que também passaram 
as famílias de todos aqueles que V. Ex a. em entrevista. apoiltou, 
injustamente, Como estando ligados a propinas c a falcatruas. De
pois não se constatou nada. Muitos foram absolvidos, não tendo 
sido levados a julgamento nem na Câmara dos Deputados, nem 
tampouco· no Senado Federal Nobre Senador, acredito que liaja 
muitos Se.iJ.adores que não iêm parentes nomeados por eles nesta 
Casa. Eu mesmo nunca nomeei parente algum. Acredito que haja 
jornalistas que se excedem. Mas a maioria ê decente. Penso que 
99% do que sai na imprensa é sériO: Agora, muitas vezes, saem 
coisas que não deveriam sair. E a culpa disso é nossa, porque o 
projeto de lei de imprensa está parado na Câmara dos Deputados, e 
até hoje não se fez nada. Parece-me que V. Exa deu uma entrevis-

ta. dizendo que a lbsen Pinheiro, do meu Partido, não Cabia nem o 
direito da dúvida- o que V. Ex"" poderá confirmar ou não. E o meu 
Partido, o PlVIDB. pagou muito c·aro pela eXplOração que houve 
em torno dos que teriam apresentado emendas ou não. A meu ver, 
o fatO -de se apresentar emendas para Buritis, paia-0 Rio Grande do 
Sul. para o Amazonas. para a Marinha, para a Aeronáutica ou para 
qualquer Estado não tem importância. Tenho para mini qtie V. 
Exa. sendo Senador, pode apresentar emendas para todo o Brasil. 
Eu. por exemplo, apresentei emenda para o Ainazonas, para o 
Ceará. para o Hospital Dha Bela, para o interior de São Paulo. Isto 
cabe a qualquer Sf?nador. V. Ex" tem razão quando diz que os v a
lOTes apreosen.tados são majoradoS. Uma ·vez- que~ posteriomiente, 
eles são cortados. Hoje. lamentavelmente. V. Ex• sente o que todos 
os membros, que nada tinham que ver com ísso, sentiram à época 
da grande lista de nomes da CPI do Orçamento. Lamento pelas in
verdades. mas V. EX1 passa pelo que todas as famílias passaram. O 
candidato a Presidente da República, pelo PT. desce nas pesquisas 
-e· sofre com isso, depois de uma campanha magistral de quatro 
anos pelo País. Realmente V. Ex"" deve considerar se deve ou não 
continuar candidato a Vice-Presidente da Frente. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Essa questão não é minha. 
é da Frente. 

-:-··--_--_--Quero que V. Exa complete o seu aparte dizendo qual a en
trevista que dei nesse sentido. Porque não dei nenhuma. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• não desmentiu a notícia 
que saiu em todos os jornais do Brasil informando que V. Ex"" teria 
dito_que "a Ibsen não caberia o direito da dúvída". 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Estou ouvindo por outras 
pessoas a mesma coisa. Não dei entrevista algu:p13. nominando 
quem quer que seja. Estão difundindo isso, para que compreendam 
o que agora estou sofrendo sej<1, compreendido. Por concessão _do 
delegado, a meu pedido, estive com a cópia daquela documentação 
três dias em meu poder. Contudo. não concedi nenhuma entrevista 
indicando os nomes. Apenas afirmei que os_ document_os_ha.Yiam 
sido apreendidos. fato esse que já era do conhecimento_da impren
sa. Tive sempre o cuidado de não no minar. Somente quando a pes
soa reagia e diziam que fulano havia dito isSO: oU aquilo. eu repli
_cava_: _"Não, fulano tem tal coisa, mas eu_ não nominei". 

V. Exa está com.et.E':ndo uma gr·ave e -séria injustiça. Havia 
uma investigação _e. hoje. não há, pois nin_gilém jamai~ ib.vêstigou 
apresentação de emenda. Além disso, tive sempre o cuidado, nas 
mi.Ubas entrevistas, de enfatiiãr "a nível investigatóriO". Quanto a 
essas nominata.s, quero que V. Ex a me apresente a entrevista que 
concedi. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador José Paulo Bisol, a ní
- vel investigatório, V. Ex"" tomou públicos todos os nomes. V. Exa 

concedeu uma entrevista sim ... 
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- É falso. 
O Sr. Gilberto Miranda- Eu_ estava na sala_ quando V. Ex"" 

apresentou nomes· e falou do complô. que não existia e nunca exis
tiu. V. Ex a deve se lembrar que, depois das investigaç-ões, 90% daS 
emendas contidas naquele documento não tinham sido nem apre
sentadas e nomes de companheiros nossos· do Senado estavam ali, 
fato esse que se tomou público. - --

0 SR. JOSÉ PAULO BISO L- Duvido que V. Ex• com
prove isso. -

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex"" não submeteu, Senador, 
aos membros da CPL. _ 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L - A CPI não era do José 
Paulo Biso!. 

O Sr. Gilberto Miranda - Mas V. Exa avocou os docu
mentos como se fossem seus, V. Exarião os submeteu antes de tor
ná-los públicos. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Senador-JOsé Paulo Bisol, con
cede-me V_ Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Juthay Magalhães- Senador José Paulo Biso!, tive 
oportunidade de enviar um fax a V. Ex•, em agradecimento à viSi
ta que fez à Bahia, afirmando que o seu Passado, o Seu presÉmte-. a 
sua atividade parlamentar e o conhecimento que temos aqui-no Se
nado, através do_ convívio com os Srs. Senadores, das ações que 
cada um pratica, daquilo que cada um pensa, -da forma como C!!da 
um age. Isso me permitiu, naquele momento, prestar toda solida
riedade a v. Ex•, por ser um homem hOnesto. competente,sêrio. 
Não tenho o hábito de pedir que esqueçam_() que escr~vo. PoJ1.an
to, estou aqui repetindo oralmente- aquilo cjue encaminhei a V. Ex• 
pOr escrito. V. Ex' tem toda a razão quando- se refere à massifka
ção da opinião pública através da mídia. Um dos piores mates com 
que, no Brasil, se faz à democracia é concentrar um pOder tão 
grande na mão de tão poucas famllias. Não há aquilo a que V. Ex" 
se referiu sobre a democratizaçãO da infOrmaç-ão. o· que Vemos· é 
que se massifica alguma acusação quando se quer destruir a ii::O.a~ 
gem de uma pessoa, sem que essa pessoa tenha condição de ir para 
a midia se defender daquela mesma forma com q~e é atacac_lo. As
sassina-se a imagem por meio de uma ação- como essa que estão 
querendo fazer com V. Ex", como tã.mbém pela omissão, impedin
do que as pessoas cheguem a ter condições de levar a sua palavra 
através da midia. Todavia. quanto a esse fat(deffibiadci pelo Sena~ 
dor Gilberto Mirânda, quero dar o meu testemunho porque tam
bém fiz parte da CPI e ouvi V. Exa, várias veZes, faZer-declarações 
no sentido de que tivessem cuidado com as ínfolmações._ Inclusi
ve. nesse episódio, V. Exa fez questão de demonstrar que não po; 
diam levar a público aquela relação, por falta de comprovação. E 
preciso relembrar também iSso.- V. Ex•, Sen3.d<?f Gilberto _Miranda, 
fez.uma ínterpretaçã.O eriônea -de um fato que ocorreu naquela Co~ 
missão. Da mesma forma que v: Ex", eu também posso testemu
nhar. porque estava na Comissão e acoD:lparihei-a preocupação do 
Senador José Paulo Bisol, inclusive em conversa com a direção da 
ConiiSSão... . . - _, .... , - - ---·-

O Sr. Gilberto Miranda- Depois que-tomou público ... 
O Sr. Jutah)' Magalhães - O que foi- tomadO público fÓi 

uma interpretação do Senador José Paulo Bisol, e isso ele fez. de
monstrando que havia um conluio de empreiteiras formando um 
núcleo de potier. Isso foi declarado. Quanto à relação dos nomes é 
que estou afumando, e repito quantas vezes forem necessárias. _gue 
o Senador José Paulo BiSol tinha O cuidado de pedir à iinPrensa 
que evitasse publicar aquela relação. _o que foi feito por s:-ma vá-
rias vezes. - ---- -- - -

O Sr. Gilberto Miranda- No outro dia_ estava em todos os 
jornais a entrevista. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas não por iesponSàbilidade 
de S. Ex a, que não era o único detentor dessa relação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço aos Srs. 
Senadores que evitem o debate paralelo, porque é ánti-regimenlal. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Não era só o Senador José Pau
lo Bisol que tinha a relação. O que é importante, S_enador Gilberto 
Miranda - seja V. Exa, seja o Senador José Paulo Bisol, como 
qualquer .Senador -, é que todos nos unamos aqui, neste Senado. 
para evitar o que se faz hoje no Brasil, com essa massificação da 
opinião pública, com essa mistificação que se- quer criar. Aqui se 
fala em criar candidatos através da núdia. Em nenhum país demo
crático do mundo pode-se pensar em fazer candidato através da 
mídia. Temos de combater isso e. acima de_ tudo, ter coragem de 
fazê-lo, porque não é muito comum. Nós temos de lutar contra 
isso. Temos que democratizar a· opiniãO pública, não permitindo 

que haja essa massificação, essa mistificação, como _se_ faz neste 
Pais. Não estamos aqui preocupados apenas em que se criem víti
mas, como se procura agora fazer, mas não mais queremos ver, 
como na eleição passada, o Brasil entregue a um aventureiro, atra
vés da mídia, da massificação da opinião pública. AgÕra, tenta-se 
repetir a situação. Por isso. Senador José Paulo Bisol. quero mos
trar, mais uma vez. a minha solidariedade a V. Exa. um homem 
competenle, honesto e sério, -que merece o nOsso respeito. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Muito obrigado, Senador 
Jutahy Magalhães. Vindas de V. Ex•, essas palavras são muito 
confortadoras para mim. . 

O Sr. &r~do Suplicy- Serlacior iosé P~uilÕ BisOl, V. Exa 
me permit~ _um_ aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não, Senador Eduar
do Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Paulo Bisol, V. Ex• 
contribuiu extraordinariamente, no Senado_ Federal,_ para que em 

-- nosso País e na história recente desvendássemos aquilo que V. 
ExR, certo dia, qualificou -como urili 11erifermldade grave" que 
ocorria a nível do Executivo. Quando estávamos concluindo a CPI 
·sobre o caso Paulo César Farias, que levóu ao ILfastameniO do Pre
sidente Fernando Collor de Mello, V. Ex a menCionóu que faltava 
analisar a contrapartida, pois havia também uma enfermidade gra
ve no seio do Legislativo e era necessário se completar a tarefa. 
Como poucas pessoas neste Parlamento, considero que V. BT foi 
·dos que mais intensamente contribuiu para o desvendar dessa "en
fermidade11 e para a cirurgia que em boa parte foi feita. Não é à toa 
que a respeito e em tomo de V. Exa smjam movimentos de tama
nha força, como raras vezes ocorreu· na-história do Congresso Na
cional. Agora. junta-se mais um outro fator, qual seja. o fato de V. 
Exa ter se colocado à inteira disposição de contribuir para que seja 
eleito Presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva, que "poderá 
tomar-se o maior estadista da Américi Latina ao fmal do Século 
XX", conforme avaliação que y. Ex a fez em Salvador. no dia 2 de 

-julho último, perante cerca de 200 pessoas que ali apoiãvam a 
Frente Brasil Popular. Assim. V. Exa se posiciona,'S'eja como can
didato a vice-Presidente ou na condição que julgar melhor a Fren
te, como aquele que irá agir para este objetivo da melhor forma 
possível. Eu aqui faço um apelo à imprensa para que proporcione 
ao povo brasileiro condições de conhecer aquilo que hoje o Sena
do e os seus Pares estão tendo a oportunidade de ouvir. Alguns 
jornalistas, algumas enllss_oras de televisão estão_ tendo o _cuidado 
de dar a V. Ex• a oportunidade de explicar cada uma das alegaçõ

·-es, cada uma das denúncias que, conforme demonstrou com clare
za, de alguma forma foram muito distorcidas. Cada um dos casos 
que V. Exa mencionou demonstra que, em nenhuma de suas ativi
dades, em nenhum de seus atos, houve qualquer lesão ao· Erário 
público, qualquer ilicitude penal, qualquer ação que pudesse ser 

-senão em defesa do interesse público. Em algumas ocasiões, o no
bre Senador reconheceu ter cometido o que qualificou de um erro 
político- como no episódio das emendas-, o que fez V. Ex a cor
rigi-lo. Ouvimos tamb,ém.um testemunho eloqüente do dilema que 
viveu em função de ter convidado para trabalhar com V. Exa em 
cargo de confiança seu filho Jairo, que tive a oportunidade de co
nhecer ao longo desses três anos e meio; considerando-o um dos 
funcionários que neste Se11:ado trabalha com maior dedicação e ca
pacidade. V. Exa prestou testemunho do dilema que vive um Sena
dor quando acaba, de alguma forma, convidando uma pessoa 
próxima. um parente, um filho seu, para um trabalho de tamanha 
confiatlça. Isso depois, por razões que descreveu, poderá _eventual
mente limitar o seu _próprio deSEmvolviniento profissional. Este 
episódio mesmo serve para reflexão de cada um de nós. O qUe ob-
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servo neste e em outros episódios descritos em seu pronunciamen
to é sobretudo a sua extraordinária transparência, a sua vontade de 
colocar as coisas claras como devem ser. Se erros nós polítícos co
metemos. quisera tivesse cada uma das pessoas deste Congresso 
Nacional a atitude que exibe V. Ex• ao dizer as coisas tais c-omo 
elas são, rec-onhecendo que pode haver limítações aqui e acolã, 
mas submetendo-as ao julgamento de quem quer que seja. Tenho a 
clara noção, Senador José Paulo Biso!. que o ataque frontal maciço 
ao nobre Parlamentar tem razões profundas que vão além da preo
cupação com õ destino do País na eleição de Lula. V~ Exa, poderá. 
sendo Lula eleito. tambêm se tomar. a qualquer dia, Presidente do 
BrasiL Y Exa, como poucos aqui, talvez como nenhum Parlamen
tar desta Casa, abriu uma ferida, expôs de mãD.eira transparente o 
que se passava entre o poder público e o poder extraord~ário de 
empresas que gravitain e se nlbvimeritain ~em fúrição das decisões 
do poder público. Nós ainda não sabemos inteiCamehte--a fõrç-a-
desse movimento, as razões daqueles que querem destruir uma 
pessoa que contribuiu para o desvenóar dessas relações, uma pes
soa que, se chegar a se tomar vice-Presidente e eventualmente 
exercer a função de Presidente - a qualquer mbmento, mesmo es
tando Lula vivo e Presidente, poderá V. Exa assumir temporaria
mente a Presidência da República -. e também na qualidade de 
segunda pessoa com função mais importante na equipe da Frente 
Brasil Popular, estará obviamente colocando dificuldades para cer
tas ações que vinham acontecendo em nosso País. E essas ações 
difiCilmente serão repetidas, porque V. Exa não permitirá que gru
pos econõm.icos priVados se movimentem em tomo do poder, se
não de fonila leal, transparente. _V._Ex•- todos nós sabemos
estará ali sendo um guardião do interesse público: Se-Cometeu·er~ 
ros políticõSãqui e acOlá, vejo, pelo seu depoimento, em V. Exa a 
pessoa com maior senSibilidade para _corrigi-los e acertar_. Aqui 
afirmo e dou meu testemunho que. em diveisis ocasiões, as deci
sões deste Senado Federal nos últimos três anos e meiO "fóiain--
muito melhoradas a partir das considerações de seu saber jurldico, 
das palavras que muitas vezes aqui Pronunciou. Tanto em -coinis
sões como neste plenário do Senado Federal, foi graçãs, em grande 
parte, às ponderações de V. Exa que este Senado acertou muito 
mais do que errou. E tenho a convicção de que no Palácio do Pla
nalto o nobre colega estará dando uma contribuição para que o 
Brasil se tome uma Nação muito mellior. uma nação que esteja à 
altura de feitos xilai.oi'eS da nossa História, tais Como aquele conse
guido domingo ú!timo, nos Estados Unidos, pela seleção brasileira 
de futebol, que hoje, merecidamente, recebe as homenagens do 
povo brasileiro pela conquista do tetra. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Muito obrigado, Senador 
Eduardo Suplicy. Essas palavras, vindas de 11m Senador operoso e 
homad_o como V. Ex•, sugerem-me um fmal para esse meu pro
nunciamento. Um final humilde. 

Quero pedir perdão pelos excessos verbais, pela emoção da 
indignação tanto ao Sr. Presidente como aos Srs. Senadores, sobre
tudo aos jornalistas. Aímal, também sou joriiaJ.istá e o jornalismo 
brasileiro não é nem melhor, nem pior que outros, apenas tem esse 
defeito estrutural da concentração das empresas da comunicação 
social. Tenho grandes amigos entre os jornalistas, tenho todo o 
respeito por eles, não tenho qualquer ressentimento. Afmal de con
tas tinha de pagar um preço -pela terrível experiência das CPis e 
pela relativa eficiência de meu trabalho naquela oportunidade. 

Mas, uma coisa gostaria de colocar para terminar este dis
curso: nãó importa a pessoa -de José Paulo Bisol, até mesmo por
que ele tem força suficiente para sobreviver com dignidade, e dig
nidade, para ele. se con.ftmde com felicidade. Sou feliz. Sou um 
homem feliz. Vou chegar a meu último minuto, meu último hausto 
de respiração, feliz, agradecendo a Deus que me permitiu passar 

pelo mundo, e não passei em branca nuvem, garanto para todos. 
Mas um apelo faria à c_onsciência do legislador brasileiro. 

Conseguimos instalar neste País um processo de moralização do 
Estado brasileiro. Isso é uma verdade indiscutível. Hoje estão me 
destruindo inclusive para o efeito de abortar esse processo. Que 
me destruam tem pouca relevância, mas qrre: abortem o processo 
tem muita importância. -- - -

Não deixem. Srs. Senadores, que com a destruição de José 
PaUlo BíSOl Se destrua o que de melhor fizemos nesses últimos 30 
anos no País: a instalação de um processo autêntico de moraliza
ção do Estado brasileiro~ Em nome de todas as crianças do Brasil, 
em nome dos meus netos, em nome da minha Pátria -que amo 
como se fosse criança, esse é o apelo que deixo: não terii íi:npor
tância o Bisol, mas pelo amor de Deus, do ~turo e da dignidade 
de_nossos ftlhos. não deixem abortar o processo_ de moralização do 
-Estido bTasileirO:" - · 

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

Durante o discurso do Sr. José Paulo Bisol, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 

Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Paulo Bisol, o Sr. 
Chagas Rodrigues, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Antonío Mariz - Divaldo Suruagy - EPitá<:io Cafeteira -

Flaviano Melo - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jo
nas Pinheiro- José Paulo Bisol- José Richa- Jutahy Magalhães 
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Pedro Simon --Raimundo 
Lira- Reginaldo Duarte- Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Na sessõo an
terior foram lidos os Requerimentos de n°s 546 a 550, de f994, 
dos Senadores Lucídio Portella, Hydekel Freitas, José Eduardo, 
Moisés Abrão e Onofre Quinan, solicitando, nos termos do art. 13, 
§ 1°. do Regimento Interno, sejam consideradas como licenças au
torizadas. suas ausências aos trabalhos da Casa nos períodos men
cionados. 

Os Requerimentos deixaram de ser votados, naquela opor
tunidade, por falta de quorum. 

-Em votação o Requerimento n° 546, de 1994, do Senador 
Lucidio Portella. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 547, de 1994, do Senador 

Hydekel Freitas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiianl permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. __ 
Em votação o Requerimento n° 548, de 1994, do Senador 

1 os é Eduardo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o· Requerimento n° 549, de 1994, do Senador 

Moisés Abrão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 550, de 1994, do Senador 
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Onofre Quinan. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec·er sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licenças 

solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se. ago

ra, à votação do Requerimento D 0 555, de-1994-. -do Senador Jarbas 
Passarinhu, lido no Expediente. solicitando IÍcença para tratar de 
assuntos particulares. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei sen-
tados. (Pausa) ~ 

Aprovado. 
Fica Concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, ago

ra. à votação do Rcqucrime:rito n° 556/566, de 1994, do Senador 
Divaldo Suruagy, lido no Expediente, solicitando licenç~ para bre
ve viagem. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

Aprovado. 
Fica cori.Cedida a licença soliCítacl.a. --
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 567, DE I994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 172,1, do Regimento Interno, a 

inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 169, de 
1991, que "passa ao domínio do EstadÕ do Amapá as terras perten
centes à União, e dá outras providências", cujo prazo na Comissão 
de Assuntos Econôm.icos acha-se esgotado~ 

Sala das S_essões, 19 de julho de 1994. --Senador Jonas Pi
nheiro. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas 
RQdrigues,l 0 Vice-Presidenre 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será publicado e .incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
disposto no art. 255, .inciso ll,letra c, n° 3, do Regimento Inteino. 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

tário. 

Passa-se à -

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 568, DE I994 

Nos termos do art. 175, àlínea d. do Regimento Interno, re
queiro inversão da Ordem do Dia, a fnn de que a matéria constante 
do item 19 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1994. -Senador Lucidio 
Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, será feita a inversão solicitada. 

-Passa-se ao Item 19. 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SllNADO N" 156, DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos -termos do art. 
336. 1 'b'', do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado no 156, de 1993, de autoria do Senador 
Marco Maciel. que renova o prazo de que trata o§ 6° do art. 2° do 
Decretq-lei n° 2.452, de 2~ de junho de 1988, introduzido pela Lei 
n° 8.396. de 2 de_janeiro de 1992, para a instalação-de Zonas de 
Processamento de Exportações já existentes, tendo 

Parecer favorável, proferido erp. Plenário. Relator: Senador 
Carlos Patrocinio, em substituição à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

A-disCussão d3. matéria fOi ence;ada na sessão-ordinária do 
dia 7 último. 

Passa-se à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do art. 

287, do Re_gimento Ihtemo,_9 Sllbstitutivo da Câmar~ a projeto do 
Senado será considerado como série de emendas e votado separa
damente por artigos, parágrafos, ~cisos, alíneas e itens, em corres
pondência ao do projeto emendado, salvo aprovação de 
requerimento para votaç-ão em globo, ou por grupo de dispositivos. 

târio. 

Nesse sentido, foi encaminhado requerimento à Mesa. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 569, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artL 287 _do Regimento Interno, a 
votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto _d.e; ~i_ do_ 
Senado n° 156, de 1993, de ã.utoria do Senador Marco Maciel, que 
renova o prazo de que trata o § 6° do art. 2° do Decreto-Lei n° 
2.452, de 29 de julho de 1988, introduzido pela Lei n• 8.396, de 2 
de janeiro de 1992. para a instalação de Zonas de Processamento 
deExportaçõesjáexistentes._ _ _ _ - _- --- __ --

Sala das Sessões. 19 cte julho de ~~9-94. -Senador Jutahy 
Magalhães. ~ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado o 
requerimento, passa-se à votação em globo do substitutivo da Câ
mara _dos Deputados. em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à Colnissão Diretora para a redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
redação fmal que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida a segu~te 

PARECER N" 189, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do _Senado n° 
_156, de 19?3 (~0- 4!372193, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão Direiora apresenta a redação fmal dO-Projeto 
de Lei do Senado n• 156, de 1993 (n• 4.372/93, na Câmara dos 
Deputados). de autoria do Senador Marco Maciel, que renova o 
prazo de que trata o § 6° do art. 2° do Decreto~ Lei n° 2.452, de 29 
de julho de 1988, introduzido pela Lei n• 8.396, de 2 de janeiro de 
1992, para a instalação de Zonas de Processamento de Exporta
ções já existentes ... 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de julho de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Lucídio PorteUa, Relator -
Chagas Rodrigues. 
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ANEXO AO PARECER N" 189. DE 1994. 

Rcdação final _do Projeto de Lei _do Senado no 
156, de 1993 (n° 4.372193, na Câritara dÕs Deputa
dos). 

Renova o prazo de que trata o § 6° do art. zo 
do Decreto~ Lei n° 2.452, de 29 de julho de 1988, in
troduzido pela Lei n° 8.396, de 2 de janeiro de 1992, 
para a instalação de Zonas de Processamento de Ex-
portações já CxiStcntes. - ----

0 Congresso Nacional decreta: 
Art.l o É restabelecido o prazo _de_ vinte e quatro meses de 

que trata o§ 6° do art. 2° do Decreto-Leí n° 21.452. de 29 de julho 
de 1988, introduzido pela Lei n• 8.396, de 2 de janeiro de 1992. 
para instalação de Zonas de Processamento de Exportações já 
aprovadas até 31 de dezembro de 1991. 

Art.2° Esta Lei entra em vigOr na data de sua publicação. 
Art3° Revogam-se as disposições em contrário. · 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 

a rcdação ftrial. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queítam Jx~rmanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à s:ffição-. -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. Vill, do Regimento Iriterno) 

Votação._ em turno único. do Projetq 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 LIDA. pari! explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüênda · ri:J.Odulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Granr.le do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em PlenáriO. cm substitui
ção à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amír 
Lando. favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo 
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição.- --- -

A discussão da matéria foi encêfrada na sesSão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. _ 

Dever-se-ia passar à votação. ED.tietanfu, a matéria depende, 
para sua aprovação. do voto favorável de dois quintos dos Srs. Se
nadores. Não há no plenário quorum qualificado para apreciação 
da matéria. 

Fica assim adiada a votação, bem como ã apreciação dos 
demais ítens da pàiif<i, com exccção dos itenS-n°s 16, 17 e 20. 

São os seguintes os itens adiados: 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375. Vlll, do Regimento futemo) 

Votação. cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, d_e_l993 (n° 253/93, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LIDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cida
de de Capinzal, Estado de Santa Catariria, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan
do. favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro. pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 46: DE I 993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do _ 
art, 315, V1JI, do Regimento futemo) 

, Vt?tação, em turno único, do Projeto_ de DecrCto 
Legislativo n• 46, de 1993 (11° 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE L TDA. para ex
plorar setyiço de radiodifusão sonora em_freqüência mo
dulada na Cidade de Araias, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer. proferido em Plenário, -em sUbstituição à 
Comissão de Educação: 

1° prollunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa
checo, favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art._375, VID, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48. de 1993 --(n° 264/93, na Câmara dos 
DEWUtados}, que aprova o ato que renova ·a- permissão da 
RADIO JORNAL DO BRASIL LIDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia" modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

P3.recerCs, prorei-JdOs em Ple~ário, R.ei:ltor: Sena
dor Áureo Mello, em _substituição à: Comissão de Educa
ção: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2°- PI-Onunclaniento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes_ à proposição. 
:.s~c 

PROJE'I:O DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento InternO) 

Votação, em t~_<? __ único, do Projeto de DecretQ 
_ Legislativo n" 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos 
D~utado~), que aprova o ato que renova a permissão da 
RADIO LITORAL LIDA. para explorar serviço dera

-__diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui-
ção- ã. Comissão de EdUcação. - -

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan
do, favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relato~·: Senador Ney Mara
nhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos_-termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úiiiCo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
Deputados), qqe aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ã RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Santa Helena. Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidOs em Plenário, em 
substituição à ComisSãO de EducaÇão: -

1° pronunciamento: Relator:,Senador Ney Mara-
nhão; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úníi:o,. dO Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 31to que- renova a concessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS 
LIDA: para explorar serviço de radiodifusão sonora cm 
onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, ten
do 

Parecer favcirãvel, proferido êm Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substit~ição à Comissão de 
Educação. - -- -

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"7,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo; do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na_ Câmara dos 
Deputados), gue aprova o ato que renova a outorga 
deferida à RADIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Fillio, em substituição à Comissão de_ 
Educação. --- -

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375~ Vlll, do Regimento Interno) 

Votação,_em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LIDA., para 
explorar serviço Qe_r-ªdiodifusão de sons e imagens (tele
visão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em substituiÇão à Comissão 
de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 10, DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII. do Regimento Jnterno) 

Votação, ém turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° IO. de 1994 (n° 297/93. ná. Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na C1dade de Novo 
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

lo pronunciamento: Relator: Senador João Fran
ça, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Me ira Fi
lho. pela regularidade dos_ atos e procedimentos concer
nel?-tes à proposição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vrn. do Regimento Interno) 
-Votação, em fuino úniCO, do ProjetO de Decreto 

Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos 
Deputados), que apx:ova o ato que renova a permissão 
outorgada ã S.A. RÁDIO VERDES MARES, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
Lendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em substituição à COmissão 
de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Dec'reto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
-FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para 
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executar serviço de radiodifusão sonorã em freqüência 
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. 
tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Re
lator: Senador Meira Filho, cm substitmção à Comissão 
de Educação: 

JD pronunciamento: favorável ao projeto; 
zn pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII. do Regimcntointenio) ~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que icnova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUA!A LTDA. para explorar 
serviço -de radiodifusão sonora em _onda IUédia na Cida
de de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição-à Comissão 
de Educação. : 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 19. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato· que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS L TDA. para explorar ser· 
viço de radiodifusão de sons e imageriS-(teleVisãofria 
Cidade de Anápolis. Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à 'ComissãO -
de Educação. 

-15-' 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimes do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únic"o, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato_ que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO 
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fms exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferidO erii P1inário,- RelatOr: 
Senador Lucfdio Portela. em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presidência 
retira da pauta da Ordem do Dia da presente sessão as matérias 
constantes dos itens D0 S 16 e 17, nos termos do art. 175, alínea e 
do Regimento Interno. 

São os seguintes oS itens a serem retirados de pauta: 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO 
N' 64, DE 1993 

(Em regime _çl.e u~gênc~a.. nos ~ermos do 
art 375, vtn, dO Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 64, de 1993 (n' 275/93, na Câmara dos 
Deputados). que--aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARA· 
NAENSE S/ A para explorar seiViço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Esla
do do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N' 23, DE 1994 . 

(Em regime de urgência. nos termos do 
_art 375, Vill, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a conc-essão 
outorgada à RÁDIO MONTANHÊS DE BOTELHOS 
L TDA. para explorar seiViço de radiodifUsão sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais. {Dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O item 18 
fica com a votação sobrestadaiios'ieimos do art. 375, Vlii, do Re-
gimento Interno. - - -

É o seguinte o item cuja votação fica ãdiada: 

-18-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nOs teimos do 
arC336. 1b 11

, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da 

Câmara.n° 16, de 1994 (ll0 2.248/91, na Casa de ori
gem), que regulamenta o art. 236 da Coi:tstituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob no 132, de 1994, da Comissão de Constitui

ção. Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com 
Emendas n°s 1 e 2- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, 
em substituição ã Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O item 20 é 
retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento ln ter-
no. 

É .o seguinte o item retirado: 

-20-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 112, DE 1994 

(lncluído em Ordem do Dia Dos termos do 
arL 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
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Câmara n° 112, de 1994 (n° 4.268!94, na Casa de ori
gem), de iniciativa d611-Csidente da República, que ins
titui a Cédula de Produto Rural e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer da Comissão"-de Assuntos Eco
nõmicos.} 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O item 21 
fica com a apredaç3.0-S-obrcstada nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno. 

É o seguinte o item adiado: 

-21-

PROJETO DE LEI DO SENADO W 27. DE J 99 J -
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado D0 27, de 1991 -Complementar, de autoria do 
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do 
art. 192 da ConstituiçãO Federal, que dispõe sobre a co
brança de juros reais rriáximos e dá outras r.rovidências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senadcr 
Ney Maranhão, em :substituição à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra a nobre Senador Lourival Baptista. (Pauw 
sa_) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ju~ahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDS- BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Sn 
e Srs. Senadores,lantas· vezes definido como o pais dos contrastes, 
o Brasil acumula o título de campeão nos espbrtes com outras
classificações - no âmbito político, social e econôm.ico - das quais 
não podemos absolutamente nos orgulhar. 

Abençoados pela natureza e privllegiados pela sorte, temos 
sido, entretanto, vítimas do desatiilõ de govemãntes que manipuw 
Iam a opinião pública em proveito próprio. Assim como nos falta 
equilíbrio emocional para o discernimento entre a vitória efêmera 
e o sucesso permanente, a Nação brasileira oscila entre a depressão 
causada pelo contato com a realidade e a euforia passageira da 
conquista do tetracampeonato mundial de futebol. 

É preciso-lembrar que os caminhos da sorte são imprevisí
veis. Da mesma forma como a sorte pode influir de modo benfaze
jo, pOde conduzir os destinos de forma nefasta. se perseguimos a 
estabilidade econômica e social, não podemos~ Portánto, contar ex
clusivamente com ela. 

Precisamos de suportes mais sólidos, mais confiáveis. Um 
desses suportes é o nosso passado, a nossa história, para podermos 
garantir o progresso no futUro. Uma nação -que esquece com facili
dade os fatos vividos está condenada a repetir sUcessivamente os 
mesmos erros. --

Quando nos esquecemos dos propósitos que nos foram 
apresentados pelo Governo ao determinar uma medida administra
tiva, permitimoS qUe táis propósitos se desviittierU. É preciso estar 
atento. Caso contrário, estaremos dispostos a oferec_er a nossa con~ 
fiança a quem dela faz u·so impi-6Prio. A(Jude que apaga hoje o 
que escreveu ontem, das duas, uma, ou mentiu antes ou está men
tindo agora. Ou, o que é mais provável, mente sempre. De qual-
quer forma, já não merece o nossO CréditO. . 

-- Sr. Presidente~ Srs. Senadores, no dia 23 de fevereiio deste 
ano, isto é, hã menos de cinco meses, foi aprov3:da pelo Congfesso 
Revisor a criação do Fundo Social de Emergência, nos seguintes 
termos: 

Art. 71. Fica instituldo, nos exercícios fmanceiros de 1994 e 
1995, o FundO Social de Emergência, com o objetivo de sanea
mento fmanceiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização 
econômica;·-Cujos recursOs serão aplicados no custeio das ações 
dos sistemas de saúde e educação, beneficies previdenciários e au
xílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação 
de passivo previdenciário, e outros programas de relevante interes
se econômico e social." 

Sr. ~esidente, fica difícil compreender, agora, a explicação 
de que o Fundo "Social" não é, efetivamente, de caráter social, 
mas sim um mecanismo utilizado pelo Governo para tapar seus 
próprios rombos e despesas administrativas. E que a referida emer
gência não dizia respeito à necessidade de atendimento imediato 
ao miserável q~adro s~iow~~-~ômico da população brasileira, mas 
sim à urgência para a implantação do Plano Real, por causa das 
el~~çõe_s que se aproximam. 

_ ~s dificil a!flda ~ aceit_ar_ a explicação dada à imprensa, de 
que o nome original era "Fundo de Estabilização Econômica", mas 
que foi batizado de fundo "social", para que a tramitação ficasse 
mais fácil e as negçc:iações com os parlamentares levassem à apro
vação da emenda._ E, maiS ainda, que "o problema que está sendo 
enfrentado hoje _é que o nome não corresponde ã realidade, porque 
ele_é na: verdade_ um fu_Il_dO de _est~bilização". 

Sr. Presídente, pretender, com esse nivel de simplificação, 
reduzir o problema à questão do nome do Fundo, é desqualificar a 
inteligência de qualquer um de nós, Congressistas, que aprovamos 
a criação do FSE. Admitir que o FUndo foi ''batizado" de Social 
para enganar õ ·congresso Revisor é confessar o uso de má fé, a 
manipulação, a desonestidade. 

Não podemos levar a sério aqueles que desvirtuam irres
ponsável e despudoradamente uma emenda constitucional, usando 
indevidamente verbas destinadas a programas de relevante interes
se econômico social, enquanto exigem cada vez mais o sacrifício 
do povo brasileiro. 

_ _ ~uit.q prenos podemos admitir que os responsáVeis pela 
elaboração do Fundo Social de Emergência venham agora com de
claraç&s ·c:lissimuladas de que 'Dão sabem se essas despesas são 
permitidas ou não", pois para obter a aprovação da emenda o pró
prio Ministro da Fazenda, por diversas vezes, veio ao Congresso 
garantir que todo o dinheiro do Fundo Social de Emergência se 
voltaria para as áreas sociais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos reativar nossas 
memórias. Na ofensiva pela aprovação dessa emenda c-onstitucio
nal o Governo mobilizou grande parte_ do seu ministério, além de 
Governadores e líderes. Os motivos eram convincentes- o Gover
no alegou, naquela ocasião, que, do total da receita arrecadada, o 
Executivo só decidia sobre a destinação de 20%. O restante era 
vinculado a despesas predeterminadas (transferências para Estados 
e Municípios, seguridade social etc.). 

O Fundo Social de Emergência, complemento indispensá
vel da primeira parte do plano econômico, foi-nos apresentado 
como imprescindível para que o Governo pudesse continuar ope
rando sem um endividamento altamente oneroso e, ao-mesmo tem
po, manter o orçamento equilibrado, tendo como tneta b déficit 
zero. A aprovação da emenda permitiria maior liberdade na admi
nistração de recursos. sem que o Governo precisaSSe emitir títUlos 
para fmanciar despesas, o que seria inflacionário. 

O que não foi dito, o que não foi cogitado é que o Governo 
utilizaria esses _recursos com total liberdade, porém, Sem nenhuma 
responsabilidade! 

O objetivo da medida era igualmente incontestável- fm.an
ciar programas considerados prioritários, como a manutenção do 
sistema de saúde, merenda escolar e assentamento rural, para os 
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quais os recursos se faziam insuficientes ou não existiam, 
Sr. Presidente, s_e faço essa retrospectiva. é porque a impor

tância da matéria merece ~o aguçamento da memória de lOdos os 
brasil_?iros. tanto dos m~us Pares quanto dos eleitores responsáveis 
. ~~v ruturo da Nação. E oportuno, :.inda, relembrar que a emenda 
foi aprovada cm primeiro turno com uma manohfa dO Governo. 
que surpreendeu a oposiçãõ e f)ediu a votação de destaques que 
modificavam o tCxto oríginaL 

Grande parte dessas mudanças sugeridas à emenda refena
se aos cortes de verbas previstas para os sctores de educação e ha
bitação. Sr. Presidente. não há entre nós quem não se tenha sensi
bilizado com a persistência com que o Senador João Calmon sem
pre defendeu, durante a Assembléia Nacional Constituinte, a inc lu
são do artigo que determina que 18% da arrecadação da União se
jam_repassados ~educação. No ent.an.~o, contrariando a disposição 
constitucional. o Governo conseguiu- aprovar. afuda no priilleiro 
turno. a desvinculação dos gastos constitucionais com a áréá cdu
ca.cional. 

Na área da habitação foram apresentadas -sugestõ~s. vísando 
revalidar o dispositivo que vincula 20% da receita com o lP~ 
para investimentos do setor habitacional. Para convencer o Con
gresso Revisor a aprovar a emenda na íntegra. o ex-Ministro Fer
nando Henrique Cardoso s_e comprometeu a aplicar em educação o 
mesmo que o Governo destinou ao setor cm_l993.~Quanto à área 
de habitação. iguah:nçptc_ prejudicada com a criação do Fundo. 
prometeu triplicar a quantidade de recursos em relação a 1992. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Jutahy Magalhães, per
mite V. Ex• um aparte?_ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer. ouço V. 
T<;x'". 

O Sr. Gilberto Miranda- Parabenizo V. Ex• pelo pronun
... iamcnto que faz na tarde de hoje-. É bom lembrar ao Executivo 
como foi aprovado o Ftu1do Social de Emergência: houve mano~-
bras c arro-tos com os partidos políticos. Era um tal de partido po
lítico h .tu Palácio do Planalto c às Lideranças para trocarem 
cargos nas estatais e conseguirem aprovar o Fundo Social de 
Emergência. Foi lamentável, inclusive, o comportamento do meu 
Partido, o PMDB. com relaç-ão ao Senador João Calmon, que tanto 
defende. como sempre defendeu cm toda a sua vida toda política, a 
educa~·ão no País. Mesmo iniciando a Revisão pelas Disposições 
Transitórias e, contrariando o artigo da Constituiç_ão que- obriga 
uma aplicação mínima de recursos em educação, o Congresso Na
cional aprovou o Fundo Social de Emergência: Entretanto, õ esta
do da saúde continua o mesmo. O da educação está pior. O mesmO 
ocorre com o da habitação. O Senador Fernando Henrique Cardo
so,_ quando Minis(ro, disse que iria aplicar a mesma quantidade de 
recursos tanto em educação como em saúde, mas não o fez. Além 
di!:.so, não há nenhum do_cumento_ do Executivo _que mostre como 
estão sendo aplicados_os 18 ou 20 bilhões de dólares do Ftu1do So
cial de Emergência. Agora, nova_mente1 o Governo diz que não 
tem condições de dar aumento ao funcionário _.Público civil nem ao 
pessoal do Exército, Marioha c Aeronáutica. E lamentável ver, ou
vir e ler quanto _os membros da Armada -e os funcionários públicos 
estão ganhando. como estão vivendo e como estão morando. Eu 
queria saber como um coronel do Exército, um contra-almirante, 
ou um comandante de esquadra podem, ganhand_o 1.000, 600, SOO 
dólares por mês. sustentar filhos numa universidade, comprar li~ 
vros, pagar médicos c dentista. Eu diria que isso é praticamente 
impossível. Agora, lamentavelmente, o Governo quer mudar, sem 
projeto pronto, sem projeto detalhadQ, sem infon;nar os custos, o 
rumo do São Francisco. Penso que devemos usar aS águas dO São _ 
Francisco para beneficíar o Nordeste_,_ mas- ieinos de fazê-lo Corll--

um projeto sério, competente e detalhado, para que as constniloras 
não venham a ganhar fortunas. quando falta dinheiro p-ara a saúde, 
a educação e tudo mais. Está na hora de continuarmos a faz~r 
grandes projetes, proporcionais ao tamanho do Brasil, mas quandO 
houver recursos e não para atender à simples vontade do Presiden
te-da República, que pensa ser suficiente dizer ao Presidente do 
Banco do Brasil: 11Calliari, arniina 600 inilhões de dólares aí e va
mos resolver o problema! 11

• Não é assim. Projeto mal feito, prOjeto 
não detalhado custa duas, três vezes mais, e faltam recursos onde 
eles devem ser empregados. V. Exa lembra muito bem que o Exe
cutivo fez tudo para aprovar, e em primeiro rumo, o Fundo Social 
de Emergência. Daí para frente não fez mais nada pela revisão 
constitucional. Parece que realmente o Executivo só estava de olho 
nos 20 bilhões de dólares que poderià gastar à vontade. Por quê? 
Claro que num ano de eleições gerais não haverá nesta Casa, no 
segundo semestre, ninguém para cobrar do Executivo como nem 
onde foram aplicados os 20 bilhõ_es de dólares do Fundo Social de 
Emergência. Espero estar junto com V. Exa e com outros Senado
res que não vão disputar eleições, p~a. até o último dia do Gover
no Itamar. fiscalizarmos seus atos e lhe pedirmos explicações 
sobre o emprego <:Jesses recursos. Penso que de nada vai adiantar. 
Senador }utahy Magalhães, mas deixaremos isso registrado nos 
Anais. E lamentável que a imprensa não dê nenhum destaque a 
esse tipo de pronunciamento feito no Senado Federal. Seria muito 
importante que os jornais especializados, que toda a imprensa es
crita e falada informasse ao povo onde estão sendo aplicados os 20 
bilhões de dólares do Fundo Social de Emergência, o que o Gover
no está fazendo_ com esse dinheiro. Mas, lamentavelmente, não pu
blicam nenhuma linha sobre o assunto. Espero que V. Exa 
continue cobrando uma explicação do Governo e pode contar com 
o apoio deste colega até o último dia. O Palácio do Planalto, que 
está tão próximo, poderia ouvir as nossas súplicas e mandar-nos 
informações. Penso que o Tesouro vai fazer com que esse dinheiro 
entre num bolo, e o Oovcmo continuará manipulando-o. Muito 
obrigado, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES ~ SÔnador Gilberto Mi
randa, eu e V. Ex a. no mesmo dia e na mesma tarde, podemos con
cordar e discordar. 

EStamos trãtando do Fundo So_cial de Emergência e eu não 
sabia que era uma emergência, e que, pelo menos, fosse social, fa
zer o transporte de bagagem de diplomatas, os recursos desse Fun
do estão servindo para isto. Se um diplomata tem que se deslocar 
do Brasil para outro país, desse Fundo saem recursos que pagam o 
transporte de sua bagagem, e há vários outros_itens onde esse fun-
do está sendo_ empregado. -

Lembro: me que uma das preocupações sociais que o Presi
dente Itamar sempre demonstrou ter refere-se à essa questão do 
funcionalismo a que V. Ex a se reportou. O noticiáriO-fuforma (jue 
o Presidente está preocupado em dar algum beneficio para o fun
cionalismo, que está com seu salário achatado há vários meses. O 
poder-de compra do funcionalismo boje é muito inferior àquele do 
início do Governo. O Presidente está preocupado com isso, mas a 
área económica é resistente_ à concessão desse beneficio, ao mos
trar os problemas que tal procedimento acarretará. 

No entanto, utiliza-se o FWldo de Emergência, criadO para 
atender a questões sociais, para suprir outras necessidades orça
mentárias._ S~rá_gue o Presidente tem tido conheci,mento disso? 
Talvez Sua Excelência tenha- tomado conheciiD.ento através da im
prensa, com a dep.úncia feita pelo Deputado Sérgio Arouca, mas é 
preciso fazer um levantamento concreto do que está se passando. 

Continuo, Sr. Presidente: 
:Para atingir seUs objetivos, o então MiniStrO da Fazenda 

ameaçou demitir-se, caso o texto da emenda não fosse aprovado 
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na sua forma original. Consciente de que o País estava vivendo 
momentos difíceis, cori:t elevados índices de pobreza e miséria em 
quase toda sua extensão territorial. o Congresso decidia-se a dar 
um voto_de confiança no Governo. Fomos, porém, completamente 
acuados ao jogarem contra nós a opinião pública, responsabilizan
do-nos pela falta de instrumentos para combater a inflação. A 
chantagem resultou em quorum privilegiado para aquela votação. 
em que pese à manifestação contrária ae ãiguns parlamentares em 
pronunciamentos -isOlados. · 

As mudanças feitas durante um mês e meio-de negociação 
política-reSultaram num Fundo Social de EriiergêD.Cla bem maior 
do qu-e-a· previsão -iiD.Ciã.I do Governo. No balanço fmal, os asses
sores do Ministério da Fazenda calcularam cm 19.2 bilhões de dó
lares de receita o montante a ser obtido pelo Governo no fmaJ do 
ajuste fiscal, o suficieD.te para zerar o défiCit pif61ícó: eni 94. A E~:
cela correspondente ao Fundo Social de Emergência-fOi estimada, 
pela mesma equipe, cm 16,7 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, fomos enganados! As recentes denúncias 
apresentadas, referentes ao uso indevido de recursos que compõem 
o Fundo Social de Emergência em áreas totalmente alheias aos 
programas sociais vêm demostrar, de maneira inSofismável, o ver
dadeiro caráter desse Fundo. Fomos deliberadamente enganados. 
pois o discurso governamental levava a crer que _se tratava de um 
Fundo criado para dar conta de despe.c:;as sociaiS consTderadas es
senciais e urgentes que não poderiam- ser realizadas sem compro
meter o objeti;ió de manter o Orçamento equilibrado. 

Na verdade, o que o Fundo Social de Emergência fez .foi 
mutilar os recursos destinados aos programas sociais. Transfor
mou-se no fmanciador das despesas governamentais, gasto_s esses 
perfeitamente adiáveis e -desllecessárloS- __:--sem Qualquer relação 
com o combate à miséria, a mortalidade infantil ou o analfabetis
mo-; tampouco relacionados com os objetivõs de estabilização da 
economia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, torna-se difícil confiar em 
quem não honra a palavra dada. De fato, a Cobrança do IPJ\1F. ms:: 
tituído durante um pcriodo altamente inflacionário, passou- a ser 
um peso nos ombros do contri~uinte brasileiro. a partir da propos
ta de estabilização da moeda. E uma questão que deve ser revista, 
independentemente de críticas oportuni"stas~ feitãs coin o fim: único 
de agradar aos eleitores. 

O Presidente Itamar Franco prOmeteu inv6Stigaçõcs sobre a 
utilização irregular dos_ recursos do FSE. Mais uma vez, vamos 
reavivar nossas memórias. No dia 12.0294. quatro dias após -a 
aprovação, em_primciro tUrnO. da- einCnda _c-onstitucio~al que cria
va o FSE, o Governo anunciava a criaÇãO (le Uriia CorD.íSsão Inter
ministetihl destinada a acompanhar a aplica~ão dos recursos c!? 
Fundo. O que fez essa CoiliiSSãó'? Qual o resultãdo doS seus traba
lhos? Para que serviu? 

Da mesma forma, o Poder ExecutiVo Crlou, em -6.i2~93, 
uma Comissão EspcCiaf COm a fmalidade de ·~ealizar diligêiiCi"ãiC .. 
investigações a propósito de fatos, atas, contratos e :Procedimentos 
de órgãos ou-eiltidades da_AdministrãçãO--Pillilica Federal direta e 
indireta11

• Até agora, nada se ouviU sobre os trabalhos re~Jizados 
pela referida Comissão. Será que-não conseguiram apurar irregula
ridades no Executivo, ou será que a corrupção e o desVio de verbas 
só ac-ontecem no Poder Legislativo? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo brasileiro está eufóri
co com a vitória do Brasil na Copa do Mundo:l5orém, estamos 
prestes a alcançar a taça de campeões mundiais de desigualdade 
social. Os sacrifícios exigidos da popUia_ção ~ras!leira tê~ sido 
muitos, e a contrapartida governamental, quase nenhuma. E hora 
de olharmos um pouco-mais para as necessidades coletivas, e um 
pouco menos para os interesses eleitoreiros: É hora de aprender-

mos a discernir vontades de prioridades. 
E dentre as prioridades nacionais não se enquadra. defmiti

vamente. a utilização de recursos do Fundo Social de Emergência 
para a manutenção da máquina ad!TlÍnistrativa. -

Era o que tinha a dizer, Si". Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - S. Ex'. o Sr. 

Presidc...'lltc do Senado, Senador Humberto Lucena, dirigiu a se
guinte corresJxmdência: 

Prezado Senhor 
Receba, com os demais membros da Comissão 

TécniCa; extensivamente aos titulares e reservas de nos
sa SeleÇão de futebol, a mensagem das minhas calorosas 
felicitações, bem assiril do Senado Federal, pelo extraor
dináriO desempenho na Copa Mundial, assegurando-nos 
o título de tetracampeão, para a alegria geral do povo 
brasileiro. 

Desejamos. especialmente, prestar-lhe nossa ho
menagem pela obstinação, firmeza e competência com 
que comandou, de forma excepcional, oJrabalho técni
co, conduzindo-nos a essa expressiva e inesquecível vi
tória. 

Atenciosamente, 
Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado 

FederaL 
Dirigida ao llm0 Sr. Carlos Alberto Parreira. JviD. 

Técnico da Seleção Brasileiiã de Futebol. 
Há outra couespondência, vazada nos seguintes 

termos: 
Sr. Presidente 
Receba V. sa. extensivamente aos demais Direto

res dessa entidade, transmitindo à Comissão Técnica e 
aos 22 jogadores, titulares e reservas, integrantes da nos
sa Seleção de futebol, a mensagem de minhas efrisfVas 
felicitações, bem assim do Senado Federal. pelo nosso 
brilhante desempenho na Copa Mundial, assegurando
nos o título de tetracampeão, para a alegria geral do 
povo brasileiro. 

Atenci_osamente, _ _ __ _ 
Senador Humberto Lucena, Presidente d6 Sei:J.ado 

Federal. 
Dirigida ao llm0 Sr. Ricardo Terra Teixeira, rviD. 

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol. 
Quero comunicar aos Srs. Senadores _que logo após o térmi

no da presente sessão será realizada s~ssão extraordinária. 
O SR- JUTAHY MAGALHAES- Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra. _ 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para uma 

comunicação. Sem revisão do oradOr.)- Sr. Presidente, S:f's e Srs. 
Senadores, tenho em mãos o Aviso n° 1.428/94, de 5--do corrente, 
que o-S~. Ministro-Chefe da Casa Civil d3. Pi-esidência da Repúbli
ca encaminhou à PreSidência do Senado - referente a minha suges
tão para a concessão da comenda Cruz do Mérito Desportivo à Se
leção Feminina de Basquete do Brasil, pela conquista do título de 
campeãs mundiais da modalidade, encaminhada à Presidência da 
República através 4o Ofício SM 418, de 1994-, comunicando que 
o Ministério da EduC'ação e do Desporto já havia providenciado a 
referida homenagem. _ _ _ 

Sr. -Presidente, eu tenho o há,bito de não me preocupar com 
paternidade de apresentação de projetes, propostas ou sugestões. 
Apenas achei curioso e queria trazer ao co.n1;tecimento da Casa que 
o ofício: muito sfugelo. que encaminhei à Presidência da Repú~li-
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ca, propondo a concessão dessa Cruz do Mérito· à Seleção Femini
na de Basquete, como outros parlamentares c pessoas do próprio 
Governo devem ter proposto, é do dia 27/06/94. Estranhei a reda
ção do _oficio, ao informar que "já tinha sido providenciado". Mas 
no próprio documento enviado pela Presidência, o decreto é do dia 
28 de junho, portanto, posterior à sugestão. 

Eu queria fazer este comentário pata ficar registrada a preo
cupação que se_ tem de evitar que algum parlamentar tenha a ini
ciativa de qualquer proposta ao Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. l'ronnncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'1; e Srs. Senadores, quase 
dois anos de indefmições hamletianas, alternadas com arrufos inó
cuos, já bastam para garantii aO GoveinO Itamar Franco o melan
cólico titulo de campeão absoluto das oportunidades perdidas e 
das prioridades invertidas. 

Catapultado ao poder por um movimento nacional pela éti
ca na política, o ex-vice de Collor estreou na Presidência da Repú
blica como a velhinha do provérbio russo que dejtava fora o bebê 
junto com a água do banho. confundinÇ.o os desvios de caráter do 
seu antecessor com os acertos de um programa de modernização 
sintonizado com a nova realidade mwtdial. Modestos avanços da 
era Collor, como a desestatização da siderurgia e-a-redução das ati
quotas de importação, foram suficientes para sínaHzãr cO:nfiã.nça 
aos investidores estrangeiros nas enormes potencialidades do Bra
sil e assim alavancar o mercado de capitais ao dinâmico patamar 
da atualidade. Jã a decisão de expor à concorrência externa setores 
industriais viciados no aconchego de cartórios protecionistas trou
xe benefícios aos consumidores e jogou empresas de todos os por- -
tes numa luta sem trégua pela "qualidade total". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob Itãmar, a privatização 
empacou, o· ímpeto da desregulamentação murchou, a quebra dos 
monopólios saiu da agenda governamental e a _inflaçãO saltou do 
nível perigoso de 25% para o patamar calamitoso de 45% ao mês. 

No momento da entrada do real, diz-se que a inflação vai 
ser pequena, que deverá ser de 3 __ a 4%. Mas, Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, os salários estarão congelados por 12 meses. Serã que a 
população, qüe Já ganha mal, será que os funciohârios públicos ci
vis e militares, com-o-salário que ganham hoje, conseguirão supor
tar 12 meses sem reajUSteS-salariais. Será que o somatório de ·3%, 
4% de inflação ao fuês não vai fazer cõm que-a-s poUcas compras 
de comida da família brasileira se tomem menores? 

É de se perguntar se 3_% ou 4% é pouca inflação, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex a um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Cóm prazer,Senador. 
O Sr. Jutaby Magalhães- Quero aproveitar a·presença de 

V. Exa na tribuna para que V. Ex8 possa me dar algumas explica
ções. porque-eu;- infelizmente, não tenho CoD.seguido entender pela 
simples leitura de jornais ou iriformações ~ 01,1tros. O que está 
realmente acontecendo? Vemos muitas discussões, lemos muitos 
informes e opiniões de economistas, cada um diz um D.úrllero, não 
sei baseado em quê. V. Ex a está dando um número que é uma mé
dia até um pouco abaixo daquilo que se imagina que Vai realmente 
acontecer. Mas inflação de 3% a 4% é a inflação ari.ual dos Esta
dos Unidos cm dólar. E o Real, segundo o próprio Executivo diz. é 
mais forte do que o dólar. Só não Conseguimos vender o nosso 
Real na Europa ou nos- Estados Unidos porque ninguém aceita. 
Mas está mais forte dO"-que o dólar. Fala·se também que nessa vi
rada do Real os salários ficaram defasados em torno de 9% a 10%. 

Acredito que no flilal do mêS as pessoas vão poder verificar se o 
dinheiro que receberam dá para comprar as mesmas coisas que 
compravam no mês anterior. Permita V. Ex• que eu me estenda só 
para citar uma experiêncía- qUe acoD.teceu comigo. Poderia Citar
duas, mas vou citar apenas uma Tenho o hábito de ir semanal
mente, ou no máximo de 10 em 10 dias, ao supermercado comprar 
produtos para lanche. Nunca, com o cruzeiro Real, gastei com es
sas poucas compras -que faço, mais de 150 mil cruzeiros reais. 
Quando entrou o Real, na primeira vez em que fui ao suPermerca
do, quando recebi a conta, levei um_ susto: eram noventa e nove 
reais e setenta e tantos centavos. Quer dizer, 275 mil cruzeiros 
reais por coisas que eu não pagava 150 mil. Alguma coisa aconte· 
ceu. Não sei se estã acontecendo com outros artigos. Com remé
dios, por exemplo, sei que está acontecendo também. Fico na dú
vida sobre o que é inflação. Inflação é iriédia de aumento de custos 
de preços de diversos setores? Não se está aumentando nada ou 
apenas iião se ·e·stá aúriientãi:ldo salário? Fico sem entender como 
estão calculando essa inflação~ ·porque falam que até o dia 20 é de 
20%; até o dia 25, -só ·se ·conta O resíduo de não sei quantos dias e 
tal... Assim, a opinião pública vai sendo massificada cada dia 
mais, sendo levada a crer-que tudo está uma maravilha, tudo está 
étimo, tudo está correndo bem. E o que é fuflação? Esta é a aula 
que queró reCeber de V. Ex1

: o que é inflação e qual é a nossa in
flação? Qual a realidade? Preços e ~alários estão sendo equivalen
tes ou estes estão abaixo daqUeles? E isso que eu gostaria de saber. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, agradeço o aparte de V. Ex-a. Todavia, devo dizer que 
nãO -sou eu um Seriador capacitado para ex.Plicã:r a V. Ex• realmen
te o que é inflação. Entretanto, sabemos todos nós que o Estado 
não consegUe arrecadar O sufiCiente, e quando-o faz-aplica mal o 
que· arrecadou, isso porque não tem controle dos seus recursos. E 
esse mesmo Estado mantém um Banco_Central depen~nte, cujos 
diretores e --presiâente--podem ser substituídos pelo Presidente da 
República a qualquer momento, obrigando-o a emitir moeda para 
fmani:iar o Estado, com todo o se_u Qesmaze{o, e o que acontece? 
Esse Banco Cen!}:~ vai ao mercado-~ paga caro pelo dinheiro. 

As nossas reservas estão aplicadas no BIS, sediado em Ba
siléia, na Suíça, a 3,22%, segundo rçsposta ao último requerimento 
de -informações que solidtei -ãõ -PreSidente do Banco Central. De 
outra parte, êstamos pagando a9 mês, no momento, 7 a 7,5% e 
chegamos a pagar 9 no -iníciO dÓ Plano Real. Imagine que nossas 
reservas. da qr_dem de 40 bilhões, recebem 3,22. e, ao meSmo tem
po, no mesmo mês, cm real, para-mais- dC 4Ú billiOOs de dólares de 
díVida interna, o Governo paga duas vezes e meia. Diz o Governo 
que usa esse artifíciC)para nãO deixar que haja maior volume de di
nheiro na mão do público, evitando o aumento do consumo e, con
seqüentemente, não ocorra o aquecimento da economia. 

Acrcditó que O povo não diSpõe de tantO dinheifo assim 
para aquecer a economia. O Presidente da República diz que não 
pode, o Ministro da Fazenda e os seus assessores, o Ministro do 
Planejamento, nosso querido amigo Senador Beni V eras, todos in
sistem _em dizer que não há dinheiro para dar aumento para o fun
cionário público e para as Forças ArmadáS, que seria da Ordem de--
2,1, 2.2 bilhões. Se pegannos esses 2,2 e dividirnlos por seis me
ses, vamos ter aproximadamente 350 -milhõeS de dólares pOr mês; 
350 milhões de dólares, creio, não faz nenhum plano at'undar; 350 
milhões de dólares na econoillia não são abSOlutarilente nada, se 
esse dinheiro foi--para aumentar 6-s3.Iãri0 daqueles que têm neces
sidade ou daqueles que estão defasados. 

EntãO, iião Podemos gaStãr, SenaCiõi-, 350 -m.ílhões_ de dóla
res para reajustar esses salárioS, que sã.O vergónhoSos, no enu_tnto, 
pagamos 3,2 bilhões de dólares de juro no merCad-ó _interno. Se o 
Banco Central diminuir apenas 1,5% o juro ·pago na caPtação, te-
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ríamos recursos suficientes para esse extra na -folha de_ pas:_amento. 
Mas isso não acontece_._ Continua-se pagando tax~ altíssimas. O 
Banco Central continua dependente._ Continua-se pagando taxas da 
ordem de 70 a 80%, em moeda forte, ao ãno. E o Governo não 
muda a política. E o Senhor Presidente, quando chegou ~ Presi
d&ncia da República, disse e repetiu, vári?_S yezes. que combateria. 
primeiramente, o sistema bancário e as taxas de juros. 

O Sr. jutahy Magalhães- Senador Gilber~o Miranda, con
cede-me V. Exa um aparte? 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Ouço V. Ex' com pra· 
zer. 

O Sr. jutahy Magalhães -Até um determinado momento. 
eu daria testemunho de que houve realmente essa preocupação por 
parte do PreSidente; e os choques com o Banco Central eram cons
tantes, em razão, principalmente, das taxas_ cl!! juros altos. Até hoje, 
ouvimoS falar que ele continua com essa preocupação, mas hã 
sempre a área econômica que demonstra que não se pode evitar 
isso, que tem que _s_e manter os juros altos par~ _diminuir a deman
da. Será que a nossa inflação é de demanda? E a pergunta. A nos
sas estatísticas são muito falhas. Tenho ouvido informações - e 
isso pode ser ''chutômetro,'' também- de que houve uma queda de 
cerca de 40% nQ comércio, e a indústria também está com uma 
grande defasagem de venc;Jas nesses últimos.tempos, principalmen
te neste período do real. Estamos com um estoque ainda bom para 
poder enfrentar essa falta de demanda, mas o período é muito cur
to. O que é o combate à inflação, quando é à custa de desemprego. 
de recessão? Qual é o custo social para o o Pais? Será que estamos 
tendo esse custo socialTSei'á. qUe -as es~ísticas âemo_~~tram estar 
havendo uma maior oferta de empregõ ou uma diminuição de e-m~ 
pregos? A quanto monta essa diminuiÇ-ão de empregos no mercado 
de trabalho deste País, devido a essa meia ou total recessão. ou 
previsão de recessão, por falta de demanda ou por 9ualquer outro 
motivo? Não existiúdo salário, não há demanda. E impossível a 
pessoa comprar sem ter _dfuheiro para isso. E qual é o sofrimento 
da indústrfã e do coméÍcio devido à falta de deman4R por falta de 
recursos? Então, trata-se de_um equilíbriO qllc tl~~~':l~_o_~o~~eguí 
perceber para permitir qric se dê com êxito aquilo -qUe determina o 
maior desemprego. Ainda não ccmsegui Cntcnde~_como é. que uma 
política--econômici tem êxitO-nO inOmênto ciü que s_c criam qJ.aio
res difiCUldades sociais. Não que não se esteja co.:n~a~.endo a in.fl.a.~-. 
ção; isso está sendOT~itO; á iriflação -vai" d_iminuir. p~scer de 50% 
cm cruzCitó real para 5% cm Jólar não é muito diferCnte; não, mas 
pelo menos o número é menor. dá a iUlpressão de que h~_)I}VC_ u_m_a 
queda - de 50 para 5 -há uma quedâ. Agora, uma coisa é cruzeiro 
real e outra é dólar ou real. Creio que o principal é medir se esse 
custo social está existindo ou não, e eu ainda não vi uma discus
são. na imprensa ou" hã teleVisãO, a esSe respeito: se está. ou não, 
ocorrendo um custo social alto para esta dinúnuíção simples da in
flação, que é um objctívo a seT-81cariÇadõ e que todoS-nós temos de 
aplaudir se for conseguido. -

O SR. GILBERTO MlRANI>A- Senador Jutahy Maga
lhães, o custo socíãl é brutal. O Estado perdeu a sua capacidade de 
planejiir c, liá mais de uma década, não planeja absolutamente 
nada. 

Se os recursos são poucos no seu bolso, V. Ex• vai planejar 
como gastá-los melhor para a sua sobrevivência. O Estado não 
plan~ja como investir melhor em saiíde, educação, recupcração_de 
estradas, treinamento do funcionário público, cm absolutamente 
nada. Com o custo que o povo está pagando, não adianta esse pla
no, nos primeiros _momentos, demonstrar urn,a maravilha; não 
adianta inSistir em -affrmar que a iriflação caiu óu acbar que, neste 
momento, o real vale mais do que o dólar, ou seja, que _se está 

comprando uw dólar com R$_ 0,93. Isso tudo é uma mentira! 
Se continuarmos acumulando, em junho, julho, agosto, se

tembro, outubro e novembro, a inflação de 2, 3 ou 4%, cm um mo
mento ela vai estourar. E o Governo tem muita culpa, porque -
como V. Ex" lembrou há pouco, no seu discurso- fez tudo para 
aprovar o Fundo Social de Emcrgência.·E aprovou por quê? Por
que tinha loteado mais ~-e 800 cargos a partidos políticos, tinha ne
gociado favores, deixando bem claro que aqueles que votassem 
contra o Fundo Social de Emergência perderiam os seus cargos. E, 
vergonhosamente, quase todos os partidos votaram c aprovaram. 
em primeiro turno, o fiundo Social de Emergência. E a Revisão 
Constitucional? Se o Governo tinha em mente fazer um plano sé
rio, ele teria que ter se empenhado nos pontos básicos da Revisão 
Constitucional, pelo menos as reformas fiscal e previdcncíária c 
outros pontos importantes. Porém, nada fez. 

Não acredito que o plano, no início, tenha sido criado ape~ 
na.c;. para ganhar as eleições. Ele foi bcm-montado. A equipe do 
Banco Central é excepcional, suas diretorias são de primeira linha. 
com um presidente sério. Acho o Ministro da Fazenda competente, 
assim como o do Planejame_nto. mas não sei se agüentarão as prcs~ 
sões do Palácio do Planalto. Não sei até quando o próprio Senado 
Federal deixará que se tenha, depois. dos noventa dias, a expansão 
do meio circulante. 

V. Exa me perguntava se teríamos deflação. Acredíto que 
temos tudo para que isso ocorra. Durante três ou quatro meses os 
preços permaneceram em URV; depois, com a entrada do real os 
preços subiram 40, 50. e até 70%. como no caso dos remédios. 
Tudo subiu. tudo, é óbviot A partir do momento cm que se conge
lou pelo pico, com o salário reduzido e com menos dinheiro em 
circulação, é natural que essas empresas, ou quem estocou, irão ter 
que reduzir o custo para "desovar". Mas, isso irá gerar o quê? A 
partir do momento em que o Banco Central tabela e baliza os juros 
a 8 ou 9%, os bancos. ao invés de emprestar a 9.5 c 10% para um 
particular ou para qualquer empresário. preferem emprestar ao Go-

- vemo a 9. 9,5%, porque o risco é zero. Quem vai emprestar para 
empresário? E qual o empresário que vai tomar dinheiro empresta· 
do ao preço que banco está pagando:l4%? Vejam V. Exltg: o em
presário toma dinheiro a 14%. gera seu produto- ele não tem essa 
margem de lucro - e o coloca no mercado com preço congelado? 
É humanamente impossível! Conseqüentemente, irá acontecer o 
que já estamos lendo nos jornais. Senador Jutahy Magalhães: o de
semprego. A partir do momento em que o comércio, de um modo 
geral. e a indústria passam a tomar dinheiro a 14%, todos jrão tra
balhar com estoques pequenos. Com isso, a indústria, num prf
meiro momento, dará férias; em um segundo momento, começará 
a demitir. Estamos em ano eleitoral e não sabemos quem ganhará 
as eleiçõeS. Portanto, não sabemos qual será a nova política. Re
sultado: ninguém irá investir. Conseqüentemente, continuaremos 
com o desemprego, pelo menos no próximo ano. Acredito que, cm 
1995. se não tiverinos uma reforma dos pontos básicos da Consti
tuição, o novo PI:esidcnte da República não terá condições de go. 
vemar. Os recursos continuarão sendo mínimos, a população será 
maior e o Governo terá menos de l 0% do que _está no Orçament?_ 
para aplicações nos setores essenciais. 

Então, não acredito, em hipótese nenhuma, que Sua Exce-
- lência. tendo que fazer uma base na Câmara e no Senado, fará coJi~ 
ce~sões .. Conseqüentemente. haverá um custo social maior para a 
população. Penso que vamos continuar com o desemprego e talycz 
tendo uma deflação, agora. num primeiro momento. Mas. mesmo 
com essa deflação, toda a população comprará menos. O Governo, 

. nob.re _Senador, f!.ão fez absolutamente nada, quando os preços 
atingiram porcentagens exorbitantes em URV. para punir e contro
lar. Absolutamente nada! E acho que isso vai contittuar, Senador. 
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O tempo confirri:iari3. a opção preferencial do Governo pelas 
soluções imediatiStas e de meia-sOla. Ao invés da reforma tributá
ria para conter o apetite de um Pisco que iníbe o investimento pro
dutivo, desestimula a criação de empregos e atira empreendedores 
e traballiadores na clandestinidade. Cito como exemplo o IPMI'.
que veio somar-se ao caos de cerca de __ 60 in1postos e taxas. 

A inflação agora, segundo o Governo; poderá ser de 3 ou 
4% ao mês. Pergunto: tem cabimento continuar cobrando 0,25% 
de IPMF? Em uma inflação de 45% _se cobfãi 0,25% de cada che
que era um valor pequeno, segundo o Governo. Mas agora, 0,25% 
de cada cheque, com essa inflação, é um abSi.ii'dol O GovernO não 
faz nada, se aproveitando de um ano eleitoral, de um momento em 
que os Parlamentares estão fora do Congresso, tentando sua reelei
ção. e mantém o mesmo IPMF. CoriSeqüentemente, todos estamos 
sendo penalizados. Srs. Senadores. Todos os que produzem e to
dos os assalariados. ou seja, quase toda população brasileira. 

Pagam-se juros de 14% para se produzir. paga-se IPI\.1F de 
0,25%. além de cinqüenta e nove taxas e impostos. Não teremos 
produção, não teremos emprego· c vamos continuar com uma eco
nomia da década de 70, com 150 ou 160 milhões de habitantes. 

Ao invés do decidido apoio a uma reforma constitucional 
digna deste nome, que desatasse os nós do monopólio estatal. da 
xenofobia econômica e do desequilibrio fiscitl entre Uniã"o: -ESta
dos e Municípios, o Executivo desperdiçou o seu poder de articu
lação política e barganha parlamentar com o remendo apelidado de 
Fundo Social de Emergência. · 

Senador Jutahy Magalliães, esse foi o maior estelionato de 
1994, que passou na 11cara11 do Congresso c que os partidos vota
ram favoravelmente, em detrimento de todo o trabalho do nobre 
representante do Espírito Santo, Senador João Calmon, que tentou 
fazer com que inclusive o PMDB Votasse contra: ã modificação 
com relação à Educação. Estelionato de 19,2 bilhêies de dólares, 
colocado na mão de um regime presidencialista, de um Presidente 
da República que não tem nenhum apetite para fiscalizar nem Para 
cobrar para onde está indo esse dinheiro. E se está indo como vai 
nas mãos dos burocratas está sendo mal-aplicado, desperdiçado. 
Como disse V. Ex1

, esse dinheiro está sendo usado atl: cm mudan
ça de diplomata. Isso é lamentável! Isso é o-qu-e-sabemos. agora 
não sabemos quanto mais desse dinheiro, poi'que está tudo num 
bolo só do Tesouro. o que ele usa no mês a mês, com essa inll3.ção 
de 3%, daqui para a frente, ou 4, qualquer que seja, esses 19,2 bi
lhões de dólares, no final do ano, se não aplicados mensalmente, 
diariamente, de acordo com a arrecadação, é claro que serão muito 
menos. E isso está sendo manipulado pelo Tesouro, vai continuar 
sendo manipulado por ele, e o Presidente jamais vai saber o que se 
passou durante o ano de 94, quando ele tinha 20 bilhões de dólares 
para atenuar um pouco a crise neste País. 

Se s_e aplicasse um p-ouco mais na produÇão. se se aplicasse 
um pouco mais na saúde, se se aplicasse um pouco mais na educa
ção. terlamos, no fuUlro, talvez no ano 2005 ou 2010, um outro 
tipo de juventude, uma juventude mais saudável. unJa juventude 
mais preparada em termos de ensino. Mas isso, lamentavelmente. 
Senador Jutahy Magalhães, não vai acontecer. Estamos no mês de 
jul.l:to, eles vão continuar gastando, e gastando mal, e o Estado vai 
continuar desperdiçando como sempre desperdiçou. O apelido, 
aliás, é bem revelador. pois quem se ocupa obsessivamente do 
emergencial perde de vista o essencial. O Plano Real está nascen
do sob esse mesmo signo fatídico. Em poucos meses, coincidindo 
com o fim da campanha eleitoral, a moeda forte _virará "ouro de 
tolo", já que não foram Cumpridos quaíSquer dos Pfe.SsupOstOs ca~ 
pazes de conferir duradoura estabilidade à economia: a refomJ.a -
flscal, simplificando a tributação, do lado da Receita c raciOnali
zando os gastos públicos, do lado da despesa, patrimonial, reto-

----~--~ 

mando um cronograma abrangente e agressivo de privatizaÇões; e 
a reforma previdenciária, extinguúido aposentadoria por tempo de 
serviço e liberando a formação de fundos -prÍvados para um cho
que de concorrência com o Combalido !NSS. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sucesso dessa aienda de 
reestruturação do Estado e a liberalização da economia dependerá, 
por sua vez, de outro pressuposto, ainda mais fundamental: a_ en
tronização do Banco Central como guardião do valor da moeda, 
independente de pressões políticas eleitói'eiras, graças a uma dire
toria com man9-ato fixo e -não-coincidentes com o dO Presiderite da 
República, a exemplo do Bundesbank, alemão, e do Federal Re
serve Bank. o Banco Central norte-americano. 

A estonteante sucessão de cinco moedas difCrerltes em me
nos de dez anos, realçada pdo fracasso da heterodoxia aqUi e lá 
fora, já deveria ter ensinado aos políticos e autoridades econômi
cas que a inflação é excesso de meio de pagamento sob a disponi
bilidade de bens e servíçoS, e ponto fll_!_alr _ _ __ ~ _ _ __ _ _ 

Senadof Jutahy Magalhães,- imagine V. :Exa Que -os Esi~os
Unidos têm um déficit, hoje, da ordem dC: 3,2 trilhões d~ dól:p-es e 
continuam com um déficit sucessivo-todos os meses em seu balan
ço de pagamentos, indo ao mercado e tomando dinheiiO do n:iimdO 
inteiro. há trinta anos, comjU.fos absurdos--de 7.S%_para~títulos de 
trinta anos; enquanto nós, cOm a moeda famOsa, forte, que se-diz o 
real. tomamos dinheiro a 9,5% ao ano, Há dois meses, o Govenio -
americano pagaVa Por eSse dinheiro 4%, 4,30%, 5%. · 

· POrt_antO, ·~e n~o tiVermos rim' Bancõ ~tiarúi4ê.P_6~4_enie_~_
se Dão tiyermo_s um Banco Cei:itral que guarde o valor da moeda, 
um Banco CeniraJ. que nãO-estibjã i:ta mãO do Presidente da Repií- -
blica, jamais tefemos uma moeda forte. Submetido -à :vontade_ Poli~ 
tica, a conchavas políticos com -os partl.dÕs para -se ter uma base 
parlamentar fórtc, ou fraca: cOmo a do Pfeside"nte da ·RepÚblica 
hoje no Congresso, Sua Excelência çonced~rá ~mp_réstimos aos 
Estados e fará com que ·a União á.valize vergOOho.sãmeD.te: 

Essa úitima medída·p_rôvisOria do !eai dêteinllnã. que, du
rante noventa dias, não haverá aval para Estados nem Municípios. 
Sobre isso reclamou o Governador do Ceará, que, por estar em dia 
com os seus pagamentos, entende não merecer o mesmo tr_atamen
to concedido aos outros Estados. Cieío·que-s.-EXa~ O GoVerD.ado_r 
do Estado do Ceará, de cujo pellsamento político e a forma conro 
trata a classe política divirjo, tem razão, pOiS o-Estado que nãC)está-
inadimplente merece um tratamento difeienciado. 

Tenho tido oportunidade de observar que, a todo momento, 
chegam a esta ·casa pC:didos cfe ~mpréstimos e fmanciamen,tos âe 
Estados que nãO iêill condiçõeS de fazê-lo. Mesmo quandu se lê no 
relatório do Tesouro Nacional que o Estado não_ t~m condições de 
pagar o empréstimo, e esta Casa aprova a solicitaçâo. 

Hoje, quando o Senador José Paulo Bisol criticava dura
mente a imprens-a, consta v 3m da Ordezi:t d_O t5lã Váfios peciid.Os de 
concessão de rãdio. É um feStival, pois se ProCura faVóre-Cer o pai. 
a mãe, o irritãO: a 68.," COm-reriõVaÇãO apOs ~-z-ou_(}Ufu~aiiOS: -

Infelizmente, nada muda. Não se lê. vota-se de qualquer jei
to, até com o plenário vazio. NeSses 18 meseS de CaSa, tenho pre
senciado um comportameD.to cOmpletameriie diferente--de uma 
maioría. Trata-se da maioria dos ausenteS e não daquela que vem a 
esta Casa, que polícia, que está presente, atenta e,-si-iriUitas vezes 
não consegue ver tudo, é porque não temos condições de estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo, seja nas comiSs-&s, no plenário 
do Congresso ou em visita a Miri.istérios. · ,. -· · 

O número de ausentes é lamentável, pois varia de 50% a 
80%: _diariamente. Enqll:<Ínto tiV~OS m:ii3. ·auSênCia··ctaqueleS-que 
for~ eJeit~s pelo povo para rCpreseD.tar seU Estád.O, teremoS um 
Executivo emitindo mais de 230 medidas provis6rias neste ·ano, 
governando por· medidas provis6rias, recdít.ãndo-as, e o Congresso 
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completamente calado, cedendo o tempo inteiro. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. somente um Banco Central 

com autoridade para fechar as torneiras do fmanciamento da inefi
ciência governamental poderia dar o tão esperado "freio de arru
mação" do descontrole público. Executivo e Legislativo parariam 
de '~brincar de Orçamento". A proposta destP. ano será votada cm 
agosto, ajustando as previsões de custeio e de investimento a me
la$ claras e rigorosas da expansão monetária. O Estado não teria 
altemativa além de reorientar-se para aquelas funções bãsicas de 
que hoje vergonhosamente se omite: saúde, educação, segurança. 
saneamento básico e defesa externa. E a iniciatív1,1 _ _piivada toma
se-ia sua parceira no resgate da dívida social, criando oportunida
des de trabalho, bem-estar e dignidade para todos os brasileiros. , 

O que mais dói, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é pensar que 
essa solução estava, ainda está. pronta e a tempo, toda ao alcanc~ 
do Presidente, sob a foima de dois projetas de lei complememar 
dos Deputados Francisco Domelles,- do PPR do RiÓ de J aneíro, e 
José Serra, do PSDB de São Paulo, ambos apresentados em 1991. 
E diga-se de passagem: o próprio Presidenie da República, quando 
então Senador da República, apresentou projeto de independência 
do Banco Central. 

É lamentável ver a mudança de atitude de alguns Colegas 
enquanto Senador e, depois, ocupando um cargo n_o Executivo, 
como o nosso ex-Ministro da Fazenda e o atual Presidente daRe
pública. É triste como os homens mudam, tão rapidamente e para 
pior. É lamentável que se esqueçam, com tanta facilidade, daquilo 
que pregaram, que propuseram, do que foi analisado nas Comissõ
es e do que assinaram embaixo, a4otan~, hoje, uma atitude com-
pletamente diferente. _ 

dor. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Exa'4m aparte? 
O SR- GILBERTO MIRANDA - rois não, nobre Sena-

o s:r. JutallY -MBgaibãeS- A.[JCna,s para razef Uma leve crí
tíca aO ciuididato de boje .. S. Ex"', re_almente,_ quanc:Jq chegou ao 
MinistériO da Fazenda Solicitou que esquecesse_m seus escritos. 
que as coisas seriam diferentes. Mas tainbém há _C)_ outro lado da 
moeda. V. Exll. tem que fazer justiça; pOis S. Ex11 foi~- voltou a ser 
Senador. Como rvtinistro, combatia os aumentos de Civis e milita
res; agora. como Senador e candidato~ posiciona-se a_favor do au
mento dos civis e mlliiãres:&í8ia .o lPlVIF e apregoa ser contra o 
referido imposto, o qual deve ser elimiilado. V. Ex"' -tem que fazer 
justiça: S. Exa aumentou e diminuiu, foi c voltou; deVe. estar empa-
tado na história. _ 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Jutahy Maga
lhães, tive a oportunidade de, no ano que passou, ser o Relator de 
uma medida provisória do Executivo. em que acrescentei um arti
go. detemiinando que todos os que pagassem os seu~ impostos so
negados e de que a Receita Federal não tivesse conhecimento~ se 
eles se apres_entassem, declarassem o imposto deviclo e o pagas
sem. extinguia-se a punibilidade. Imaginem: o fisco,era composto 
de 15 niii fiscais. Hoje tem 5 mil --apenas 2 mil nas ruas; é prati
camente, não, é absolutamente impossível fiscalizar os c_ontribuin
tes, as empresas, as indústrias e tudO o mais. Se-déssemos a opor
tunidade aos devedores de declarar, pagar e evitar a p_cna, o Estado 
receberia alguma coisa a mais. Não sei precisar quanto, mas com 
certeza algum recurso a mais entraria nos cofreS públiCos._E desse 
recurso, talvez 50% poderia ser mal-aplicado, mas alguma coisa 
iria ser aplicada e:Di favor da população. 

O Sr. Ministro da Fazenda, hoje candidato à Presidência da 
República, convenceu a Presidência a vetar esse artigo. Consegui
mos aprovar a medida provisória no Congresso. Todos os partidos 
votaram favoravelmente, inclusive o PT, o PC do B, o PSDB. ab
solutamente todos eram favoráveis. Aprovada a medida provisória, 

o Ministro da Fazenda pediu que fosse vetado o artigo que perdoa
va aqueles que pagassem_ o tributo atrasado. Fui procurar nos 
Anais desta Casa. Acredite, V. Ex a: dois anos antes, foi o próprio 
Ministro da Fazenda quem pediu o veto, o Senador Fernando 
Henrique, muito mais escancarado, tinha apresentado um projeto
ele apresentado. ele assinado- que não só acabava a punibilida,de 
mas também concedia uma série de' outros incentivos a quem pa
gasse. 

Então, observe V. Exa: quando Senador, faz-se tudo parare
ceber o recurso atrasado, até acaba-se a punibilidade; quando ~
nistro, não- vamos punir, vamos amedrontar, vamos fazer não se1 
o quê. Vamos fazer tudo aquilo que chcx:r.ue o empresário, que cho
que a população, que a faça ter medo de ser presa. ter medo de ser 
privada da sua liberdade. Isso assusta e, assustando, _ele._ teria uma 
adesão maior da população nó Seiüido de não sonegar, de pagar os 
impostos e, conseqüentemente, arrecadaria mais recursos. 

Acho que isso não pode acontecer. Acho que é o que está 
acontecendo no momento com o Partido dos Trabalhadores_ O 
Partido dos Trabafuadores sempre falou e sempre gritoU. O Sr. 
Luís fuácio Lula da Silva afrrmava, no ano passado, que no Con
gresso havia trezentos "picaretas". Quando instalou-se a CP! do 
Orçamento, todo mundo falou: "Lula tinha razão, o Lula estava 
certo, só há 11picaretas" no Congresso". E a classe política pagou. e 
paga até boje. e os familiares dos políticos pagam e continuarão 
pagando pela afirmação de que todos somos "picaretas", sem dis
tinção. 

Agora, as coisas mudaram. É interessante. Hoje, fiz questão 
de apartear o Senador Bisol. Quando o Senador teve acesso a toda 
a documentação apreendida pela Polícia Federal, tudo foi parar nas 
mãos dele, primeiro, porque ele estava lá não com autorização do 
Presidente da CPI, Senador Jarbas Passarinho: sem autorização ne
nhuma. lá ele tinha ido; sem autorização nenhuma, ele tinha ficado 
com essa documentação; sem autorização alguma, ele tinha cha
mado os Parlamentares à sua casa, e todos lá fõram para efetiva
mente analisar aquela documentação. Em momento algum, o Pre
sidente da CPI. Jarbas Passarinho, teve em mãos os 140 nomes. 

Quando o Sr. Bisol, depois da CPI. ou em um dos intervalos 
da CP!. esteve no Programa Jô Soares, ele disse que isto daqui 
era um ''congressinho'', que aqui no Parlamento era uma brincadei
ra. Não vi em momento algum agora o Líder do PT dar o trata
mentq _que ele deu a todos os Parlamentares. ao Congresso Nacio
nal, onde havia "picaretas", quando a emenda foi apresentada peJo 
se_u_colega de chapa. 

Como eu disse hoje em aparte ao Senador José Paulo Bisol, 
o problema dele não _é politico, o problema é moral. Quando parti
cipávaillos da CPI, o Senador Biso! argumentava- e V. Ex li. esteve 
presente - que nos papéis que entregou havia dezenas, centenas, 
milhares de emendas de colegas nossos Parlamentares que não ti
nham sido aprovadas. Não tinham sido aprovadas pelo Relator; 
não t.iitham sido votadas, e_ as pessoas que apresentaram essas 
emendas que não foram aprovadas receberam o mesmo tratamento 
que receberiam se as emendas tivessem sido aprovadas. 

Então, acho que a imprensa está dando hoje ao Senador 
José Paulo Bisol, em relação à sua emenda. a mesma interpretação 
que deu àqueles parlamentares que tiveram emenchis não aprova
das, que tiveram emendas não aceitas pelo Relator à época e que 
foram investigados. Isso aconteceu, e V. Ex a, que estava presente, 
sabe disso. 

O Sr- Jutahy Magalhães- V. Exame permite outro apar-
te? 

O SR- GILBERTO MIRANDA - Com prazer, nobre Se
nador. 
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o Sr. JntahY Magalhães- $!~-SenadOr, em primeiro lugar, 
permita-me discordar quando V. Ex• afirma que o problema do Se
nador José Paulo Bisol é moral. Entendo, como S. ExOI. P'fóprio afir
ma, que o Senador cometeu um erro ao assinar aquelas emendas: e 
isto pela condição dele, porque todos assinamos, todos apresenta
mos emendas, com raríssimas exceções - eu próprio tenho um 
penSamento contrário com relação a essas emendas, embora eu 
também assine emendas. Então, não vejo na ass-fuiturãOU mesmo 
na apresentação da emenda uma questão moral. Logicamente. se 
umá emenda for apresentada com vistas a obter benefícios pecu
niários ou de qualquer espécie, V. Ex•, -Cntão. terá razão em afir
mar que se trata de uma questão moral. Todavia, quando V. Ex.~ o 
faz apontando pelo fato de se ter apresentado emendas, tenho que 
contraditar para dizer que se trata de uma questão política. ou ain~ 
da, de um erro polítiCO que S. Exa cometeu. Não se trata nem Ines~ 
mo de uma questão ética. No caso específico, tive oportuiiidade, 
em aparte ao Senador José Paulo Bisol, de dizer-lhe o que penso. 
Infelizmente, discordo de V. Ex" nesse aspecto. Podemos até con
siderar que S. Ex" errou, que foi um errO grosseiro ã ápfeselttação 
daquela tese de que havia um conluio de empreiteiraS, um governo 
paralelo, etc; mas, cnfirii, cada um tem -a sua impressão daquela 
posição que S. Ex11 tomou. O Senador José Paulo Biso! realmente 
declarou isso. Eu apenas discordo de V. Exa quando diz que o Se
nador foi responsável pela apre.<>entação daqueles nomes à impren
sa. Eu estava presente e posso dar O testemunhO de que isso ele 
não foi responsável: pelo contrário, vi a- grande preoCupação de 
chamar a atenção dos Parlamentares para que tivessem cuidado 
com aquela informação pois que os doci.úllCriiOS ii8.o se- Coriiti
tuíam em provas contra as pessoas mencionadas e Que seria levian
dade apresentar aquelas pessoas como-rcsprursáVeis por atos. Isso 
eu ouvi dele, na presença de inúmeros jornaliStas._ Ele fazi~ eSsa 
af'rrmação. - -

O SR. GILBERTO MIRANDA --Senador. permite-me 
aparteá-lo? 

O SI-. Jutahy Magalhães- Eu estou aparteando V. Ex .... 
Seria contra-apartear. -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Eu queria entrar nesse 
seu aparte, porque realmente não pudemos, na hora. trocar idéias a 
respeito do que aconteceu. 

Senador, lembra-se V. Exa - e lembra-se muito bem - de 
quando se convocou mais de cinqüenta jornalistas. todos os canais 
de televisão. O Senador Bisol sentou-se. O Presidente da CPI, Se
nador Jarbas Pa<>sarinho, desconhccía' o teor da denúncía, c isso o 
Presidente da CPJ disse a ele. E o Senador Jarbas Passarinho fa
lou-me várias vezes que desconhecia aquilo que ele iria_dizer. Dis
se-me o Senador Passarinho que, em nenhum momento, teve em 
mãos relação de nomes nenhuma. E, no outro dia- lembre-se V. 
Exa -. estavam todos os nomes nos jornais. E mais: ã noite, no 
Jornal Nacional e nos outros jornais de televisão, dava-se o nome 
de todo mundo, e dava-se a sigla. Ele não falou nome por nome. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V.Exa me permite agora conti
nuar o aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Peço pemüs

são aos nobres Senadores para lembrar que a presente sessão ter
minará às 18h34rnin e que,log9_~m seguida, será realizada se.<>são 
extraordinária do Senado, se h ou ver número. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Gostaria apCnas de concluir 
meu aparte, Sr. Presidente. Penso, Senador Gilberto Mil'anda, que 
V. Exa está confuridindo dois episódios. Para mim, V. :EX: a está re
ferindo-se àquele documento encontrado na casa de um funcioná
rio, de um diretor da Odebrccht. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Exatamente! 

O Sr. jutah.Y M3galh~cs- Então V. Exa deve' estar con
fundindo os fatos, já que houve vários episódios n~uela CPI. Da
quela reunião da Comis-são na casa do Senador Bis61 - acredito 
que o Senador Francisco Rollemberg era um dos membros da sub
comissão que não t~a aq~ele conh~~~_to _globa) _-:-, participa
ram vários membros, dentre- eles o Senador Jarbas Passarinho. Na
quela oportunidade, __ tomou~se_conhec_imento dos 09p1e~ _que cons~ 
tavam daquele documento. Soube que, naquela rCpl;:ti'ão - ~ não 
estava presente nesse _episódio-, h<::Juve a, preocupação ·de não re
velar-se à opinião pública os nomes que lá constavam. A entrevis~ 
ta não foi conVocada pelo Senador Biso1. Õlas sim pela- éolltissão, 
para que S. Exa pudesse dar Uma explicaç?o siJbre a 111:an~lra co,mo 
estava sendo tratado aquele episódio. A partir daí, fléou a idéia de 
que era necessário. uma yçz que e1Cs ·estã:Viun enCá.rregad9$ .de 
examinar aquela questão~ levar à imprenSa- um fato S'effi -aS distor
ções que estavam ocorrendO: NeSse episódio. qUe j(ei-a 'do çÜIÍbe-.. .- -, ..• , ... -·.'"·r'"" -· ., 
cimento da_ dircção da Comissão,_ posso testem~~ ~ pt:eocl,lija-
çã~ d~ Se~d<?.f BisC?lno sentido de g_ue rt~q hQ!lVC~e -~presçntp.
ção à opiriião pública de nomes que não çstive'sSém iiiculpados. 
~ão havia ficnhuma investigação feita, rião se sabia sé ·aqueles no
mes eram de fulano, de beltrano ou de sicrano. ou ·se nã6 era. Isso. 
ouvi dele e"é por isso qUe }i~Je s~to-)1~~ g:illqüÜ9 :~ill'd"(!! ~~se tes
temunho; Quanto a se criticar que ele tenha. falado i·sso ou aquilo 
nessa questão ... _ _ · -- ''· · · ·· - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roclrigues) -·· Sr's, serodo-
rcs. são t8h33min, e· a séssão"deverá tCmiin-ai'"às 18h34IDin.' .. 

Colll:_o assentimen.tO"dos Srs. s·çó.adol-es1 prorrogo ·a.· sessão 
POr mais ir& :tlli.nutos, pãrã qUe o nobre -a_í,ãltcante conclua o apar
te c o nobre orador encerre suas considerações. 

O Sr. Jutahy Magalhães- SI: .. P:J:e#dente, vpu concluir o 
meu apartC dizendo apenã:s" isSo:- eu tàmbé:m Criti<jiíei e critico 
aquela afirmação de que_aqui é o ~'senp.4inbo11, é_o.'~co~gr~si.nh~~~
Critiquei na hora e Posso CritiCai agorã.l;:#as· crítíc~s J?odemos fa
zer. essas discordâncias são democrátiCas .. Agora, petniit_à (_(úe éu 
diScorde de v. Ex a. qu-ãridO díZ ciue fdi ühfi!rtõ-iiioiãl_ dO sr:--se:na-
dor. Não, foi iJ.W erro político.'- · · ·:_! - -_ - ~ • 

O SR. GILBERTO MIRANDA.:_ Por quê? - .. 
O Sr. J utahy Magalhães - Porque ele não deveria assinar 

emendas. pela circunstâncià que envOlVeU o seu nOni.e nã CPI 
O Sk. GILBERTO MffiANDA- Como? Ele é SenadOr e 

tenl direito ã 25 emendas!. ,· . . .. --~. ·~ -·i - • .. j 

O Sr. Jutahy Maga-lhães- Ele tenfdfi-eito: ~-~ {qi um.eh:o 
político utilizar-se daquele direito. - · - - · 

O SR. GILBERTO MIRANDA:- Um erro político não é 
um erro moral? . : _ . 

O Sr_- -J utahy M3galhães - Não, o erro político e o erro 
moral são coisas completamente diferenteS. 

O SR:· GILBERTO MIRANDA - Se o valor está maior e 
com isso se beneficTa" argu~m.-.-._lloje, eie:adpütiu aqui -que a emen. 
da estava com valores um pouco superiores_, e isso está nos Anais 
da Casa. 

, o Sr. Rolúm Ti~o ~ V:Exa n:ie cOncede um-ai)ãrte? -(ASSen
timento do orador.)- E pouca coisa: algo _como 380 mil dólar_~s 
para 8 milhõt!s de dólares. iSSo é um erro aritmético, entãO:-

O Sr. Jutahy Magalhães -Inclusive. não me atrevo a fazer 
essa discussão, porque deveria ter sido feita na- presença dele. 

O Si:-. Ronao Tito- Eu acho que não. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Ele veio aqui defender-se e deu 

a quem quisesse a oportunidade de acusá-lo. Isso deveria ocorrer 
na presença ~ele. 

O Sr. Ronan Tito - Eu acho que não deveria, porque ele 
não nos deu essa oportunidade,_quando foi para a televisão dizer 
que este_é um 11congressinho11 que tem mais de 100 conuptos e não 



4064 Quarta-feira 20 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho-de !994 

os rrominóu. Aí está o grande crime, Eu posso ser corrupto e V. 
Exa também pode estar sob a suspeição de corrupção. Por quê? 
Porque hâ mais de 100 corruptos, c são 582 Congressistruc Por qui 
não eu e V. Ex"'? Nós não temos a estrela na testa. Elé não nos deu 
essa oportunidade de defesa. Acho que lhe demos a oportunidade 
de defeSa, na medida em (Juc -ele veio fazê-la e deixa~os que falas
se. Aliás, ele não fez defesa nenhuma para o SenadojFederal. nem 
sequer se dirigiu ao Presidente do Senado Federal. q_irigiu-se à im
prensa o tempo todo; utilizou, mais uma vez, a tribuna para se diri
gir- à iiTIPfenSa. Não sC dirigiu aos SenadoreS e--à -·~residência da 
Mesa em nenhum momento. Sr. Presidente - só para colocar as 
coisas mais friariiCnte nos devidos lugares -. ess~ CPI foi feita 
para não se revisar a-Constituição. Só. isso. QuCm ainda nãO. se dCU 
ao trabalho, terá que me ouvir agora dizer o que pode ou não uma 
CP I. A ConstitUiçãO ·aiz;· itO Seu-§ 3° do" art. -?8: 

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, 
que terão poderes de investigação própriOs das aúlorida~ 
des judiciaiS, ·além de outros previstos_ nos regimentos 
das respectivaS- casas~ serao· críadii.s" perã:'"Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, cm conjunto ou sepa
radamente, mediante requerimento de um terço de seus~ 
membros, para a: ápuração "de fato determfuado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, enca
minhadas ao MinistériO Plíblic"o, para que --promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infrii.to!és·:- ---

Mandamos alguma denúncia ao Dr. Aristides· Junqueira, 
Procurador-Geral da República? Não! TransformamOs- .iqui em tri
bunal e julgamos as pessoas, de um modo tal que rompemos com 
todos os ritos civilizados do julgamento. Os relatores. ·a:e prél"erêri-
cia promotores de justiça: estabelecemos aqui no Brasil o macart~ 
hismo do moralismo, em que alguns cr_am donos da_ moralidade. 
Nobre Senador, não quero discutir se"fõf Crro moral ou político. 
Pode ser até aritmétiCo. Uma ponte sobre um ribeirãozinbo se faz 
com quinl1entos mil d61ares e a emenda será de Oltõ--milhões de 
dólares. v. Ex~ eStãO diZendo que um é Ciro político e o Outro é 
erro moral. Diria quC é-uni éiro ãritmétfcO~ materilá.tico, Ísso eles~ 
coberto por algum membro do me1,1_ partido ou do PFL, mas, pelo 
Sr. Bisol na CPI, não seria erro político. Não seria. H9je nós está
vamos discutíndo aqui, à boca pequena, se ele errou ou não. se 
está certo ou não o julgamento. Segup.çlo o Código de Processo Pe
nal? Não sei. Segundo o Çódigo de Processo Civil? l:lão sei. Se
gundo a Constituição?,S~l.-_está aqUi~ ,fOi)ido por miril. O que eu 
acho mais duro e pesado é o seguinte: ê o Senador J~~_.paulo Si
sol julgado segundo os _critérios do SenadOr José Paulq Bisol. Ele 
estaria na fogueira. Se_o Senador José PãiJio -Bisol, pelos fatos que 
f01 acusado, fosse julgado pelos critérios do Senador: José Paulo 
Bisol, ele estaria na fogueira. Isso é só o_que sei dizC~J\lãç daría
mos a ele- segundo os critérios dele, não os meus- nCm o benefí
cio da dúvida. Segundo os critérios dele, não os da Constituição, 
nem os do Código de Processo Civil. O Presidente desta Casa é 
um advogado. Ele sabe que um julga.ID~nto no m1.llldQ.todq se faz 
através de um rito processual. Começa--se o inquéritO-..:... nós temos
um grande cirurgiãõ C ~ambém advOgado, Senador Friillcisco Rol~ 
lemberg, que sabe -, a formação do inquérito é uma péÇa indepen
dente em que entra a Policia Civil sob a direção do delegado de 
polícia. Depois de fOrmado o inquérito, ele é remetido ao promO
tor, que avalia ali se há elementos para incriminar. Se houver ele
mentos para incrintinar, é mandada a denúncia e o juiz a aceita ou 
não. Se ele aceita a denúncia, estabelece o rito. Estabelecido o rito, 
vamos ter o contraditório, c dentro dele, muitas vezes - e não só 
nele, mas também durante o inquéritO-, tcinos a oDrigação do si
gilo. Os nossos companheiros fOramjtilgadqs na impTensa sem cf.i
reito de defesa. Julgados! E hoje ele vem falar aqui que contra ele 

existe uma perseguição? E depois que se julga na imprensa, que o 
Brasil inteiro sabe de tudo, que sai na televisão: .. Eu já contei essa 
historinha __:já vou concluir, Sr. Presi4ente -_~ontando uma_ouy-a,_ 
da Igreja antiga. Dizem que _u_ma _-mulher_ t_erit! falado mal da_hQnra 
de outr~ mulher. E um belo dia foi ao padre se confessar. E, na-_ 
quCle tempo, quando as confissões eram de pecados graves~ passa
vam a ter que ser confissões públicas. E o padre disse a ela que 
teria que fazer uma confissão pública, porque ela haVia dito: espar
rainado na cidade que tal mulher tinha prevaricado, e agora vinha 
confessar que a outra mulher não h~ via prevariCado. 11Eu perdôo a 
senhora''- disse o padre- "mas a senhora pegue uma galinha, tire 
todas as suas penas, suba na torre mais_ ~ta da igreja e jogue "de lá 
todas as penas e depois a senhora desça e apanhe todas elas; quan
do a senhora tiver catado a última pena, venha aqui buscar o seu 
pcrdão. 11 Se fosse dada ao Senador José Paulo Biso! essa mesma 
penitência, se ele fosse julgado segundo os seus Próprios critérios, 
e não segundo critéii.os do Código Civil, nem do Código de Pro
cesso Penal e nem da Constituição, quando será que ele teria a sua 
absOlviçãO? du colegas nossos não foram injustan,J.ente acusados? 
Eu gostaria que alguém dis~esse: ~qui que os nossq~ coleg~ não 
foram injustamente acusados! Homens da maior honorabilidade. 
De repente abro o Jornal do Brasil e vejo os nomes de Antonio 
Mariz e Almir Gabriel. Pelo amor de Deus, on9-e é que est_ru;n,os? 
Se~_que e_squecemos tudo? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Foi nessa famosà lista 
dessa famosa entrevista. 

O Sr. Ronan Tito- Será que esquecemos_tudo? 
O Si'. Jutahy Magalhães- Colltinriõ ãírrin.ãndo que--a lista 

n~~ foi divulgada por culpa do Senador José Paulo Bisol. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Para concluir, Sr. I'Icsi
dente, Srs. Senadores. O nome do Senador Bisol surgiu únicã. e ·ex

·ciusivamente JXxque-dizíamos que a classe política e o Presidente 
da República, como também o ex-:Ministro e hoje candidato aPre
sidente, Fernando Henrique Cardoso, quando no Senado têm unia 
postura e quando no ExecutiVo têm- Outra. E dizia ·eu que \]mi.rido 
Luiz Inácio Lula da Silva critic:av•a, no ano que passou, Os- Parla
mentares, ele tinha uma postura. Hoje, como se trata do seu vice, 
ele tem outra postura. 

E hoje vimOs tambéin- o seriador- Josê PaulO Bisol dizer- e 
ficou registrado nesta Casa- que tem dois pesos e duas medidas. 

Disse muito bem o Senador Ronan Tito: na fogueira dele, 
Biso!, ele próprio estaria queimado, porque as emendas de outros 
que eram maiores, ou as emendas de outros que não foram apre
ciadas pelo relator c não foram votadas, f:Jram causa da inclusão 
dos seus autores. Na emenda de S. Ex 11

, que têm um errihbo a 
mais, que ainda não foi apreciada e que S. Ex a retirou, o erro não 
existe. 

Acho que S. Exa deveria ter falado mais para o Senado e 
menos para a imprensa, mas, lamentavelmente, não o fez. 

Finalizarei o meu discurso, Sr. Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ·_:_ Pediria que 
V. Ex a encerrasse imediatamente, ou desse o seu pronunciamento 
como lido, porque· temos que convocar a sessão extraordinária e já 
houve duas prorrogações! 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, não devo 
demorar mais que dois ou três minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -E pediria que 
V. Exa não permitisse mais apartes, porque V. Exa ocupa a tribuna 
para tratar de um assunto e é aparteado, e trata de outros. A Mesa 
tein responsabilidades. 

Estou recebendo reclamações de funcionários, daqueles que 
precisam acompanhar a votação da sessão extraordinária. O Presi-
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dente precisou ·sair, me deixou na Presidência e estou numa~ situa· 
ção difícil. De modo que pediria- a· v:--EX"<fue encerrasse. E mais 
uma tolerância da Mesa. No máximo dentro de dois minutos. 

O SR. GILBERTO MffiA!ílOA _;-sr: Presidente. é larímn
tável, porque toda vez que ocupo a tribuna eu e V. -~~~-~?l~s um 
pouquinho de conversa a mais. ---

Acho que no aparte ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não é só com 
V. Ex•. Há poucos dias foi com mais dois Srs. Senadores. 

Gostaria que V. Exa estivesse aqui no meu ltigar, presidindo 
os trabalhos, com a responsabilidade de Presidente. e um orador 
falasse muito além do limite não só do prazo para ocupar a tribu. 
na, mas da hora da sessão! 

A sessão deveria ter tenninado às l8h34min. São 18h45min 
e ainda vamos ter uma sessão extraordinária. 

Pediria que V. Exa concluísse. Tcnl10 muita admiração e 
atenção por V. Ex a. 

O SR. GILBERTO Mffi,<\.NDA- Eu também por V. Ex" e 
lamento, pois toda vez que ocupo a tribuna acontece a mesma coi· 
sa. 

Penso, Sr. Presidente. que deveria ser diferente hoje, este 
Congresso está vazio, dificilmente teremos essa sessão_extraorcli· 
nária. E sabe b~m V. Ex a que poucos são os Sena~ore~ q!J-e vêm à 
Casa. E um Senador, quando ocupa a tribuna. sabe V. Ex a, não tem 
assunto e_specífico. O discurso pode ~er espec_ífico, mas os apartes 
modificain completamente o ritmo das coisas. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rod!igues)- V. Ex" já fa
lou mais de dois minutos. A sessão extraordinária é para aprovar 
dois requerimentos referentes às Forças Armadas. que têm mereci· 
do de V~ Ex11 uma atenção extraordinária, inclusive na defesa dos 
vencimentos. Pediria a V. Ex a que encerrasse o discurso. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Sr. Presidente, em con
sideração a V. Ex'\ em consideração às Forças Armadas, não tenha 
dúvida de que teremos sessão extraordinária e aprovaremos os 
dois requerimentos de urgência, que inclusive o meu Partido assi-
nou. 

Volto ao meu discurso. 
O que mais dói, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é pensar que 

essa solução estava- ainda estál -pronta e o tempo todo ao alcan
ce do Presidente, sob a forma de dois projetes de lei complementar 
dos Deputados Francisco Domelles (PPR-RJ) e José Serra (PSDB 
- SP), desde 1991: o primeiro trata especificamente da autonomía 
da autoridade monetária; o segundo a insere na regulamentação do 
an. 192 da Constituição Federal, referente ao Sistema Financeiro 
Nacional. No entanto, sem uma demonstração nítida do_ intere_ss_e 
do ExecutiVo em sua ui-gente aprOvação- afmal de contas, esta é a 
lógica do regime presidencialista! -. os projetes continuarão a se 
arrastar inutilmente pelos desvãos do processo legislativo, à espera 
do golpe de misericórdia do seu arquivamento defmitivo. _ 

Ao que tudo indica, Itamar Franco pr_efe~e g~star todo o seu 
tempo, energia e prestígio parindo um~ enXurrada 4e_ medidas pro
visórias (na:da menos que 211 expedidas em sua gestão até ago
ra!); desorientando os agentes econôm.icos com intromissões in_
tempestivas nas relações contratuais de escC?las, de locação de 
imóveis e planos de saúde; e brandindo a Lei Antitruste, no intuito 
de garantir o sucesso do Plano FHC-2 até a abertura das urnas e 
não como ferrainenta estratégica de deseovolvimento .m::denado 
dos mercados a longo prazo. Nos -intervalos, um c~op~o com a 
garotada da UNE. que ninguém é de ferro e a vida de_ "presidente 
acidental'' não é moleza. .. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, gostaria de concluir 
lembrando as palavras do economista Thomas Sargent: 

Uma inflação alta e persistente é, sempre e em 
qualquer lugar, um fenômeno fiscal, no qual o banco 
central é um cúmplice monetário. 

Outro assunto quero tratar neste momento, Sr. Presidente. 
Como não poderia deixar de ser, assomo a esta tribuna para 

me urtir a 150 milhões de torcedores brasileiros numa homenagem 
sincera, vibrante e agradecida aos heróis de nossa Seleção Tetra
campeã Mundial de Futebol. 

Uma geração, cinco copas e incontáveis sofrimentos depois, 
o Brasil pode reviver a mágica alegria de assistir a~ capitão f?unga 
repetmdo o gesto triunfante de Belioi em 58, Mauro em 62 e Car· 
los Alberto em 70. 

Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, à medida que todos 
nós vamos emergindo da santa ressaca que sucedeu ã explosão 
dionisíaca das-comemoraçõeS da noite do último domingo, velhas 
indagações sobre os múltiplos, sutis e misteriosos vínculos entre 
futebol e brasilidade voltam a desafiar nossa compreensão. 

Já se tomou lugar-comum da psicologia de botequim a vi
são desse esporte como mecanismo compensatório e válvula de es· 
cape para as frustrações políticas, econômicas e sociais que nós, 
brasileiros, acumulamos em nosso amargo cotidiano. 

De outra maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ex~ 
plicar o pathos que a cada quatro anos se apossa de nossos .com
patriotas. de todas as regiões, raças, credos e classes, desv1ando 
suas preocupações de planos econômicos e campanhas eleitorais 
para um gramado em qualquer ponto do planeta onde o escrete ca
narinho defende a homa nacional com as armas pacificas do drible 
e da cabeçada, da ginga e da _garra? _ 

É um processo de inversão de significados que faz a delícia 
de qualquer antropólogo ou semiólogo: todas as considerações de 
ordem prática que costumam isolar as pessoas umas das outras 
numa tão extenuante quanto prosaica luta pela vida, passam para 
segundo plano. A única coisa Séria, acjuilo que realmente importa é 
formar uma imensa corrente de solidariedade para vibrar, torcer e 
sofrer com o espetâculo lúdico do toque de bola. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouVi demais de 
um jornalista especializado em política ou economia o des~_afo de 
que suas editarias deveriam simplesmente suspender attv1dades 
durante a Copa do Mundo, já que nem suas "fontes11 nem seus lei
tores tinham cabeça para refletir sobre esses áridos temas ... 

Ora, Si'. Presidente,- SraS e Srs. Senadores, a seriedade de 
que o futebol se reveste em nossa consciência coletiva, o lugar pri· 
vilegiado que ocupa em nossa cultura impõem uma reflexão acura
da que de mgdo algum exclui a paixão que lhe devotamos. Ao 
contrário, usando essa paixão popular como fio condutor de nossa 
meditação poderemos, quem sabe?, equacionar os dilemas que há 
tanto dilaceram e paralisam nossa sociedade. 

Nessa jornada futebolistica às profunde~ _da alma brasilei
ra, invocarei a proteção e a inspiração de dois eminentes pensado~ 
res patrícios: o falecido jornalista e teatrólogo Nelson Rodrigues. 
pai da moderna dramaturgia brasileira, e o antropólogo Roberto 
Da Matta, hoje, sem dúvida, o maior expoente de nossas Ciências 
Sociais. pesquisador do Instituto Kellogg de Estudos Internado~ 
nais e titular da Universidade Notre Dame. em Indiana (Estados 
Unidos). 

Cada um, a seu modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, con~ 
tando apenas com sua lucidez e honestidade intelectual arrostou a 
indiferença, o despeito e a miopia das panelinhas de subliteratos 
colonizados e do academicismo politicamente correto, que até 
pouco tempo atrás. numa postura elitista, recusavam·se a admitir a 
transcendência do esporte das multidões ou, num gesto tipico de 
leviandade intelectual. limítavam·se a rotulá~lo de ópio das mas
sa,<>. 
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No paciente garimpo da crônica_csport.iva.-o autor de •rves
tido de Noiva'' tomou a si a tarefa de regar a frágil plantinha da 
auto-estima nacional. AprofunC.àildO o veio aberto por seu irmão 
mais velho, o também jornalista_ Mário Filho, que cognominou. 
com justiça. de ''o Homero do esporte", Nelson Rodrigues fez de 
suas colunas n'O Globo, no Jornal dos S(>Ort.S c na revista Man
chete o púlpito para exorcizar nossos complexos de iiiTCrioiidade. 

Sr. Presidente, S:fs e Srs. Senadorcs,-ã !eflexão rodríguíana 
pôs a nu as cicatiiieS deixadas pela humilhante derrota da Seleção 
Brasileira frente ao Uruguai cm 1950. Aquela decepção dramatiza
ra a tendência do brasileiro a se comportar como um "Narciso às 
avessas que cospe na própria imagem". Ora, Nelson Rodrigues m
tuindo que um povo que não se sente canlpeão jamais chegará a 
sê-lo. colocou seu talento a serviço da edificação dos pressupostos 
psicológic9s de nossas futuras vitórias. · -- -- -·- ·- ---

Qual bardo da Antigüidade, infundiu nas caniPimha') da·Se
leção a resplandescência da epopéia. Uma- epop6fã protagonizada 
por heróis que sua pena gravou para si:úllpre-'iiã -memória afctiva 
dos brasileiros. FOi ele, por exemplo, o primeirO a distingUír-Pelé, 
um tímido pretinho com a idade do nosso Ronaldo na COpa de 58, 
com o título e;emo de Rei do Futebol. 

Foi Nelson, tamb6m, Sr. Presidente,-Srs. SCriádores, qlle cm 
meio à dor da derrota de 66, paternalmente pôs o Brasil no colo, 
consolou-o e reanimou~o com a perspectiva do trica:inpeollato. Um 
sonho rumo ao qual. mais uma vez, ele soube, como ningu~m. ca
nalizar nossas ·energias, até a vitória frnal. · - - - · -

Estilo paradoxal, metáfora retumbante, hipérbole apaixona
da, Nelson Rodrigues foi o nosso generalíssimo no front psicológi
co-da guerra do futebol. Ele nos transmitiu a ·confiança Sem a~ qual 
povo algum consegue ser vitorioso dentro ou fora_ dQ gramado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, é .c.omo_se_eu 
pudesse ouvir Nelson Rodrigues. em seu repouso ,eierii01 a_ brava
tear numa roda de arcanjos, serafms e querubinS: ''EStava escri
to há seis mil anos antes do Paraíso que o Brasil seria 
tetracampeão!" 

Aquilo que Nelson Rodrigues entreviu com sUa sensibílida
dc de poeta. Roberto DaMatta compreenderia com o rig_õi da pers- -
pectiva antropológica: o fUtebol funciona a urll- tCmpó cqmo t11Í
crocosmo da nossa ordem social c contraponto magrfificador de 
suas mazelas. O brasileiro que, viciadO na mãfandr3.gcm e obceca
do por levar vantagem em tudo, zomba das regras legai~ ou costu
meiras da convivêricia civilizada no tiârisito, no trabalho, ou na 
ComissãO dC Orçamento, é-o mesnio brasileiro que,-~Cnl-Câ:mpo. m
temalizn. pratica c dCfcndc normas impeSsoafs e--univCrsais. No fU
tebol, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas normas são consensual
mente percebidas como garantia de que a vitór:ía _caberá· sempi-e ao 
melhor time. Ali, não há lugar para o nepotismo, O ~plSiOJâo. ou o 
favoritismo, apenas para o talCnto, a comp!tênciiC a garra. 

Em obras já integradas à bibl_iõteç_a_dos clássicos do pensa
mento social brasileiro, como Carnavais, malandros e heróis; O 
que faz do Brasil, Brasil; A casa e a rua; e, é claro, O u_niverso do 
futebol, o professor DaMatta nos exorta a transplantar essas atitu
des e esses comportamentos, altamente éticos c _eficazeS, do campo 
para os demais setores da vida nacionaL Se o brasileiro levasse a 
sério as regras do trânsito como leva as do futebol, hffi. lJlUÍto tería
mos perdido o trágico campeonato mundial dos acidentes fatais. 
Se respeitássemos padrões rigorosos de moralidade administrativa, 
há muitu leríamos dado cartão verrllellio à corrupção que grassa 
nas concorrências públicas. Se prezássemos o livre jogo das forças 
de mercado. há muito terlamos poupado o cidadão consumidor e 
contribuinte Ja inefiCiência perdulária dos monopóliOs estatais. Se 
não limitássemos nosso patriotismo à torcida pela conquista doca~ 

nec.o. há muito leríamos unido nOssas elites e nosso povo num 
pacto pela educação e pela saúde. 

A pesar desse abismo entre o microcosmo do futebol e o 
macroco_smo da realidade brasileira, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a vitória da nosSa $eleção abre uma janela de oportunidade 
preciOsa para o Pais: de um lado. ela levanta o astral da sociedade 
c irrtga o organismo nacional com sangue novo do otimismo e da 
esperança c do bom humor; de outro, ela nos certifica de que, com 
orgai:tiiação; seriedade c união seremos capazes de enfreritar e 
vencer os desafios do prescniC (jilvat1zãçaõ: desregulamentaç-ão, 
siniplificaÇãO triliritáii<i, abertura ftos investimentos interllaciÕnais. 
estabilizaçâo monetária. capacitação tecnológica. criação de cm
pregos, combate á miséria, à doença e à ignorância), coni6-logra
mos superar enormes obstáculos no passado: desde a unificação 
territOrial deste país-c-ontinent~ até a implantação da indústria au-
tomobilística -

Sr. Presidente, Sr& c Srs. Senadores. não devemos tampou
co desconsiderar o contexto político altamente favorável em que o 
Brasil ganha esta copa. Sob a ditadura militar, a conquista do tri 
prestou-se à manipulação ideológica de um regime que fazia tudo 
para compensar seu déficit de legitimidade _com uma sufocante 
cenSura à informação. Na democracia. senhor PrCsídente,-Senho
res Senadores, o cidadão pode formar sua opinião ·comb.ininao iii
sumos de múltiplas fontes: o rádio, a TV, os jornais e o bate-papo 
com parentes e amigos-

Eis porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores. tenho-me diver
tido com os intelectualóides apocalípticos e os maquiavéis de su
búrbio que tecem fantasias mirabolantes sobre o impactO da Copa 
nas-'eleiçõcs deste ano. Sentenciam que a vitória beneficia Fernan
do Henrique, como há pouco vaticinavam que a derrota encheria a 
bola de Lula. Coisa de elitíStaS-.illeri.àáOs qUe,· pará lemb!ar mais 
uma vez o imortal Nelson Rodrigues, são incapazes de enxergar o 
óbvio ululante. 

O povo braSileiro, Si'. Presidente. Srs. Senadores, não me:iC
ce tamanha afronta à sua inteligência. Na hora certa ele escolherá, 
dentre todas as candidaturas. aquela que for mais identificada COm 
seus anseios de prosperidade económica, justiça social e moderni
dade cultural. E o resultado poderá ser tão surpreendente aos nos
sos bem-pensantes como o chute em falso de Roberto Baggio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

- palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sy»> e Srs. Senadores, a con
clusão da rodovia que liga o Brasil ao Oceano Pacífico é da maior 
.importância- para o desenvolvimento da regiãó NOrte, ·dái pÓrque 

- deve estar na mente de quem quer que se preocupe com o futuro 
deste País. Seja quem for eleito este ano para suceder o Presidente 
Itamar Franco n~ comando do Governo deve estar atento à impor
tância dessa rodovia para o desenvolvimento do Norte do Brasil. 

- Trãtit~Se de rOdOvia caPaZ de únpulsiõnar a econOmia dos 
Estados da R~giâo Norte, porque colocará dois oceano:i-à disposi
ção das exportações brasileira, S~?~indC? ainda_ para aproximar o 
Brasil do mercado andillo, do Nafta- o mercado comum d9s paí
ses -no Norte. A vçJocidade das PJ,udanças que se processam no 
mundo já colocam no Oceano Pacífico um fluxo comercial mais 
intenso que o registrado no Atlântico, o que consiste_ e~ ~s um 
motivO-para olharmos essa rodovia como de alta signj.Q_~~ão-para 
o futuro da-economia brasileira. 

Com 1 milhão 300 mil hectares de cerrado, o Amapá é um 
Estado votencialmente apto a produzir feijão, arroz, milho, Soja e 
frutas. E portanto um Estado que tem grandes vantagens a tirar 
dessa rodovia. visto que essa estrada tem tudo para tomar-se um 
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grande escoadouro de grãos brasileiros pata exportação. E o de
senvolvimento agrícola do Amapâ não -é-Uílnõ~o. Graça~ aos es
forços que o Governador Annibal Barcellos e a EMBRAPA têm 
feito neSse ·sentido, o An1apá está registrado aumentos na sua pro
dução agrlco1a, mediante a utilização de sementes produzidas no 
próprio Estacio. 

A produção agricola, que nos últimos dez anos havia caído 
para 400 toneladas, voltou a crescer c; só em relação ao arroz, esti
rua-se para este ano a colheita de 1.500 toneladas. A tecnologi~ ja
ponesa de desenvolvimento do_ cerrado. que ten sido testada com 
êxito na região do Planalto Central. tt::m tudo para ser aplicada no 
Amapá. com incontáveis vantagens para os agricultores daquele 
Estado. 

Pela via do PacíficO: no futuro, o Amapá terá condições não 
apenas de vender sua produção para os mercados asiáticos. como 
também de ampliar suas exportações de manganês, compensado e 
cavaco para celulose. Há 20 anos existe um acordo entre o Brasil e 
o Peru para a conclusão dessa rod'?vi~, _que deverá ter_ significativo 
impacto sobre o comércio, a agricúltuTâ c a agro-índústria não ape
nas dos Estados brasileiros do Norte, mãs de todo o País. 

Entendo que·; além da redução de custos para a _nportação 
de produtos brasileiros, a rodovia apmximãrã o Brasil dos tigres 

asiáticos. que estão dando ao mundo o espetãculo de uma inédiHl 
explosão económica. Nenhum homem público preocupado com o 
futuro brasileiro pode negligenciar a importância dessa nossa saida 
para o Pacífico. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

convoca s.essão .extraordinária a realizar-se boje, às 18h51ntin. 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item .único -

REQUERIMENTO N' 1.373, DE 1993 

Votação. cm turno único, do Requerimento n<> 1.373. de 
1993. do Senador Luiz Alberto Oliveira, solicitando. nos termos 
regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado A imprensa está fracassando, de autoria do jomalistf!. 
Gilberto Dimenstein, publicado na Folha de S. Paulo, edição de 
12 de novembro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra· 
da a sessão. 

(Levanta·se a sessão às J8h50min.) 

Ata da 873 Sessão, em 19 de julho de 1994 
43 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- Extraordinária-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 51 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS.SENADORE& 

Albano Franco- Alfredo Campos- Antonio _M3!~ -~_Çha~ 
gas RodrigueS- Cotit.fuho Jorge- Dario Pereira- Divaldo Surua
gy - Eduardo Suplicy 96 Epitácio Cafeteira - Flã.Viano Melo -
Francisco Rollemberg - Gilbertc Miranda-:- Guilherme Palmeira -
Henrique Almeida - Hugo Napoleão ~ Humberto Lucena - Iram 
Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França- João 
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho.- José Eduardo- José 
Paulo Bisol - José Richa- Jutahy Magalhães - Lavoisícr Maia -
Lourival Baptista- Lucídio Portclla - Magno Bacelar - Mauricio 
Corrêa - Mauro Bencvides - Me ira Filho - Nabor J Unir - Nelson 
Carneiro- Odacir SOares- Pedro ·sin;1on -Raimundo Lira- Regi
naldo Duarte- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Tcotonio Vilela Filho 
-V a!mir Campe1o. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. , · 

tário. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trab<+lbos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo "'$r. l0~Secrc~ 

É lida a seguinte 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, de 

acordo com o disposto no art 39 da allnea a, do Regimento Inter
no, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no período de 21 a 31 de 
julho, para breve viagem aos Estados Unidos da. América, cum~ 
prindo agenda junto ao Banco_Interamericano de Desenvolvimento 
e ao Banco Mundial. 

Atenciosas saudações, _ 
Sala das Sessões. 14 de julho de 1994.- Diva1do Suruagy, 

Senador. · · 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Comunica-

ç~o lida vai à Pl!-.~_l!cação. 
·· - SobrC a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Sc-

cretâno. 
São lidos os se_gui.p_tcs 

REQUERIMENTO N' 570, DE 1994 

Requeremos, nos tennos do art. 336, alinea b, do Rcgimen· 
to Interno do Senado Federal. urgência para a Mensagem n° 
253/94. em que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
solicita autorização para contratação de operação de crédito exter
no entre a República Federativa .do Brasil e o Banque Paribas, des
tinada a financiar a aquisição de mísseis, materiais e equipamentos 
de defesa antiaérea para os meios pertencentes à Marinha do Bra
sil. 

Brasília. 19 de julho de 1994. - Mauro Bcnevides - Ira
puan Costa Júnior- Ney Maranhão -Jonas Pinheiro- Magno 
Bacelar- Epitácio Cafeteira- Odacir Soares. 

REQUE!ÚMENTO N° 571, DE 1994 

Requeremos, nos termos do art 336,-alínea b, do Regimen
to Interno do Senado Pedcral, urgência Para a Mensagem n° 
254L94. cm que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
solicta autorização para contratação de operação de crédito externo 
entre a República Federativa do Brasil e o Barclays Ban.k PLC. 
destinada a financiar a aquisição de turbinas, sensore.s e Sobressa
lentes. para os meios pertencentes à Marinha do Brasil. 

Brasília.. 19 de julho de 1994.- Mauro Bcnevidcs -lra
puan Costa júnior- Ney Maranhão -Jonas Pinheiro- Magno 
Bacelar- Epitácio Cafeteira- Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, ria fonna do dis
posto no ãi:t. 340, inciso IL do Regimento Interno. 

Esgotado o período destinado ao Expediente. 
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Presentes na Casa 44 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único. do Requerimento n° 1.373. de 
1993. do Senador Luiz Alberto Oliveira. solicitaildo. nos termos 
regimentais. a transcrição-nos Anais do Senado Federal do artigo 
intitulado A imprensa está fracassando. de autoria do jornalista 
Gilberto Dinienstein. publicado na Folha de S. Paulo, edição de 
12 de novembro de 1993. 

Em. votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicita-
da: 

A IMPRENSA ESTÁ FRACASSANDO 

Gilberto Dimenstein 
Brasília - Uma das questões mais importãhtCS de toda essa 

barulheira provocada pela ladroagem- talvez a mais iirlpórtante
está numa pesquisa do Ibope divulgada ontem: 67% dos entrevis
tados acreditam que o Brasil precisa de um presidente forte, gover
nando sem o Congres:so. Esse número mo~tra um fracasso -um 
fracasso do qual nós. da imprensa, temos responsabilidade. 

Mais uma revelação estarrecedora da pesquisa; apenas 54% 
se dispõem a acreditar que os senadores e deputados exercem uma 
função essencial para a democracia. Isso depois das campanhas 
pelas diretas e eleição de Tancredo Neves, apoiadas por multidões 
nas ruas. Traduzindo: produz-se um clima no Brasil aberto a aven
turas golpistas. Mais nítido, impOSSível. 

Quem for sério e minimamente informado sabe que passa
mos hoje não por um processo de_ d,eteri,oração,_ mas de limpe~. 
Desmontam-se placas de corrupção que há décadas e mais décadas 
sugam o Estado, agora revisto pelo processo democrático. Ou seja. 
o Congresso aberto. com seu poder de fiscalização vitaminado- o 
que. como se sabe, assegurou o impcachment de um presidente 
da República. . _ __ 

Mas a inforniação está chegando às avessas para imensa 
parcela da populaçãO comO se a culpa fosse da democracia. É algo 
semelhante a reclamar do tcrmômetro porque revela a febre. Forta
lecer a democracia é fortalecer a idéia simples de que a liberdade é 
o melhor caminho para o desenvolvimento dos cidadãos. O resto é 
detalhe. __ 

Fecha-se o Congresso e, depofs~ vem o Judicfâri_Q ou- a pró
pria imprensa - os regimes ditatoriaiS adoram inventar ínimigos 
para justificar sua inconipetência ou cobiça. A opiniãO pública 
acaba manipulada por soluções simplórias e, portailto, enganosas. 
AW porque é mais fácil acreditar cm idéias que se __ cn_ten®,_ despro
vidas de qualquer complexidade. 

Não conseguir passar as vantagens da democracia é um fra
casso da elite política. E, vamos ser honestos, dos veículos de co-
municação. ·-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra. à apreciação do Requerimento n° 570/94, de urgência. lido no 
Expediente. para a Mensagem n° 253/94. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram JX!nnanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqücnte, nos 

termos do art 345, inciso TI. do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se. ago· 

ra. á-aprei::iação do Requerimento de n° 571/94, de urgência., lido 
no Expediente, para a Mensagem n° 254194. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso TI, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do _ 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 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 Ltda. para 
explorar serviÇo de radiodifusão_ s_onora_em fieqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: 

-to pronunciamento: Relator. Senador Anúr Lando, favo-
rável ao projeto; - -

- 2° proriunciamentO: Relator: Senador Áureo Mello, pela 
regulari~?e dos atos c procedimentos concernentes à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375~ vm~ do Regimen~o ~terno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessãO outorgada à Rádio Capinzal Ltda. 
pára explorar serviço de radiodifusão soncra em onda mêdia na ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis
são de Educação. 

- I o pronunciamento: Relator: S_enador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos _e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 46, DE 1993 ' 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248193, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o -ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 
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Parecer, proferido cm Plenário, em substitUição à COinissão 
de Educação:_ - · 

- 1" pronunciamento: RelatOr: Senãdor A~vaiO-Pac-heco, 
favorável ao projeto~ 

- 2° pronunciamento: RCiatár: Scriador- JÕnas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos c procedimentos concernentes ã propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 48; DE 1993 _ 

(Incluído cm Ordem do Dí<i~ O.os tefmos do 
art. 375, Vlll. do Regimento Interno) 

Votação, cm turno _úni~o._ do Projeto de DCcreto Legisla
tivo no 48, de 1993 (n° 264/9·3·. ila Câníaia dOs Deputados). que
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada na cidacte.do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Ja
neiro, tendo 

Pareceres, proferidos· cm Plenário. Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituíçãó à COI:tiissã.c- de 13d.Ucação: , 

• '-'1° pronunciámento: favorável ao prõjCto; , 

' -' 2° pronu~Ciàffiento: Pela regularidade dos atos e pro~e~ 
dinicp~oS "cOnc.efficn~s à proposição. · - - . . _. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W49,DE 1993 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do 
arl. 375, Vlll .. .do Rcgin1ento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Litoral Ltda: para explorar 
serviço de radiodifusão sonora e-rri freqüência illodulada na cidade 
de Osório. Estado do Rio Grande dO Sul, tendo ,. 

Pareceres; proferidos. em Plenário, em sUbstituição à CO~ 
missão de Educação. · - - -

-1° pronunciamento: Relator: Senador Anllr Lando. favo
rável ao projeto; _ 

--2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos- concernentes à propo
sição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 
art. 375, VIII. do Regímcnto Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de -Decreto Legi~lativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmàra dos DePutados), que ãpl-ova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena Estado do Paranâ, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em -Plenário,-cm substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ncy Maranhão; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Affonso Cai.nargo. 
pela regularidade dos atos e procedimentos C()ncernentes à propo~ 
sição. - -

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 55. DE 1993 

(lriclUíaO em Ordem do Dia nos ternios do 
art. 37$, vm. dO Re~~itto Inte~_?) 

· Votáção, em turno único, do Projeto de DeCreto Legisla
tivo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Em
preendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão So
nora em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, 
tendo 

Pãrecei-favorável, proferido em Ple.Uário~ Relator: Se~ 
nador Ney Maranhão, em substituição à COrhlssa.O d:e Edu~ 
cação. -

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia pos termos do _ 
-- art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto~ Legislativo 
n°7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Tiriibó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sop.ora em onda, média na ci~ 
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tei:J.do 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comi~~ão de Educaç~o. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°9,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nõs termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único,-do Projeto de Decreto ~gislativo 
n° 9. de 1994 (n° 301193,_njl_ C~a dos.Dêf)Utâdos), que aprova o 
ato que renoVa a concessãó outorgada à Rãdio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~ 
são) na cidade de Santarém, Estado~() Pai-á, ·t~ndo · · ~ _ _ , " _ 

Parecer favorável, proferido em Plenáiio, Relat(_)r: Senador 
Dirceu Carnéi~o, em substituiÇ~ à ComiSSâ() de Educação. 

-10-

PROJETGDE ITECRETO LEGISLA 11Vo 
N° 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia rios lermoS-d_o
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 10; de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Ur~ 
bano Thiesen para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclUsivamente educati~ 
vos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, -proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão de Educação: -

-_1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, 
pela re@:llaridade dos atos e procedimentos col).ce:mente_s à pro
posição. 



4070 Qu.na,fe_ira 20_ - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1994 

-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" "1. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
- art. 375, Vill, do Regimento lotem<?) 

Votaç1'io', em turno único, do Projeto de Decreto Legisla~ 
tivo n° 11, de 1994 {ll0 265/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o· ato que renova a permissão Outorgada à S.A. Rádio 
Verdes Mares, para explorar· serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

· Pln'ecer'favorãvel, p!Orerido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituiçãO à COmissãO -de EdUcação. 

-12-

, -·· PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO 
-' N• 12. DE 19!14 ---

, (Incluído em Ordem do Dia no~ termos do 
, . art. 375,.VIll, do Regim,entq lnternq). 

· · V<?~ção.Jm t!J~O~úriic~._do~P!OJe'to de Decr~t? Legisla
tivo n° 12, de 1994 (n°· 319/93, na Câmara dos Deputados). que 
aprova O atd que outorga permiss8.ó à Fundação Cultural Ciu
zeirá do 'Sill pata executar serviço de radiodifusão: Sonora cm 
freqüêhcia modulada na cidade de 'Sorocaba, Estado de São 
Paulo, tendo · ' '' ' ' ' ' --., 

. p~çer~~ favor~yeis, proferid~s Cpl Plenário .. ReJatof: 
Senador Meira Filho. em substituição à Comissão de Edu-

cação: 
1 

• 

-r pronunciamento: favorâveÍ ~o projeto; 
• , . .!. '2°. pronunciamento: pela resnl~idade dos _aios e proce-

dimentos contementes à proposição. ·- · -_l · · 

> •' i > 1 ó I •' L • 

-I3-. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVb 
N° 18, DE 1994 

· '(:fuCluído em Ordem do Dia nos termos dÓ 

art. 375, VIll, do Regimento Interno) • 
Vot;ção em turno únÍco, do Projeto de De_cre_to Legislativo 

n° 18,'de· 1994 (n°252/93. na Câmara: dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Aràguaia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína. Estado de T ocant~s. tendo 

Parecer favorável. proferido em PlenáriO, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, e:tri sUbstituição à Comissão de EdUcação. 

' . '' ' 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W!9, DE 1994 

(Incluído cm Ordem do Dia, rios tem1os do 
art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° I9, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão omorgada à TV Tocantins Ltda para 
explorar serviço de radiOdifusão de sons e imagens (télevisâo) na 
cidade de Anápolis. Estado de Goiás, tendo 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ComissãO -de Educação. 

-15-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VUI,. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 24, de 1994 (n° 328/93. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão ã FundaÇ~o de En~inp Su
perior do Vale do Sapucaí para executar serviço de radigdifu
são sonora em freqüência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Mihas Ge-
rais, tendo ' · · 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 'seD.ador 
Lucídio Portela._em substituição à C9i:nissão de Educação.· · 

-I6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W64, DE 1993 

(Em regime de urgência, no:5 termo~ .d:o _ ~rt. 
375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicó, do Projeto' de Decreto Legislati
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93. na Câmara dos DeputadoS), que 
aprova o ato que renvoa a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) -

-17-

PROJETO ÍlE DECRÉTO LEGÍSLA TIVO 
W 23, DE 1994 . 

(Em regime de urgência, nos termos do 
ait 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto :r.igis'lati
vo n.o--23.~ de 1994 (n°- 327/93. ria Câthara--dos -DeputadOs). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Monta
nhês de Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Botelho&, Estado' de Minas GeTais. 
(Dependendo de parecer da Comis-são de Educação) 

-IS-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336. b, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulam~nta o 
art 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

PARECERES 
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2 -
CCJ. de Rcdação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendas n°s 3 a 26, de Plenário. 

-19-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 112, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
112, de 1994 (no 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula de Produto Rural e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

-20-

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 27. 
DE 1991- COMPt:EMENTAR 

Votação, em turno único, do PrOjeto cte ·Lei do Senado n° 
27. de 1991- Complementar, de autOil:i-do Senador Mansucto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Cqnstituição Federal, 
que dispõe- sobre a cobrança de juros reais máximos e dá outras 
providências, tendo . _. 

Pá.rccer favOrável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComiSsãó de AsSuntos Econô· 
mico:s. 

-21--

com~tência que lhe foi outorgada pr · .> Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vi1>ta o que consta do Pro
cesso n° 010.502/94-7. resolve: aposentar, voluntariamente. _o ser
vidor GERSON MARTINS DE REZENDE. Analista_Legislativo. 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nívcl ill, Padrão 
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 
40. inciso ill, alinea c, da Con,stituição -da Repi1blica Federativa do. 
Brasil, combinado com o.s artigos 186, i.ncic;:o IIT, alínea c, 193, e· 
67 da Lei n° 8.~12, de 1990, bem assim como os artigos 34, § 2°. e 
37 da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos proporcio~ 
nais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo _37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal. ! 3 de julho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, PresiQe;nte 

ATO DO PRESIDENTE N" 264, DE 1994 .. 

PROJETO DE LEI DÀ CÂMARA ]'/• 82, DE 1993 

DiScusSão, em tllino-único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
82. de 1993 (n• 4.436/851, na Casi{Cfii-órigem), qUC denomina 
1Rota do Sor 1 a RodoYia BR-453, no Rio Grande do Sul. tendo 

Parecer favorável, sob n° 13, de 1994, da Comissão: 
-de Educação - ----- ---- --

-22-

O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo art. zo. alínea a, do Ato da Comissão Di
retora n° 2. de 1973, e tendo em vista o disposto no art. 36. pará~ 
grafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, e o que consta do Processo 
n° 009693/94-7, resolve remover, a pedido, da sede do órgão em 
Brasília para ter lotação e exercício na ,R,epresentação do- Senado 
Federal no Rio de Janeiro.' JÓSÉ ANTONIO PEREZ JUNIOR. 
Matffcula 3657. -OCupante dQ Cãrgo _de Técnico Legislativo, Nível 

- -- U. Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, EsPecialidade 
Processo Legislativo, do Qu~o de P~soaJ. .do. Senado Federal, 
pelo prazo de seis meses, a partir da data da publicação do presen~ 

PROJETO DE RESOLUÇAO W 13: DE1994 

Discrissaõ, em turno único, do Projeto de Resolução n° 13. 
de 1994 (apresentado pela Comissão de ASsuntos Econômicos 
como conclusão de seU Parecer n° 19, de 1994). que autoriza aRe
pública Federativa do Brasil a celebrar acordo de reescalonamento 
dos créditos brasileiros junto à _República da Guiné-Bissau no va
lor de doze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil. oitocentos e 
cinqüenta e dois dólares norte-americanos e quarenta e três _centa
vos, originários de -operações de Crédito à exportação realizadas ao 
amparo do extinto FuD.do de Fmanáamcnio-âs Exportações- FI
NEX. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a s_essão às 18h54mtn.) 

ATO DO PRESIDENTE W 262, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
regimentais c de acordo com a competência que lhe é conferida 
pelo artigo 6°, parágrafo 2°, da Resolução n° 42, de 1993, resolve: 

Art. 1° Designar os servidores ALTAMIRO JOSÉ DA SIL
VA, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Le
gislativo, Nível ffi, Padrão 45, Ma-trícula 2997, e, na sua ausência, 
GUILHERME FERREIRA DA COSTA, T&:nico Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade 
Processo Legislativo, Nível li, Padrão 30; Matrícula 3944, para 
substituírem o Diretor da Subsecretaria de Administi:ação de Com
pras, Contratações e AlicnaçõCs, -durante -Os-seus impedimentos le
gais e eventuais. 

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. --

Senado Federal, 13 de julho de 1994.- Senador !fumberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 263, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 

te Ato. -
Senado Federal, 14 de jUlho de 1994. _ Senador Hu~berto 

Lucena. Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 90, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n~ 252, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 002.010193; re
solve homologar, para Íms do disposto no artigo 20 da Lei n° 
8.112, de 1990, _a avaliação de desempenho dos seguintes servido
res em estágio probatório: -

Nome do(A) Servidor(A) Matrícula Média Final 

Ruy Brandão Dourado 4. 703 . 188 

Maria Elizabete Neves 4.705 187 
Senado Federal. 13 de julho de 1994. - Manoel Vilela de 

Magalhães, Diretor-Geral. · - · · 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 91, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuiÇão 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2° da Resoluçãon° 42, de 1993. 
e de acordo conro que consta do Processo n° 012.093/9-4-7, iesol
ve exonerar JESUINO DE CARVALHO JÚNIOR do cargo, çm 
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, do Gabinete do Senador José Fogaça, a partir de 30 
de julho de 1994. 

Senado Federal, 13 de julho de 1994.- M.noel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. --

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 92, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no· uso da atribuição, 
que lhe foi confCrida pelo art. -7°, § 2°, da Resolução n° 42. de 
1993, e de acordo com o que consta do Processon° 012.093/94-7, 
resolve nomear JOSÉ ANTONIO BONFILHO DELFES ZULIAN 
para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 



4072 Quarta-feíia-20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Julho de 1994 

Gabinete do Senador José Fogaça. 
Senado Federal, 13 de julho de 1994.- Manocl Vilela de_ 

Magalhães, DiretOr-Ge:ral 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 93, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição. 
que lhe conferida pelo art. 7°, § 2°, da Re_solução n° 42, de 1993, 
resolve tomar sem efeito o Aton° 56, de 1994, desta Diretoria. pu
blic~ado no DCN, Seção- II, de 19 de maio de 1994, que nomeou 
JOAO MARQUES ESTRELA E SILVA para exercer o cargo. cm 
comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal. com lotação e exercício no Gabinete_d_o Senador Raimun
do Lira. 

Senado Federal, 14 de julho de 1994.- Manocl Vilela de 
Magalhães, Dirctm-Geral 

11" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMJSSÃO DIRETORA 

REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 1994 

Às doze horas e cinco minUtOS do dia sete· de julho de um 
mil, novecentos e noventa e quatro, reúne-se a COmissão Diretora·
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lu
cena, Presidente: Chagas Rôdrigues, Prirrieíro Více-Presidcntc; Jú
lio Cámpos. Primeiro-Secretário e 'LuCídio Portclla; Suplcrite. 

Deixam de comparecer, por motivos justífic3.dos, os Exce
lentíssimos Senhores Senadores Levy Dias, Segundo Vice-Prest
dente; Nabor Júnior. SegUndo -Seáeiârio; Jüiiía Marisc, Terceira 
Secretari~ e Nelson Wedekin, QuartO Secretário. 

O S~nhor Presidente dá inícío à reUnião -c submete à consi
deração dos presentes os seguiriteS a~Stn;.,tOs: 

· a) Requerimento ·no 162, de 199-4, no quaf o Se-
nhor Senador Pedro Simon solicita aO -Senhor .Ministro 
da Aeroriáuticfi ínforma9ões atincntes ã ProfisSão de car
regador de bagagens nos ã.eroportos. 

Os presentes, após eXcime, aproV"itm--"a-~inãl.éria c 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; · 

b) Requerimento Ji0 347, de 1994, no qual o Se
nhor Senador Eduardo Suplicy solicita· ao Mmistro da 
Fazenda informações atin~ntes aos con,tratos frrmados, 
em todo o Paí-s, com reçursos provenientes do Fundo de 
Apoio" ao Desenvolvimento -Social- F AS. 

Os presentes, após exame, aproVâhi. a matéria e a 
encaminham à Secretária-Oeral da Mesa para as devidas 
providências; · · · 

c) Requerimento n° 348. de 1994; no qual o Se
nhor Senador Eduardo Suplicy solicita â Se_Crctaria de 
Assuntos Estratégicos informações sobre o inteiro teor 
do Processo n° CNEN-IR.D-0845/91, bem como cópia 
do referido processo. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa Para as devidas 
providências; 

d) Requerimento n• 349. de 1994, no qual o Se
nhor S_erii:tdor Marco Maciel solicita a lrãnsCrição, nos 
Anais do_ Senado, do artigo intitulado Revisão dos revi
sores, de autoria do jurista Miguel Rcale, pubiicado cm 
O Estado de S. Paulo, de 23-4-94. 

Os presentes, após exame, aprovãin a matéria e a 
enca.miilham à Secretária-Geral da Mesa para as devidas 
providências; -

c) Requerimento n° 351, de 1994, no guru o Se
nhor Senador Gilberto Miranda Batista solicita ao Mi
nistro da Saúde informações sobre operações de 
aquisição de vacinas. medicamentos em geral e produtos 
adquiridos pelo Ministério da Saúde e órgãos a ele vin
culados. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Gei'al da Mesa para as devidas 
providências; 

f) Requerimento n° 405, de 1994. no qual o Se
nhor Senador Dário Pereira solicita a transcrição, nos 
Anais do Senado- Federal, do artigo intitulado "A Alian
ça PFL- PSDB". de autoria do Senador Marco Maciel, 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 17-5-
94. 

Os presentes, após-exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

g) Requerimento n° 413, de 1994. no qual os Se
nhores Seiladores EdU-ardo Suplicy e Gerson-Camata so
licitará ao Senhor Ministro das Minas e Energia 
informações atineiltes à CVRD (Companhia Vale do Rio 
Doce). · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
imCarriinham à Secretaria-Geral 4a Mesa para as devidas 
providências; 

_h) R_equerirne~to D0 451, _de 1994, no qual o Se
nhor Sên~or Jonas Pinheiro solicita a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo, de autoria do Se

-hhor Presidente da República. ltam8r Franco;·intitulado 
11Estabilidadc e Confiança", publicado no Jornal A Tar
d~. da_ Bahia, edição de 2-6-94. -

Os presentes, aPóS exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; -

i) Requerimento ·no 458, de 1994, no qual o Se
nhor SenadOr Gilberto Miranda solicita ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda; informações atinentes â 
renegociação da dívida externa brasileira. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para àS-devidas 
providências; 

- j) Requerimento n° 459, de 1994, no qual o Se
nhor Senador Marco Maciel solicita a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do editorial intitulado Pleito à 
Inteligência, do Jornal Diário de Pernambuco, edição 
de 30-5,94. . 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

1) Requerimento n" 462, de 1994, no qual o Se
nhor Senador João Rocha solicita ao Senhor Ministro de 
Estado da "Economiã.,'Jfazenda e_PlanejâmeD.to, inforina
ções e esclarecimentos sobre as aplicações do Fundo 
Constitucional de F'manciamento do Norie- FNO, e do -
Banco da Amazônia- BASA. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; -

m) Requerimento n° 467, de 19g4, no qual os Se
nhores Senadores Marco Maciel e Mauro Benevides so
licitam ao Senhor Ministro dos Transportes iniOr!hações 
atinentes ao Adicional de Tarifas Portuárias- A 1P >. 

\ 
\ ·, 
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Os presentes, após exame, ãprovarrcã-m:atéria e a 
encaminham à Secretaria-Ger.:iJOã- McS<i-para-a._-; devidas 
providências; 

n) Requerimento n6 473. -dC T994, D.O qual o Se
nhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de 
documentos dc.stinados à instruir o procedimento relati
vo à Mensagem n° 228-94. cm trânsito nesta Casa. 

Os presentes. após exame, aprovam a maténa c 8. 

encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devrdas 
providências: 

o) Requerimento nc 484, de 1994. no qual o Se
nhor Senador Marco Macicl solicita a convocação do 
Presidente c do Secretário do Conselho Nacional de Se
gurança Alimentar (CONSEAY. pãra prestãrcm esclare
cimentos· ·sobre o quadro de mortalidade inf<illtil no 
BraSil. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria c a 
encamill.ham à Setrctária-Geral da Mesa para as devidas 
pfovidêncÍas~ 

p) Requerimento n° 485._dc 1994,110 qual o Se
nhor Senador Marco Macicl solicita a transcrição nos 
Anais do Senado do editorial intitulado Idéias coerentes, 
do Jornal o Estado de S. Paulo, d.S de junho de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a 
encaminham à Secrctaria-Gefal-da Mesa para as devidas 
providências; 

q) Requerimento n° 492. de 1994, no qual o Se
'nhor SenadOr Eduardo Suplicy soliC_í(ã ao Serihor Minis
, ~o da Fazenda informações atinentes a empréstimo de 
US$270 milhões entre a Varig e o BNDES. 

Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

r) Ratificação de ato do Senhor Presidente. apro
vando. ad rcferendum, da Comissão Diretora, o Reque
rimento n° 477. de 1994. de autoria do Senhor Senador 
Jutaby Magalhães._ solicita.I:ldo ao Senhor Ministro de In
tegração ~e_gional infom1ações sçiQre o projeto de lrans
posição das águas do rio São Françi_sco: 

Os presentes, apó.~ exame, referendam a decisão 
do Senhor Presidente c encaminham a matéria à Secreta
ria~Geral da Mesa para as devidas providências. 

s) Processo n° 001748/93-9-no qual o servidor do 
Cegraf Francisco Jonil de Souza Ferreira solicita a _co
bertura da.<> des~sas médica.<> com o tratamento de saúde 
de s_uas filhas. 

É designada a S_enhora Terceira Secretária para 
relatar a matéria: 

t) Processo no O 11891/94-7. no qual o Excelentís
simo SenhOr Primeiro Sccretiírio siilídta·o re-SSirdõ.1ento 
total de despesas médicas. 

Após debates, os presentes aprovam ã solicitação; 
u) Processo n° 003628/94-9, no qual o Parlamen

to Latino-Americano encaminha prestação de contas re-
lativa ao exercí-cio de 1994. - --

É designado o Senhor Quarto seCretário para re
latar a matêria; 

v) Processo n° 000704/93-8, no qual o Prodascn 
propõe a extensão aos servidores do Prodascn e Cegraf 
do benefício concedido no art. 2° da Resolução. n° 
77/92, assegurado aos servidores do Senado Federal. 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para re
latar a matéria; 

x) Processo n° 024288/93-4, r • C'Ual o servidOr 
aposentado Maurilio Max de Araujo Lunba sp!icita are
visão dos câlculos efetuadÕs no Process-o n° 012024/93-
7 e o pagamento da diferença da correção monetária. 

É designado o Senhor Quarto Secretâiio para re
latar a matéria. 

Em seguida, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Primeiro Secretário, que submete à Comissão Diretora despacho 
autorizando, em caráter excepcional, a lotação _do .servidor Alexan
dre Assucena de Vasconcelos, na SubseCretaria de Engenharia, na 
Função C.onússionada de Chefe do Serviço dé Instãlações · Pre-
diais. -

Após exame, a autorização é ratificada. 
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 

Diretor-Geral, que submete ao exame da Comissão ·os -seguintes 
assuntos: 

a) Processo n" 00525919-4-0. no (rua! a-ComiSsão 
de Síndicância, instituída pela Portaria n° 20. de 1994. 
solicita a baixa patrimonial d~ aparelho. telefônico rou
bado dos cOJ.Tcdol·cs da SSAMS. tendo em vista a im-
possibilidade de se esclarecer a autoria do:furto.· · 

Os presentes, após exame, deferem o pedidO; . 
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora, dispon

do sobre a duração dos contratos de prestação de servi~ 
ços_ ª serem executados no âmbito_ do Senado FCderal, 
Cegraf e PrOdasen. -- - · -

A sugestão é aceita, e os presentes assinam ores~ 
pecüVo ã.to que vài à pllblicaç~~; ~- · ~ -

c) Parecer do Exc_elentíssil;no S.enhof .Segundo Se~ 
cretário, favorável4 aprovação das contas do ll'C, relati
vas ao 1 o e 2° trimestres de i 993 (ProéesSõ - rio' 
021819/93-9). . . -. . .. 

Os presentes. após exa:me,- :ãp'Úrvafn~- o parecer, 
com recomendações à SCINT; 

d) Parecer favorável do Excelentíssimo Senhor 
Segundo SecretáriO, Senador Nabor Júnior, relativo do 
Processo n° 021501193-9. 

O Parecer é apiovado e oS -presentes assinam o 
Ato da Comissão Dire..tora, que vai à publicaç_ão; 

e) Proposta de_ Ato da Comissão Diretora alteran
do as disposições sobre a concessão-de auxílio-alimenta
ção aos servidores do Senado Federal e dos seus órgãos 
supervisionados. -

A sugestão é aceita c os presentes assinam O res
pectivo ato que vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en
cerrada a reunião, ãs doze horas e quarenta minutos, pelo que eu, 
Manoel Vilela de Magalhães, Diretof-Gefal-e Secretário da Comis
são Diretorã:-lavrei a -presente alã, que, dej)ois de assinada pelo Se
nhor Presidente. vai à publicação. 

Sala da Conússão Diretora, 7 de julho de 1994. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

!5' REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA EM 
27 DE JUNHO DE l994, ÀS DEZOITO HORAS 

- Às dezoito horas do dia vinte e sete de junho de mil nove
centos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senador João Ro
cha e com a presença dos Senadores Moisés Abrão, Josapbat Ma
rinho, Dirceu_ Carneiro. João Calmon, José Richa, Reginaldo 
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Duarte, Jutahy Magalhães, Ronaldo Aragão, Meira filho. Irapuan 
Costa Júnior, Odacir Soares, Alfredo Çãmpõs. OnOfre Quínan. 
Mauro Benevides, Magno Bacelár, Áureo _Mello e Marluce Pinto. 
reúne-se a Comissão_ de A.~sunto&_Bconômicos. O Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitUra da ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada e, a seguir, convída o 
Senador Moisés Abrão, relator do Ofício "S" n° 51194, "Do Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil, -encaminhando solicitação 
do Governador_do Estado do Rio de Janeiro, para que seja auton
zada a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro-LFfRJ, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Divída MobiHária Vencível no segundo se
mestre de 1994. ",para que leia o seu parecer, favorável nos termos 
do PRS que apresenta. Não havendo quem queira discutir, a' maté
ria é colocada em votação e é aprovada. Em seguida usa da·· pala
vra para proferir o seu parecer, favorável nos termos do PRS que 
apresenta, o_ Senador José Richa, relator do Ofício "S" n° 53/94, 
11Do Senhor Presidente_ do Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação do Governo do Estado do Paraná, para contratar opera
ção de crédito externo junto ao BIRD, no valor de 
US$96,000,00C.OO, destinados ao fmanciamento de parte do Pro
jeto-de Qualida.de no Ensino Público naquele Estado''. Submetida 
à discussão e voração, a matéria é aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente passa a presidência ao Senador Jutahy Magalliães. a fim 
de relatar a Indicação de Autoridade n° 1/94, "Dos Líderes Partidá
Ijos, submetendo à apreciação do Senado .f~eral_ o nome do Sena
dor Iram Sm:aiva, para exercer o ca:rgo de Ministto do Tribunal de 
Contas da União". Encerrada a leitura do relatório, passa-se às dis
cussões. Participam os Senadores Alfredo Campos, Odacir Soares, 
Moisés Abrão, João Calmon, OnOfre Quinan, JOsé Richa c Mauro 
Benevides. Não havendo mais quem queira fãZCi--Usõ da palavra. 
tem iniCio a votação secreta através do sistema de esferas. O S((
nhor Presidente designa como escrutinadores o~Senadores Alfre
do Campos e Mcira Fillio. Procedida a contagem dos votos e. ten
do votado dezesseis Senhores Senadores, o Senhor Presidente co
munica que a indicação foi aprõVaâ.ã. por unanimidade. Após cum
primentar o Senador Iram Saraiva, Sua Excelência comunica que, 
tendo em vista o avançado da hora. ficará adiada, para uma próxi
ma reunião, a apreciação do Oficio "S" n° 50/94 c, nada mais ha
vendo a tratar. declara encenada a sessão às dezoito horas e cin
qüenta e cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Mach~do Fi
lho, a presente ata que, lida e _aprovada, será publicada em cÕn]un
to.com suas notas taquigráficas.- Senador_João_ Rocha, Presiden
te da ComisSão. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Estão abertos ostra
balhos desta Comissãá. 

Enquanto aguardamos quorum, solicito ao--senador José 
Richa que relate o item 3 da pauta. que trata de [mandamento ao 
Governo do Estado do Pa:ranâ. 

O SR. JOSÉ RICHA- É u;,;·projcto nom1al de pedido de 
fmanciamento ao Banco Mundial, o agente fmanc.eiro é O Ba:ttco 
do Estado do Paraná, o tomador é o Governo_ do Estadç).,_mp.s para 
uma atividade bastante nobre, Sr. Presidente: melhorar a qualidade 
do ensino público de 1° grau no Paraná. 

O Paraná é um Estado que oferece um ensino de boa quali
dade. Já no meu tempo, nós tínhamos o menor índice de evasão e 
repetência, que são dois indicadores iinportantes para aferir a qua
lidade de ensino, e, apesa:r disso tudo, o atual Governo, já no seu 
final, o Governador cm_ exercício tein uma atitude, a meu ver, bas
tante elogiável. São 87 bilhões de cruzeiros, 96 milhões de dóla:res 
do BIRD parã a melhoria da qualidade de ensino. 

Os demais itens, Sr. Presidente, são aqueles normais e todos 
eles se enquadrando perfeitamente bem nas resoluções do Senado 

para os empréstimos externos e, portanto, o pa:recer do Senador 
Affonso Camargo é pela aprovação, com a qual eu concordo ple
namente" 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ainda aguardando o 
quorum necessário, pedimos -ao Seilador Moisés Abrão pa:ra rela
tar o item 2: folagem de dívida do Gõverrió do Estado do Rio de 
Janeiro. pedindo ao senhor que também comece, depois. a coletar 
as assinaturas. _ 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, cu vejo que a 
Comissão tem andado bastante rápida. Não tem dois minutos- que 
cu assinei o parecer desse projeto e já: o VejO aqui na -pauta, então a 
pauta chegou primeiro que eu. · 

Trata-se de um pedido de autorização de emissão de letras 
fmanceiras do Tesouro no Estado do RiO de .Janeiro. visando à ro
lagem da sua dívida imobiliária. 

Preenche todos os requ'isitos da resolução do Senado, pare
cer favorável do Banco Central, é um Estado que já tem a sua dívi
da renegociada com a União, constam no projeto, inclusive, os ter
mos -dessa renegociação, enfim, o Govetn.o do Eio .de _Janeiro cUm
priu todas as exigêricias necessárias pai~ que nóS pudéssemos emi
tir um parecer favorável a esse pCdidO. E O nOsso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Aguardando, tam-
bém. a complementação de quorum. - · 

- - VamOs aguardar a presença do Senador Magno Bacela:r. do 
Senador Onofre Quirian, ·do Senàdor Irapuan CosiA Júnior, que jâ 
se encontram em seus gabinetes, bem como do Senador Mansueto 
de Lavor, para colltinuarinos a nossa reUniãO dé hoje.' -

Vamos reiterar mais lima vez o pedido para que os Senado
res Ronan Tito, Garibaldi Filho, Ruy Baçelar, Ronalçlo Aragão. 
Alfredo Campos, Mansucto de Lavor, Aloísio Bezerra, Gilberto 
Miranda, Onofre Qtiinrui. Wilson Martins,' Pedro SimOn. Coutinho 
Jorge, Cid Sabóia de Carvalho, Flaviano Melo, José Fogaça, Mau
ro Benevides, Dario Pereira. Odacir Soares, Hugo Napoleão, Jo
saphat Marinho, Ma:rco 'Maciel, Henrique Almeida, Raimundo 
Lira, Carlos Patrocínio venham a esta reunião, a fim de darem suas 
presenças dinâmicas nas aprovaÇões 'dos projetes. 

Contamos também com a presença dos Senadores Onofre 
Quinan. Irapuan Costa Júnior, José Eduai,"do. Ney Ma:ranhão, Au
reo Mello, Mauro Benevides, Odacir Soares, Hugo Napoleão, 
Amir Lando. César Dias, ~luce PintO, João França, Meira Filho, 
todos presentes na CaSa. (Pausa.) - --

0 Senadoi-Magno Bacelar telefonou avisando que chegará 
daqui a uns dez minutos, pois s·e·encontrava, ainda, no aeroporto. 

O-sen~~or Meira Filho está chegando. e cobramos a presen
ça do indicado; porque pode ocorrer o cancelamento dessa indica-
ção. (Pausa.) -

Só dois itens foram lido~ aqui: o itCln 3, lido pelo Senador 
José Richa e, agora, colocamos em votação o item 2 da pauta, cujo 
relatório foi lido pelo Senador Moisés Abrão, que trata da rolagem 
de Dívida do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, e o item 3. de 

_ autorização para operação de.qldito externo junto ao BID, nova~ 
lor de 96 milhões de dólares,1 .estinada a financiamento de parte 
do Projeto de Qualidade do Elisino Público naquele Estado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Esses itens jã têm pare-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-_ O item 2 e o item 3. 
Os outros relatórios não cheSaram à Mesa. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -E a documentação? 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Toda a documenta

ção está legal. Nós a verificamos com o máximo rigor, assim 
como o fizemos. na época, quanto à documentação do nosso Esta
do do Tocantll:ls, inclusive. Estamos exigindo o mesmo rigor para 
todos. 



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ü) Quarta-feira20 4075 

N'io havendo discussão, colocamos ·a matéria cm votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ·qudtãm permanecer ~en

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Estamos precisando da presença do Senador Magno Bacel

lar, que já s_e encontra na casa, c do Senador Aureo Mello.- Nós es
tamos precisando, também, do Senador Mauro Benevidcs. Hâ so
mente três Senadores do PMDB- presentes: Alfredo Campos. Ro-
naldo Aragão e João Calmon. Encontram-se presentes na Casa ~'s 
Senadores Mauro Benevides e Onofre Qufuan, para formar o quO-
rum necessário. - -- - - - - -

Como Relator da indicação do Senador Iram Saraiva. passo 
a presidência da Mesa, enquanto se procede ã leitura _do Relatório, 
ao Senador Jutahy Magalhães. _ _ 

Passa-se à leitura do Relatório: 
Da Comissão de Assuntos Ecollômicos do Senado Federal 

sobre a Indicação de Autoridade n° 1, de 1994, a:_present<l;d~ pela 
Liderança da Casa; do nome do Senador Iram Saraiva de Almeida. 
para exercer o cargc;-de Ministro do Tribunal de Contas da União. 

(Leitura do relatório) 

O SR. PRESIDENTES (Jutahy Magalhães) - Este foi o 
parccet emitido pelo Senador João Rocha, que está, no momento. 
ausente desta Presidêncía. 

Se o nobre Senador Iram Saraiva desejar fazc! alguma ex
posição, a palavra lhe está franqueada. 

O SR. mAM SARAJV A- Sr. Presidente João Rocha. no
bres Srs.- Senadores. eu conheço a tradição &i~ Casa: falou muitO. 
automaticamente não tem a simpit.tia.-MaSeU-cii.Iero dizer da minhi 
alegria de estar aqui na Comissão de Assuntos Económicos após 
receber, de todos os partidos do Senado, a indicação para assumir 
tão hOnrOSo-cargo.- - - ----

Tenho a noção exata do que me~ espera .. noção esta que está 
fixada no texto constitucion-al nos arts. 70 a 75. qUe ·nos d~_ a cons
ciência. pelo exerciCii:)dos cargO:.'i de Vereador, oepUtãdo~ta-_ 
dual, Deputado Federal c Senador. da~ reais funçõe~;do Tribunal 
de Contas de União, 

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, sentimos a 
alteração que aquela Corte veio a merecer,logicamentc ampliando 
a sua esfera de atuação. Conheço, também, as várias colocações e, 
da mesma forma, uma vez escolhido por esta Comissão e também 
pelo augusto Plenário do Senado. a consciê~(;~a de que se trata, 
conforme Rui Barbosa já havia colocado, de um órgão Sl!Í gene
ris, ou seja, um órgão intermediário cD.tre ~ Judicíári9._e o Legisla
tivo, logicamente passando -Pela administração, não tendo. s_egun
do alguns doutrinadores, a função judicante, segundo outros, tendo 
função. Sei também que. dentro do texto constituciO:llãJ, a sua ju
risdição prende-se ao que os arts. 70 e 75 da Constituição fixam. 

Eu não estaria aqui, cm hipótese alguma, para desenvolver 
qualquer aula ou qualquer proselitismo. além da ãlegriã. e satisfa
ção com a presença de V. Ex as. que representam a Casa. Uma vez 
escolhido, estarei no Tribunal de Contas da União, consciente de 
que sempre teremos que fazer um trabaJho em conjunto, para que, 
cada vez mais. o dinheiro público-seja respeitado e sua aPlicação 
garantida para o bem público. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Sr. Senador 
deseja fazer argüição? (Pausa.) . 

Pelo roteiro que a Presidência recebeu, nós -teríamos que so
licitar ao Senador Iram Saraiva que aguarde o resultado numa sala 
anexa. Mas como S. Ex .. é Senador, pode ficar na sala. se assim o 
desejar. Iremos fazer a votação. 

Antes disso concedo _a palavra ao Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACffi SOARES- Sr. Presidente, Srs. Senado
res. quero apenas dizer a V. Exa. à Comissão e ao Senador Iram 
Saraiva, na qualidade de Vice-Líder do PFL e representando, 
como Líder, o Senador Marco Maciel. que o nosso Partido se sente 
mu·ito' honrado em ratifiCar ·a· fudicaçãá do- Senãdor Iram Sâiaiva. 
-que. não temos dúvida, irá honrar o Tribunal de Contas da União,. 
não apenas pelo seu caráter, mas também pela sua competência, 
pelos seus conhecimentos. pela sua cultura jurídica e pelos exem
plos que tem dado ao longo de sua vida. 

-Eram essas as palavras que eu-queria dizer, em nome da Li
derança do PR.., que represento neste momento. 

O SR. IRAM SARAIVA - Agradeço. Senador Odacir So~-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. 

. O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. eu gostaria de manifestar aqui a palavra do meu parti
do. o Partido Progressista, e também- por que não? se me permite 
o Senador Onofre QuinaD. -a palavra _do Estado de Goiás, o Esta
do natal do Senador Iram Saraíva. O meu companheiro de PartidO, 
S:enador Me;ira Filho, acaba de manifestar, me credenciando, para 
que também se manifeste_, pela minha voz, o Distrito Federal. 

Eu quero dizer da satisfação que temos em ver conterrâneo 
assumir honroso e elevado cargo de Ministro do Tribunal de Con
tas da União. a partir desta reunião que fazemos aqui, e enaltecer 
as qualidades do examinado. Eu. melhor que ninguém. posso _enal
tecê-las porque fui companheiro partidário, companheiro de dispu
ta de_ eleição do Senador Iram Saraiva. mais fui também seu opo
nente. seu adversário politico. E seja como adversário, seja ·como 
companheiro, sempre soube respeitar as suas qualidades de ho-

- mem culto, que o credenciam para a função, a sua lealdade, a sua 
grande coragem cívica e a sua capacidade política. 

Eram essas as nossas palavras. 
- Muíto obrigado. 
O SR. IRAM SARAIVA- Eu é que_ agradeço as palavras 

de_ V. Exa 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a pala

vra o Senador Onofre Quinan. 
O SR. ONOFRE QUINAN- Mesmo tendo o nobre Sena

dor Irapuan Cos_ta.Jú~or citado aqui que também falava em _nome 
do povo goian-o; eu não poc.!_eria deixar de me manifestar, também 
em nome do povo goiano, sObre este honroso cargo a que galgou o 
nosso companheiro Senador Iram Saraiva. Tenlio certeza- de que S. 
Ex a vai dignificar a função, dignificar o nOsso Estado e, sem dúvi-: 
da nenhuma, também o Senado Federal. 

·Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Mais alguém 
deseja fa~er us9 qa palavr~?"_(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Moisés Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eminente Senador Iram Saraiva, em nome do PPR, quero também 
manifestar a nossa alegria, _que é maior, no momento em que vejo 
um conterrâneo, um contemporâneo de colégio, um homme que 
teve uma trajetória brilhante na política de Goiás e de quem tive a 
oportunidade e a honra de ter sido companheiro de Partido, e eu 
tenho absoluta cert~za e convicção, nobre Senactor Iram Saraiva, 
de que V. Exa nesse honroso cargo d~ _Mittistro do Tribunal de 
Contas da União, contiimará cirminbatidO de_ foilna-correia, de for
ma brilhante, emprestando. assim, mais- Uma vez, a este P~s. a sua 
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colaboração incansável, o que tem feito até os dias de hoje no Par-
lamento de Goiás e no Congresso NacionaL _ _ _ __ 

QuCro- -~Clúi1Pr1riierifá-lo em -nome do_ nosso Partido. em 
nome do povo toc-antinense, por vê-lo. meu conterrâneo, galgando 
tão honroso ·cargo. 

O SR. IRAM SARAIVA- Obrigado, nobre Senador Moi
sés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (Fora do microfone) ... não só 
para exaltar mais uma VeZ essa vontade fascinante àô-nosSo Dobre 
Colega Iram Saraiva, mas também para lhe transferir um- apelo em 
nome das mill1ões de crianças deste País que são prejudicadas pelo 
não cumprimento do que consta da nossa Carta Ivlagna ( ... )deter-
mina que metade dos recursos federais para a educação( ... ) O Tri-
bunal de Contas é um -i.mpecãvel órgão auxiliar do Congresso 
Nacional( ... ) ao Congresso e à Nação. em vez de serem de:;tinados 
4.1 %???para essas duas fmalidades, o Governo Federal( ... ) desti
nar apenas 2,4%. 

Trata-se de um crime inõniiriável, que atinge ·crianças que 
nem sequer têm a núitirria capacidade de reação. O Tnõunal de 
Contas da União cumpre impecãvelmente o seu ãever e envia ao 
Congresso Nacional o seu relat6_ri_o <IDUal. Tomamos conhecimen
to dessa denúncia, e eu, representando quase que a totalidade do 
Congresso, eu diria a totalidade do Congresso, recl~o. na área da 
CoriúSsão Mista do Orçamento e no-plenário do Senado Federal, 
contra essa violação criminosa do que determina a Carta Ivlagna 
( ... )para um periodo de dez anos, a partir de 1988, qundo foi pro· 
mulg_ada a atual Constituição. 

Eu reclamo, eu protesto e nada acontece. Até agora não foi 
possível sensibilizar o Congresso Nacionãf para uma pressão enér
gica, decisiva junto ao Poder Executivo, para-que, ímalmente, 
cumpra o- que determina a Constituição, prindpalmente porque 
nos últimos anos reúnem-se os dez países ( ... ) 100 milhões de 
analfabetos. O Brasil entra com um contigente de 20 milhões des
se total de 100 milhões de analfabetos. Nada, entretanto, de con
creto se faz para cumprir esse dispositiVO -cOnstitüCi'oilãi. - · · 

Sei que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Congresso 
Nacional. A culpa é nossa. não é do Tribunal de Contas, mas eu 
aproveito esta oportunidade. pois não gostaria de me limitar a de
sejar a_o nosso colega modelar, exemplar, Iram Saraiva. integral 
êxito na sua atuação no Tribunal de Contas. 

Nessa oportunidade, gostaria de me limitar a desejar ao nos
so Colega modelar. exemplar, ham Saraiva, o integral êxito na sua 
atuação no Tribunal de Contas. 

Mis dirijo a v.·EXa o apeiO para que, na époCa -áportuna, 
realizemos um esforço conjunto no sentido de- que se cumpra a 
Constituição, porque essa área, como tantas oUtras, não passa de 
uma deplorável letra morta. 

Parabéns, nobre Senador Iram Saraiva, por essa indicação, 
tão significativa, do seu nome para lritegrar o Tribunal de Contas 
da União. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, Senador João 
Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -, Sr. St\llador 
ham Saraiva, acredito que tenhamos ainda de aguarçla,r a presença 
de um outro companheiro. 

Enquanto isso, gostaria de dj.rigir algumas palavras a V. 
Ex a; não para "fazer coro com oS -elogios_ que V. Exa merece de to
dos nós. Senad_ores, mas registrar que tenho acompanhado as vota-
ções e a elaboração das leis e verificado ___ que estamos dando pode-

res muito grandes _ao Tribunal de Contas da União e, principal
met:tte. aos _seus merob!os. Estamos, inclu10ive, dando poderes para 
os Srs. Ministros do Tribunal de Contas examinarem as nossas 
contas pessoais. 

Hoje, temos de _prestar contas ao Tribur.al da evolução do 
nosso patrimônio a cada ano. Estamos dando poderes aos mem
bros do Tribunal da Contas para examinar todas aS licitações na 
área federal. Então veja V. Ex' que. cada dia maiS, -ãmpliam-se es
ses poderes. 

FicO preocupado, quando vejo que o Tribuzial de ·contas 
não está tendo cond~ções de_ ampliar os seus recursos, inclusive 
humanos. para fazer frente a essas novas atribuições; mas fico 
também preocupado quando se fala muito que o Tribunal de Con
tas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. 

V. Exa, como um ilustre membro desta Casa, tendo sido 
parlamentar durante tantos anos, irã fazer companhia a outros ex
parlamentares e ex-diretores da Câmara. Espero que V. Ex' consi
ga com que o Tribunal de Contas realmente funcione como órgão 
auxiliar do Poder Legislativo, porque ainda não há esse entrosa
inento perfeito. 

Inclusive, no momento das fiscalizações e das CPis, não 
existe ainda o entrosamento completo do trabalho daquele órgão 
com o Poder Legislativo, apesar de se falar sempre o contrário dis-
so. 

Então, são amplos os poderes; V. Ex"s estão com poderes 
muito,grandes. EsperO""que o Tribunal·de Contas tenha as condiçõ
es necessárias para faZer coril que haja unia fiscalização; que não 
tenhamos também relatórios. como temos tido a cada ano, aos 
quaíS- muitas críticas são feitas. Mu"itos ~iúos são- ievafltaâOs, ·· 
mas, de concreto, infelizmente não vemos nenhuma ação. 

Gostaria que o Tribunal de Contas não apenas apreseiltasse 
as críticas, mas também as sugestões para evitar aqueles erros que 
ele próprio condena nos seus relatórios. Estes não costumam dar o 
parecer definitivo e as soluções para que se encontre aquilo que 
precisamos para conigir os nossos defeitos. 

o SR. IRAM SARAIVA- Recebo, Senador Jutahy Maga
lhães, as suas colocações e, realmente, jã sinto pesai sobre a cabe
ça - ê não sobre os ombros, como aquela toga que pretendo usar -
essa responsabilidade. 

De maior peso ainda é o fato de que estou sendo o primeiro 
indicado dos dois terços constitucionais. Logicamente que procu
rarei ser. na medida das minhas condições c com o apoio - tenho 
certeza absoluta- de V. Ex'-s, um representante do Senado e do 
Congresso Nacional naquela Corte; e, exclusivamente, do Con
gresso Nacional, porque sou o primeiro a ser escolhido, a pitrtir de-
1988 até esta data. 

Espero que assim os legisladores pensando, e que possa
mos, na medida em que colocarmos membros do Poder Legislati
vo, estar capacitados a exercer as funções de IVIinistro do Tribunal 
de Contas da União e fazer com que a fiscalização contãbil, fman
ceira, orçamentária e operacional possa, efetivamente, realizar-se, 
com os amplos poderes que V. Ex' acaba de colocar; que possa~ 
mos também fazer com que o dinheiro público-seja cada vez mais 
respeitado. 

Eu gostaria de pedir a V. Ex' permissão para me retirar. 
Embora seja Colega de V. Exa quero deixá-los à vontade. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Estando V. 
Exa ainda no exercício do cargo de Senador, pode ficar; mas dese
jando retirar-se, pode fazê-lo. 

Vamos proceder à chamada nominal dos Srs. Seiiadores -
para que depositem os seus votos. 
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(Procede-se à chamada nominal.) Iram Saraiva a entrar para receber a comtmicação oficial do resul
~o.(l-'ausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Convoco os -
Srs. Senadores Alfredo Campos e Meira Filho para atuarem como Agradeço aos Srs. Senadores pelo comparecimento. 
escrutinadores. (Pausa.) Esl.á encerrada a reunião. 

Houve 16 votos favoráveis. Foi aceita a- indicação do Sena-
dor Iram Saraiva. - - (Levanta-se a reunião às 18h58mín..) 

Solicito ao Senador Alfredo Campos que convide o Senador 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO------------

1-ATADA88"SESSÃO,EM20DEJULHO DE 1994 
LI -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimentos 
- N" 572, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas, 

solicitando que seja considerado-_Como licença autorizada o períoR 
do de 15 até 31 d_o _corrente. Aprovado. 

- N° 573, de 1994, de autoria do Senador Jônice Tristão, so
licitando (jlle sejam considerados como licença autorizada os dias 
03, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de junho do corrente exercício. 
Aprovado. 

1.2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURlVAL BAPTISTA -Homenagem à Se!e

ção Brasileira de Futebol pehl._conquista do tetracampeonato mun
dial. Conseqüências desia vitória para o orgulho do povo brasileiro. 

SENADOR JÚLlO CAMPOS- Reflexões sobre as dívidas 
externa e interna brasileiras. 

SENADOR MARCO MACIEL- Saudando a Equipe Brasi
leira de Futebol pelo título de_tetra campeã mundial. Importância 
do sucesso do "Plano Real". 

SENADOR NEY MARANHÃO - Justificando a apresenta
ção do Requerimento de Informações dirigido ao Ministro das Mi
nas e Energia. TraiiScrição do ofício enviado à S.Exa pela Asso
ciação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco. 

SENADOR ODACIR SOARES- Críticas à entrevista con
cedida pelo Sr. Osiris Lopes Filho, Secretário da Receita Ftxleral, 
ao Jornal O Estado de S.Paulo sobre o resultado da auditoria jun
to ã Petrobrás. 

1.2.3- Requerimentos 
N° 574, de 1994, de autoria do Senador Teotonio Vilela Fi

lho, solicitando licença autorizada nos dias 23, 24, 25 e 26 do _cor-
rente. Aprovado. __ __ _ _ 

N° 575, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco, so_
licitando licença parã afastai--se dos trabalhos da Casa, a partir do 
dia 1° de agosto próximo. Aprovado. 

N" 576, de 1994, de autoria do SC!lador José Eduardo, soli
citando. nos termOs do art: 154, parágrafo l.Ínico, alínea b, do Regi
mento Interno, que não sejam realizadas sessões_ ordinárias -desta 
Casa, no período de 25 a 29 de julho. Aprovado. 

N° 577. de 1994. de autoria do Senador Ronan Tito e outros 

Srs. Senadores, solicitando prorrogação até 15-12-94, do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do Requeri
mento n° 935/SF, de 1991, destinada a ''investigar a situa"ção atual 
da evasão fiscal no País. 

1.2.4 -Apreciação de matérias 
Mensagem n° 253, de 1994 (n° 521/94, na origem), pela 

qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para 
contratar operação de crédito externo, no valor equivale"nte a até 
FF$79.620.141,44, destinada ã aquisição de mísSeis, materiais e 
equipamentos de defesa antiaérea para os meiOs pertencentes- à 
Marinha do Brasil. em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento n° 578/94. Aprovada, após parecer favorável, nos termos_ 
do Projeto de Resolução n° 64/94. após usarem da palavra os Srs. 
Maurício Corrêa, Marco Maciel, Eduardo Supficy. Francisco Ro1-
lemberg, Ronan Tito, Ney Maranhão, Me ira Filho, Jonas Pinheiro 
e Magno Bacelar. À Comissão Diretora para redação fmal. 

~ Redação fmal do Projeto de Resolução n• 64/94. Aprova
da. À promulgação. 

Mensagem n° 254, de 1994 (n° 522194, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita autorizaçãO -para 
contratar operação de crédito externo. no valor equivalente a até 
L$38.2S9-294,00, destinada à aquisição de turbinas, sensores e so
bressalentes para os meios pertencentes à Marinha do Brasil, em 
regime de urgência, nos termos do Requerimento n° 579/94. 
Aprovada, após parecer de Plenário favorável, nos termos do Pro
jeto de Resolução n° 65, de 1994. À Comissão Diretora para reda
ção fmal. 

Redaç_ão fmal do Projeto de Resolução n° 65, de 1994. 
Aprovada. A promulgação. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n° 13, de 1994-(apresentado_pela 

Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare
cer n° 19, de_l994), que autoriza a República Federativa do Brasil 
a celebrar acordo de reescalonamento dos créditos brasileiros junto 
à República da Guiné-Bissau no valor de doze milhões, trezentos e 
sessenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois dólares norte
americanos, e quarenta e três Ce!ltavos, originários de o,Pti!ações de 
crédito à exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo de Fi
nanciamento às Exportações - FINEX. Aprovado. À Comissão 
Diretora para redação fmal. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll.. VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZCARLOS BASTOS 
Dirctor Industrial 
FLORIAN AUGUS'ID COUl'INHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

-Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1993 (n• 4.436/89. na 
Casa de origem), que denomina ''Rota dQ Sol" a_Rodovii BR~453, 
no Rio Grande do _Sul. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 44, de 1993 (n° 250/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pérmis
são da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência·modulada na cidade Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada_ por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Capinz.al Ltda. para e:x piorar serviço de ra
diodifusão sonoia em onda média na Cidade de Capinzal. Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248193. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a petmis
são outorgada ã Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu!ada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n° 264193, 
na CâmaJ"a dos Deputados), que aprova ó ato que renova a permis
são da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explora:r serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do Rj,o de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por fal!-a de 
quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a per
missão da Rád~o Litoral Ltda .. para explorar serviço de radiodifu
são sODora em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do SuL Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 5~ de 1993 (n° 246/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ónda média na Cídade de Santa Helena, 
Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n° 267193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a Conces
são outorgada à Paquctá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço-de radiodifusão sonora em onda Plédia na Cidade de Flo
riano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, 
na Câmara dos_Deputados ), que aprova o ato que renova a outor
ga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusãQ sonora cmt onda média na cid3.de de Timbó, Esta
do de Santa Cat.mn_a_. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n° 30[(93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a corices-= 
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são outorgada à Rádio ~ TY Tapajós Ltda., para explorar serviço 
dB radiOdifusão de- sons .e_ iinagens (televisão) na Cidade de Santa
rém, Estado do Parã. VOtação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 10. de 1994 (n° 297/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ·oUtoig"a~pe!ni:iS
são à Fundação Pe. Urbano 'rhiesen- para executar serviço de ra
diodifusão sonora em frcqüênéiá -rfi.otlulada, com fuis exClusiva
mente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• n, de 1994 (n° 265193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reri6vii a permis
são outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em fréqüênciá modulada na Cídade de For
taleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

- Prójeto de Decreto Legislativo-o() 12, de 1994 (n° 319/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUêiíCta-Diódulada na cidade- de Soroca
ba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n° 252193, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a con~ 
cessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade dc'Araguaína, Esta
do do ToCantins. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 19jl4 (n• 254193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o atO que ·renova a conces
são outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Ailápolis, 
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de_1994 (n° 328/93. 
na Câmara-dOs Deputados), quC aprova o ato quê Outorga Permis
são ã, Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucai para exe
cutar serviço de radiodifusão ·sonora érri freqüência modulada, 
coni f'ms e:Xclusiva.ii:leiite--educativos, na cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248191, na 
Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da ConstituiçãO Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro-: -v Ot"aÇão adia
da nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno. 

-Projeto -de Lei do Senado n° 27, de 1991-Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que teguiameiJ.ta o pa
rágrafo 3° do art. 192 da COnstituição Federal, que diSp&· Sobre a 
cobrança de juros reais mâ.XiinQS, e dá outras prOVidências. Vota
ção adiada nos termos do art. 375, VUI, do Regimento Interno. 

-PrOjeto de Decreto Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, 
na Câmara dós Deputados), que aprova o ato que renova a-Conces-



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira 21 4081 

são outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/ A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imaiens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos 
termos do art. 175, e, do RegimenlOiilfemo. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 112_, de 1994, que institui a 
Cédula de Produto Rural. e dá outras· providências. Retirado da 
pauta nos termos do arL 175, e, do Regimerito Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda médiã na cidade de Bote
lhos, Estado de Minas Gerais. Discussão encerrada, após parecer 
de plenário favorável, ficando a votação adiada nos termos do art. 
375, VID, do Regimento futemo. 

1.3..1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Responsabilidade do 

Banco Central do Brasil quanto ao endividamento de Estados e 
Municípios. 

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - Importân
cia geo-econõmica do Estado dç> Mato Gross-o para a retomada do 
crescimento no País. - -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo ao Presidente 
Itamar Franco e demais autoridades competentes em favor do 
apoio federal ao combate à desertificação do Nordeste. 

SENADOR TEOTON/0 VILELA F!LliO - Refonnulação 
do setor elétrico. _ 

1.3.2 -Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 

realizar-se hoje, às 19 horas e_30 minutos. 
1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA89"SESSÃO, EM 20 DE JULHO DE 1994 
2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimento 
- N' 581, de 1994; de- autoria"-do Senador Gilberto_ Miranda 

Batista. solicitando autorização para participar de viSita ã. Est~ção 
AntártiCa "COmandante Ferraz", no período de 25 a 29 do corrente 
mês, atendendo ao convite-do Ministério da Maclriha. · -

2.2.2- Apreciação de matéria 
-Mensagem n°246, de 1994 (n° 505/94, na origem), atraw 

vés da qual é Solicitada autorizaçãO do senado para a assunção, 
pela União, das dívidas contraídas pela Empresa Brasileira de 

Aeronámica EI\.1BRAER, até o montante de 
US$12S,052.502.25, junto à Agência do Governo Canadense Ex
port Development Corporation- EDC, em regime de urgência nOs 
termos do Requerimento n° 582/94._ Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n° 66/94, após parecer de _pleuário, em reg!w 
me de urgência solicitado atiavéS do RCquerimenio n° 582'94, À 
Comissão Di.retora para redação fmal. 

., .~ Redação fma! do Projeto de Resolução n• 66/94. Aprova
da. A promulgação. 

2.2.3 - Requerimento 
- ND 583, de 1994, de urgência, para Õ Ofício D0 S/56, _de 

1994, que propõe seja autorizada a Prefeinua Municipal do R_io _de 
.Janeiro (RJ), a emitir .LE<tras.Yinan~eiras do _Tesouro daquele Mu
nicípio, cujOs recursos Serão destinados ao giro da dívida mobiliáw 
ria da Prefeitura, vencível no segundo semestre de 1994. 

2.2.4 - Apreciação de matéria 
- Redação final do Projeto de _R.esoJução n° 13, de 1994, 

que autoriza a República F~deratiya do Brasil a celebrar acordo de 
reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República da Gui
néwBissau no valor deUS$ 12,364,852.43 (doze milhões, trezentos 
e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dciis dólares e 
quarenta e três cents), originários de operações de crédito à expor
tação realizadas ao amparo do extinto Fundo de Financianiento àS 
Exportaç_ões-~-Aprovada, nos termos do R_eq~~rlp:len~o n° 
584/94. A promulgação. 

· 2.3 ~ ORI)EM DO OlÁ 
Requerimento n° 451, _de 1994. do Senador Lourival Baptis

ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti
go de autoria do Sr. Presidente da República, Itamar Franco. intíw 
tulado Estabilidade e Confiança, publicado no jornal A_ Tarde, 
da Bahia, edição de 2 de junho de 1994. Aprovado. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do_Dia 
Requerimento n° 583/94. lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado. 
Requerimento n° 581/9_4, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado, após parecer de plenário. 

TES 

2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4-,EN~NTO 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da gga Sessão, em 20 de julho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 17 HORAS; ACHAM'SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Albano Franco - Alfredo Campos - Almír Gabriel -, Antô
niO Mariz- Carlos-Patrocínio- Chagas RodrigUes_- C_outiJ:!ho Jor
ge- Dario Perefra- Divaldo Suruagy_- &4J_ardo)~uplicy- Epitá
cio C3.feteira- F1aviano.Mélo--Franéisco RoUeiliberg- Garibaldi 
Alves Filho- Gctson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Iram Sani.iv"a- fr8.pU.an Costa Júniof - Jarbas PasSarinho - João 
Calmon - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jônice 
Tristão - Josaphat Marinho- José Eduardo - Jos.é Fogaça- José 

Paulo-BisOI- José Ri~h~-:.._--Jtm~'-c3mpos ~ Jutahy IVÍagalhães
Lavoisier Ivlaia- Louremberg Nunes RoCha- LõUrivai Baptista
Lucídio Portella - Magno Bacelar- Marco Maciel- Mário CoYas 
- Manrício Corrêa - _Mauro_ Benevides - Me ira Filho - Moisés 
Abrão- Nabor Júnior - Nelson Carneiro -_Ney Maranhão_- Oda
cir Soares - Onofre Quin~ - Pedro Simon - Racbid Sald3.nha 
Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronan Tito - Ruy 
Bacelar- Teotonio Vilela Filho - V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 
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tário. 

So_b_a_ proteção de Deus, iniciamOS ndSsos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 572, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena

do Federal, solicito que sejam consideradas licenças autorizadas as 
minhas ausências dos dias 15 até 31 do corrente, quando não com
pareci ao plenário, em razão da coordenação de assuntos partidá
rios no meu Estado e trabalho subseqüentes~ 

Brasília - DF, 15 de julho de 1994. - Senador Hydekel 
Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- AproOvado o 
requerimento, flca COncedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 573, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam cons_iderados como licença amorizada 
os dias 3, 17, 20, 23, 24. 27, 28,29 e 30 de junho do corrente exer
cício, quando estive auSente dos trabalhos da Cas_a para tratar de 
assuntos partidários. __ 

Sala das Sessões, 20 de julho de 1994. -Senador Jônice 
Tristão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, fica-Concedida a licença solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LO URIV AL BAPT!ST A (PFL-SE. Prormncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, nós, brasi
leiros, viveniós, no último domingo, dia 17, um moineiito de gran
de alegria, exaltação e entusiasmo pela vitóría dO Brasil-na Copa 
doMnndo. 

Esse evento, Sr. Presidente, extrapola em significãdo o âm
bito do esporte e transborda para o sentimento de elevação, enalte
cendo a alma nacional. Nós estávamos ":realmente preciSando dessa 
vitória para estimular a confiança que -devemos ter- em nossas po
tencialidades. 

A seleção brasileira foi exemplai' ei:ri "todos os jogos. Com
petiu com- elegânCia, habilidade, coragem, determinação; preparo 
técnico_ e fisj_~o. mostrando ao mundo a arte e maestria_ do_ OQsso 
futebol. Campeões mundiais etll 1958, 1962, 1970 e, agora, em 
1994, hoje somos o único país no nnmdo tetracampeão nessa mo
dalidade esportiva. A nossa delegação, os nossos joga:d9res reali
zaram uma missão heróica ao cOnquistarem. passO á p-asso; ·esSa 
vitória para o nosso País, divulgando, projetando e prestigiando o 
nome do Brasil no cenãrio mundial. 

Ontem, quando do retomo dos tetracampeões mundiais ao 
Brasil, foi" Uma apoteose: O povo correu às ru~ para aplaudi-los 
em Recife, Brasília e Rio de Janeiro, demonstrando a sua alegria 
pela vitóilã.- alcançada. A Nação, que ficou trist_e com a morte de 
Ayrton Senna em 12 de maio, seu jovem campeão de automobilis
mo, alegrou-se com a vitória da nossa equipe femfuiria de basquete 
e, agora, ficou extraordinariairie:úte feuz-com-a Vif6ria doS-nossos 
jogadores e a conquista da Copa do Mundo. :- - -

Esperamos, Sr. Presidente, que esse eD.tusíaSmo, essa ale
gria, esse sentimento de confiança e fortalecimeD.tó -da: noSSa auto
estima. essa ponta de orgulho, saudável e justo, de ser brasileiro, 
que nos foram transmitidos pelo sucesso dos nossos jogadores na 

Copa - essa disputa era como se todos os brasileiros estivesse de 
chuteiras - venham a ser uma energia extraordinária, canalizada 
por todos nós brasileiros, do mais humilde ao mais poderoso, para 
o progresso do Brasil e a felicídade desiã. Nação. O nosso povo é 
inteligente, capaz, corajoso, criativo e admiravelmente confiante 
no que realmente acredita. Portanto, espero que esse novo ânimo e 
estímulo se transforme em renovado sucesso nos diversos setores 
da vida nacional. 

Desta tnõuna, Sr. Presidente, quero expressar as minhas 
congratulações e homenagem a essa ·equipe de brasileiros que, he
roicamente, honraram a nOssa tradição no futebol e elevaram o 
nome e o prestígio do Brasil e da Nação brasileira no exterior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobr~ Senador Júlio Campos. 

O SR. JULIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia b seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, em termos eco
nôrnicos; o Brasil enfrenta dois sérios problemas, ambos ligados a 
obrigações: um, a dívida externa; outro, a dívida interna. Por sua 
magnitUde, em dólares, e pela complexidade das negociações que 
envolvem o seu refmanciamento junto aos credores. somos leva
dos a acreditar que a dívida externa seja o problema mais abran
gente e preocupante. Isso, porém, não é verdade. Igualmente preo
cupante é a dívida interna, que tem uma amplitude semelhante à 
da externa. 

O perfil desse endividamento passa de forma preponderante 
pelos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Ban
co Central 4_o Brasil, mas abrange. também, outras obrigações me
nores, como é o caso da dívida decorrente dQs empréstimos coni
pulsórios, cobrados de forma esporádica. Quando falo em emprés
timo compulsório, todos nos lembramos daqueles indesejáveis 
acréscimos que incidiram sobre o preço do álcool, da gasolina e 
dos automóveis de passeio e utilitários entre julho de 86 e junho 
de 87. 

Como se trata de empréstimo_ que não foi pago_ ainda, per
siste a dívida; uma dívida que já deveria ter sido quitada pelo Go
verno Federal. Estribando-se na alegação de falta de dinheiro, as 
aJ,J_toridades económicas vêm protelando. há algum tempo. essa _de
ciSão. Mais dia, menos dia, entretanto, deverá ser fataltnetlte tomada.-

No intuito de prestar uma colaboração ao Governo, para 
que possa, sem tropeços, livrar-se dessa obrigação, apresentei re
ceD.temente, a esta Casa do Congresso Nacional, um projeto de lei 
que_ proporciona aos contribuintes uma forma ç1e se utilizarem des
tes créditos. 

BasiCa:DleD.te, ·o pió.Jeto ·prcv-cque-osrecursos arrecadados 
com a cobrança desses empréstimos compulsórios poderão ser uti

. lizadôs na citiítãção-·de debiiôS paiã Coln a Fazenda Nacional, as 
instituições fmancelras públicas federais, o INSS, o Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, de saldos devedores do Sistema Fi-

- nãncelfo' aa--Habitação, bem como na aquisição de bens móveis e 
imóveis da União e de ações das empresas estatais que integrarem 
ó rol daquelas que forem privatizadas. 

Estou plenamente ciente de que essa medida pouco repre
senta para o Governo, em termos de recursos, mas terá um papel 
de grande relev~cia para aqueles que forem impingidos a recolher 
es!ieS empréstimos. "S~ ~erihulili outi:'a conseqüênCia" advier, uma 
ao menos já é ç~rta~- o Governo ·deb:;.~á-de ser-vistO_ co~o _Ul;Il ca.Iq
_tei!O. Hoje, a fuiagem qUe se teni do GQVémo Federál ·é a· de qUe 
ele é um c~oteiro~ O Govemo_é~vistO d"essa ~ira-pelos contri
buinte~ qu~ _pag~am esses impostos compulsórios, como pelos 
Tõtnecedores e, principalmente, -pelos prestadores de serviço e enl
-preiteiros de obtas públicas do País. Há inúmeras empresas de 
economia tiiiSta, do Govemo Federal, que atrasam sistematica
mente o pagamento dos seus foniecedores, dos seus prestadores de 
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serviço e até mesmo dos seus empreiteiros. Algumas empresas 
brasileiras vivem hoje em situação difícjl, realmente muito difícil 
em virtude do atraso sistemãtico de órgãOs Tederais, principalmen~ 
te das estatais brasileiras e das empresas da administração fudireta. 

Por isso, nesta oportunidade, tendo em vista que milhares e 
milhares de brasileiros deram a sua colaboração, em virtude de um 
momento difícil por que o Brasil passou nos idos de 1986 e 1987. 
pagando os impostos compulsórios sobre o preço· do álcool, da ga
solina, dos automóveis de passeio e dos utilitários, mãJiífestamos o 
nosso anseio de que esses mesmos brasileiros possam agora rece
ber esse empréstimo, o- que tornaria o Brasil um país confiável, 
não só em termos de desenvolvimento como também em termos 
de cumpridor dos seus compromissos. 

Mas não é só issO, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores. A 
medida é benéfica para ambas as partes. De um lado, o GoVerno se 
livrará de alguns compromissos sem mexer no seu caixa e estará 
resguardando-se de mais alguns aborrecimentos judiciais provoca
dos por contribuintes descontentes; de outro, os contribuintes po
derão receber, ainda que indiretamente, uma dívida já tida como 
de difícil quitação. Poucos têm esperança de receber esse emprés
timo compulsório que o Govemo fez em 1986 e 1987. A Própria 
economia como um todo também receberá um reflexo positivo; 
caso se adote essa proposta O passivo da União para com os con
tribuintes sofrerá uma redução, ao permitir que eles se utilizem de 
recursos, quitando débitos, sem_ que se verifique qualquer expan
são monetária, o ·que é positivo como inedida de combate à infla
ção - inflação essa que, graças a Deus, agora está sob controle ab
soluto mediante o Plano Real, lançado em boa hora pelo Presiden
te Itamar Franco e pelo ex-Ministro da Fazenda e futuro Presidente 
do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. 

No que tange à privatização, tem o projeto o mérito de cola
borar com esse esforço do Governo, ao permitir que uma nova 
modalidade de moeda seja utilizada como pagamento das ações 
das empresas govemamentaís colocadas à venda. 

Estou, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, convencido de 
que esse projeto, recentemente por mim apresentado, está devida
mente acobertado pelos princípios da Justiça e da oportunidade. E 
é por essa razão que espero contar com a sua apreciação rápida 
nesta Casa, em especial por parte da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e da Comissão de Assuntos Econôm.icos, para. 
em seguida, vir a este plenário e, com apoio-dos meus pares, ser 
aprovado. Tenho certeza- absoluta de que muitos brasileiros ficarão 
reconhecidos ao trabalho do Cong:c,esso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs._.Senadores, desejo _r~gj.strar 
hoje um fato que comoveu o País e que, de alguma forma, integra 
muito intensamente a vida do brasileiro: a recente conquista, pela 
Seleção Brasileira, do Campeonato Mundial de Futebol, obtendo 
assim o Tetracampeonato. 

Não falarei sobre a vitória brasileira ocorrida domingo pas
sado, nos Estados Unidos, porque antes de mim já dissertaram, 
com maior talento e brilho, ilustres representantes desta Casa. Ain
da há pouco ouvimos o Senador Lourival Baptista, e, na sessão de 
ontem, sobre o tema discursou o nobre Lider do PJviDB, Senador 
Mauro Benevides. 

Desejo apenas, Sr.: Presidente, ressaltar, como fato extrema
mente positivo para o Pais, as homenagens que os campeões brasi
leiros receberam ao retomarem ao Brasil no dia de ontem. 

É lógico, Sr. Presidente. que falar sobre futebol no Brasil é 
falar sobre algo que, de alguma forma, integra o próprio metabo
lismo do brasileiro. Já houve quem dissesse que, quando o Brasil 

joga, "é a Nação sob chuteiras". É pena que o futebol ainda não te
nha sido adequadamente estudado como devesse sê-lo. 

Aliás, um poeta famoso, João Cabral de Melo Neto, que foi 
jogador de futebol no passado, no Santa Cruz do Recífe, disse com 
muita op'Ort.Unidade que a literatura brasileira ainda não se preocu
pou com um fenômeno que é tão forte em nosso País, como é o fu. 
te boi. 

A mesma coisa não aconteça na Espanha, por exemplo, 
onde houve muito cuidado em se estudar as touradas. A mesma 
coisa eu poderia dizer com relação ao boxe nos Estados Unidos. 

No Brasil, o futebol é uma coisa ainda não devidamente in
terpretada. se bem que, relativamente a ele. haja um sentimento 
.muito forte em todo o País. 

O futebol não é um esPorte originariamente brasileiro;- tem 
origem inglesa, daí o nome football, palavra que. aliás, não teve 
tradução, foi apbnas adaptada. 

Embora não seja, como dizia, um es(X>rte genuinamente 
brasileiro, o futebol adaptou-se com muita intensidade no País. No 
início, era um esporte praticado por uma elite, daí por que o pro
testo de escritores, como Lima Barreto, que chegou, no começo do 
século, a cogitar de se fazer uma liga contra o futebol, achando 
qUe era um esporte vindo do estrarigeiro. que era praticado por eli
te e, conseqüentemente, não era uma prática nacional. Em certo 
sentido, também se manifestou Graciliano Ramos~ o velho Graça, 
certa feita. disse que "o futebol não se adapta a estas paragens do 
cangaço. É roupa de empréstimo que não nos setve. O futebol não 
pega, tenham certeza" 

O fato é que o futebol, que no começo -era um esporte de 
elite, em pouco tempo se converteu - podemos dizer assim - em 
uma paixão nacional e criou raízes em camadas mais populares. 
Hoje, posso dizer, sem exageros que nada mais mobiliza a Nação 
do que o futebol. 

E é o que vimos· recentemente nessa última Copa e. de 
modo especial, ontem, em nosso País. Pudemos ver o Brasil unido; 
mais uma vez, perdoem-me por usar a expressão, se não me enga
no, de Nelson Rodrigues: "a Nação sob chuteiras". Vimos o· povo 
mobilizar-se de forma cívica na luta pela conquista da Copa e de
pois nas suas comemorações. O Brasil raramente se une de fonna 
tão intensa como_ se reuniu na Copa. 

Claro, chegamos a nos mobilizar, por exemplo, por ocasião 
da morte de Tancredo Neves em 1985; nas questões políticas 
como-o impeachment; na CPI do Orçamento e, mais recentemen
te, na morte de Ayrton Senna. Mas essas mobilizações, que tive
ram muita repercussão, foram marcadas, sobretudo no caso das 
mortes de Tancredo Neves e de Ayrton Senna, pela tristeza, o País 
se uniu na dor. 

Na conquista da Copa, pelo contrário, a Nação se mobiliza 
em busca da vitória; o País une-se e parece fazer despertar suas 
convicções, renascer suas esperanças e, portanto, cria um clima 
para que saiamos do pessimismo, da _descrença. Pessimismo a que 
tantO-se reportou CapistrariO de Abreu, parâ fazer com que a Na
ção amplie a sua auto-estima, comece a acreditar em si meSma e 
deixe de s_er apenas o país do futuro do qual falava Stefam Zweig e 
passe a ser de fato um país capaz de realizar o futuro no presente. 

E esse é talvez o saldo mais positivo que retiramoS dessa 
Copa, isto é, o País todo de uma horã. para outra amanheceu verde 
e amarelo. A manifestação do futeb-ol deixou de ser mera manifes
tação desportiva para se converter num espetáculo cívico. 

De alguma forma não podemos deixar de reconhecer que os 
jogadores deram seguidos exemplos ao País de gestos que devem 
merecer uma reflexão e uma meditaçãO por parte das chamadas 
elites brasileiras. E quando me refiro às elites não falo apenas dos 
políticos, mas as elites de modo geral, enfim, dos mais diferentes e 
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variados segmentos da atividade humana, no campo econômico. 
social, cultural e, por que não dizer, até rio Campo religioso. 

_Se pudeS$e, Sr. Presidente, sem querer me alongar em con
siderações, diria que _os jogadores, a meu ver, primeiro deram o 
exemplo de altruísmo. Aliás. ao terminar o jogo com a Itália, que 
foi o último jogo, deddido nos pênaltis, se pôde ver o que é uma 
equipe~ observou-se que a equipe não é apenas quem faz o gol, a 
equipe é t.at:nbém aquela que, às vezes, defende um pênalti. Então. 
naquele momento, a Seleção deu uma manifestação de altruísmo 
ao dedicar a Ayrton Senna a vitória que havia conquistado. 

Era de se esperar que os jogadores se _considerassem, eles 
mesmos, os destinatários maiores da vitória. Num gesto maior,lar
go, generoso. gesto de jovens, porque os: jogadores. na sua maio
ria, são jovenS ainda, res_olv~-ram dedicar_ a vitória a Ãyrton S~a. 
que faleceu tragicamente antes de dar ao País também um outro te
tra, o tetra da Fórmula 1. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de 
registrar também que os jogadores deram um exemplo de humilda
de, quando, ao encerrar o jogo, deram as mãos e, numa corrente, 
apresentaram suas graças a Deus. Alguns depoimentos são. nesse 
aspecto, bastante expressivos, como regiStrou hoje, em artigo no O 
Estado de S. Paulo, Dom Lucas Moreira Neves: "De_ cabeças in
clinadas,-em voz bastante alta para ser ouvida por todos os recan
tos da terra, rezaram o Pai-Nosso e, depois. bem brasileiramente, 
uma Ave-Maria.'' Oração naturalmente ecumênica, pois, num am
plo círculo, rezando, encontravam-se católicos, mas também evan
gélicos, como aqueles pertencentes aos chamados Atletas de Cris
to. E um dos jogadores da seleção, o goleiro Taffarel, que teve um 
papel decisivo no último jOgo, posto que defendeu um pênalti, dis
se: "Devemos_ a Deus a vitória. Sem Ele nada poderiamos fazer,'' 
Essa é a segunda lição que tiramos da vitória: a lição da humildade. 

Uma terceira lição, Sr. Presidente, eu chamaria de gratidão. 
Já houve quem dissesse que·a gratidãp é a: memória do coração, 
pois nunca se pode cobrar a gratidão. E um gesto que brota do co
ração de cada um. E os jogadores tiveram aquele sentimento de 
gratidão, de reconhecimento, e souberam homenagear aqueles que 
de alguma forma tinham sido responsáveis pelo sucesso. E falar 
nesse sentimento de gratidão me fãZ lembrar, de modo especial. a 
passagem dos jogadores pelo Recife. Por que Recüe foi escOlhida 
para ser a primeira capital a ser visitada após a conquista da Copa? 
Justamente porque foi nO Recife que os jogadores tiveram -aquilo 
que Joaquim Nabuco chamaria de "provisão de sol interior11 para 
reverter um quadro que lhes era desfavoráVel. 

Como sabemos, quando foi jogai' -no_ Recife, iiõ àiiâ passa~ 
do, na fase da classificação, a seleção desenibarcou um pouco de
sacreditada, muita gente cobrando a substituição do técnico e mu
danças substançiais na equipe. No Recüê, ele-S encontrarafu. calor 
humano, sentimento cívico, que os p:ropeliu para uma grande vitó
ria contra a Bolívia. E foi de lá que surgiu a idéia de que os joga
dores deviam entrar em campo de mãos dadas. Entraram de mãos 
dadas, e a torcida, também de mãos dadas, cantou o Hino Nacio
nal. Isso, a meu ver, serviu de estímulo aos jogadores, estímulo 
que se de_senrolou durante todo o jogo e que fez com que a Sele
ção, que desembarcou encabulada no Recife, de uma hora para ou
tra, tivesse uma vitória expressiva de seis a zero contra a Bollvia e 
não perdesse, a partir daí. mais nenhum jogo. Foi uma marca mui
to forte que Recife deixou, e os jogadores fizeram questão de di
zer. que o Recife deveria ser a primeira cidade a_ ser visitada para 
demonstrar a sua gratidão para com o gesto de carinho que lá en
contraram, impelindo-os para sucessívas vitórias, inclusive no_ ex
terior, jogãndo, às vezes, em climas adversos, ·ora com baixas tem
peraturas. ora-com temperaturas quase ou mais que senegalescas. 

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de fazer o registro desse 

fato, chamando a atenção, portanto, para o gesto dos jogadores. O 
que quero dizer é que Os jogadores; de alguma maneira, estãO ofe
recendo alguns testetimnhos, para não dizer algumas lições ao 
País, e isso ajuda a fazer com que se forje a ruiCioDalidade, robus
teçam os nossos sentimentos de país, de nação, de país que é capaz 
de se unir positivamente nã. construção do seu futi.iro. -

O Sr. Ney Maranhão- V. Exame permite um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço com prazer o nobre Se

nador Ney Maranhão, que ontem, no Recüe, participou das come
morações da vitória. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Marco Maciel, V. Exa está 
descrevendo para o Plenário do Senado aquela manifestação que o 
povo de Pernambuco fez à nossa seleção. V. Ex•, conio eu, rece
beu os nossos heróis. E V. Ex'", como o seu pai, o meu amigo De
putado José do Rego Maciel, tem muita autoridade para falar em 
defesa do esporte-rei, em defesa do futebol, em defesa deSse es
porte que pára nosso País e que todos admiramos. Sabemos --V. 
Exa não vai dizer isso, mas fáço questão - que o Estádio do Santa 
Cruz foi uma idéia, urna luta da família Maciel, desse baraúna que 
hã niuitos anos eu não· encontrava, o seu pai, o Deputado JOsé do 
Rego Maciel. a quem eu dizia: "Meu caro amigo, você é como a 
baraúna. madeira que cupim não rói". Foi ele que teve a idéia e lu
tou para que aquele estádio foSse hoje um orgulho do futebol bra
sileiro. Se não me engano, é o segtmdo estádio particular do Bra
sil. Foi lá, Senador Marco Maciel, que recebemos - como V. Exa 
acaba de citar - a nossa seleção, quaildo "estava sendo vaiada, de
sacre-ditada em todos os quadrantes deste País. V. Exa falou no ca_
rinho com que recebemos a nossa seleção e naquele baile que a 
"canarinha" deu no jogo contra a Bolívia. Mas quero complemen
tar lembrando também que foi no Santa Cruz que recebemos, pela 
segunda vez, a nossa seleção, e, depois de cinco anos, foi no Está
dio José do Rego Maciel que derrotamos a seleção argentina. E 
vou contar um episódio: quando o nosso herói pernambucano~ Ri
c~do Rocha, desceu com aquela taça, chegou junto deste Senador, 
disse: ''Senador, aquela taça que o senbcii- entregou naquele jogo, 
quando vencemos a Argentina, graças àquela lei de sua autoria, 
que salvou o futebol brasileiro;.. __ ~ 

O SR. MARCO MACIEL- É verdade. 
O Sr. Ney Maranhão - ... daquele débito, nós trouxemos 

agora, Senador, um presepte para todos os brasileiros, nós trouxe
mos a taça Jules Rínitit. E isto que eu trago. neste momento, para 
homenagear o povo perriamOUcaiio e- O- pOvO brasileiro. Nessa 
hora, eu falei: vamos tini:r rima fotdgriifiâ.bistóriCa,- junto dessa 
taça. E o Brasil inteiro assl$tiÜ. Se:rüld9r Mai-Co- Maciel, V. Exa, 
como homem público, como ex-Governador d,e Pe:rnapibuco, 
como pessoa ·que todos nós respeitamos pela capacidade, coerên
Cia e,-ãC:inia de tudo, pelo bem que dedica a este País, V. Exa, com 
sua familia, tem hoje a alegria de ir a esse microfone e dizer com 
suas palavras o que acoi:Lteceu. Mas essas palavras são fnsUficien
tes para descrever a manifestação de carinho que o povo pernam
bucano prestou à nossa seleção_. Pela te!evíS.ãO~ Viinos eni parte. 
Mas V. Ex a, conlo eu, não pode descrever aquele calor humano, 
aquela massa humana Das praias de Boa Viagem, nas ruas de Reci
fe, Saudando a seleção. Portanto, Senador Marco Maciel, meus pa
rabéns pelo pronundamento que V. Exa está fazendo, inoStrando 
que foi nó"teirltóriO-OiaSileiro, foi en:i Pernambuco que a seleção 
começou a ter a homenagem histórica que há 24 ãnos estiva atra
vessada na garganta de todo o povo brasileiro. Parabéns a V. Exa. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Ney Mara
nhão, gosta:fia~de, ao tempo em que agradeço o aparte -de_V. Exa, 
dizer que muito me cOinoveu a referência que faz -à participàção de 
meu pai, de modo especial, na vida desportiva de Pernambuco, e, 
de modo ma,is _particular ainda, na construção do hoje chamado 
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"Estádio José do Rego Maciel", no Arruda, que. por um gesto dos 
dirigentes c.1o.rcedores do Santa Cruz Futebol Clube. converteu-se 
no E"tádio .1osé do Rego Maciel c que é, cortiO bem lc_mb~o~:~_.Y_. 
Ex•, o segundo maior estádio _particular do P~s c o quarto maior 

...a...iio partiCular do mundo, pcrm;~:.tJ.dot...incll!-sive, a r_ç~lizaçãode 
jogos cl?ssificatóriOs, da Çopa do Mundo de_ 19~2 e 19?4. 

De fato, para o bom desempenho c!:l_ seleção brasileirll: nes~a 
Copa. não se pbd.e d8ixar de reconhecer, como testemunhou V. 
Ex•, o papel que exerceu o povo pernambucano. 

Como V. Ex•, ouvi ontem também. ao comparecer aod~
sembarque dos_jogadores, muitas lnanifest<~:çõCs de sátisfação pela 
fornia carinhosa como eles foram tratados: alguns chegaram mes
mo a dizer que em Pernambuco havia começado toda a vitoriqsa 
jornada_. Tanto isto é ~erdade:_que a duração da programação esta
va prevista em apenas quarenta e cii:h~O- minutos e os jogadores, ao 
desembarcar, entenderam que deveriam permanecer lá o tempo ne
cessário à confraternização c. ao invês .de 40 ~utos. ncaram 4 
horas e meia; o que, inclusive, provocou atraso no cumprimento 
do restante da programação. 

O clima era de muita emoção. de muita vibração, porque, 
nesse aspecto. o pemambucano .. vamos fazer justiça. não negou, 
em momento_ algum, o apoio mais decidido ao êxito da selcçào 
brasileira, sobretudo naquele momento mais difícil, naquele mo
men'.o em que a seleção ainda dava os seus primeiros passos e ain
da era recebida com certo descrédito, com certas restrições pela 
Imprensa desportiva e por alguns entendidos e até mesmo torcedores. 

Por isso, gostaria de incorporar o aparte de V. Ex• a meu 
discurso e dizer que ele trouxe achegas muito importantes. 

O _Sr. Jonas Pinheiro- Pennitc-me V. &•um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço. com satisfação, o no-

'·re Líder do PTB, o Senador Jonas Pinheiro. - -
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Marco Maciel. V. 

_.x11 tem toda razão quando faz considerações sobre a passagem da 
selcção brasileira na lerra pcrnambucana. Não só na vinda, mas so
bretudo na "ua peregrinação iriicial, na fase de habilitação, de trei
namento... m.ensivo, para que fizesse o ,belo pap~l ql.!e fez lá fora, 
nos Estados Unidos. Assinalo, com muita satisfação, esse preito de 
gratidão que a seleção soube render ao povo pernambucano. A se
lcção praticOu um ato de profunda justiça cm relação ao povo· per
nambucano e à terra pernambucana. Foi exatamcnte lá que à selc
ção, como bem disse V. Ex a. já um tanto desacreditada e vaiada 
em outros Estados c estádios. foi estendida a mão da solidariedade, 
o apoio, o alento de que necessitava parã se erguer do quase caos 
em que se encontrava. Ora, creio que esse gcsto_ocorrido nas terras 
pemambucanas, no estádio do Recife, essa solidariedade toda era 
do que necessitava a seleção. O retomo ao Brasil por lá foi como 
que um registro de uma aliança estabelecida de ora em diante entre 
Pernambuco c s_eleção brasileira. Acredito que daqui para frente 
essa solidariedade, esse casamento persistirá. Se fosse possível ã 
sele_ção brasilcii'a éldotar um Es~ado-mascot~. um _Estado-fa<;ia, esse 
certamente seria o Estado de Pernambuco. De modo que, através 
de V. Ex•, parabenizo todo o povo pernambucano por esse gesto 
de solidariedade que ofereceu à sclcção e também me congratulo 
com a humildade, com a dignidade e com esse preito de gratidão 
que a seleção, nes·se gesto bonito e nobre de quem tem brio, de 
quem tem hombridade, de quem tem dignidade, praticou, reconhe
cendo assim a grande contribuição que foi dada. para seU êxiiO pelo 
povo pernambucano. Meus parabéns a V. Ex• e ao povo pernam-
bucano. -

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Sena
dor Jonas Pinheiro. Agradeço, entre desvanecido e sensibilizado, o 
aparte de V. Ex'. 

Devo dizer que, de fato, Pernambuco ofereceu._ ao longO 

desse itinerário. uma excelente contribuição e ontem ofereceu tam
bém, a exemplu do que ocorreu aqui em Brasília e no Rio de Ja
neiro, uma liç9"o de _civismo, porque em toda essa mobilização po
pular não se registrou um incidente sequer, a sociedade brasileira, 
tanto no Recife, no Rio de Janeiro, quanto em Brasília, parecia 
unida num só sentimento, no sentimento de fazer_o País mais forte, 
mais confiante, sobretudo e conseqüentemente, mais esperançoso 
com relação ao futuro. 

Por isso, não gostaria de encerrar minhas palavras sem dizer 
a V: Ext, Sr. Presidente, _e aps demais membros desta Casa que 
considero que a Copa do Mundo, sobretudo os resultados ql.!e nela 
obtivemos, fizeram renascer a esperança em nosso Pais. Urge - e 
não podemos perder esta oportunidade - que o exemplo dado pe
los jogadores, que os resultados que obtivemos na Copa, de algu
ma forma. sejam prolongados para outros setores. Que consiga
mos extrair lições que nos ajudem a ilq:minar o noss_o fu_turo, a re
so.!.Yer problemas agudos e graves que ainda enfrentamos. Proble
mas que. certamente, não se limitam ao campo econômico, ao 
campo social, mas que chegam, também, às grandes questões cul
turais de nosso povo, até à própria consolidação da nossa forma 
democrática de vida. 

Registrando esse fato, digo que, certamente, o _Br;lsil ama
nheceu diferente no- dia 18 de julho. Urge, porém, que aproveite
mos essas esperanças despertadas, que saibamos retirar as lições 
que de maneira às vezes sutil e inclireta, os jogadores nos propor
cionaram, para que possamos vencer os obstáculos com- os -quais 
no!;> defrontamos e construir uma nação mais justa, desenvolyida e 
participativa. 

O Sr. Odacir Soares -Nobre Senador, V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL -Ouço V. Ex', nobre Senàdor 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares -Fico- feliz. em ver V. Ex•, comé) :Lí
çler do PFL registrando sua alegria _e satisfação com a Vitória do 
Brasil na Copa do Mundo, porque é a palavra oficial do nosso Par
tido, registrando um acontecimento de suma importância para o 
nosso País. O esporte, o futebol, particularmente, se insere no con
texto da cultura brasileira, não podemos esquecer disto. Imaginar 
que O esporte se insere apenas no âmbito da prática desportiva se
ria minimizar, do ponto de vista da cultura brasileira, a importân
cia que ele tem para a alegria do povo brasileiro, para o nosso 
País. Fico feliz porque, ontem, salvo engano, fiz aqui - V. Ex a 

aqui não se encontrava- um registro_ no discurso do Senador Mau
ro Benevide..._, solidarizando-me com a manifestação de S. Ex_• re.
latiV_aJnente a essa conqui,sta. Fico feliz. porque V. Ext, como Lí
der do nosso Partido, fez um registro muito oportuno e com gran
de acuidade com suas observações tão pertinentes. Até porque a 
seleção passou primeiro por Pernambuco, Recife, quando recolheu 
essa grande diferenciação _da cultura brasileira oriunda do povo 
pernambucano. Quer dizer, passar em Recife, tocar em terras bra
sileiras primeiro em Pernambuco, e, particu13.l'Il:lente, _em Recife, 
significa registrar o apreço que os nossos campeões têm por uma 
parcela diferenciada do povo brasileiro, que é o povo do Nordeste 
e o povo do Norte. Confunde-se muito o Nordeste com o Norte, 
mas, nesta medida é importante que haja essa miscigenação do 
Norte com o Nordeste. De modo que queria, como vice-Líder de 
V. Ex0

, registrar a minha alegria ao vê--lo na tribuna cumprimen
tando a Seleção brasileira, cumprimentando os dirigentes da Sele
ção brasileira, o que não poderíamos deixar de fazer. Não pode
mos apenas cumprimentar os jogadores; temos o Parreira, o Zaga
lo, o Ricardo Teixeira, Presidente da Confederação Brasileira de 
F~t~_bol, que foram responsáveis por uma organização que levou o 
Brasil a ser tetracampeão. Era o que queria, neste aparte, inserir no 
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discurso de V. Ex'\ com muita' alegria e honra. 
O SR- MARCO MACIEL- Agradeço a V. Ex". Senador 

Odacir Soares, ilustre colega de Bancada, vke-Líder do PFL nesta 
casa, ~las considerações que V. Exa ofereceu ao pronunciamento 
que faço na tarde de boje_, sobre as comemo~aÇões alusivas ao te
tracampeonato mundial de futebol. Devo dizer a V. Ex a que: COn
cordando com suas obseJVações, acho importante que, a partir 
desse episódio, faÇamos uma reflexão critica SOO~e-fodoS eSses fa
tos, para que, quem sabe, possamos tirar algumas veredas quando 
nada, senão caminhos com relação ao futuro. 

O Sr. Odacir Soares- Sc!nador Marco Maciel, pennita-me 
ainda aduzir que essa conquista do Tetracampeonato era tãO im
portante que os adversários da candidatura Fernando Henrique 
Càtdoso estavam torcendo para que o Brasil perdesse, uma vez 
que entendiam que isso viriá fortãlecer essa dose de otimisriiO, -en~
fatizar essa fase ·nov:a pof -que o Brasil r,-assa:-os--ãôversários da 
candidatura Fernando Henrique estavam torcendo para que o Bra~ 
sil perdesse o jogo e não fosse tetracampeão. AliáS, foi registrado 
- não sei por quem:~ que Juarez Soares, -aquele comentarista-·es~ 
portivo da TV Bandeirantes, ex~Depiltado Estadual e ex~ Vereador 
pelo PT de São Paulo, quando narrava o jogo do Brasil contra a 
Holanda. fê~lo de "cara amarrada". Até se diss~- que todas as vezes 
que o Brasil fazia gols nessa partida - dizem os comentaristas -
ele os registrava de "cara amarrada". Então, o Tetracampeonato foi 
importante até por iss<i. ---

0 Sr. João Rocha- Pernrita~me V. Ex" um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço o nobre Senador João 

Rocha, Presidente da Comissão de Economia desta Casa. 
O Sr. João Rocha - Nobre Senador Marco Maciel, real~ 

mente este momento ê muito importante para-o-nosso País. Mos
tramos ao mundo a nossa capacidade, o nosso vigor, a nossa garra 
e o nosso entusiasmo quando queremos conquistar alguma coisa. 
O Brasil deu uma demonstração disto ao mundo quando disputou 
com os Estados Unidos no basquetebol e ganhou e, agora, dispu
tando essa Copa do Mundo e trazendo o Tetra. A colocação do Se
nador Odacir Soares foi inuiio feliz: quando um partido vincula a 
vitórii do país numa disputa esportiva - para a qual torcem 150 
milhões de bãbitantes - ao sucesso de uma candidatura adversária 
e passa a torcer, então, pela derrota, isto é-nluilOSêiíõ, e-sens-Sínio. 
Esse partido demonstra que não tem apegO, não tem amor ao país, 
a esse povo que lutou, que participou com o pensamento positivo 
para que seu país chegasse ao TetraCãmpeOiiató:- Repito o que o 
Senador Oda.cir Soares falou baixinho aqui: para eles quanto pior, 
melhor. Há poucos dias, numa entrevista em Goiânia, coloquei 
isso, e me diSseram que e·sse PlanO não poderia dar certo porque é 
o Plano do Ferilanâo Henrique. Então, eu disse: "O Plano é do 
País. Esse Plano Real, que estamos implantando, é para atender à 
maioria da população brasileira, para atender ao País. ~ao é um 
plano do PSDB ou do PFL: é um plano do Pais. E nós, como polí
ticos, temos que- estarãO lado do no"SSO PaíS. COmo representantes 
do povo, temos que estar ao lado do nosso povo, espelhando, 
transportando o sentimento desse povo dentro do exercício da nos
sa atividade parlamentar. Fiquei muito feliz quando vi a Seleção 
aportando primeíró -n:a Cidade de Recife e ao ver V. Exa transbor
dando de felicidade, que era a felicidade de todos nós brasileiros. 
O Brasil realmente precisa de otimismo, Seriedade, de coisas posi
tivas. Tétnós que saii do negativiSmO; fuinosque partir P<!ra as coi
sas sólidas e positivas pã.ra o País. Considero o Plano Real total
mente positivo; cOmo pOSitiva foi a nOSsa Sdeção, quando muitos 
não acreditavam em Parreira c critiCavaril o Zagalo - e como po~ 
dem estar hoje criticando o nosso Plano Real. Quanto a esse Plano, 
sou receoso apenas em relação aos juros. Mas, em termos_do con
texto geral do Plano, não tenho dúvidas de que· dará certo, porque-

ê um plano sério, como sêriã foi ·a nossa- Seleção durante todo o 
campeonato. Foi um plano que não visou demagogia nem imedia~ 
tismi:i Portanto. quero parabenizar V. Ex11 pelas colocações felizes 
que estão sendo feitas. O País '.;!m que repensar e ir atê à base e 
analisar o que é melhor para nós, porque tiVemos garra e -trouxe
mos o Tetrã. para cá. Esse transporte tem que ser féito também para 
a vida pública, para a vida política de cada cidadão e de cada _can~ 
didato que busca representar o nosso povo, o nosso Pais, com toda 
a seriedade e sinceridade. V. Ex11 estã certO-qllãildo noS peaé que 
meditemos sobre este momento, porque ele é o marco de uma fase 
nova para o Pais, em que devemos tentar melhorar as condiçõeS de 
vida do nosso povo, da nossa gente. A Seleção nos trouxe esse 
ânimo, essa garra e esse entusiasmo: que isto seja trarispOrtado 
para o candidato que seja o melhor para dirigir OS -destiri.oS do nos
sO Pais, que quer se abrir para a econoniÜL mundial; desatrelar-se 
do corporativíSmo, dos cartéis;-dos monopólios e dos oligopólios. 
Este País tem tudo para chegar onde queremos, com mais felicida
de para nosso povo, mais emprego, mais satísfaÇãõ~Inais educação 
e mãiS saúde. V. Ex11 realmente enfoca um problema, uma realida
de muito séria e temos certeza de que a partir de hoje" o-brasileiro 
começa a pensar diferente, começa a sentir a sua capacidade, co
meça a sentir o seu potencial. O brasileiro tem iõdo o poder nas 
mãos, porque seu poder, como foi o dos nossos onze jogadores, é 
o do voto. Ele vai escolher certo, porque--eSte País. se liãO erroun:o
voleibol, se não errou no futebõr; não Vai _e ri-ar agora na -vida públi~ 
ca, na eleição de um Presidente da República. Muito obrigado a 
V.Ex'. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador João Rocha. 
agradeço o aparte de V. Exa, que chama a atenção Para um fato 
que merece uma menção especial: o despertar do otimismo Ocorri
do tão logo conseguimos o Tetracampeonato. 

Portanto, não podemos deixar de canalizar essas energias, 
que se mobilizaram positivamente em torno do futebol e que, de 
alguma forma, ajudam a fazer com que o País recobre a sua auto
estima e, conseqüentemente, tenha a necessária provisão de ener~ 
gia para vencer Os desafios que tem pela frente. 

Sem querer assumir aquela postura de Afonso Celso "por
que me ufano deste País", sem querer ter um otimismo fiab.glossia~ 
no, não posso deixar de reconhecer que o País está diferente de
pois da Copa.-Que o País, de alguma forma, está mais confiante e 
que, talvez, este seja o momento de canalizarmos essas energias 
para edificarmos uma Nação com a qual sonhamos. 

Enfim, penso que esta é uma observação sobre a qual nós, 
políticos, devemos meditar, porque, enquanto condutores do desti~ 
no da Pátria, os poJiticos têm uma responsabilidade muito grande 
na anãlise dos fenômenos sociais. 

O Sr. Carlos Patrocínio- V. Exame permite um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex' com prazer. no

bre Senador Carlos Patrocínio, do Estado do Tocantins. 
O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador Marco Maciel, 

desejo expressar a minha alegria ao ver V. Ex11
, Líder do meu Par

tido, tratar, com tanta profundidade, de assuntos atinentes ao fute~ 

bol. Gostaria também, embora já esgotado o_!-Cma por V. Ex• e por 
aqueles que o apartearam, de deixar aqui registrado o meu conten
tamento por essa conquista fuédita. Está lavada a alma do povo 
brasileiro, que adora o esporte, principalmente o coletivo, e, entre 
eles, o_ futebol Gostari~ de dizer que não só o fl!-tebol deu um 
exemplo magistral, ..::om a entrada dos jogadores em campo sempre 
de mãos dadas, mostrando a união que deve presidir todos os atos, 
todos -os empreendimentos dessa natureza, revelando, assim, que o 
povo brasileiro necessita de coesão para conseguir o seu -desidera
to. Também tivemos, recentemente, a conquista do Campeomito 
Mundial de Basquete Feminirio. As- nossaS ·menm.as-, c conio são 
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chamadas, brilharam e nos concederam esse título inédito de cam~ 
peãs mundiais de basquetebol feminino. Também os esportes con
siderados mais elitizados estão conseguindo polarizar as atenções 
do povo brasileiro. Na última Olimpíada, realizada em Barcelona, 
a nossa Seleção de Voleibol recebeu, de maneira inédita, a Meda
lha Olímpica, graças ao companheiriSmO~ à ãiriiia.Oe e à União de 
seus atletas. Recentemente, obtivemos o título Mundial de Vôlei 
de Praia por uma dupla cearense, título esse que sempre era ganho 
pelos jogadores norte-americano~-· E~se título _ _vem em uma l;lora 
muito importante, juntã.niente com a implantação do real, o tetra
campeonato, a luta do Governo nos crimes contra a economia po
pular, que se tem utilizado da Lei Antitruste. Tudo isso faz com 
que reine atualmente um clima de euforia em nossa- Pátria. É im
portante, como já frisou V. Ex•, que saibamos aproveitar este mo
mento; o futebol tem muita importância em nosso País; é capaz de 
mudar até o processo suceSsório. Desse epis6dío extraímos a lição 
de que o povo brasileiro é solidário. O povo, que ficou fortemente 
traumatizado, machucado com aquela morte terrível do nosso 
maior ídolo, Ayrton Senna, agora está com a alma lavada. pelo 
fato de os nossos rapazes terem trazido esse troféu marav~lhoso, 
colocando-nos no píncaro ·do destaque do futebol mundial. E mui
to importante esse prOnunciamento que V. Ex"'- faz nesta tarde, no 
Senado Federal, principalmente quando chama a atenção para o 
fato de que devemos saber aproveitar este momento de euforia, de 
união, este clima de otimismo_ _que começa a reinar em nosso País. 
Muito obrigado, nobre Senador. _ _ 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Seuador Carlos Patro
cínio, dentre as muitas observações que V. Ex11 produziu em seu 
aparte, gostaria de destacar uma: que o Brasil já se afrrina em vá
rios campos, inclusive no desportivo, não-apenas no futebol, mas 
também no basquete feminirio. V. Exa lembrou um título inédito 
para o País, que fOro Canlpecin8.to Mundial de Basquete Femini
no, um desporto que tem muitos adeptos no exterior, apesar de não 
ser muito difundido em nosso País. Foi um título que teve grande 
repercussão no exterior, maio! talvez que no Brasil. 

Ao chamar a atenção para os feitOs de Ayrton Senna no au
tomobilismo, com quem, infe1izmente, não conseguimos o tetra, 
como já se cogi(ava, pelo fato de ter sido tão pfecocemente retira
do das pistas, V. Ex"' mostra como o Brasil se afirma não apenas 
no futebol, que é o desporto de todos- se assim posso dizer-, que 
unanimemente mobiliza o País, mas já- se· de_staca em outros cam
pos, alguns que não eram ainda muito comuns em nossa Pátria. 

V. Ex a ressaltou que estamos alcançando outras vitórias 
dentro do nosso País e, conseqüentemente, é necessário aproveitar
mos este momento para, quem sabe, a partir daí, criarmos o clima 
indispensável a que consigamos, realmente, vencer os grandes de~ 
safios que ainda temos pela frente. 

Stefan Zweig, certa feita, aSSeVeOOU(jUe o -Brasil era o País 
do futuro. Todavia, o futuro, parece, de nosso País vem sendo su
cessivamente adiado. O historiador brasileiro José Honório Rodri
gues observou que os problemas brasileiros não eram enfrentados, 
eram adiados; e porque eram adiados, não eram, portanto, resolvi
dos; e porque não eram resolvidos, conseqüentemente, cresciam. 
Ou seja, cada vez eram maiores as nossas taxas de inflação, cada 
vez maior o nosso endiVidamento externo, Cadã. vez mais graves os 
nossos indicadores sociaiS. Por quê? Poderia responder, parafra
seando José HonóriO Rodrigues, que, na proporção em que sim
plesmente se adia, e o Ministro Rubens RicuperO -âiZilaVef enire 
nós 1ta síndrome do adiamento11 os nossos problemas são exacer~ 
bados, são ampliados. 

No momento em que toda a Nação se junta em um fato po
sitivo na hora em que a Nação se une para sorrir e vibrar com a 
vitória, quem sabe s_e não é o instante de revertermos esse quadro, 

de fazermos uma reflexão sobre tudo isso e criannos condições 
para enfrentar, de forma consiStente e articulada, os desafios que 
temos pela frente. 

A Seleção Brasileira demonstrou agir cm equipe. O fato 
destacado por V. Ex11 de, no Recife. os jogadores entrarem de mãos 
dadas, significa que haVf.iL urna equipe que, mosqueteiramente, 
"era um por todos e todos p0r um". 

O que talvez nos falte agora é, a exemplo do que fiZemos no 
f1.1tebol, termos_ capacidade para realizar também no campo da ati
vidade pública, de modo especial, no território da- põlíiiC:a:, ou seja, 
esquecermos as divergências pessoais, as diversidades doutriná
rias, as diferenÇas ideológicas, ou até mesmo o sectarismo político, 
e nos unirmos em tomo daquilo que é básico, essencial para o País 
enquanto Nação. 

O diagnóstico está feito. Sabemos não-somente quais sãá as 
nossas "doenças, os nossos problemas; sabemos até a iteologia das 
nossas _enfermidades. O que nos falta simplesmente é nos unirmos 
em tomo da terapêutica. 

Creio que esse é o instante, portanto. de pensarmos im en
contrar a saída para os nossos problemas. O instante de eleição é 
também o instante da participação", é o instante que mobilizt'!. a sO
ciedade através dos partidos políticos, que são instituições que, 
dentre outras fmalidades têm o objetivo _de orgarüzar a vontade 
nacional. 

Por isso, devemos aproveitar este instante da vitória da 
_Copa, o_ instante em que também o País se renova pelas eleições 
para refletirmoS" sObre- todos esSeS episódios e, quem sabe, come
çarmos a enfrentar os nossos problemas, a resolvê-los adequadá
mente, para que possani6s ser a Nação que consegue realizar o fu
turo no presente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)_ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. - _ 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PÉ. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou enca
minhando à Mesa o seguinte requerimento de informações, solici

- "tando a V. Ex a determine as devidas providências: 

Nos termos do art. 50, § 2°, combinado com o art. 
70, da ConstitUição Federal e, ainda, com o art. 216, in
cis_o I, do Regimento Irúerno do Senado Federal (atinen
te à sua competência fiscalizadora), solicito do Sr. :Mi
nistro de Minas e Energia as seguintes infoimações: 

1 - Qual a população atendida p_elo regime espe~ 
cial de preço de gás liquefeito d,e petróleo Para os consu
midores de baixa renda- o Vale-Gás? 

2- Qual é o custo mensal do vale-gás? 
3 - Quais as aturus exigêllCiiis paTa o recebimento 

do vale-gás? 
4 - Fói detectada alguma correJ-ação de desvios 

do vale-gãs com o esquema ECT; montado por altos 
funcióllã.i'ios para transferênciaS de f!ari.CiuiaS a empresas 
privadas? 

5- Existem estudos concretos para incluir os apo
sentados do FUNRURAL como beneficiários do vale-gás? 

Justificação 

Ocupei a Tfibuna do Senado Feçleral para aplaudir e solici
tar do Presidente Itamar Franco o aperfeiçoamento dos Decretos no 
785, de 30 de nilirço de 1993, e D 0 811, de 29 de abril de 1993, 

- com os quais são concedidos regime especial de preço de gás li
quefeito de petróleo para os consumidores de baixa renda, criando
se o vale-gás. 

A determinação presidencial, que criou o vale-gás, reveste-
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se da maior importância e justiça sOcial. A abrangência. que ultra
passa a casa dos sete milhões de famílias, e a oportunidade da me
dida justificaram a ação govcmaincntal, impostergável, tendo em 
vista a brutal crise que infelicita e empurra para a miséria absoluta 
mais de 32 milhões de brasileiros. 

Sem dúvida, a introdução do vale-gás para atender a uma si
tuação emergencial com que defrontam os menos favorecidos do 
Pais foi uma decisão de rara sensibilidade do Chefe do Governo 
brasileiro, para que'm rendo as' minhas homenagens e renovo o 
meu apreço de_ longa data. 

O vale-gás tem beneficiado. como já afiimei, mais de 7 mi
lhões de consumidores, mas p.xleria atender mais de 15 milhões 

· de brasileiros que estão atravessando as maiores dificuldades de 
toda a sua existência,--seiil acatretar-miüoreS pressões na execução 
orçamentária desse benefício. 

Como é· do conhecimento geral, nas camadas menos favore
-cidas, que habitam barracos, humildes casas e até mesmo moradias 
no interior dos Estados brasileiros', os corifrãioS de locação são 
passados de inquilino para inqUilino, com o consentimento do pro
prietário, sem qualquer mudança do contrato original. Outros ca

. s(ls existem em que ·o CbíHrãto é verbal na base do "fio de bigode" 
· OCorie que -a r6gulamen'taç ão dos citados decretos exige dos 

humildes beneficiários do vale-gás um contratO de locação e uma 
conta de luz em seu próprio nome. - -
' Entendemos que a medida: foi baixada com objetivo de coi
bir os ·abusos e cori-uPÇão- inel-érités a qualquer Sistema de benefi-
cio estatS.l ou privado. - · 

Não obstant~. tendo em vista_ 3; nossa realidade, 
estamos apelando ao Senhor Presidente da República 
para determinar aos, órgãos competentes expedir nova 
re,gula!nentação que. ~pare _o numeroso contingente po
pulacional de ba.jxíssima renda que se viu prejudicado 
pelo simples fato de pão ter a possibili~ade. de imediato, 
de reg\llarizar o contr11to de locação e,_-por isso, também 
nãO poder ter a conta de luz em seu próprio nome. 

E~a é uma situação de fato que deverá ser levada 
em conta pelos bons administradores _e com muita sensi
bilidade social. 
, Tenho a convicção frrmada de .que o Presidente 
Ita,nlai Franco baixou a medida do vale-gás para atender 
os desamparados. e não para que a medida fiCasse --~mb
missa a uma pequena questiúncula tão ao gosto dos bu
rocratas de plantão. 

Entendo ci.ue a nova regulamentação da matéria 
deve estabelecer mecanismos que evite os- abusos mas 
que não afaste do beneficio aqueles que foram os res
ponsáveis pela introdução do vale-gás-. 

Portanto, a exigência do _c_ontrato de locação for
mal deverá ser substituído por um atestado do Delegado 
de Polícia, da Associação dos Moradores do Bairro ou 
Sindicato, por exemplo, a fim de que o vale-gás atinja os 
seus reais objetivos. 

Quero enfatizar meu posicionamento favorável às 
demais solicitações de a_perfeiçoanicnto do vale-gás, no-" 
tadamente aquelas que visam a incorpOrar como seus be
neficiários os aposentados do FUNRURAL, destacando 
a atuação do nobre Deputado Nilton Carneiro. da repre
sentação pemambucana, que tem lutado muito para tor
nar o vale-gás um instrumentO de promoção social para 
os menos aquinhoados. 

Por isso, solicito de V. Exa as informações suprã
especificadas, a frm de que possa propor as medidas le-

gislativas cabíveis parn resgatar uma pequena parcel.a da 
escandalosa divida social. 

O segundo assunto. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, re
fere-se aO fax que recebi da AssociãçãO.dos CrOniStaS DesportiVos 
de Pemambu~o,_que passo a_ler: 

Recife, !8 de julho de 1994. 

Ao 
Senador Ney Maranhão 
.Caro amigo: 

A popularidade e a: glória ·são duas coisas diver
sas,_ mas _q~e. tê~_~n_!i:~ ~r ri.m certO paTen'tesC_b. A popula
ridade é uma letra pagável a vista,- mas erijo 'valor dura 
'poUco. ·A glória é uma·Ietia ·a 'têmgO~ Ve_nCfnieniO, nias 
,cuJo. valor:é eterilo._ E e$_sa glórl'a·cbtlquistamos ao trazer 
o tetiac_ampeonato mundial para o nosso País. 

A comuni6ãção · eSj>orti.Va 'de· Pem8.mbucO tem 
muitó a agtadecer ao awigo da ,imprenSa a aju~ fUnda
mental para o sucesso- das emissoras do interior,' dui-ante 
a cobertitra·cta XV Copa do Mundo nbs Estados UnidoS . 

AgrãdecendO 'a atenÇão dó amigo, éom maior esti
ma e a mais elevada ~onsideração, subsC~évo~me. 

Aldeci Limá --
Presidente da Associação dos_ Cr.onistas Desporti

vos de Pernambuco. 

Sr. Presidente,_ nobres Colegas, quero apenas actescentar 
que _este humilde Senador é um esportista convicto. Desde a minha 
infância .sempre. gostei ·de esporte. Como Prefeito da minha terra, 
com apenas 19 anos de idade, fui campeão pernambucano devo
leibol no interior, no meu Município, Moreno. 

Sempre pratiquei esporte, -como aluno do Colégio Marista. 
Pratico, também, o judô. fui agraciado, depois de 10 anos, com a 
faixa preta nessa mOdalidade esportiva. · 

Vamos refletir sobre o ·que o nosso grande Jigoro Kano, o 
papa do judô diz: ''Poder é querer." 

Só não podemos com Deus! 
Quero fazer, neste momento, uma referência ao Presidente 

dã VASP, meu caro amígo.·Wagner Canhedo. Coosegui cOm S. sa 
algumas passagens para que os cronistas do interior de Pernambu
co _acpprpanhassem e descrevessem a Copa do Mmdo e a vitória 
do Brasil. · 

Portanto, neste I)lomento, quero agrade_cer este ofíciO. da 
Associãçãó dos Cronistas de Pemanibuco _e dizer a eleS qUe eSte 
Senador apenas cumpriu o seu dever, promovendo aquilo que é 
grande, aquilo que é bom e aquilo que o povo brasileiro gosta e 
ama, que é o futebol brasileiro. - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' serã 

atendido, na forma regimental. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares e, em 

seguida, passaremos à Ordem do Dia. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:fs e Srs. Se
nadores, li, ontem, na imprensa, uma entrevista do Secretário da 
Receita Federal. Está em minhas mãos o jornal O Estado de S. 
Paulo, onde, no caderno ''Economia", S. Exa declara que a PE-
1ROBRÁS estã devendo um bilhão de dólares à Receita Federal. 

Diz o artigo .6 seguinte: 

O Secretário da Receita Federal, Osiris Lopes Fi
lho, afirmou ontem, após palestra na Escola Superior de 
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Guerra (ESG), que uma série de auditoriaS Constatou que 
a Petrobrás tem uma dívida tributária "significativa", de 
cerca de_US$ I bilhão. "Pela primeira vez a Receita en~ 
trou irrestritamente na Petrobrás, abiiu a caixa-preta tri
butária e acho que o resultado obtido satisfaz não só o 
Governo como toda a 'sociedade brasileira. principal
mente os setores concorrentes com algumas atividades 
da Petrobrás", declarou. 

Essa entreviSta chamou-me a atenção pelo inusitado dela: 
primeiro". à SecieláriO .. da Receita~· em éiitrevfsta concedida à im
prensa brasileira, presta uma informação que,-·a· meu ver, deveria 
estar contida no sigilo própriO de matéria desse tipo~ em segundo 
lug<Jf. c~a-çt~ a. {itenção' para qma pretensa dívida da PE1RO
BRAS, afl.Ill1.<!rido que ela interessa principalmente aos setores 
concorrentes. c_om algumas atividades da empresa. 

Há dois meses, airida na época da nossá Assembléia Revi
sora, fiz ~ui um· discurs·o. áilalis8ndo exatamente a posição da PE
~OB~ÁS ·no ~olltexio, ec~~ômicó brasileiro e demonstrando sua 
liquidez. a excelênciª- dos serviços que ela presta ao País e a exce
lência da teçnologia que ela usa. respeitada e aplaudida por todas 
,as suas ~ongêneros e-por todos os ínstitutos especializados nessa 
matéria em tOdo o mundo: - - . -_--- -- ---- ------

Em decorrêiiCía- CleSs~. entrevíSia do Secretário da Receita 
Federal, o jornal O Estado de S. Paulo pubiica hoje. em "Notas e 
Informações", um editorial, de onde retirO o·segU:lnte: 

Foi extremamente üistrufiVa a inCuisão da Receita 
Federal da Petrobrás. Em primeiro lugar, porque permi
tiu que a população ficasse sabendo como andam as coi
-sas na empresa-símbolo do nacionalismo ..,. agora que a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi privatizada 
e caminha a passos fimies ·Para sua completa recupera
ção, resta apenas a Petrobrás, dos grandes sáurios, para 
defender a legenda da soberania nacional e dos interes
ses estratégicos da Nação. 

Em segundo lugar, a devassa da Receita foi ins
trutiva por permitir ê}ue se compiov-a.Sse que a Petrobrás 
deve ao Tesouro Nacional US$ 430 milhões, referentes 
à retenção do empréstimo compulsório sobre combustí
veis, cobrado dos consumidores de 86 a 89." 

E vai por aí o editorial de O Estado de S. Paulo. 

Por ter levantado informaçõe-S PrOfundas sobre a PE1RO
BRÁS. entrei em contato, hoje de manhã. Córil o Presidente da em
presa. Dr. Joel Mendes Rennó, que encaminhou-me, e ao Secretá
rio da Receita Federal, uma nota emitida pela empresa, abordando 
essa entreviSta. -- - - - "- - o -

Diz ele o seguinte: 

nm• Sr. Dr. Osfris Lopes Filho, Secretário daRe
ceita Federal, Ministério da Fazenda, Brasilia-DF. 

Senhor Secretário. 
Refiro-me ãs reportagens .Publicadas hoje na im

prensa nacional, atribuídas a v. S11
, no que diz respeito à 

PETROBRÁS como contribuinte fiscal. Considerando 
que o teor das citadas reportagens não c-ondiz com os 
princípios tradicionais adotados pela Companhia, no que 

·-, diz respeito ao posicionamento ético e rigoroso dessa 
Sodedade de Economia Mista. julgo da maior importân
cia levar ao _seu conhecimento esclarecimentos que se 
fazem indispensáveis. 

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar os se
guintes aspectos: 

a) A determinação da Administração Superior da 

PETROBRÁS sempfe foi :Õ.c. sentido de que sejam pagos 
rigorosamente em dia e de acordo com a legislação em 
vigor, todos os tributos incidentes sobre as suas ativida
des e operações. 

b) No balanço efetuado entre débitos e créditos 
com o Tesouro Nacional, constata-se de maneira insofis
mável que a PETROBRÁS é credora, boje, deUS$ 3,7 
bilhões. A propósito, toda vez que se publica balanço ou 
balancete da Companhia. tem sido divulgado o valor 
atualizado desse crédito, sem qualquer contestação. 

c) O Setor técnico-financeirO da Companhia des
conhece os mais de 50 tipos de impostos mencionados 
nas reportagens cOmo débito de natureza fiscal, bem 
como o valor citado de US$ 1 bilhão. Na realidade, as 
dívidas de natureza fiscal com o Tesouro Nacional refe
rem-se a empréstimos compulsórios sobre combustível e 
aos parcelamentos de débitos já negociados com a Se
cretaria da Receita Federal, referentes à Contribuição so
bre. o. Lucro, ao FINSOC!AUCOFINS e ao PASEP. Se 
outrOs houver, pediria a sua manifestação a respeito. Em 
que pese a frase que lhe é atribuída de que upela primei
ra vez a Receita entrou irrestritamente na PE1ROBRÁS 
e abilu a caixa-pre"ta tributária da estatal". posso assegu
rar ao ilustre SecretáriO que a empresa sempre esteve.e 
está à dispo~ição dos cj.irig~n:~s ~ téc.q.icçs_ da Secretaria 
da Re.ceita Federal para toda e qualquer verificação ne
cessária. Aliâs, é oportuno lembrar que, ao contrário do 
que possa ter sido afirmado, funcionários sérios e com
petentes- da Receita Senipre estiveram e se encontram 
permanentemente en:Í contato com as· llliLis diversas 
Áreas ~ Companhiã., cu:t11prin~9 de maneira ex~mplar o 
seu trabalho, sem qualquer preocupação' de ou ira uatureza. 

No que se refere eSpecifi63meP,ie a_o empréstimo 
compulsório sobre combustíveis, a EmpreSa -vinha reco
lbeudoo tributo com rigorosa pontualidade até 27/01/87, 
quando íniciaram-Se -os· ãfr"áSci:f nO re"éolhimeiltO, susj)en
so em abril de 1989; em -raiã.O- de uma grave situação de 
caixa decorrente, principahnente, do crescimento dos 
atrasos comerciais -das empresas concessionárias de 
energia elétrica e outras entidades governamentais. A 
partir de então, a questão passou a ser discutida a nivel 
adequado no governo, visando a uma solução defmitiva. 
v ale ressaltar que, apesar da afmnativa atribuída a v: sa 
de que ''não existe a menor possibilidade de_se fazer um 
encontro de contas com os ·débitos das referidas empre
sas", em março de 1992, o então :Ministro de Estado de 
Infra-Estrutura encaminhou ao Ministro da Fazenda o 
Aviso Ministerial n• 183/92- GM, propondo o referido 
encontro de contas e, mais recentemente. através do 
Aviso Ministerial n• 176/GM. de 30.03.94, o Ministro 
de Estado de Minas e Energia solicitou ao M.iilistrO de 
Estado da Fazenda as providências necessárias à viabili
zação do referido encontro de contas. No presente mo
mento, i PETROBRÁS aguarda resposta à solicitação 
encaminhada ao Ministro de Estado da Fazenda sobre o 
parcelamento do débito, onde foi requerida ainda a pos-
sibilidade de utilizar, como forma de pagamento, títulos 
públicos governamentais. Vê-se, assim, que_ esta dívida 
reconhecida é objeto de negociações concretas para o 
seu efetivo pagamento, não podendo ser confundida com 
qualquer oulro tipo de providência ou inadimplência. 

Quanto ã. Con!n"buição Social sobre o Lucro. ape
sar de a PE1ROBRAS estar amparada por uma liminar 
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exim.irido-a do seu recolhimcnto,_-atendendo solicitação 
da Secretaria da Receita Federal, a Companhia concor
dou em negociar o parcelamento desse tributo. referente 
aos exercidos de 1989 a 1993, cUjas parcelis vêm sendo 
pa:gãs' pontualmente. Quanfo aos-- Valores relativos ao 
exercício de 1994, os recolhimentos vêm sendo efetua
dos normalmente. 

.Os parcelamentos do FINSOCIAUCOFINS e 
PASEP. vêm sendo pagos pontualmente, não se consti
tuindo, portanto~ em pendências. -

Relativamente ao Imposto de Renda, vale esclare
cer· que· a Petrobrás não tem qualquer débito pendente. 
Ao contrário_do que foi dito, a Companhia acumula cré
ditos fiscais a serem compensados nos próximos exercícios. 

Os demais tributos federais são recolhidos rigoro
·samente nos prazos estabelecidos na legislação pertinente. 

· · • ~ · 'Por último, ·caro Secreláriá, quero expressar a 
'preóc'upação com· S.:) i.llevitáveis repercussões, inclusive 
iniemaCionais, de declarações como as que foram atri
buídas a V. sa, sobre o_ crédito da PETROBRÁS e sua 
atividade de importação de petróleo, na qual se assenta 
todo b abastecimento nacional de combustíveis líquidos. 
Além destas, devo_ mencionar inevitável prejuízo aos 

'-180: mil investidores inJnori_tArios ®:Companhia no roer-
. 4~rl9 ·~~capitaiS: · . _ . - · · · 

9. Na certeza de_que dedarações como as aqui re
, feridas, em _nada _co:qtribuem para a SOlução correta das 
, questões env_olvidas, permaneço à dl.Sposição de V. S"" 
para esclarecer mais ainda, se_julgar_ nec_essário. todo e 
qualquer aspecto aQur apresentado,_ _ _ 

Joel Mendes Rennó, Pres~dente da Petrobrás. 
Eu de5ej3.va. sr: Presidente, para conclufr, mencionar aqui 

alguns dados que me parecem muito impor_tantes, para se· recordar 
qual é·a· verdadeira poSíçãõ da .PE1ROBRÁS, quer como empresa 
petrolífera, quer como empresa voltada para a administração corre-

. ta dos seus resultados fmanceiros. · ' 
Escrevi~ no discurso que fiZ aqui em maío, o SegUinte: 

. , Para resumir, iri,criniína,:,se a PE1ROBRÁS por 
ser ineficiente; pelo alto custo de suas atividades de ex
ploração; pela utilização de recursos do Tesouro Nacio
nal para bancar seus investimentos; J?or privilegiar, com 
excesso de regalias, o seu corpo de funcionários~ por-não 
pagar impostos c por pa:gar baixos dividendos a seus donos. 

O que se observa, na maioria dessas críticas, é o 
propósito de denegrir, sobrepujando o dever de informar 
com objetividade. Quando, por exeinplo, se alude aos 
custos da PETROBRÁS, o que se põe em confronto são 
os custos da prospecção operada na Bacia de Campos 
com a operada nas areias do Oriente Médio, onde os 
gastos são múünic?s. Ora, se tal confrOnto fosse feito em 
relação às 'prosiiecções no Mar do Norte e na Bacia de 
Campos, as vantagens recairiárh- todas sobre a PE1RO
BRÁS. 

Outro eX.eriJ.plo, quando se quer por em relevo o 
-conservadorismo do Brasil no que tange ao monopólio 
estatal do petróleo,-alardeia-se que o Brasil figura entre 
os seis únicos países que iriatltêm o- fifoi:J.Opólio na área 
do petróleo, ao lado do Kuwait, da Arábia Saudita, do 
Irã, do Iraque e do México. Deixam de dizer - e isso é o 
que mais importa, no caso ~-que-a soi:na das reservas pe
trolíferas desse elenco de países, dentre os quais está o 
Brasil, ultrapassa-os 80%- das reservas mundiais de pe-

tróleo. 
O.que é mais grave nesse balanço crítico da PE

TROBRÁS-: ao lado da distorção de sua realidade, os 
seus méritos reaís são ignorados. -

Omite-se, assim, um repertório de expressivas in
formações que destacam a relevância dessa empresa es
tatal para a soberania e a economia nacionais. São elas, e 
volto aqui a citar o autor de Petrobrás- Uma Batalha 
contra a Desinformação e o Preconceito: 

" - a economia líquida de divisãs proporcionada 
pelas atividadcS de exploração, prodUção, refmo e trans
porte alcançou 184 bilhões de dólares no período ( 1954 
a 1994); · · 

- a -prodúÇãó. dé pet'róleO é pautãdà.- por elevados 
níveis de eficiência. -0 barril de petróleo da PE1RO
BRÁS é mais barato- do que o impórtà.dó. Em 1990, o 

· cuSto do barril importadO era de-uS$ 23,23 e- do barril 
produzido peTa PETROI!RÁS de US$ !6,53. Em 1991, 
a relação era deUS$ 20,37 contra US$ 15,03, em 92;de 
US$ !8,54 contra US$ 14,32; 

- o Sistema PE1ROBRÁS investiu de 1954 a 
1992 nada menos que US$ 80 bilhões (em dólares de 
92)._ Ness_e periodo, a PE1ROBRÁS formou um patri

. - mônio de US$ 60 bilhões e· conta amalmente com reser
vas_ de 8 bilhões de barris_ de petróleo que valem US$ 
190 bilhões; -

- a PETROBRÁS não recebe há quase 20 anos 
um tostão sé<}ue:r-do TesourO Nacional. Em vez de esva
ziar· os cofres :Póblicos, a empresa -cootribui para recheá-

- los através dó pagamento de impostos, royalties sobre o 
p~tróleo (que beneficiam- mãiS de 600 ínuniCipios) e ou
tras contribuições. Em 1992 esses pagamentos supera
ram US$ _ 4 bilhões e em 1993 alcançaram pelo menos 
US$ 5,4 bilhões. No período 1%8/92, os tributos pagos 
pela empresa alcançaram US$ 23 bilhões; 

- os irivestimentoS previstoS para O jJeríodo 
-1993/97- pouco-superiores a US$ 9 bilhões- elevarão 
a produção-de petróleo para·I.050.000 barris/dia e pro
porcionarão urila eCononíià de divisas que ultrapassará 
US$ 14 bilhões. Se tais investimentOS' nãO forem realiza
dos, a produção cairá dos atuais 710 ·mil banis/dia para 
300 mil b/d em 1997; 

·-o Sistema PETROBRÁS foi o principal respoo
- s_~v~l pelo surgin_Ien~~-~ expru.-tsão -~e alguns dos_ ~ores 
produtores de beD:s _de capital instalados no País. As 
compras- de~ máquinas e equipamentos realizadas pela 
PETROBRAS alcançaram US$ 13,2 bilhões de 1980 a 
1992. sendo US$ 11,2 bilhões destliiados ao mercado in
terno; 

- caqa milhão de dólares investido pelo Sistema 
PETROBRAS representa a criação de 16 empregos no 
setor de máquinas e equipamentos; 

. - os investimentos do Sistema PE1RO BRÁS são 
responsáveis pela existência de mais de 1 milhão de 
empregos. As novas aplicações programadas para 1993 
devem ter gerado mais de 55 mil_empregos; 

- a PElROBRÁS sempre deu uma enorme con
tnõuição paia o desenvolvimento teénÕlógico de seus 
fornecedores. Desde junho de 1991 a empresa vem de
senvolvendo esforços para que atinjam óS padrões de 
qualidade adotados principalmente pelos palses da Co
munidade Econômica Européia. Dos 511 fornecedores 
da empresa, 279 já atingiram esse nível de excelência, 



Juiho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 21 4691 

sendo 200 empresas nacionais; 
- os valores agregados diretos e indiretos adicio

nados pela bolding do Sistema PETROBRÁS - repre
sentados pelos pagamentos de salários, aluguéis. juros, 
lucros e dividendos- corresponderam, em 1992, a apro
ximadamente 25% da produção industrial brasileira; 

- o custo do refmo da PETR.OBRÁS alcançou 
US$ 2,01 por barril em 1992, contra US$ 2,72 nos Esta
cbs Unidos, de acorda com --auditoria realizada pela Er
nest_ Yolllig, Sotec; 

- os custos de descoberta do bani! de. petróleo no 
Brasil alcançaram USS 2. Nos Estados Unidos, levando
se em conta um grupo de 30 empresas, eram de US$ 
2,85, Os.dados são de 1992.e foram obtidos em docu
mentos .elaborados pela Emest Y oung, Sotec e pela PE-
1ROBRÁS; 

- o custo operacional da produção de petróleo na 
Bacia de Campos é de US$ 3,85, inferior aos US$ 4,17 
por barril, em média, atifigído pelas 20 principais empre. 
sas que operam no Mar do Norte. Os_ custos aqui são 
mais baixos, mesmo levando-se em conta que os poços
brasileiros são operados em lâminas d'água que chegam 
a atingir 781 metros, atual recorde_ mlmdial. Ús dados 
são_ de estudos_ da Country Nat,.. West Wood Mackenzie 
&Co; .. 

- o índice de sucesso exploratório-- que mede a 
relação entre o número de poços exploratórios bem su
cedidos e o número total de poços exploratórios perfura
dos ao longo do. tempo - da PE'JROBRÁS é de 32%, 
superando _os Estados Unidos (26%) e empatando com o 
Mar do Norte. Na Bacia de Campos, chega a 50%; 

·-os custos operacionais da PETROBRÁS decres
ceram de US$ 4,22 bilhões em 1991 para US$ 3,27 bi
lhões em 1992, sem que fossem reduzidos_ os níveis de 
produção, transporte e refmo de petróleo; 

--essa queda dos custos operacionais, acompa
nhada de aumento dos níveis de eficiência e produtivida
de, foi obtida em parte com a eli.mi,nação de 590 funções 
gratificada$_ e reduç~ de 700 empregados no periodo 
1989/92- um emagrecimento de 14%. No final de 93, a 
PE1ROBRÁS contava com 50.077 funcionários. Mais 
importante para a redução dos custos é_ o aumento _da efi
ciência operaCional na Bacia de Campos e a elevada pro
dutividade _da exploração em águas profundas; 

- a eficiênciá da PF1ROBRÁS recebeu reconhe
cimento internaCional. A empresa recebeu na Offsho-re 
Technology Conference, realizada -de 4 a 7 de maio em 
Houston, no Estados Unidos, o Offshore Tecbnology 
Distinguished Award 92, concedido à empresa que 
mais contribui para o desenvolvimento tecnológico da 
exploração de petróleo em águas profundas. Talláurea é 
considerada o Prêmio Nobel da indústria petrolífera 
mundial; 

- a eficiência da PETRO BRÁS na exploração de 
petróleo em águas profundas ficou, mais do que nunca, 
evidenciada no campo de Marlin, na Bacia de Campos. 
Para fazê-lo entrar em operação a empresa bateu cinco_ 
recordes mundiais, sendo a primeira empresã a colocar 
em operação um poço Situado em lâmina dágua superior 
a 750 metros; 

- a PE1ROBRÁS pretende ir muito nutis longe, 
ou melhor, ir muito mais fundo. Por isso, criou em 1992 
o Procap 2000, programa de desenvolvimento tecnológi-

coem águas profundas e ultra-prof~das. Seus objetivos 
são explorar petróleo no mar em até 2000 metros de pro
fundidade e reduzir os custos operacionais em águas en-
tre300e1000:0:ietr0s; - ----------- -

A PE'JROBRÁS D!S1RIBUIDORA foi eleita 10 
vezes em 13 anos ~orno a melbor empresa_-do setor, pela 
Revista EXAME, concorrendo com a Exxon. com a 
Shell e com outra~_ multinacionais. $uas vendas por em
pregado, em 1992, foram infeiiOTesapellàs âS da Esse." 

Por _tudo que expus até aqui, permaneço inabalá
vel em minha crença de que o monopólio estatal do pe
tróleo deve ser preservado, porquanto .é. de vital impor
tância para o reSgiiardo da ~oberania naciOnal e para O 
sucesso do projeto brasileiro de auto-suficiência energé-
tica. -

Espero que não aconteça no Brasil o que aconte
ceu na Argentina quando o Govern-o vendeu a Yaci
mientos Petrolíferos_ ArgentitJ.os por U$5. bilhões, quan
-do o ·seu -patriinônió valia U$ 25 bilhões._ Esses U$ 5 bi
lhões foram pagos com o aumento do preço de combus
tíveis dado pelo Governo Menem para as empresas que 
adquiriram e Yacimientos Petrolíferos Argentinos.'' 

Por tudo -isso, Sr. Prcsideõte, considero infeliz a entrevista 
dada à imprensa ontem pelo Secretário da ReCei~ Federãl, qpe 
contrasta com o perfil verdadeiro, transparente d3.' PE1ROBRAS 
que é a maior empresa brasileira. ' · · 

Era o que 'tinha a dizer, ·sr. firesidente. (MUítO bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

requerimento qUe será lido pelo Sr. 1° Secretário. - -

É lido e aprovado ~ seguin~e 
REQUERIMENTO N" 574, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, parágrafo i 0
, do Regimento 

Interno,_ sejam considerados como licença autorizada a minha ~u
sência dos trabalhos da Casa nos dias 23, 24. 25, e 26 elo- cóiTênle. 
por motivo de viagem aos Estados Unidos integrando comitiva de 
parlamentares alagoanos em visita à direção do Banco Mundial e 
do Banco Inieramericano de Desenvolvinlento, qu-ando serão trata
das importantes questões dos interesses do Estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, 20 de jUnho de 1994. -Senador Teotonio 
Vilela Filho. · 

O SR. PRESIDENTE (Chag•s Rodrigues)- Fica concedi
da a licença requerida. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

- - - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 575, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 43_._n, do Regimento In~modo Sena

do Federal, requeiro licença para me -afistar dos i.rabitlhos da Casa, 
a ftm de tratar de interesses particulares, pelo prazo _de sessenta 
dias, a partir do dia 1 o de_ agosto próxim(), uma vez .qu~1 concor
rendo ao Governo do Estado de Sergipe,-D.ão pOderei éompatJ'bili
zar meus deveres de congressista com a campanha eleitoral. 

Sala das Sessões. 20 de julho de 1994, - Senador Albano 
-F"rmiCõ. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
-da a licença requerida. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

á lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N° 576, DE 1994 V. do arL 52 da Constituição Federal, e regulamentadas pela Reso

Requeremos, nos termos do art. 154, parágrafo único, alínea 
"b". do Regimento fitemo, que não sejam rCaliiad8s sessões_ ordi
nárias desta Casa, no periOdo de 25_ a 29 de julho, salvo delibera-
ção posterior. _ 

Sala das Sessões, 20 de- julho de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serã cumpri
da a deliberaç~o do Plenário. 

tãrio. 
Sobre a mesa. requerimento que será-lído pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 577, DE 1994 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, requeremos a prorrogação até 15-

12--94 do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada atra
vês do Requérimento n° 935=SF, de 1991, d&Stinada a ''Investigar a 
Situação Atual da Evasão Fiscal no País". 

Sala das Comissões, I 4 de julho de 1994: - Ronan Tito -
Lucídio Portella- Reginaldo Duarte- Jutahy Magalhães- Nelson 
Carneiro - Francisc_o Rollemberg - Iram Saraiva - Gilberto Mi
randa - Magno Bacelar - Alfredo CariJ.pos - Melra Filho - Jo~ 
Calmon - Carlos Patrocínio - Jônice TriStão - Wilson Martins -
Henrique Almeida - Jonas Pinheiro - Almir Gabriel - Coutinho 
Jorge- Epitácio Cafeteira- Nabor Júnior- Odacir Soares- Ney 
Maranhão -João Rocha -_Flaviano Melo- Louremberg Nunes 
Rocha- Áureo Mello. ~ ~ ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido contém subscritores em núri:J.cro sufiCiente para a pror
rogação requerida, nos tennos do _art. 152 do Regimento Interno. 

tãrio. 

Será publicado, para que produza os devidos efeitos legais. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 578, DE 1994 

Requeremos urgência, nos tennos do ª-tt. 336, a, do Regi
mento Interno, para a Mensagem n° 253, de 1994 (n° 521/94, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autor 
rização para contratar operação-de crédito externo, no valor equi~ 
valente a até FF$79.620.141,44, destinada à aquisição de mísseis, 
materiais e e(piipameiüos de defesa antiaérea para os meios perten
centes à Marinha do Brasil. 

Sala das Sessões, 20 de julho de I994. -~Ney Maranhão
PRN- Magno Bacelar- PDT- Jonas Pinheiro- PTB- Jarbas 
Passarinho~ PP- José Fogaça- PMDB. . 

O SR RESIDENTE (Chagas Rodrigues)':__ Aprovado o re
querimento, passa-se à apreciação da niatéria, nos termos do art. 
140, alínea a, do Regimento Interno. 

Designo _o nobre Senador João R5Xba para .Proferfr-o páre
cer, em substituição à Coriili;SãO 4e Assuntos ~-on~~Cos. 

9 S&-~JOÃO ROCHA (PFL-TO. Paia jJrofeiir paiecer.)
Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Sêil3.dores, vem a esta Comissão de As
suntos Econômicos a Mensagem Presidenciál Nó 253/94, soliCitan
do autorização do Senado Federal para contratar operação de cré
dito externo, no valor de até FF$ 79.620. I 41 ,44, com o Banque 
Paraibas. Os recursos destiDam-se à- aqriiS"iÇ-âO=-ae nilss_eis, mate
riais e equipamCntõs de defesa anti-aérea, deiitfo do Plano Parcial 
de ObtençãO e Modernização da Marinha Brasileira- PPOM. 

A autorização da operação de crédito externo se insere na 
competência exclusiva do Senado Federal, estabelecida no inciso 

lução N° 96/89, a qual "dispõe sobre os limites para as operações 
ôe crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo público federal e esfabelece limites c 
condições para a concessão de garantia da União em operações de 
crédito exteniõ e interno.'' 

O contrato de fmanciamento externo a ser celebrado entre a 
República Federativa do Bi'aSii e o Barique Paraiba5, tem as se-
guintes caracterlsticas:- -

DEVEDOR: República Federativa do Brasil; ~ 
NATUREZA JÍJRÍDICA DO CON1RATANTE: Pessoa 

Jurídica de direito público externo e interno; 
CREDOR: Banque Paraibas; 
NATUREZA DA OPERAÇÃÕ: fnianCianieiiió externo; 
MOEDA: dólar norte-americano; 
VALOR: US$ equivalentes a FF$ 79.620:I4!;44 (setenta e 

nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um fran~ 
cos franceses e quarenta e quatro centavos), sendo: 

a) FF$ 75.591.134,00, para financiamento de 80% do custo 
da, i_mportação; e 

b) FF$ 4.029.007,44, para fmanciamento do seguro de crê
dito COFACE; 

FINANCIAMENTO: fmanciamento integral do custo da 
ím.Q9rtâção de equipamentos e servi a serem fornecidos pela So
ciété Française Matra Défense, no âmbito do Planó P.ircial de Ob~ 
tenção e Modernizaç~o da Marinha-PPOM, assim coino do seguro 
COFACE; 

- -JUROS: a) 1% a.a. acima da libor semestral, no período de 
desembolso; 

b) 5,37% a.a. flX.os, no período de amortização; 
COMISSÃO DE GESTÃO: 0,5% flat sobre o-valor do fi

nanciamento, pagáveis 15 após a emissão do Certi.ficadó de AUto
rização; 

COMlSSÃO DE COMPROMlSSO: 0,5% a. a. sobro o saldo 
não desembolsado, contado a partir da assinatura do contrato; 

DESPESAS GERAJS: as razoáveis, limitadas ao teto de 
USS$ 140,000.00; 

JUROS DE MORA: a) periodo de desembolso: I% a.a. aci
ma da libor, não podendo ser inferior à última taxa de juros semes-: 
trai usada neste periodo acrescida de 1 %; 

b) periodo de reembolso: 1% a.a. acima da libor, não po
dendo ser inferior a 6,37% a.a.; 

'I[)OWN PAY:rv1ENT 1
: 20% do custo total da importação, 

eqüivalente a FF$18.897.784,00, a serem pagos após a emissão de 
guias de irnporta2ão; 

CONDJÇOES DE PAGAMENTO: 
DO "DOWN PAYMENT': 20% a serem pagos após a 

emissão de guias de importação;_ 
DO PRINCIPAL FINANCIADO: 80% do valor, em 6 pa

gamentos semestrais, iguais e consecutivos~ vencendo-se o primei
ro 18 meses a partir da data de entrada em vigor do c·ontrato; 

~ - DO SEGURO DE CRÉDITO: em 6 pagamentos semestrais, 
iguais e conseCutivos, vericehdo-se o primeíro T8~ meses a partir da 
'data em vigor do contrato; 

DOS JUROS: seniestralmente vencidOs, ta:itio no período de 
·aesembolso, quantO no período de reembolsl); 

O processo encontra~se adequadamente instruído dele cons~ 
_tando Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Parecer 

~ PúNICOF/N" 743/94), Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda (Parecer STN/COREF/DIREF N" 188, 
d_e 24.06.94) e carta do Banco CeD.tial do Brasil (telex FIR
C'E/DIAUT/SUCRE-C-941098) ateStante o credenciamento da 
operaçãO. 
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Segundo o parecer da STN acima referido, o finanCiamento 
em tela juntamente com outra_opefação de Crédito, com o Barclays 
Bank PLC, vem complementar o programá- de modernização da 
força naval brasileira, e se _dará em CronO&ra:m~r-com desembolsOs 
previstos para os anos de 1994, 1995 e 1996. 

Ainda de acordo com o parecer da STN, a operação está 
prevista no Plano Plurianual sob o _código 06.027.0163.1026 -
Reaparelhamento_ da Marinha, sub~programa 0163 --Operações 
Navais, e na proposta orçamentária do Ministério da Marinha fon
te 149-0perações de Ciêàífu Externo-Bens e ou Serviços, embora 
não constem os recursos para pagamento do_sinal. A SOF, no en
tanto,já informou que há previsão orÇamentária para esse_ dispêndio. 

Quanto aos limites de endividamento estabelecidos nos arti
gos 2°,3° e 4° _da Resolução do Senado Federal, a operação encon
tra-se devidamente enquadrada havendo_ margem suficiente para a 
contratação. A-Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atestou 
em seu parecer que o Contrato não contém cláusulas inadmissíveis 
à legislação brasileira nem que impliquem compensãção autom.átf~ 
c a de débitos e créditos. _ __ _ __ __ _____ -

Estando pois a operação de crédito objeto da Mensagem 
Presidencial N>.253/94 de ac_ordo com as normas que regem o as
sunto. e considerando sua importância para o Programa de Reapa
relliamento da Marinha, somos -de parecer favorável à sua autori
zaçãonos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 64, -DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a con
tratar operação de crédito exteino, no valor equivalente 
em dólares norte-americanos a até FF$ 79.620.141,44 
(setenta e nove milhões, seiscentos e Vinte mil, cento e 
quarenta e um francos franceses e qUarenta e quatro cen
tavos), junto ao Banque Paraibas, destinados à aquisição 
de mísseis, materiais e eqüiparriéntos-ae-<Ie:teSã anti-aé
rea para os meios pertencenteS ã Marinha do Brasil. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Art. ! 0 É a República Federativa do Brasil autori

zada, nos termos da Resolução do Senado Federal ~ 
96/89. a contratar operação de crédito externo junto ao 
Banque Paraibas, no valor equivalente erll dólares norte
americanos a atê FF$ 79)520.141.44 (setenta e nove mi
lhões, seiscentos e vinte mil. Cento e quarenta e um fran
cos franceses e quarenta e quatro centavos). 

Parágrafo únicO. Os recursoS-Ieferidos no caput 
deste artigo destinam-se à aquisição 'ãe -i:nísseis, mate
riais e eqUipamentOS de defesa anti-aérM., dentro do Pla
no Parcial de Obtenção e Modernização da :Marinha 
Brasileira-PPOM. · · 

Art. 2° A operação de erMita ora autorizada se 
realizará sob as seguintes condições: 

MOEDA: dólar norte-americano; 
VALOR: US$ equivalentes a FF$ 79.620.141.44 

(setenta e nove milhões, seisceD.tos :e- vinte mil, cento e 
quarenta e um francos franceses e quarenta e quatro cen
tavos), sendo: · 

a) FF$ 75.591.134,00, para financiamento de 
80%_do custo da importação; e 

b) FF$ 4.029.007,44. para fmanclamento do se
guro de crédito COF ACE; 

FINANCIAMENTO: ImanciamCnto integral do 
custo_ da importação- de equipamentos e servi a serem 
fornecidos pela Société Française Matra Défense, no 
âmbito do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da 
Marinha-PPOM, assim como do seguro COFACE; 

JUROS: a) l% a.a. acima da libor seme~tral,-no 
periodo de desembolso; 

. b)S,37% a. a fiXos, no periodO de amortização; 
COMISSÃO _DE GESTÃO: 0,5% flal sobre ova

lor cio fmanciamento. pagáveis 15 após a emis-SãO _do 
Certificado de Autorização; 

COMISSÃO DE COMPROMISSO: :0,5% a.a. so
bre o saldo não desembolsado, contado_ a partir da assi
natura do contrato; 

DESPESAS GERAIS: as raz.oáveis, limitadas ao 
teto de USS$ 140.000.00; 

JUROS DE MORA: a) periodo de desembolso: 
1% a.a. acima da libor, não podendo ser inferior à última 
taxa de juros semestral usada neste período acrescida de 
1%; 

b) periodo de reembolso: 1% a. a. acima da libor, 
não podendo ser inferior a 6,37% a.a.; -

''DOWN PA YIVIENT'': 20% do custo total da im
- portação, eqüivalenle a FF$18.897.784,00, a serem pa

gos após a emissão' de guias de importação; 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
DO 11DOWN PAYMENT11

: 20% a serem pagOs 
após a emissão de guias de importação; 

DO PRINCIPAL FINANC!AD0:.80% do valor, 
em 6 pagamentos semestrais, iguais e consecutivos, ven
cendo-se o primeiio 18 meses a partir da data de entrada 
em vigor do contrato; 

DO SEGURO DE CRÉDITO: em 6 pagamentos 
semestrais, iguais e consecutivos, vencendo-se o prim6i
ro 18 meses a partir da data em vigor do contrato; 

DOS JUROS: Se-meStra.lniente-vencidOs, tmitó no 
período de desembolso, quanto no período de reembolso 

ArL 3° A preseÍtte auioriza.Ção deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor na 
data ~ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - 0 parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 64'94, que 
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor equivalente a até FF$79.620.141,44, des
tinada ã aquisição de mísseis,-ii:uiti!ríaiS e eqUii)atnerito de defesa 
anti-aérea para os meios pertenc~ntes à Marinha do Brasil. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB-DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"s e _Srs. Senadores, 
gostaria apenas de transmitir o meu regozijo, tendo em vista o pa
recer lido pelo nobre Senador João Rocha, porque a Marinha bra

- sileira é, realmente, uma institUição que hOma o nosso País. Na 
chefia desse Ministério, encontra-se um dos homens mais altivos e 
patriotas que conh_~o. que é o Ministro Ivan Serpa. 

Acompanhei, quando Ministro da Justiça, a sua preocupa
ção com o reaparelhamento da Marinha e com as dificUldades por 
que passa a nossa Armada, acrescidas ainda _do velho problema 
dos reduzidos soldos dos militares. 

O projeto da Marinha relativo à construção dos três subma
rinos é algo que faz com que nos orgulhemos do que tecnologica-
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mente os militares da Marinha e os seus auxiliares têm feito. Por
tanto, nada mais justo, nada mais cor!eto·do qUe a aprovaÇão desse 
projeto de resolução, exatamente porque vai proporcionar que ob
jetivos extremamente importantes para a nossa segurança sejam al
cançados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua em 
discussão a matéri~ ·em rumo Uriico: (Pausa} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
O SR. MARCO MACJEL- Sr: Presidente, peço a palavra 

para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala

vra V. Ex11
• 

O SR. MARCO MACJEL (PFL-PE. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn: e Srs. Sena
dores, em rápidas palavras, desejo apenas dizer que sufrago inte
gralmente o parecer do Relator da matériã., riobre Senador João 
Rocha, Presidente da ComissãO de Assuntos Econômicos, e dizer 
que votamos, portanto, favoravelmente à matéria e endossamos in
tegralmente as razões ex pendidas pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Continua em 
votação a matéria -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex• tem a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr'-& e Srs. Sena
dores, a Mensagem n° 521, que estamos examinando, refere-se ã 
autorização de contratação de operação de crédito externo no valor 
de 790 milhões de francos franceses, em números redondos, junto 
ao Banque Paraibas, destinado ã aquisiÇão de mísseis, materiais e 
equipamentos de defesa antiaérea, para os meio~> pertencentes ã 
Marinha do Brasil. 

Sr. Presidente, não sei se terilos aqui os dados sufiCieUtes 
para uma decisão desse porte. Os Senadores Mauricio Corrêa e 
Marco Maciel posicionaram-se favoravelmente, mas estou ponde
rando em que medida estaria o Brasil necessitando adquirir mís
seis para defesa antiaérea. Em função- de que, Sr. Pre"sidente, o ter
rit6ifo' brasileiro precisaria potenciálmente ser defeiidido nesses 
termos? Será. a aquiSiçãOâe mísseis agora uma prioridade'? _ 

Deixo aqui,- Sr. Presidenle, en:l virtude de haver nec_essidade 
de dedicarmos esforços principalmente aos problemas prementes 
daqueles que estão em condição de miséria-e indigência no País, 
minha posiçãO de abstenção com respeito -à VotãÇãO desta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ficam regis
tradas as palavras de V. Exa. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Para en
caminhar a votação; Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente, S:fs 
e Srs. Senãdores, eu não usaria a palavra hoje à tarde, em vista dos 
pareceres que foram aqui aprovados, mas há que se esclarecer al-
gumas coisas. -- -- -_, ~- -

A Marinha de Guerra do Brasil, um dos componentes da 
maior importância das nossas Forças Armadas, tem que ocupar o 
seu lugar e o seu espaço; haja vista a larga extensão da nossa cos
ta, e as responsabilidades do Brasil, potência emergente no Atlân
tico Sul. Esta Marinha. que está com o seu rniierial Obsoleto, que 
se propõe a construir três submarinos. que precisa ter misseis para 
resguardar a sua costa, para preparar seus ofiCias~ obedece àquele 

adágio latino: si vis pacem, para bellum - se queres a paz, prepa
ra-te para a guerra. E evidente que a Marinha brasileira não estã 
preocupada em se preparar para à guetra. Mas está preocupada em 
se manter aparelhada, em condições de proteger e dar guarida à se
gurança de nossas costas e de assumir suas responsabílidades, não 
s6 no contexto Atlântico Sul, mas também no contexto das nações 
qUe-compõe"Di o gfupo ocidental. 

Ora, Sr. Presidente. surpreender-se um senador porque o 
Brasil vai ínvesili ·na·aqUisição de misseis e querer piiorizar tão so
mente o social é esquecer que a Pátria existe; e pal-a existir-'é preci
so que tenha o mínimo de segurança, para ter o máximo de desen
volvimento. Se não fosse assim, Sr. Presidente, as outras nações 
do mundo não teriam as suas forças armadas; não estariam apare
lhadas~ não estariam em -constante treinanlentÓ- nem estariam aptas 
a exercer suas funções constitucionais. · 

A Marinha do Bcisil, pela sua tradição, pelas suas responsa
bilidades, agora mais do que nunca, sob o comando do eminente 
Almirante Ivan Serpa, em oportuno tempo, procura atender ao mí
nimo das suas necessidades; daí por que o Partido da Mobilização 
Nacional, que represento nesta Casa, se associa e dá seu apoio a 
essas- reivindicações e votará fa:Voravelmenté aos projetes agora 
apresentados. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito para encaminhar a votação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para encaminhai avo
tação. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, não iria encami
nhar a votação porque, no meu entendimento, o Senador Mauricio 
Corrêa e posteriormente o Senador Marco Maciel enfocaram· mui
to bem a questão. No entanto, depois da brilhante colocação do 
Senador Suplicy, creio que devemos fazer algumas indagações. 

Questiona-se se estamos tratando _de uma prioridade. Eu 
gost<iiia-de dizer. iniciali:D.ente. qUe priOridade_ talvez fosse inatar a 
fome dos famintos; mas, se deixarmos de faier essa importação, 
resolveremos essa questão? E o Banque Paraibas vai emprestar-
nos o dinheiro para isso? - -

Em segundo lugar, será que numa sociedade tão complexa 
como o é a sociedade brasileira, poderiamos, a exemplo do que fez 
a C1Iina em 1949, ter uma prioridade, ou será que devemos· ter di-
versas prioridades? -

Desconhecer o que a lvlarinha brasileira tem proporcionado 
a ~ste País, principalmente em termos de desenvolvimento e apro
priação de tecnologia, é desconhecer uma das coisas mais sérias 
que existem no País neste momento. E obsetvem o valor: estamos 
falando de pouco mais de 15 milhões de dólares. Sabem V. Ex's 
que, detentor de um dos maiores litorais deste mundo, em termos 
de equipamento e de aparelhamento. o BraSil não tem sequer a ter
ceira Marinha da América do Sul? 

O Senador Suplicy diz que não está havendo guerra. Con
fesso a ele que sou tão estulto, que três meses antes da guerra das 
Malvinas eu não via guerra alguma, não era capaz de vislumbrar 
uma guerra. E se pudéssemos ter aviso prêv1o sobre guerras ou 
agressões, então por que os países iriam ter os seus potenciais de 
defesa? Espera-se vir a guerra primeiro, afcorremos e compramos 
o equipamento? 

Creio que não prospera~ Sr. Presidente; penso que devemos 
ter a mentalidade de que estamos representando um país, estamos 
defendendo o interesse de um país de oito milhões de quilômetros 
quadrados. uma das maiores costas maritimas do mundo, e um 
país que, não fosse o discurso da extrema direita lá fora. importado 
pela extrema esquerda aqui dentro, jâ estaria hoje num ponto mui
to melhor do que está. 

Em 1975, Sr. Presidente, representávamos 1,6% do PIB do 
dito mundo ocidental e cristão; hoje, representanios menos de 
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0,9%. E a continuar com esse discurso tacanho, pequeno, estreito, 
medíocre, vamos crescer feito rabo de cavalo, qual seja, para bai
xo. Muito obrigado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Exa-um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues) - Lembro aos 

nobres Senadores que em matéria de urgência, não há apartes no 
encaminhamento e lembro ainda que somente poderá falar, na for-
ma regimental, um senador por partido. _ 

O SR. NEY MARANHAO ~Sr. Presidente, peço a palavra 
como Lider para encaminhar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)~ V._ Ex• tem a 
palavra. _ _ _ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Sena~ 
dores, eu ouvi atentamente _os pronunciamentos _dos _Senadores 
Francisco Rollemberg e Ronan Tito, que têm o meu apoio. Mas 
discordo frontalmente do pronunciamento do eminente_ Senador 
Eduardo Suplicy. Eu tive ocasião de falar na tribuna do Senado, 
mostrando a situação em que se encontram hoje as. nossas Forças 
Armadas, principalmente quanto ao problema de_material de repo
sição._Reposição, Sr. Presidente! E costumo, quando falo desta tri
buna, matar a cobra e mostrar-o pau. Mostrei, com dados estatísti
cos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se encontram as nossas 
Forças Armadas. Quando falo isso, refli"ó-Iiie à-Marinha de Guerra 
do Brasil. E hoje estamos discutindo uma matéria justa. Num le
vantamento que consta dos Anais do Senado, verificoU-Sé, dentre 
157 países, que o Brasil está. em 153° lugar em gastos c~ as For
ças Armadas. Esses dados, fornecidos pelo governo americano, fo
ram trazidos ao Senado por mim. Tenho esses dados em mãos: 
0,003% do PIB de uma nação como o Brasil são gastos com as 
nossas Forças Armadas. 

Sr. Presidente. não preciso ir mais longe; não pteciso argu--;; 
mentar mais s._obre_ a maneira como as nossas Forças Armadas es
tão sendo tratadas - e não falo sequer em salários, porque; se for 
tQCar ness.e tema, passarei aqui mais de driãs ho!as falando. Falo 
apenas dos materiais, dos m.ín.imos materiais de reposição para a 
segurança das nossas costas e do nosso território. 

Sr. Presidente, a Liderança do PRN não discute mais essa 
matéria. Estou mostrando apenas o percentual do nosso Pffi que 
gastamos com nossas Forças Armadas. Somos o 153° país de um 
total de 157 países do mundo. O nosso partido v_ota favoravelmen
te não só a este pedido, mas a tantos quantos forem os pedidos que 
venham das Forças Armadas, tendo em vista a garantia do nosso 
território e da nossa independência. Muito obrigado. 

O SR. MEIRA FaHO - Sr. l?resídente, -peçO a Palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Senador Meira F"tlbo. 

O SR. MEIRA Fll.HO (PP-DF. Para encaminhar a vota, 
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr-s e Srs. SeiJ.ado
res, venho, em nome do meu partido, o Partido Progressista. ali
nhar-me ao lado dos Senadores que votam a favor deste projeto. E 
queria deixar aqui consignada uma preocupação que tenho: a rei
vindicação da Marinha, a meu ver, é modesta, é muito pouco para 
a necessidade da nossa Marinha de Guerra._ N'"ao faz muito tempo, 
fiz uma viagem pelos rios Amazonas e Sofi:t:Uõiis e' senti-me Orgu
lhoso da Marinha brasileira, pelo serviço que presta às populações 
ribeirinhas. Quem presenciou o que eu presenciei sente orgulho da_ 
abnegação dos oficiais e dos marinheiros do Brisil. 

Fui integrante da Força Expedicionária. Vi o que é uma ma
rinha eficiente quando possui o que a nossa Mar_inha ainda não 
possui: aviação naval. Nós, do Congresso Nacional, pre_cisamos 
lutar para que a nossa Marinha tenha asas, porque as costas do 

Brasil são imensas. 
Parabéns ao projeto, parabéns ao Senador João Rocha. 
O SR. JONAS PINHEffiO -Sr. Presidente, peço a pala

vra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra. 
O SR. JONAS PINHEJRO (PTB-AP. Para encaminhar a 

votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI% e Srs. Sena
dores. eu lastimo que o pedido de empréstimo seja de apenas 15 
milhões de dólares. Se fossem 150 milhões de dólares, pelo que 
sigriifica a Marinha para o Brasil, pelo trabalho que presta ao País, 
mesmo assim justificar-se-ia u-m empréstimo dez vezes maiOr do 
que a quantia solicitada. 

Pronunciar-se contrariamente a essa tomada de emP!"éstimo, 
Sr. Presidente, é desconhecer a realidade do nosso País. É desco
nhecer, por exemplo, a realidade da Amazônia. É desconhecer o 
fato de _qge somos alvo de uma verdadeira píratãria e rOubalheira 
de nossos pescados. 

A costa do Amapá, Estado que tenho a honra de representar 
neste Senado, o maior banco camaroneiro do mundo, é invadida 
permanentemente por frotas de navios de outras nacionalidades 
para roubar o nosso pescado, e_ a Marinha está sem condições de 
nos defender contra essa pirataria. Seria ne"cessáiio que·o emprésti
mo fosse muito mais vultoso, porque países da América do Sul, 
que exportam milhões ~ dólares eJJ;l pescado,_ se contrapõem ao 
Brasil, que import.i de- otitfos países, porque o nosso é levado, reti
rado sob as nossas barbas, sem que a Marinha disponha dos equi
pamentos necessários para promover a defesa de nossa imensa 
costa. 

Quem conhece, como conheço, ARAMAR, quem conhece 
o arsenal da Marinha, que já tive oportunidade de visitar. sente or
gulho, vive_ momentos de Primeiro Mund.o, tamanho o ãvanço iec
nológic~ tamanha a competência, a dedicação dos que fazem 
ARAMAR e o arsep.al de Marinha. Pesquisas avançadas e apro
fundadas dão conta da forma eficiente, patriótica e dvica a Mari
nha do Brasil emprega _os re~ursos a ela destinados. 

Portanto, quero aqui me aliar ao raciocínio do S~nador Ro
nan Tito, do Senador Ney Maranhão e dos Senadores que me ante
cederam, e discordar, me colocar frontalmente contra a manifesta
ção do Senador Eduardo Suplicy, que fez especulações incabíveis, 
impertinentes, censurando esse empréstimo tão modesto que va
mos aprovar aqui para equipar a nossa Marinha de guerra. __ 

. Encami.Ohamos, pOrtanto, favoi-avelinenie à aprovação do 
projeto. 

O SR. 'MAGNO BACELAR..: Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação pelo PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para encaminhar 
a voiàçâo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presldenie, depois dos ar
gumentos levantados pelos Srs. Senadores que defenderam a apro
vação da matéria_ e pelo voto do Relator,_pelo óbvio ulu_l<!Ute, o 
PDT encaminha favOrã.Veimente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- Em votação o 
projeto de resolução. __ .. ___ . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação fmal oferecida pela Comissão Diretora, que serâ lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 
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PARECER N' 190, DE 1994 Comissão de gestão: 0,5% fiat sobre o valor do fmaocia-
(Da Comis~ãoDiretora)- merito, pagáveis 15 após a emissão do Certificado de Autorização; 

Comissão de Compromisso: 0,5% a.a. sobre o sald6 não 
Redação final do Proj_Cto de R~solução n° 6-:l. d~ . 

1994
_ desembolsado, contado a partir da assinatura do contrato; 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 64, de 1994, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação _de crédito externo, no valor equiva
lente em dólares norte-americanos· a até FF$79.620.141,44 (setenta 
e nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um fran
cos franceses e quarenta e quatro centavos), junto ao Banque Paw 
raibas, destinados à aquisição de nússeis, materiais-e equipãmenw
tos de defesa antiaérea para os meios pertencentes à Marinha do_ 
Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de julho de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente - Lucidio Portella. Relator - Júnia 
Marisc - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N' 190, DE 1994 

Rcdação final do Projeto de Resolução no 64, 
dcl994 

Faço saber que o Senado Federal ~provou, e cu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" • DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo, no valor equi
valente em dólares norte-americanos a até 
FF$79.620.141,44 (setenta e nove milhões, seiscentos 
e vinte mil, cento e quarenta c um francos- franceses e 
quarenta e quatro centavos),junto ao Banque Parai
bas, destinados à aquisição de mísseis, materiais e 
equipamentos de defesa antiaérea para os meios per
tencentes à Marinha do Brasil. 

Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 
termos da Resolução do Sena-do Federal n° ~f:i!~9. a Coil.tratar ope
ração de crédito externo junto ao Banque Paraibas, no valor equi
valente em dólares norte-americanos a até FF$79.620.141,44 (se
tenta e nove milhões, seiscentOs e vinte -nill, cento e quarenta e um 

Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas ao teto de 
US$140,000.00; 

Juros de mora: a) período de desembolso: 1% a. a. ad:ma 
da libor, não podendo ser inferior à última taxa de juros semestral 
usada neste periodo acrescida de 1 %; -

b) periodo de reembolso: 1% a.a. acima da libor, não po-
dendo ser inferior a 6,37% ã.a.; - -

DO wN PA YMENT: 20% do total da únpoitação, equiva
lente a FF$18.897.784,00, a serem pagos após a emissão de guias 
de importação; 

Condições de Pagamento: 
Do DO WN PA YMENT: 20% a serem pagos após a emis

são de guias de imJXntação; 
Do principal financiado: 80% do valor, em 6 pagamentos 

semestrais, iguais e consecutiVos, venCendowse o primeiro 18 mew 
ses a partir da data de entrada em vigor do contrato; 

~ Do seguro de crédito: em 6 pagamentos -semestrais, iguãiS 
e c-onsecutiVos, vencendo-se o primeiro 18 meses a partir da. data 
em vigor do contrato: 

Dos juros: semestralmente vencidos, tanto no período_ de 
desembolso, quanto no período de reembolso. 

Art. 3° A presente autorização devei"á ser exercida no prazo 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, Contados da data de sua puw 
blicação. 

Art. 4° A presente resolução entr?. em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus-
são a redação fmal. (Pausa) - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação:-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação~ 
O SR. PRESIDENTE .(Chagas .Rodrigues) - Sobre a mesa, 

requerimento qúe será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

francos franCCSCs e_·quareiita e ·quatro centavos). - É lido e aproVado o seguinte 
Parágrafo úniCO. Os recursos referidos no cap_ut deste artigo 

destinam-se it aquisição de mísseis, mateilaiS e--équ-ij)árlleD."tos -de REQUERIMENTO No 579, DE 1994 
defesa antiaéreã., dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modemi- Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 11a11

, do Regi-
zação da Marinha Brasileira- PPO M. mente Interno, para a Mensagem n° 254, de 1994 (n° 522/94, na 

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita auto-
as seguintes condições: · · - -rlzaÇão para· cõntratár óperaxão de crédito externo, rio valor equi-

Moeda: dólar norte-americano; valente a até t$38.259.294,00, destinada à aquisição iie turbinas, 
Valor: US$ equiValentes a FF$79.620.141,44 (setenta e sensores e sobressalentes para os meios pertencentes à Marinha do 

nove milhc3es, seiscentos e vinte riiil, cento e -quarenta e um fran- Brasil. 
cos franceses e quarenta e quatro centavos), sendo: Sala das Sessc3es, 20 de julho de 1994- Ney Maranhão-

a) FF$75.591.134,00, para fmaucianiento de 80% do custo PRN, Magno Bacelar- PDT, Jonas Pinheiro- PTB, JarbasPas-
da importação; e - sarinho- PP, José Fogaça- PMDB. -

b) FF$4.029.007,44, para fmanciamento do seguro de cré- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
dito COF ACE; --- ---- requ'erimeD.tO; passa-se à apreciaçãO da matéria. 

Financiamento: f:liümdanlento ilitegral do custo da_ impor- Nos termos do art. 140, "a11
, ~Regimentá Jritefuo, designo 

tação de equipamentos e serviços a serem forneCidos pela Société o nobre Senador João Rocha para proferrr-o-parecer~em substitui
Française Matra Défcnse, no âmbito do Plano Parcial de Obtenção ção à Comissão de As_suntos Econômicos. -- -- - -
~ Mode-rnização da Marinha-PPOM, assim como do seguro CO- O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para proferir. paiecer.) ~ 
FACE; Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, vem a esta Comissão de As-

Juros: a) 1% a. a. aCima da libor semestral, no período de suntos EconômicoS a Mensagem Presidencial~ 254194, solicitan-
desembolso; do autorização do Senado Federal para contratar operação de crêw 

b) 5,37% a.a. fixos, no periodo de atnoifi.Zação; dito externo, no valor de até í$ 38.259.294,00, com o Barclays 



Julho de 1994 DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 21 4097 

Bank PLC. Os re_curso_s destinam-se à aquisiÇãO-de turbinas. sen
sores e sobressalentes, dentro do Plano Parcial de Obtenção e Mo
dernização da Marinha Brasileira-PPOM. 

A autorização da operação de ciéciito exiemo 5:e ~insere na 
competência exclusiva do Senado Federal, estabelecida no inciso 
V, do art. 52 da ConslituiçãO Federal, e àigulamentadas _pela Reso_
lução N° 96/89, a quã.l"dispõc sobre os lii:ITíteS para as operações 
de crédito externo· e interno da União, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo público federal e estabelece limites e 
condições para a concessão de garantia da União em operações de 
crêdito externo elllte:rn0. 11 

O contrato de fuianciamenlo externo_ a ser celebrado entre a 
República Federatíva dO Brasil e o :SarCia}rS- BãDkPi..C;te_m _as se~ 
guintes caracteristicas: 

DEVEDOR: República Federativa do Brasil; 
NATIJREZA JURÍDICA DO CONTRATANTE: Pessoa 

Jurídica de direito público externo e interno;
CREDOR: Barclays Bank PLC; 
NATUREZA DA OPERAÇÃO: financiamento externo; 
MOEDA: libras esterlinas; 
VALOR: í$ 38.259.294.00 (trinta e oito niilhões, duzentos 

e _cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras _esterli
nas); 

FINALIDADE: financiamento integral do custo 4e aquisi
ção. pela Marinha BraSileira, de bens e serviçoS )Unto .àS eÕ:lpres~s 
inglesas "Rolls-Royce PLC", "Westland I:I~Iicop_ter_s_ Limited" e 
1'R.acal Radar Defence System Limited11

: 

JUROS: 0,875%a.a. acima dá libór seniestral; 
"LEGAL FEES": as razoáveis, limitadas a libras esterlinas 

75.000,00; 
JUROS DE MORA: 1% a.a.acima ilii-Hl~Oi-.se-riiestral;_ 
CONDIÇÕESDEPAGAMENTOo . ... . . ... 
do prinCipal: erii lO parcelas se.niestrais, ígllaís- e conSecuti

vas. no valor de libras esterlinas 3.825.929;40 cãda uma, venceu
de-se a primeira 12 rilescs após a data do primeiro.dCsembolsO: 

dos jurqs: semestralmente vencidos; 
da "legal fecs": pagáveis mediante comprovação, _ apó~ 

emissão do Certificado de Autõiização, eill -citizeiros -reais, e:Xceto 
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pãgas em-tnôe"da 
estrangeira. 

O processo cncontra~se adequadamente instruído dde cons
tando Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Parecer 
PGN/COF/~ 761/94), Parecer da Secretariado Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda (Parecer STNiCbREF/DIREF N" 196, 
de 29.06.94) e corta do Banco Central do_ Brasil (telex- FIR
CE/DIA UT/SUCRE-C-94'097) atestando-: o credenciarnento da 
operação. 

Segundo ú parecer da STN acima referido, o tu:lãriciamento 
em tela juntamente_ com outra operação de crédito, com o Banque 
Paraibas, vem complementar o programa de modernização da_ for-_ 
ça naval brasileira, e se constituirá efu-'-'qUairo ''Tr8.nches", a serem 
liberadas sucessivamente de 1995 até 1998~- -

Ainda de acordo com o parecer da STN, a operação está 
prevista no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária- Projeto Rea
parelhamento da Marinha, na fonte 149-0perações de Crédito Ex
temo-Bens e ou ServiÇos e, na fonte 144-0utros EncãrgOS Sobre a 
dívida do contrato. 

Atenta ainda aquela Secretaria para a exigência aposta no 
Contrato com o Barclays Bank PLC sobre ft I).eçessidade de Paga
mento de Sinal (11Down Paymcnt11

), por parte do Ministério da Ma
rinha, a cada uma das contratadas, no valor eqUivalente a 30% do 
respectivo contrato, contra a apresentação das mesmas de Certifi
cados de Qualiftcação e qu_e a_Marinha tenha confmnadO junto ao 

Banco o recebimento da fiança bancária. A STN recomenda que, 
para diminuir os riscos do_ Tesouro Nacional, devesse o pagamento 
do referido sinal ser feito con~ a apresetitação das garantias pelos 
fabrlcantes dos equipamentos a sereln adquiridos. 

Quanto aos limites de endividamento estabelecidos nos arti
gos 2°, 3° e 4° da Resolução do Senad_o Federal, a operação encon
tra-se _devidamente enquadrada havendo margem suficiente para a 
contratação. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atestou 
em seu parecer que o Contrato não contém cláusulas inadmissíveis 
à legislação brasileira nem que impliquem compensação automáti
ca de débitos c créditos. 

Estando pois a operação de cré_clito objeto da Mensagem 
Presidencial N'254/94 de acordo com as normas que regem o as: 
spnto, e considerando sua importância para o Programa de Reapa
relbamento da Marinha, somos de parecer favorável à sua autori
zação nos tenD.os do seguinte: 

QuantO aos limites de endividamento estabelecidos nos arti
gos 2°, 3° e 4° da Resolução do Senado federal, a operação encon
tra-se devidamente enquadrada havendo margem suficiente para a 
contratação. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ates,tou 
em seu parecer que o Contrato não contém cláusulas inadmissíveis 
à legislação brasileira nem que impliquem compensação automáti
ca de débitos e créditos. 

Estando pois a operação de crédito objeto da Mensagem 
Presidencial N<'2.53/94 de acordo com as normas que regem o as
sunto, e considerando sua importância para o Programa ~ Reapa
relhamento da. Marinha, somos de parecer favorável ã sua autori
Zação nos termos do s_~guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO l'l" 65, bET994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo, no _valor equivalente a até í$ 
38.259.294,00 (trillta -e· oíto milhõeS; êluzeD.iõS e cinqüenta e nove 
nul, duzentos e_ noventa e quatro libras esterlinas) jUnto ao Bar
cl~ys Bank: PLC destinado~ à aquiSiÇãO de turbinas, sensores e so
bressalentes para os meios_ -pertencentes à Marinha do Brasil. 

O SENADO FEDERAL resolve: _ . 
Art. 1° É a República Fêde!ativa do-]3iasil-.iiutoriZada, nos 

termos da Resolução do Senado Federal Nl96/89; a-COiitriiai--OiJe
ração-'de créditO externo junto ao _Barclay_s _Ballk PLC, no. val()f 
equivalente a até :E$ 38.259.294.00 (triritã e oitõ-niilhOês," duzellios" 
e cinqüOOta e nove mil, duzentos e noventa_e qua~ libras es~r~~)_. 

Parágrafo único. Os recursos referídos no caput deste_ artigo 
destinam-se ã aquisição de turbinas, sensores- e "sõbres-salentes, 
dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha 
Brasileira -PPO M. - · 

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob 
as seguintes condições: 

VALOR: :L$ 38.259.294,00 (trinta e oito milhões, duzentos 
e cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras esterli
nas); 

FINALIDADE: fmanciamerito integral do custo de aquisi
ção, pela Marinha Br~ileira, de bens e serviços junto às empresas 
inglesas ''Rolls-Royce PLC1 1

, 
1Wes.tland Helicopters Limited11 e 

11Racal Radar Defence System Limited11
; 

JUROS: 0,815% a.a. acima da libor semesti-al; 
"LEGAL FEES11

: as razoáveis, limitadas a libras esterlinas 
75.000,00; 

JIJROS DE MORA: 1% a.a.acirna da Iiborsemestral; 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
do principãl: em 10 parcelas semestrais, iguais e consecuti

vas, no valor de libras esterlinas 3~825.929,40 cada UJD,a, vencen
doM_Se a prlmeira 12 meses -após a datã. do primeiro desembolso; 
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dos juros: semestralmente vencidos; 
da "legal fees 11

: pagáveis mediante comprovação, após 
emissão do Certific.ado de Autorização, em ieais,-excetó aquelas 
incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda estran
geira. 

Art. 3° A presente autoriiã.Çãõ deverá ser exercida no prazo 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de sua pu-
blicação. · · · · •·· . • · · 

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor na data de sua 

sobressalentes para os meios pertencentes à Marinha 
do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 

termos da Resolução do Senado Federal n° 96/89, a contratar ope
ração de crédito externo junto ao Bã.rclays_ Bank PLC, no valor 
eqpivalent~ a ~té ~38.259.294,00 (trintae_ oitO ~~l!t~s_,duzent~_s 
e-c-inqü-enta e nove mil, duzentos e noventa e quatro hbras esterh

publicação. - · · --- ·-- Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer destinam-se à aquisição de turbinas. sensores e sobressalentes, 

nas.) 

conclui pela apresentação de Projeto de Resolução no 65, de 1994, dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha 
que "autoriza a República Federativa do Brasil a contratar opera- Brasileira-PPOM. 
ção de crédito externo, no valor equivalente _ a até L$ Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob 
38.259.294,00 (trinta e oito milliões, duzentos e cinqüenta e nove as seguintes condições: . 
mil. duzentos e noventa e quatro libras esterlinas) junto ao Bar- v ALO R: f$38.259.294,00 (trinta e oito milhões, duzentos e 
clays Baok PLC destinados à aquisição· de m:binas, senso~~ e so- cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras esterli-
bressalentes para os meios pertencentes à Marinhado Bras1l. nas): 

Completada a instrução -da rilatéria. passa-se à discussão do FINALIDADE: financiamento integral do custo de aquisi-
projeto, em turno únicO. - - -- -- -- ção, pela Marinha Brasileira, de bens e serviços junto às _empresas 

Em discussão. (Pausa) inglesas 'Rolls-Royce PLC", ''Westland Helicopters Limited" e 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. ''Racal Radar_.Oefence System Limi~d"; 
Em votação. -_-----~ ~ -- -~- -- "~-- --- JURO$; 0,875% a.a. acima da libor semestral; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- "LEGAL FEES": as razoáveis, lirriitadas a libras esterlinas 

tados. (Pausa) 75.000,00; · · 
Aprovado. __ _ - JUROS DE MORA: 1% a.a acirria da libor semestral; 
O projeto vai à Comissão Diretora pari ã:redação ímal. Condições de Pagamento: 
O SR. P_RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, do princípãl: em 10 parcelas semestrais, iguais e c-onsecuti-

redação fmal, oferecida pela Comissã? D~rora:!-que será lida pelo vas, no valor de libras esterlinas 3.825.929,40 cada uma, vencen-
Sr. SecretáriO~ - do-se a primeira 12 meses após a data ~o primeiro ~~se~bolso; 

É lida a seguinte 

PARECER N•t91, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de ResoluçãO- n° 65, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 65, de 1994, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo. no valor equiva
lente a até$ 38.259.294,00 (trinta e _oito milhões, duzentos e cin
qúenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras esterlinhas) 
junt_o ao Barclays Bank, PLC destinados à aquisição de t~inas, 
sensores e sobressalentes para os meios pertencentes à Marinha do 
Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de julho de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente - Luddio Portella, Relator - Júnia 
Marise- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N" 191, DE 1994. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n° 65, de 
1994. 

dOs juxos: SemestraliJ?.ente: vep_c~dos: _____ _ 
das ''legal fees": pagáveis mediante comprovação, após 

emissão do Certificado de Autorização, em reais, exceto aquelas 
incorridas no exte~or que s? possam ser pagas e~ moe_da estran
geira. 

Art. 3° A presente autorizaçãO deverá ser exercida no prazo 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de sua pu-
blicação. . 

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 59 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presi- ORDEM DO DIA 
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-

mulgo a seguinte Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
RESOLUÇÃO N" , DE 1994 tário. 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito· externo, no valor equi
valente a até l!$38.259.294,00 (trinta e oito milhões, 
duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa 
e quatro libras csterlinbas) junto ao Barclays Bank 
PLC destinados à aquisição de turbinas, sensores e 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 580, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea "d", do Regimento Interno, 

requeiro inversãO da Ordem do Dia, a fim de que as matérias cons-
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. tantes dos itens noS 22 e 21 sejam submetidas ao Plenário em pri
meiro e segundo lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 20 de julho de 1994.- Senador Coutinho 
Jorge. 

O SR:PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 22: 

DiScussão, eril turno úriiC:o,_do Projeto de Resolu
ção n° 13, de 1994 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como cõDdUSão ae sCu Parecer no 
19. de 1994),-quc autoriza a RepúbllCa FederatiVa do 
Brasil a celebrar acordo de reescalonamento dos créditos 
brasileiros jt.iiito à República da Guiné-Bissau no valor 
de doze milhões. trezentos e sessenta e quatro mil. oito
centos e_ cinquenta e dois dólares norte-americanos, e 
quarenta e três centavos, originárioS de operações de 
crédito à exportação-realizadas ao ~aro do extinto 
Fundo de Financiamento às Exportações - FINEX. 

A matéria ficou sobre a mesa -dúfaiite três diaS úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 7° da Resolução n° 110. de 
1993 •. - - . . . . 

À proposição nãó foram-Oferecidas eme.ndá:s. 
Passa-se à'discussão d_o Projeto, e~ turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enc_c;:;rro a discussão. 
Em votaÇãO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria -vai à ComiSsão Dir'eTOi'ã para rcdaçãO"f'illal. 

É_ o _seguinte o projeto ã.provadO: 

PROJETO DE RESOLUÇAÜN" l{ DE Í994 

Autoriza a República FederatiVa do Brasil a cele
brar acordo de reescalonamento dos créditos brasileiros 
junto à República da Guini}-Bissau _no_ valor de 
US$12.364.852,43 originários de operações de crédito à 
exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo de Fi
nanciamento às Exportações- FINEX. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada. nos 

termos do artigo 152, incisO V, da Çon~tituição Federal, a contra
tar operação de reescalonamento dos créditos brasi_lein?s junto à 
República da Gtliné-Bissau. _ - - -~------~- _____ _ _ __ 

Art. 2° A o~ração Imanceir-a menCionãd-a-D.õ artigo }0 apre-
senta as seguintes caractçristiCas: - -

a) Valor Nominal: US$12.364.852,43; 
b) Valor Consolidado em 30-9-93: 

US$15.161.605,32; 
c) Reescalonamento de 100% da divida consoli

dada, abrangendo principal vincendo e juros e principal 
vencidos até 30-9-93, inclusive; 

d) Prazo de Maturação: 15 anos;-
e) Prazo de Otrência: 3,5 anos:· 
f) Fom1a de Pagamento do Principal: 24 parcelas 

semestrais, consecutivas e crescentes, Sendo o primeiro 
pagamento em 31-3-97, e o último em 30-9-2008: 

g) Taxa de Juros: Libor para seis meses, acresci-
dada margem de 1,0% a.a.; · · 

h) Forma de Pagamento de Juros: em parcelas se
mestrais! com vencimento Cni 31 de março e 30 de se
tembro-de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 30-
9-94; 

i) Juros de Mora: 1% a.a. sobre a taxa de juros 

contratual; 
j) Opção de Pagamento do Principal e Juros com 

títulos da dívida externa brasileira, através de operações 
de 11swap11

, ao par, com apropri<i.ção integral do desconto 
oferecido no mercado secundário pela República da 
Guiné-Bissau; 

I) Prazo para exercício da Opção de 11swap11
: até 

31-12-95, prorrogável por mútuo acordo caso a repúbli
ca da Guiné Bissau pennaneçà. adimplente com todas as 
obrigações do contrato. 

Art. 3° AilltOiíiação concedida por'eSla .Re~~luÇão deve ser 
exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias -coD.t<i.dos 
da data de sua publicação. · . . · 

Art. 4° Esta Resolução eritra- C:in vigor na data de sua publi-
caç~o. ____ - ·------- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 21 
-.~ ' ! . ' .• ' 

Discussão, em turno único, do Proje_tp_ de Lei da 
Ci\mara n• 82, de 1993 (n° 4.436/89, na Casa de ori
gem), que denomina ''Rota do Sol11 a)1odovia BR-45,?, 
no Rio Grande-d_Q_Sul, tendo 

Parecer favoráveL sob n° 13. de 1994, da Comissão: 
-de Ed~_cação. 

A matélia fiCou sobre a mesa du"rante trêS ·cfias Uieis, a flm 
de receber emendas. nos termos do art. 7° da Resolução n° 11 O, de 
1993:- . . .. 

·A proposiç"ão não forani ofêrecidás emendas. 
_ Passa-se à discussão do projeto, em turno- úniCo. '(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
~-Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
_O projeto vai à-~anção. 

É o seguinte o pioje'tó ãprovado:.. 

PROJETO DE LEIOA CÂMARA W 82, -DE Í993 
~-~ 4A36189~ na Casa de Otjgem) 

,_Dc_n9mina "Rota do_ Sol 11 a Rodovia BR- 453, 
no Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1° Ficâ denominada ''Rota do Sol" a Rodovia BR- ....:. 

453, no Estado do Rio Graode do Sul. 
-Art. 2-6-Est~ lei entra em vigor ~a data de sua tJUblicaçãO. 
Art. 3° RevOgam-se as dispoSIÇões em contrálio. · -
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Item 1 

PROJETODE DECRETO LEGÍSUTIVO N" 44, DE1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos teimas do art. 375: VIII, do 

Regimento Interno) 

_ '?_otaç_ão,_ eril_ turno .únicO. -dO PrOjeto d.e Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993 _(n° 250/93 ;na t;$mara dos 
D~u!-ftd_ç>s), que aprova Q _ato_ que renova a pennissão da 
RADIO INDEPENDENTE LTDA. para explorar servi
ço de radiodifuSão sonora ern freqílência modulada na 
cidade de Lajeado, Estac~s> do Rio Grande dO Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Co_missão de _Educação: - -

1°0 pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan
d0, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Aureo 
Mello, pela re~laridade dqs atos_ e procedimentos con-
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cementes à proposição. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão anterior. 
Passar-se-ia à votação, que exige quorum qualificado, ine

xistente em plenário no momento. Conseqüentemente, a votação 
fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As matérias 
constantes dos itens 2 a 15 da Ordem do Dia da presente sessão, 
que se encontram em fase de votação, ficam igualmente adiadas. 

São os seguintes os itens adiados: 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos temiõs do 
art. 375, VIll, do RegimentO Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, rui Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal LIDA. para explorar servi
ço·de radiodifusão sonOra em onda média na Cidade de 
Capinzal, Estado de Santa Catarina, terido 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

}
0 pronunciamento: Relator. Senador Amir Lan

do, favorável ao projeto; 
2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi

nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 37S.VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto 
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que reD.ova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade L TDA. para explorar 
serviço de radiodifusãO sonora em fr&(üência niodulada 
na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário-, ·em substituição à 
Comissão de Educação! 

1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa
checo, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição. · - -

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA UVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teimes do 
art. 375, VIU,doRegimentolnt=o) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão da 
Rádio Jornal do Brasil LIDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sOnora em freqUência modulada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Edu
cação: · 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únicõ, do 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 L IDA. para explorar senriço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada na Cidade de Osów 
rio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1 o pronunciamento: Relator. Senador Amir Lan
do, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara
nhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
_cementes à proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termoS do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
DeputadOs), <iue aprova o ato qtie renova a col,t.Ce~s~_ 
outorgada' à Rãdio Grande Lago L TDA. para explornr 
senriço de radiodifusão sonora em onda mêdia na Cida
de de Sãnta Helena, -EStado dO Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituiÇão à Comissão de Educação: 

}
0 pronunciamento: Relator: Senador Ney Maraw 

nhão; 
zo pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
Cón.Ceniéntes à proposiçãõ. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nOs teimos do 
art_ 375, VIII, do Regimento Interno) 

---Votação. em.- turno wiiC-0, dO PrOje'to oo"-Decreto
Legislativo n• 55, de 1993 (n° 2ô7/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o aio que renova a concessã:o 
outorgada à Paquetá Empreendimentos LTDA. para ex
plorar serviço de rad~odifusão sónóra: eni onda média na 
Cidacte-de HorianO,-Estado d6 Piauí, tendo 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Educação. -

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento interno) 

V atação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos De
putados ), que aprova o ato _que renova a outorga deferida 
à Rádio Cultura de Timbó L TDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em _onda inédia na cidade de 
Timbó, EstadO de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de 
Educação. 
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9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9. de 1994 (n• 301/93,-na Cfuiíara dos De
putados), que aprova o· ato que renova a concessão ou
torgada à Rádio e TV Tapajós LIDA., para explorar ser
viçO de radiodifusão de sons· e imagens (televisão) na 
Cidade de Santarém, Estado_ do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em subsliiuição à Comissão 
de Educação. - -- - - - -

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOs t'cnnos do -
art. 375, VIIT, do Regimento In_temo) 

Votação, em turnoünit:o, do Projetode_ Decreto 
Legislativo no 10, 5le· t994 Crio 297293. ·na CâÍna.ra dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Pe. Urbano Thies_en para _executm: serviço de 
radiodifUsão sonOra em freqUência- iilOdulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul, t8nd0 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em 
substituição à COiniSsão de Educação. 

)
0 pronunciamento: Relator. Senador João Fran-

ça, favorável ao projeto; - - " 
2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Fi

lho, pela regularidade dos ates e procedimento_s concer-
nentes à proposição. -

11 
PROJETO DE DECRETO LEG1SLÃ11VO N6 i CbET994 

;Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únfc_o, -do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11. de 1994 (n° 265/93. na Câmaia dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a pennissão 
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora cm freqOência modu-lada na 
Cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, cm substituição à Comissão 
de Educação. - -

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
arL 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, etn turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, ria Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga Permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço 
de radiodifusão s_onora em freqüênda modulada na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, IJTOferidos em Plenário, Re
lator. Senador Meira Fillio, em substituição à Comissão 
de Educação:_ 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

_ _y ot~ção, ~m turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
_out.c>rgada à Rádio A,faguaia LTDA, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

_ -= ____ Parecer ~~vorável, proferido em Plenário, Relator: 
S_enador _Cario~ Pati:_ççínio, em substituição à Comissão 
de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGI~LATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

.Y atação, em turno único_, do Projeto de_ Decreto 
Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a conCessão 
outorgada à TV Tocantio.s LIDA. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons-e imagens (televisão} Da Cidade 
de Anãpolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação. · 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24,~DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art.375, VIII, doResimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de -1994 (n° 328193, na Câmara dos 
Deputados), que aproVa o ato que outorga permissão à 
Fundação _de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para 
exe·cutar ·serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada,.com fms exclUsivamente educativos, na cida
de de POúso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em PlenáriO, Relator: 
Senador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os itens 18 e 
20 ficam com a apreciação sobrestãda -nos termos do artigo 375, 
VTII, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens adiados: 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em iegim.e ~a e urgência, nos termos do 
art. 336, 1 ~". do Regimento Interno) 

Votação, em- turnO único, dO Projeto" de u;i da 
Câmara'n• 16, de 1994 (nó~2.24sf91, na Cása de ori
gem), qué regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres_ 
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui

ção, Justiça e Cidadania, favoráv~l ao Projeto com 
Emendas n°s 1 e 2 ....- CCJ, de redação, que apresenta; 

-de Plenário, Relator: Senad()r _Mago? Bacelar, 
em substituição à Comissão de ConstitUiÇão, -Justiça e 
Cidadania, pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de 
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Plenário. 

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, 00 Projeto de Lei do 
Senado n° 27, de 1991 -Complementar, de autoria do 
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do 
art. 192 da Constituição Feâeral, que dispõe sobre a co
brança de juros reais máximos e- clã -outras Providências, 
tendo 

Parecer favorável, p~OferidO em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Coi:nissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
retira da pauta da presente sessão as matérias ç.onst;antes dos itens 
16 e 19, nos fermos do art. 175, letra "e" do Reg~Cnto Interno. 

São os seguintes os itens retiradõs: 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, vm. 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do __ Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de-1993 (0° 275/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARA· 
NAENSE S/ A para explorar serviço de radiodifusão dti 
sons _e imagens (televisãO), na Cidade de Londrina, Esta
do do Paraná._(Qepcndendo_ de parecei- di COmissãO de 
Educação) 

19 
PROJETO DELE! DA CÂNhRA N• 112, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, '1J", 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 112, de 1994 (n° 4.268/94, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Preside11-te ,da República, que ins
titui a Cédula de Produto Rural, c dá outras providên
cias. (Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se ao 
item 17. 

O· SR. RO N AN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma informação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra, para uma informação, a V. Ex~.. · 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para uma informação. 
Sem revisão do orador.)- V. Exa_~aba de di~r que_~t_!!~ da pau
ta os itens 16 e 19? De que tratam esses itens? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O item 16 re
fere-se à Sociedade Rádio Emissora Paranaense, e exige quorum 
qualificado._ O Relator nãO apresentou o parecer. 

O -ite.i:Ji 19 refere-se à "cédula de produto rural e dá outras 
providências.'' 

O SR. RONAN TITO - Perfeito. Eram essas as_ informa
ç-ões que gostaria de ter. 

Muito _obrigado a Y._Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-- Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 23, DE 1994 
(Em regime de urgência, noS tenri.õs do art. 375. Vlli. 

do Regimento Interno.) 

--DíscUsSão, em tUrno tiôico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgade à RÁDIO MONTANHÊS DE BOTELHOS 
L TDA. parã. -explorar serviço de radiodifusão sonora em 
crida média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

A matéria constou da Ordem do bia da sessão ordinária do 
dia 8 do corrente, quando foi deferida solicitaÇão dO 'Senador Juta
hy Magalhães de retirada da proposição da pauta por falha de ins-
trução. - · 

Nos termos do irL 140~ b:-do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Henrique _Almeida para proferir parecer em substi
tuição à Comissão de Edl.lca_ç_ão. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, chega a esta Co
missão, para parecer. o Projeto de Decreto Legis_lativo n° 23, de 
1994 (n° 327, de 1993, na Câmara dos Deputados), que "aprova o 
ato que renova a pennissão outorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
DE BOTELHOS L TDA, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais" 

- - --Por meio da Mensagem Presidencial n° 423, de 1992, o en
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de permissão de exploração de canal de 
rádio cm onda média, nos termos do art. 49, incis-o XII, combinado 
com o ~ 1° do art. 223, da Constituição Federal. , 

,., E a seguinte a composição ~cionária da RADIO MONTA
NHESDEBOTELHOSLTD~ 

- Marcíonil Moreira da Silva 
-Sandra Regina de Carvalho Silva 

TOTAL 

428.000 eotás 
107.000 cotas 

535.000 cotas 

O presente projeto foi" exari:J.biaâo pela Comissão de Gênda 
e Tecnologia, Comunicação e Infonnátic:a da Câmara _dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável __ Q.e seu relator, Deputado 
Henrique Eduardo Alves, e aprovação unânime daquela Comissão. 

- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o Projeto foi éonsiderado jurídico, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 

. 2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciaÇãO, pelo Congresso Nacio
nal. dos atos de outorga e renovação- de concessão, permissão ou 
autorização para execução de serviço -de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos termos do 
art. 223 da ConstituiçãO Federal, obedece, nesta Casa do Legislati
vo, às formalidades e critérios estabelecidos pila Resolução 
SF n° 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma sêrie de in
formações c exigênciás a serem: ctimpridas pela entidade preten
dente, bem cOmo ~lo 'MiniStériO das Comunicaçtles, e que devem 
inst:n.J.k o processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL 23/94evídencia 6 cumprimento das fõfmalidades esta
belecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a RÁDIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LIDA atendeu a todos_os requi-
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sitos técnicos e legais para renovaÇão da permissão, opinamos pela DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
aprovação do ato. na forma do Projeto de Dcoreto Legislativoela- EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 
borado pela Câmara dos Deputados. Problemas com a dívida mqb_iliária da 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrii;ues) - O -parecer Prefeitura Municipal de São Paulo 
conclui favoraVeliiienre ã matéria. 

Passa-se à discussão do projeto; em turno úriico. (Pausa) l - A- semana passada "foi liqUidada pelo Banco-Central uma 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. distribuidora devido a dificuldade em flilari.cíar títulos da dívida 
Encerrada a discussão, a votação ficã.ãdiada nos termos do pública da Prefeitura de São Paulo (LFf:MISP) 

artigo 375, vm, do Regimento Interno. 2- A Gazeta Mercantil de hoje (dia 20-7), em manchete de 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Comunico primeira pâgúia, infOI'Iriã que eXistem varias m·stitil1ÇõeSoom. pto--

aos Srs. Senador_es_ que. em seguida, será convocada sessão ex- blemas de solVêDCiã nO mercado fmanceiro destacando que os títu-
traordinária do Senado. los da PMSP são considerados de_ difícil liquidez entre os interme

diários fmanceiros. 
Concedo a palavra ao nobre_Senador Eduardo Suplicy. 3) Desde agosto do ano passado venho alertando o Rance_ 
O SR. __ EDUARD_O SUPLICY (PT-SP. _Pronuncia 0 se- Cetitrãfdo-Biasil sobre os excessoS C:om_ei:riissões de títulos feitos 

guin_te discurso. Sem revisão-d!J oraç!pr.}--: ~r. Pr!!sidente, Srag. e irregularmente pela PMSP. O Boletim das dividaS eStaduais e mu-
Srs. Senadores, na semana passada foi liqUidada pelo Banco Cen- nicipais do Banco Central de maio/94, informa que a dívida mobi-
tral uma distribuidora devido à dificuldade em fmanciar títulos da liária da prefeitura paulistana foi a que mais cresceu no periodo ju-
dívidapúblicadaPrefeituradeSãoPaulo. lho/93 a maio/94, atingindo um crescimento real de 61% ou 

A Gazeta Mercantil de hoje, 20 de julho, em manchete de US$541 milhões no período. Enquanto que a média de incremento 
primeira página, informa que existem várias in_stituições com p-ró- para os estados. e os municípios do Rio de Janeiro foi apenas 24% 
blemas de solvência no mercado fm!;I..Uceiro, destacando que os ti- 4) Este_ enorme incremento da dívida m.obiliária foi obtido 
tulos da Prefeitura Municipal de São Paulo são coD.siderados dc_di- irregularmente uti!izando-se do artigo 33 das disposições transitó-
fícilliquidez_entre os intermediários flnanceíros. - rias, que autoriza nOVas emissões ã.penas para pagamentos de Pre-

Desde agosto -do apo passado, venho alertando o Banco catórios. Ocorre que entre janeiro/93 e abril/94 a diferença entre 
Central do Brasil sobre os excessos com emissões de títulos feitoS emissões de títulos e pagamento de precatórios foi de US$407, 7 
irregularmente pela Prefeitura de São Paulo. milhões, representando receita adicional irregular para a PMSP. 

O boletim das dívidas estaduais e_ municipais do Banco 5) Todos estes problemas foram relatados através do ofício 
Central, de maio de 1994, informa que a divida mobiliária da pre- em 16-5-94 ao presidente do Banco Central, Pedro Malan. Apesar 
feitura paulistana foi a que mais cresceu no período de_ julho de do artigo 21 da Resolução 11194 estabelecer que compete ao Ban-
1993 a maio de 1994. atingindo um crescimento real ~e_ 61% ou co Central do Brasil, no âmbito dos mercados fmanCefros de capi-
541 milhões de dólares no período. A média de incremento para os tais, a fiscalização da Observânciã dessa resolução que trata do en-
Estados e o_s_Municipios do Rio de Janeiro e de São Paulo foi de dividamento de estados e municípios, o ·presidente daquela insti-
apenas 24%. tuição, atravéS da assessoria parlamentar. respondeu que o assunto 

Esse enorme incremento da _dívida mobiliãria foi obtido ii- não era da responsabilidade do BancO Central. 
regularmente, utilizrulch;.~ do ai. 33- das DisposiÇõeS Transitó- - 6) Agora que O -merEa:do fmanceiro apresenta distúrbios re~ 
rias, -que autoriza novas emiSsões ãpenas para pagamento depreca- !acionados com excesso_de _títulos da PMSP. inclusive aumentando 
tórios. Ocorte que, entre janeiro de 1993 e abril de 1994. a diferen- o risco das _aplicações fmanceiras, conSidero fundamental que o 
ça entre emissões de títulos e pagamentos de precatórios foi de BC cumpra suas atribuições e fiSCalize as emissões da Prefeitura 
407,7 milhões de dólares, representando receita adicional irregular Municipal de São Paulo e demais Estados, no sentido de resgatar o 
para a Prefeitura de São Paulo. excesso de títulos emitidos irregularmente, confqrme determina 0: 

Todos esses problemas foram relatados através de ofício, parágrafo 4° da Resolução n° 11194. 
em 16 de maio de 1994, ao Presidente do Banco Central, Pedro _ OTIC:ion-o 

066194 Malan; apesar de o art._ 21 ® R~SQlução n° 11194 estabelecer que 
compete ao Banco Central, no âmbito dos mercados financeiros de 
capitais, a fiscalização da observância dessa Resolução, que trata 
do endividamento de Estados e Municípiós, o Presidente daquela 
Instituição. através da assessoria Pãrlamentar, respondeu que o as
sunto não era de responsabilidade do Banco Central. 

Agora que o mercado fmanceirà apresenta: dístiírbios rela
cionados com o excesso de títulos da Prefeiíuiã Muriicipal de São 
Paulo, inclusive aumentando o risco das aplicações fuümceiras, 
conSidero fundamental que Banco Central cumpra suas atribuições 
e fiscalize as emissões da PrefeitUra MuniêiPaJde Sãõ-Pã:Ulo e de
mais Estados, no sentido de resgatar-o excesso d~ título:; ~nütidos 
irregularmente, conforme determina o § 4° da Resolução n° 11/94. 

Sr. Presidente, anexo o Ofício 0°-066, de 16 de maio de 
1994, em que relato os fatos relativos ao a.ssunto.ao Ihn° Sr. Pedro 
Malan, Presidente do Banco Central do Brasil, bem como o ofício 
resposta, datado de 1_0 de junho de 1994; encaniiDhado pelo Banco 
Central do Brasil a mim, pelo Secretário para Assuntos Parlamen
tares, Hugo Braga. 

Muito obrigado. 

Brasília. 16 de maio de 1994 
Senhor Presidente, 
Há mais de um ano venho acompanhando atentamente as 

emissões de títulos da dívida pública pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo (LFI'M'SP) para fins de pagamento de precatório judi
ciais, de acordo com o disposto no art- 33 das_ Disposições_Consti
tudOnais TrãnsltóriaS e D.ã R.Csolução n° 36/92, subStituída poste
riormente pela Resolução n° 11/94, ambas do Senado Federal. 

Em 7-4-93, encarili.nhel ofíció 'à Prdildência do SeD.a.clo Fe
deral, contendo elementos que demonstravam que a readequação 
orçamentária da Prefeitura Municipal de SãO Paulo para o exercí
cio de 1993- destinava os recursos obtidos com a _emissão de. 
LFTM/SP para pagamento de precatórios judiciais à outras despe-
sas, diversas daquela autorizada pelo Senado Federal. 

A referida emissão, autorizada pelo Senado Federal através 
da Resolução n° 13/93, foi também objeto de ofício encaminhado 
por mim a esse Banco Central em 12-8-93, na qual indaguei: 11Se a 
Prefeitura- de São Paulo prestou contas dos valores pagos de preca
t6rios judiciais relativos ao quarto oitavo· e -oom:pfemento ao pri.: 
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meiro, segundo e "terceiro oitavos". Esta indagação foi respondida 
no ofício SECRE/SUPAR-93/02440; de-11-10-93. através da se
guinte alrrinãiiva: "Ao Banco CentraL por outro lado, não compete 
exigir informações desse teor. Por isso, não houve tal prestação de 
contas". 

Em 3-2-94 a Assess-oria Legislativa do Senado Federal en
caminhou parec-er a este Senador; respondendo_ às colocações en
caminhadas ao presidente do Senado Federal, conforme descrito 
anteriormente. Na conclusão do parecer, em s_eu item b, a assesso
ra Margarida Maria C.L. Matos afirma: 

''Ficã clarO peJa documentãÇão apresentada e os 
comentários feitos, que a Piefeit'úra dO Município de São 
Paulo considerou que até o pagamento dos precatórios 
poderia utilizar os recursos oriundos da emissão de titu
ios para outros tipos de despesas. Partiu do princípio de 
que a obrigatoriedade de relação entre o pag~ento da~ 
quelas obrigações e o valor dos títulos emitidos_ seria 
comprovada sempre ex-post. 

Nesta forma de interpretação, a Cohrissão de Fi
nanças e Orçamento da Câmara Municipal a quem ca"be 
aprovar os projetes de lei submetidos pela Prefeitura 
concordou com a readequação do orçamento e a utiliza~ 
ção dos recursos do excesso de arrecadação, julgando-os
legais." 

Fica evidente no trecho transcrito acilna-que os recursos da 
em.issão __ de títulos foram alocados para despesas que não são os 
prccatórios judiciais, com ~ aproVação da Comis~ão ,de F"manças 
da Câmara Municipal de São Paulo, baeados na interpretação de 
que a comprovação da forma de utilização _dos _reçursos captados 
através da emissão dos títulos _se faria posteriormente. 

Esta iiitefpretação DãO tem resguardo nem no parágr~o úni
co do artigo 33 das DispoSições Constítucionaís· -TransitóriaS e 
nem na Resolução n° 11/94,- prOmulgada em 31_ de janeiro de 
1994, após a elaboração do referido parecer. ~sta Resolução, ell) 
seu artigo 15,_§_ 2° e § 4õ; afirma textualmente que: 

"§ 2° Incluem~Se nas- disposiçõeS deste artigo os 
títulos a serem emitidos para atender à liquidação dos 
precatóriOs judiciaíSf>endentes de: pagamento,_ objeto do 
art 33 e seu parágradO tíniCO -do AtO_ daS Disposições 
Constitucionais TransitóriáS.'' 

"§ 4° A utilização de recursos obtidos por meio de 
colocação de títulos de_ que trata o § 2° deste artigo, em 
outra fmalidade que não a de liquidação de precatórios 
judiciais pendentes de pagamento, implicará na obriga
toriedade de a entidade emissora promover o imediato 
resgaste de tais _títulos sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 11 

Os parágrafos acima demonstram claramente que a utiliza
ção dos recursos-da emissão de; tí_tu1os para paga:mento de precató~ 
riOs judiciais peridentCs em despesas diversas. da autorizada impli
ca no imediato resgate dos mesmos sem prejuízo de outras sanções. 

Neste caso é preciso -~_aftrm_~- q~e_q_p~ágrá.fo único do art_., 
33 das DisposiÇões Constiiucionai~ Transitórias já era bas~pW 
claro e objetivo na condicionalÍdade entre a emissão de titulos e o 
pagamento de precatórios. 

''Art. 33._ ············-·····-············~·······~--.;. .... ' •. -
Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras 

- - para-O- cumprimento-do-dis-pos-to--ne-ste-at·•tigo emitir, em. 
cada ano no exato momento de dispêndio, títulos _da dí
vida pública não compatíveis para efeito do limite global 
de endividamento. 11 

Após a promulgação da Resolução n° 11/94, a Prefeitura 
M_r.micipal de São Paulo, atravês da Resolução ll0 27/94, obteve 
uma nova autorização para emissão de títulos, desta vez para paga
mento do quinto oitavo dos __ precatórios judiciais e respectivos 
complementos. 

No caso desta resolução, os documentos encaminhados ao 
Banco Central pela Prefeitura Municipal de São Paulo continham 
apenas os comprovantes de pagamento do quarto oitavo dos preca
tórios judiciais, silencia.o.d9 _quanto aos complementos do l 0 , 2° _e 
3° e 4° oitavos que fOram objetos &.mesma resolução_ no 13/93~ 
questionada por este Senador quanto a utilização dos recursos, de 
acordo com ofício mencionado anteriormente. Sobre este assunto, 
o parecer conclusivo do Banco_ CentraJ_qu~ ~COJ;llpanhou a Resolu~ 
ção n° 27/94 riãO teceu neiiliuiD.ã consíderação._ _ _ . _ _ 

Diante da evidência de irregularidadeS na util~ção dos_re~ 
cursos para pagamento de preCatórios, este Senado~_ solicitou à 
Prefeitura Municipal de São Paulo que enviasse um demonstrativo 
da emissão-de títulos e respectivas despesas comprecatórios jup.j~ 
ciais. Por este demonstrativo fica evidente que a Prefeitura Muni~ 
cipal de São Paulo entre janeiro de 93 e abril de 94 apurou um sal
do de US$407,7 milhões entre emissão de títulos e despesas com 
precatórios judiciais. Esta inforinação cõllirrma e quantifica a Uiili
zação da emissão de títulos para outras despesas diversas do paga
mento de precatórios. Ademais, quando da nova autorização atra
vés da Resolução n° 27/94 a Prefeitu-ra- Munícípãl de Sã-o Piulo ti~ 
nha pelo menos um saldo aproximado de US$351 milhões entre 
-emissões e pagamentos - valor acumulado_ até o quarto oitavo e 
respectivos compleir.o.entos. 

Os fatos relatados anteriormente indicam o descumprimento 
do art. 33 _das Disposições ConstitucionaiS Transitórias, bem como 
dos parágrafos 'P e 4° da Resolução n° 11/94. Por outro lado, o ar-~ 
tigo 21 da Resolução n° 11194 dispõe que 

1'Compete ao Banco Central do B"raSil exercer, no 
âmbito dos mercados financeirOs e de capitais, a fiscaliw 
zação da observânci_a desta Resolução. 11 

Portanto, requeiro a esse Banco Central que faça uma análi~ 
se atenta dos fatos relacionados a esta matêria, no sentido de con':' 
trolar esta fonte irregular de endividamento público, infol:ri:J.ando 
quanto ao cumprimento dos dispositivos legais. 

Segue, em anexo, os seguintes doc_um~_n_t_os citados: 
I) Oficio encaminhado ao Presidente_ do Senado Federal 

que trata de irregularidades na utilização dos recursos advindO§ da 
Resolução. n° 13/93. 

2) Parecer _da Assessoria do Senado Federal sobre as ques~ 
tões levantadas por este Senador quanto ao cumprimento da Reso~ 
Iução. n• 13/93 pela PMSP 

3) Ofício SECRE/SUPAR-93-02440 do Banco Central do 
Brasil. 

4) Demonstrativo das emissões de títulos e pagamentos de 
precatórios judiciais fornecido pela Se_cretária de FIDãnças da 
PMSP (Obs. Os quadros enviados não estão assinados e foram en
tregues .em meu gabinete pelos funcionários daquela Secretaria, 
VagÓer :S~ltista e Pedro N~iva_) 

Por _oportuno, reitero protestos de C9llsideração e apreço. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

Brasília (DF). 10 de junho de 1994 
- Exmo Sr. Senador, 

Reportamo-nos ao Ofício n° 066/94, de -16~5-94, por meio 
ào qual V. Exa s-oliCita ·a este órgão seja realizada análíSe quanto à 
utilização dos recursos ·obtidos pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo para pagamento de precatórios judiciais, por intermédio da 
emissão de títulos públicos, autorizada pela Resolução n° 13/93, 
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do Senado Federal, uma vez que parte desses recursos foí incluida 
em excesso-de arrecadação. o que permitiu Cobrir despesas do Pto~ 
jeto de Lei n° 01~0147/93-4, de autoria do Sr. Prefeito daquele 
Município, indicando, segundo V. Exa,_descumprimento do art. 33 
das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias~ bem como dos pará· 
grafos 2° e 4° do art. 11 da Resofução n° 11/94. 

2. De ordem do Sr. Presidente deste Banco Central, infor~ 
mamos que, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo se
tor técnico pertinente, as Cmissões de títulos desfuiadas ao paga
mento de precatórios judiciais se consubstanciam no citado art. 33 
do Ato das Dis-posições "Constitucionais Transitórias, o qual deter
mina qUe as entidades devedoras poderão emitir, em cada ano, tí
tulos de dívida pública no ex.ato montante do dispêndio relativo a 
cada exercício. De forma a cumprir esse dispositivo constitucional, 
cabe ao Senado, por competência privativa determinada no art. 52 
da Constituição Federal, conceder autorização para emissão dos tí
tulos, por meio de Resoluções. Conforme dispunha a Resolução n° 
36, de 30~6-92, vigente à época da emissão em qUestãO, essa auto
rização deveria ·ser precedida de análise, por esta Instituição. do 
enquadramento do pleito nos limites estabelecidos para contrata
ção de operações de crédito, notadamente no que se refere ao volu
me das despesas de capital (art. 'X' da Resolução.n° 36/92), 

3. Em razão da existência desses normativos, a Prefeitura 
do Município- de São Paulo solicitou ? Cste Banco Central. por 
meio do Oficio -no 355/92-SF. de 2-9-92, a· e:i:riiSsão de títulos para 
homar os pagamentos relativos ao 4° oitavO âe precatórios judi
ciais. bem como aos complementos do 1°, 2°, 3° e 4° oitavos. Na 
análise do pleito, foi alertado, em Parecer encaminhado ao Senado 
Federal, em 7-10-92, que 11 

••• a enússão de títulos públicos implica~ 
rá, entretanto, um acréscimo substancial, da ordem de 40%. na res· 
ponsabilidade de sua dívida mobiliária11

, 
11 

••• que nos permite ante
ver dificuldades à administração munidpal. na medida em que te_· 
nha que disputar. via concorrência eiD. niercado, recursos adicio
nais, dada sua reduzida participaÇão no segmento de fmanciamen
tos overnight. No entanto, por se tratar de títulos cuja emissãO 
possui amparo constitucional, foi considerado_ que as condições 
conjunturais adversas não poderiam constiruit fator impeditivo 
para a operação. Assim, foi autorizâda a colocação dos títulos. por 
meio da Reso!uçãon• 13. de 17-2-93. 

4. V ale registrar que, no intuito de postergar o impacto da 
emissão desses últimos títulos no mercado. em função das dificul- . 
dades de colocação pelos motivos supramenciOi:tados, este Banco 
Central, em sintoniã com aS administrações das unidades emisso-
ras. tem limitado a colocação deSses- papéis no mori.iante efetiVã:
mente necessário ao cumprimento dos desembolsos efetivoS, não 
desconhecido, todavia, que esta prática é paliativa. pois ao fmal do 
prazo constitucional. a Prefeitura poderá requerer a emissão de 
todo o saldo necessário ao pagamento d_os precatórios judiciais, 
existentes quando da promulgação da Carta Magna. 

5. O procedimento acima, ainda que saudável e recomendá
vel para o cumprimento dos objetivos preconiZados pela Lei D0 

4.595/64, -não alcança aspectos relacionados com a atividade de 
fiscalização das administrações dos Estados- e Municípios, que 
constitucionalmente é de competência dos respectivos poderes Le
gislativo e Tribunais de Contas. 

6. Portanto, quanto ao questionamento sobre o cumprimen
to das disposições contidas no art. 21 da Resolução n° 11/~4. in
formamos que o ali contido ratifica a área de atuação deste Orgão, 
no que se refere a fiscalização, ao estipulado nos arts. ~ e 10 do 
Capítulo m da Lei D0 4.595/64, ou seja, permanece restrita aos 
mercados cambial, fmanceiro e de capital. 

7. Cabe ressaltar que, a respeito do assunto, assim se pro
nunciou a Assessoria do Senado Federal: 

.. a) ...... ~«•n••·~·~<-.u•••········u•-·•0•«••·····-c·······~····; 
b 1 fica claro pela documentação apresentada, e _os 

comentários feitos, que a Prefeitura_do Município de São 
Paulo considerou_ que até o pagamento dos precatórios, 
poderia utilizar os recursos oriundos da emissão dos títu
los para outros tipos de despesas. Partiu do princípio de 
que a obrigatoriedade de _relação entre o pagamento da
quelas obrigações e _o valor dos títulos emitidos seria 
comprovada sempre ex post; 

. c) ......................................... - ............................ ; 
d) ........................................... ~ ......................... ;. 
e) a constestação da legalidade das ações _da Pre

feitura Municipal de são Paulo encontra foro indiscuti
velmente competente e adequado, no Tribunal de Co~tas 
do Munic:ípio. 11 

8. Dessa forma, o postciOrulrnento deste Banco Central 
acerca da matéria é barmônico coTIJ. o do Senado Fe_deral, que en
tende que a fiscalização dos atos da Adminlstni.ção do Município 
compete ao_Tribunal de Contas e ao Legislativo Municipal e, por
tanto, àquelas entidades poderão ser apresentadas quaisquer con
testações de legalidade dos atos da Prefeitura: Municipal _de São 
Paulo, _ _ 

Com votos -de apreço e corisideração, colocamo-nos ao dis
por de V. Ex" para quaisquer- csdaredlnénfOS complemeri.taies-que
se fizerem necessários. 

Atenciosamente.- Hugo ·w~ Braga, Secretário para Assun-
tosParlamentru::e~. _ _ __ - ___ -__ --_ _ - . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Co'ncedo a 
palavra ao Sr. Senador Louremberg Nunes Rocha 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PPR-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, S~ eSrs Sena
dores. recorro ma.i.s uma_ vez a es't"l Tribuna com _o .intuito de fazer 
chegar à Naç~o lxasileira, a grande_expectat}y_~_ de;> p~vo do nleu 
Estado, Mato Grosso, por maior atenção do Governo Federal a 
partir da eleição do próximo Presidente da República. 

Finalmente, depois de tantos anos, o proces_so político ense
ja, concretamente, uma administração Tederal fundada em um pro
grama de Govemo_ que vislumbre_ de f11:~0 a construÇãq de um futu
ro melhor. PelO menos essa tenl sido a tônica dos discursos do 
principais pOstulantes ao Palácio do Planalto, entre os quais desta
co a figura do ilustre Senado.r Fernando Henrique _Cardoso - qtJÇ 
visitou Mato Gi95so a poU:cOs clias, sendq recepcionado tanto na 
região Norte,_em Sinop, quarit.O rià região_ ~te. em q~~e~. 

QiiCIO-iuitCc-ipar que roi:õri:iaici -cm breve a esta Trib\llla para 
formular, de maneira maiS completa, um pronunciamento a respei
to das potencialidades de Mato Grosso, não ~penas _como o Esta
do-Solução já anunciado !10 passado pelo grande Governador Gar
cia Neto, que na década de 70 conduziu os destinos do povo mato-
grossense. _ _ _ _ _ _ 

Hoje, Mato Õrosso é mais que um Estado-Solução: consti
tui-se no gran~ -.instrumento estratégico para a economia brasilei
ra; um grande instrumento de negoci~çã9 .40_ J:l_~_asil ~om o mundo, 
dada à espetacular capacidade de produzir alimentos a custos bai
·XÍssi.DiOS~ Mato Grosso, se levado a sério enquanto Estado-Estraté
giCO~ pode representar a io.édio prazo o dOmínio brasileirO no mer
cado mundial de produção de alimentos. 

Afmal, senhores parlamentares, Mato Grosso_ reúne condi-
ções geográficas e climátiç-as incoi:iiparáVeis.-o_ de Chapadão 
do Paiecis, coill.-milhões de hectares de terras p a agri-
cultura, assemelha-se a uma grande estufa. É u nde se 
collie, por exemplo, 65 sacas de soja por hectare, sem grande me
canização. No Paraná, a média é de 45 sacas. E não se pode esque-
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cer o avanço na mecanização -da produção na Região Sul do Brasil. 
Não é por acaso que Mato Grosso é o segundo produtor de 

grãos do Brasil, embora utilize menos de dez por cento de sua área 
agricultâvel. Essa realidade deveria abrir os olhos do Brasil para a 
Região Centro-Oeste. qualificando Mat0 Grosso -eomo um Estado 
onde os investimentos federais deveriam ser feitos como obrigação 
estratégíca. 

Mas por enquanto, quero voltar-me basicamente para a re
gião oeste do Mato Grosso, ct~.jo_p~cipal pólo econômico _é a ci-
dade de Cáceres. -

Senhor Presidente, em Cáceres discute-se projetes de alcan
ce continental, como a Zona de ProcessamentO de Expomç-ão, a 
ZPE, Distrito POrtuário, Hfdroviá Paraguai-Paraná, Aeródromo 
Internacional, saída da pnxlução de grãos e bens de exportação da 
Região Centro-Oeste e até de todo o País para o Pacífico etc. 

O conjuntO dessas reivindicações foi entregue; recentemen
te, ao ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso. pelo PSDB lo
cal, em reunião da qual participaram ~odos os empresários da re
giãO e muitas lideranças políticas de outros partidos. 

A consolidação desses projetes, notadamente a viabilização 
do transporte iritermodal e a decisão _política <fe buscru: a saída para 
o. Oée"ano PacífiCo ptila regiãO. de C~ceres, nâó ill~eressa àpenaS a 
Mato Grosso, mas a todo o Brasil, pois no fundo o verdadeirp ob
jetivo é a Conquista ·dos mercados asiáticos cÕiD. a oferta de ali
mentos a preços mais baratos, ampliando decisiv!Ullente a Clientela 
comercial do Brasil. 

Também estaríamos influindo na collsoli(4ção da integra
ção latino-americana, através de um bloco comerçia.Ljá esboçado 
na criação do Mercosul. 

Mato Grosso pode oferecer ess~ grande alt~mativé_l ~conô.
mica para O Bra"SiL BãSiã a:j)en~ cjUe poucos invés~imentO~ em in
fra-estrutura SejãrD. efetivament~ "fellciS Pelo GoveinO Federal. 

Porém, Mato Grosso não pode ser viSto apenas como mais 
um Estado que luta por recursos federais. Mato Grosso é estraiégÍ
co porque pode responder mais rapidamente que_ qualquer outra 
unidade da Federação aos investimeiitos qUe receber. 

A hidrovia Paraguai..:..Paraná representa a eXportação de pro
dutos para países do Cone Sul a preços inquestiori;~velmente cpm
petitivOs, pOis sOlUciOna o problema do frete qUe sempre inviabili-
zou os nossos produtos, inclusive no ,mercado int!!rno. _____ _ 

Funciona ao mesmo temPo como uma via: de mão dupla no 
comércio Com palses como a Argentina, BolíVia, ·yruguai e. Pw~
guai. que seriam atendidos péla hfdfovia. 

Senhor Presidente, Senhores Parlamentares, neste momen
to. em OJiabá. na Universidade Federal de Mato Grosso, com a 
presença de representantes de vários países do eoô.e SUl, como do 
Governador Luiz Ordenes Toro, da Província de Arica, Chile, está 
sendo realizado .o "Ciclo dei Pacífico, Jntematiorial, Meeting, No
vos Mercados e a Integração Latino Americana",_alérn do Primeiro 
Salão de NegóciOS e TurismO. -

São eventos que demonstram a preocupação das autorida.:: 
des mato-grossenses, dos empresários do meu Jjstado, com_ ques
tões fundamentais para o desenvolvimento da região Centro-Oes
te, enquanto pólo econômico. Portanto, mais Utlla. demons~~~ _ 
do quanto Mato Grosso pode ser estratégico para o fi.ifurO dõ Brasil. 

É imprescindível que Mato Grosso faça p'.llte dos progra
mas de Governo de todos os candidatos, como base estratégica. 

Também como ponta de lança de um grande programa na
cional que enfrenta, a curto prazo, os problemas em regiões como 
o Nordeste brasileiro. oferecendo comida e contendo a tensão so
cial provocada pela seca e conseqüente desemprego. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr.~ Presidente. Sra& e Srs. Senadores toda a 
primeira metade desse ano,.que já é praticamente a última do Go
verno Itamar, foi marcada p:rr uma obra e um debate. A obra foi o 
enchimento do lago de Xingó, que prenuncia o iminente funciona
mento da maior hidroelétrica atualmente em construção no Brasil, 
mas de outro lado dispara um alarme inquietante. Xingó é a Ultima 
grande usína do São Francisco e representa praticamente a exaus
tão completa do potencial hidráulico do São FranciSco- a partir de 
então, o Nordeste terá que buscar outras alternativas energéticas. 

É nesse ponto que se tocam as duas vertentes que marcaram 
a questão energética nos primeiroS meses desse ãnõ. O Nordeste, 
depois de Xingó, já não conta com o São Francisc_o como base fi
sica de novas fontes de geração. O Brasil, mesmo com inúmeros 
rios ainda a barrar e explorar. não tem recursos fmanceiros para 
garantir a demanda esperada e previsível de energia. 

O Nordeste precisa de rios, o Brasil precisa de créditos. 
Nordeste e Brasil precisam de novos dispositivos legais que ampa
rem a participação privada no setor, mas nada se fez, o debate se
quer se instalou. Tudo o que se falou a respeito restriilgiu-se à dis
cussão ocompreensivelmente emocionalizada sobre privatizações 
no setor elétrico. 

É claro que a discussão das privatizações é.importãnte, até é 
- inadiável, mas admitir que a privatização seria a solução acabada 

para as dificuldades do setor seria aceitar o absurdo de que todos 
os seus problemas são de origem estritamente gerençial. Sete pre
ciosos meses desse ano já se passaram, -"estamos em pleno processo 
eleitoral, o governo vive a antevéspera de seu ocaso, mas o debate 
da questão energética não avança. É como se novos Xingós pudes
sem ser construídas no São Francisco, novas usinas pudessem ser 
Plantadas Brasil afora. É como. se não vivêssemos qualquer difi~ 
culdade iminente de suprimento de energia. 

A exaustão, por completa exploração, do potencial hidroelé
trico do São Francisco, a exaustão absoluta de todas as .fontes de 
fmancíamento para novas usinas. a incapacidade do pa-is de prover 
o crçscimento previsto da demanda nos remetem necessariamente 
a uma questão vital: assim como as fontes de fmanciamento, exau
riu-se na verdade foi todo o modelo seguido pelo Brasil nos últi· 
mos 20 anos. Exauriu·se pela incontornável incapacidade-dei aten· 
der ao crescimento da d.emanda; exauriu-se por suas características 
que induzem à concentração da produção e do c.onsumo, por eX
cluir as alternativas energéticas. Exauriu-se~ ainda, por não favore
cer um poder concedente forte e independente. mas sobretudo por 
claras limitações e amarras institucionais quase insufx:rláveis. A 
questão gerencial é apenas parte de um todo a reformar, de um 
modelo a rever. 

O que se deve discutir, nesse momento. por conseguinte, é 
antes a montagem de nova matriz energética. e o suporte de um 
modelo energético fundado numa nova concepção de pais, num 
Estado redesenhado em suas funções básicas e em novas relações 
de produção. 

- Por mais que tenhamos tentado, há muito se arquivou o de
bate sobre a nova matriz energética. QuestõeS-relevã.iites coino a
potencialização de nossa vocação energética de país tropical, com 
o aproveitamento energético de nossa biomassa, perderam.se nos 
equívocos de um modelo centralizado e centralizador, infelizmente 
concebido para um país e uma conjuntura interna e internaciollal 
que não existem mais. A energia continua mero insumo econôrni
co, sem ter sido convenientemente valorizada em sua dimensão es.:. 
tratégica como precioso elemento de poder, nem muito menos en· 
focada por sua inegável dimensão social. 

O Brasil elétrico prefere desconhecer a dura realidade de 
exaustão de fontes de geração "Oi.t carência de fontes de fmancia~ 
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mente. O Brasil elétrico prefere viver- de mitos. Desde o mito da 
energia abundante_ até o mito da tarifã barata, um e outro tão falSos 
que comprometem toda_ a política energétiCa. - ' -

Que abundâncla-poae haver~ -se é sabido que o Brasil só não 
amargou o colapso de energia elétrica por cOrit<i-da recessão? De 
que abundância falamos, se o Bi'aSil ainda vive o angustiante pesa
delo da condenação ao crescimento foi'çosariieilte IinútadO"j)Or fal
ta de energia? Onde se sustenta o mito da energia barata, se _faz 
pouc-o tempo aqui mesmo no COngresso tiVemos de aprovar a fa
bulosa transferênCia-de 22 bilhões de dólares do Tesouro Nacional 
para o setor elétriCO.- para -coonr· débitos da União gerados por 
equívocos e desvios da legislação anterior? -

A energia, que é barata nas tarifiii-SObretudo para alguns 
segmentos de consumidores subsidiados, é pesadamente cara em 
seu custo social. Mas a transfCrênciã dos reCUrSOs não foí st::guiâa 
das providências que o próprio Governo prometera: 

A lei do saneamento fmanceiro do setor deveria ter desdo
bramentos em providências que o-Governo prometeu para os cinco 
meses subseqüentes. Seria uma proposta de mudança institilcioD.ai 
do setor elétrico, através de projeto de lei espedficõ-que garaiitisSC
a estabilidade mínima indispensável para alavancar recursos para 
um setor estagnado. 

Nada se fez. A reformulação do setor elétrico sequer foi dis
cutida, as inadimplêncfas n1fo -acabaram, a gestão das _empresas 
não mudou, as concessionárias agem como se rião tivesse sido ex-
tinta a remuneração garantida pela legislação anteriOr: - -- - -

Não há como esconder, exauriu-se o modelo do setor eléiri
co. Nessa perspectiva ê que o debate sobre a privatização, como 
panacéia de todos os males do setor, é pelo mCnóS eqUiVocado, por 
sua parcialidade, embora necessário por sua gravidade. Assim 
como a questão gcrencial não explica todos os problemas do setor, 
a mudança de controle acionário, por si, õãb rCpiesentarã a solução 
defmitiva das dificuldades vividas. 

Quem pode desconhecer os graves problemas inStituCionais 
que praticamente inviabilizam o setor e o deixam vulnerável aos 
humores dos governos e à instabilidade de suas políticas económicas? 

Sabe-se boje de todos os problemas decorrentes da interfe:. 
rência indevida dos governos federal e estaduais no setor elétrico e 
tudo o que isso -representa de ineficiência gCrencial e aumento de 
custos operacioiiáis. --

Quem desconhece a prática de pennWT o- início-de grandes 
obras para depois interrompê-las, onerando seus orçamentos com 
juros proibitivas e absurdos custos de manutenção de canteiros pa-
ralisados? · ·· · · 

Qucri1 dc:rccnhecc a utilização do _setC?r _para ca:ptar recursos 
no mercado externo, quem desconhece a compra-de equipamentos 
de fabricantes internacionais, de forma desvinculada dos cronogra
mas de obras, apenas para atender às neces_sidades de política eco
nômica? 

Quem desconhece que a entrada de novos capitais e'agentcs 
·tem sido historicamente impedida pela inexistência de regras está
veis e pela prática de utilização das tarifas como instrumento de 
política econõmiéa? -~- - -- ---

É urgente e inadiável que se criem, no setor elétrico, condi
ções institucionais parei ãj:;arceriiú!OI11"a-lníc1ãUVa pnVaela.AS-iill
ciativas poSitiVa.~ de formação de consórcios de autoprodutores e 
de abertura das linhas de transmissão são ainda fatos isolados, so
luções específicas para problemas específicos e devem ser comple
mentadas e ampliadas. Tais iniciatívaS isOladas precisam, sobretu
do, ganhar a garantia da estabilidade, que só será po_ssível corii 
uma legislaçãO alnpla e democraticamente discutida com a socie-
dade, transparentemente votada no fórum adequado que é o Con
gresso Nacional. 

A sociedade, através do Congresso, deverá defuiir-0 debate 
e balizar soluções, amortecendo. equilibrando e compensando 
piessões e contrapressõcs de lobbies e de corporações. A socieda
de e o Congresso_ é que deverão situar a cxata dimensãO C iinfmr
tância da questão da privatiZação, por exemplo, suficienteriiente 
grave para não ser analisada e decídida pela pressão da paixão c d~ 
emoção. 

É importante atrair novos capitais, ningoé:m ·discute-, mas é 
importante sobretudo canalizá-lOs para viabilizar-a ex{:iãnsao e- rile
lhoría do sistema. É preciso garantir a liberd_ade_ ge-rencial da& Cori~ 
cessionárias de energia, a liberdade de realizã-Ção de novos negó~ 
cios, prestaçãO dC-SCrVi.çós~ CSlabeleciinento de paTCeria:s e asSocia
ções. Mas é preÇisô, indispensãvêl, tambéni, criar .meGanist:n~s q~e 
permitam distiriguir as boas e as más companhias· de eletricidade, 
os bOns e os mãus gestores, boje _Súbmetidos todos a um sistema 
que dilui responsabilidades e méritos. mascarando ineficiências e 
atéclientelismoccorrupçãá ... -:-·· - --·----·--_· --

É preciso não perder- de' Vista uma "das flli1Çô€:S da eriergÍa: 
de promotora do- desenvolvimento c melhoria _da qualidade de 
-vtda, que são o~fígações do Est~do, mas não se p~e desconhecer 
que ela é tambéín insumo econômico essencial. a ser 1ivremi::rite 
n~gocíado, respe'itados os crif~rloS 'de p~aneja~e~t?. e q~ração do 
sistema. Não se pode desconhecer a dimensão estratégica da ener
gia como elemento de poder, mas é urgente levar éth cohta que a 
energia no Brasil, por seus custos e tarifaS~ já es·tá .àlfiCultando e 
quas·e- inviabilizando a cónipétição internacion-al pàrã. ·aliuits. Seto-
rcseletrointeD.siVoS: ,~ .. ·· .... · · '· .. -- ·- · 

Na revíSão COnstituciOnal, tendo assumido posiçãO ..:,oritrárlâ 
à fi-agmentação d,as empresas, a perda do enorme patrimôniõ têéri:l..'" 
coque possuem' e a licitação coritpúlsória das usinas antig-as e de
preciadas para a(ellder a interesSes-esj>ecíficos: N~ó ãpenas-jxm:jue 
não resumo as dificuldades dO ·setOi-. à questão gi::Í"enciai, mas tam
bém porque não -vislumbro condlçOOs objetivas e prãtic.as de o se
toi-piivado dispor do capital n'écesSário para ass~inir a privatiiá"
ção das empresas' de energia;·s6 a·s empresas do Giilpó Eletrobrás 
representam o maior patrimõ'nícrlícíuido do hemisfério sul, da oi
deffi-de 42 bilh&S--áe dólares. se-capt"útl houver, qlie-Cle Seja com
plementar ao investimento público, pois afmal, em nome do Bra
sil. em nome dO- fUturo, o que se- deve discutir é menos o controle 
aciOnário de sistema e mais, mulf(Yrirais, aS-cõD.diçõés ·de pai'Ceriã 
e colaboração qhe"lhe pennitãnlrésjj6Iider às necessidades do país. 

É precisO en~ontrar alteffia:iiVaS, descobrif fon:i:ias' de conci· 
liaf a dimensão ~.c;x:ial da en~.!_@~ ·~ convehÍ~J:ldaS Cf.o ~lido, as 
exigências do mercado e os desafiOs impoStOs pela difícil conjun
tura econômi~~.1Ue vivemos._ ~o~ '!ue ~s :~pre~as c?.?"c~s~io~árfas 
do setor elétr1co. pertencentes ao patnmoruo di Umao, nao pode
riam. por exemplo, absorver, em seu capital, moedas sociais que 
hoje representam pesados encargos do Governo? S"C:riauni inesti
mável contribuição aos esforços de estabilização da economia, que 
no·enta:hto, nem ífuplica a perda descaracterizada de_einpresas pú
blicas nem sigri_ifica que essás- -é;mpresas sejam d~sagregadas ou 

__ [racionadas por l,!-ma abertura inconseqUente de capital. 
Quaisquefque sejam-as alternativas propostas; uma conclu

são parece Ülévítâ.Yel e irreversível. O setor elétrico não pode mais 
ádiar a discussãO- em profundidade de um novo modelo, que subs
titua o atual, enfraquecido pela ineficiência geiencial, mas sobretu-
do esgotado pel~s limitações ínStHilcionais:-- -- -- ---

0-fórun:i·-adequado para se balizarem os parâmetros desse 
novo modelo é o Congresso Nacional. Não fosse por sua legitimi
dade política e representatiVídade social, o seria pela disposição 
reíte~idãmeD.te demonstrada para viabilizãr soluções-, -intermediar 
c-onflitos e propOT saídas, que contemplem soluções abrangentes e 
não apenas medidas tópíéíis e casuísticaS, neni providências mera-
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mente emcrgenciais e imediatistas. 
Apesar de todas as dificuldades, apesar da paralisação do 

debate e da semiletargia do Governo no encaminhamento de solu
ções e propostaS globais para o setor, apesar de razões haverem 
para o desânimo, eu acredito,_ firmemente, no início de um novo 
ciclo para o setor clétrico. um ciclo balizado por regras estáveis e 
isonômicas fixadas pelo Congresso, que não poderão ser alteradas 
por portarias e decretos. _ 

Eu creio em um novo ciclo ma:tcado por uma política tarifá
ria realista e conseqUente e por condições estáveiS parâ uma indis
pensável parceria _entre iniciativa privada e estatal. Acredito e creio 
porque e-m momento_ algum tem faltado ao Presidente Itamar Fran
co disposição de encaminhar soluções defmitivas para o seior, sem 
o açodamento que possa significar prejuízos irreversíveis para o 
patrimômo público ou para as necessidades estratégicas do País, 
mas sem a cumplicidade com os corporativismos que entronizam 
privilégios e perpetUam a ineficiêilda~ -

Acredito, nesse novo ciclo. porque, affual, a energia, por 
seu· papel na economia brasileira. chegou_ a representar 40% dos 
inVCStimentos públicos do Pais e lião põdeiá-jarnals ser descorthew 
cida como a âncora maior de qualquer projeto de desé.nvolvimento. 

Acredito nesse novo ciclo, porque creio que o discernimen
to do Presidente da República o levarã a considerar a energia não 
apenas como indispensável insumo económico, mas sobretudo em 
suadimensãÓestratégicaesociaL · __ - __ -_ 

Acredito nesse novo ciclo, porque a adequã.Ção e refOrma 
do sctor elétrico .é uma exigência nacional e prê-condição básica 
para o desenvolvimento, para o futuro e o bem-estar. E o Brasil 
não fXlde comprometer o bem-estar da Nação, C~!JlO _!_lão pode hi
potecar o futuro nem a esperança de seu povo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao Sr. Senador Teotónio YUe1a Fillio. _ -~ - - __ 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.)...., Sr. Presidente, SraS e Srs. Senadore_s, 
falar da pobreza. da seca c da fome do Nordeste brasileiro tomou
se lugar comum. Eu mesmo, desta Tribuna, há a,nos venho tratan
do de problelnas da região. alertando as autoridades, reiVi.ridicando 
recursos e programas, propondo alternativas e conclamando a so
ciedade brasileira a um esforço coletivo para minorar o sofrimento 
da população nordestina, tão miserável quanto desassistida. Devo 
dizer, Sr. Presidente, que insisto e continUarei insistindo em lutar 
por meLhores dias para o Nordeste brasileiro, onde se insere o Es
tado da Bahia, cujo povo tenho a honra de representar nesta Egré
gia Casa. 

É natural que assim proceda. Embora o drama nordestino 
seja um lugar comum no discurso político. nem por isso deixa de 
ser importante, pelo menos para quem verdadeiramente se preocu
pa com aquela população tão sofrida - melhor seria dizei, para 
quem verdadeiramente compadeee a angústia que afli.ge milhões 
de irmãos nossos, flagelados pela seca, pelo atraso cultural e tec-
nológico, pela estagnação econômica. - · 

Dentro do vasto painel que compreende as mazelas do Nor
deste, e que reclama a atenção e o empenho de cada brasileiro, vou 
abordar hoje a situação ocasionada por um tenivel flagelo que pro
voca ·danos enormes, mas que, por avançar silenciosamente, de 
forma sub-reptícia, raramente ganha mauchetes noS _jornais e des
taque na televisão. Trata-se da desertificação. que já tomou impro
dutivas extensas áreas dos estados nordestinos, afetando a vida de 
15 milhões e 700 mil peSsoas. - -

O fenômeno, que v_em preocupando autoridades e estudio
sos do mundo inteiro, foi debatido na Conferência Rio-92 e foi 
tema de um encontro internacional em Paris no último mês de ju
nho, quando se aprovou uma carta de princípios e de compromis-

sos - a Convenção Mt.iridial de Desertificação, da qual o Brãsif é 
signatário. O acordo, a ser ratificado oportunamente _pelo Gov~mo 
brasileiro, é especialmente ímportante, porque, além de estabelecer 
compromissos, com sanções para os signatários no caso de des
cumprimento, propicia o intercâmbio de ãções e de experiências 
na recuperação de áreas degradadas. __ _ 

_ _ Existem hoje, no Nordeste, cerca de 660 mil_quilômetros 
quadrados de áreas em processo de desertificação, o que equivale 
a 52% de toda a região e a 15 vezes o território do_ Es4tdo do Rio 
de Janeiro_. ~ popuiaç!i-9 afetada ·pelo fenômeno de 15 milhões e 
7C:t) niil.Pessoas, representa 42% da população nordestina, de acor~ 
do com dados publicados pelo jornal O Globo no dia 7 de março 
deste ano. A mesma reportagem S?lien_ta,_que os efeitos .da,deserti- _ 
ficação :ultrapassam os aspeCtos __ social_e ecológicO, i.mplicruido 
uma perda anual de 470 milhões de dólares, de acordo com os pro~ 
fessores Waldemar Rodrigues e Deocleciano Guedes Ff;!ueira;_do 
Desert Nócleo de Pesquisa e Controle da Desertificação no Nor
deste_.. A recuperação da área afetada, de acordo_ co:rn_ os pcsquisaw 
dores, exigiria uma inversão de dois e. m.Cio bilhões de dólares ao 
longo de 20 an95, ~seja, Ulll custo ãnual de 1.25. milhões de dólarc::). 

Em ár.ea absoluta. o Estado da Bahia é o mais prejudicado 
com 101.667 quilómetros quadrados de área degradada, o que re
presenta 18% do seu território. Em termos percentuais, os estados 
mais atingidos são, pela ordem, Rio Grande do Norte, com 80,5% 
Pema.mbuco, com 75,2%;. e Paraíba, com 70,3%. O biólogo José 
Antônio Soares, interpretar:ido imagens obtidas por satél~tcs. _ ad
verte para a possibilidade de desaparecerem por completo, até o 
ano 2005, as matas nativas dP. toda região. A cobertura vegetal, 
que em 1984 ocupava 65% da superfície do Nordeste, caiu P<!l'a 
47% em 1989. Mantida essa produção, alerta o biólogo, a região 
terá apenas 178 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa no 
ano 2000. E arremata: "Em 2005, não haverá mais nada". 

O processo descrito pelos pesquisadores, com base em mé
todos científicos, encontra respaldo na observação le!ga dos mora
dores mais antigos da região. O_ cientista pernambucano v asconcew 
los Sobrinho, já falecido, citado pelo suplemento Ecología. do 
Jornal do Brasil, advertia em 1975.~ ~'Para as pessoas que conhe
cem a região, a impressão é a de que o semi-árido sempre foi 
como se .apresenta hoje. No entanto, quem o conhece há 40 anos 
sabe que a vegetação primitiva se rriodificou totalmente, e em mui
tas partes não se pode mais falar em caatinga. A fisionomia domi
nante era, pois, a arbórea. Hoje é o solo nu, descalvadon. As áreas 
mais críticas, hoje, concentram-se nos sertões do São Francisco e 
do Arari.pe, em Pernambuco; na m.icrorregião de Jrauçuba, no Cca
rt em S_eridó, no Rio Grande do Norte; e em Cabaceiras, na Paraf
ba, apontado como o ponto mais seco do Brasil. 

Se esse quadro é desalentador. Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res, mas ainda o é o fato de sabermos que a desertifícação é provo· 
cada pela ação do homem. Aliás, desertificação, na definição inter
nacional adotada pela ONU, é exatamente a perda gradativa de ca
pacidade produtiva das terras secas em conseqüência da açã:o do 
homem. As causas principais da desertificação no Nordeste são as· 
queimadas, a mineração, o uso indiscriniinado de fertilizantes, a 
poluição, o manejo inadequado do SOlo, a pecuária _e~tensiva e ã 
salinização das terras irrigadas sem os devidos cuidados. Essa falta 
de_cuida.dos, segundo o pesquisador Waldemar Rodrigues, tomou 
esté!eis 30% das áreas iiTi.gadas no NOrdeste. Também a .pecuária 
intensiva responde por grande parc~Ja desse processo. Na chega 
do inverno, sOlta-se o gado no pasto. e na área necessária para ali
mentar uma rês_ encontramwse três, quatro ou cinco animais, que 
comem os brOtOs e impedCm que o ciclo reprodutivo seja comple
tado, A agricultura nômade também degrada o solo, e a menos que 
se mudem as práticas de uso do solo, toda a região acabará deserti-



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONl RESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 21 4!09 

ficada. 
Embora signatário da Convenção Mundial de Desertifica

ção, o Brasil tem feito müito pouco-paia coúte! esse· :procesSO Cin 
vastas porções do seu território: O acordo celebrado em Paris exi
ge dos países participantes o compromisso de deter o fenômeno, e 
prevê a elaboração de projetes detalhados, transferência e incorJXl.: 
ração de tecnologias, monitoramento e alternatiVas para-a vida no 
semi-á.rido. No entanto o combate ã. desertificação, no Brasil, vem 
ocorrendo de forma descoordenada, mesmo com a participação 
meritória de algumas entidades, como a Funceme, a "Embrapa, o 
Ibama, a Universidade do Piauí, o Deserte a ONG Fundação Gru~ 
po Esquel. 

Durante a Conferência Nacional de Desertificação, realiza
da em março pao;sado, em Fortaleza, com a presença do Ministro 
Rubens Ricúpeio, então na pasta do Meio AmbiCnte e da Amazô
niã Legal, anunciou-se a criação da Comissão_ Nacional de Com
bate à DesertificaçãO. A minuta: da Portaria foi elaborada, preven
do a participação da Secretarii-de Assuntos Estratégicos, Seplan, 
MinistériOS --da Agricultura, da Ciência e_ Tecnologia, Meio Am
biente, enfl.Dl, de todos os ministérios e órgãos de alguma forma 
relacionados com a questão. Até hoje, porém, a Portaria-fião foi as
sinada, o que impede o esforço coordenado para deter esse proces
so que tanto_prcjutio tein CaUsado ao Nordeste e ao BrasiL 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, como -salientei no iníciO 
deste pronunciamento, falar dos problemas do Nordeste e reclamar 
atenção para eles tomou-se um lugar comum. Também tornou-se 
comum a ação paliativa, que apenas ptõporcíona desencargo de 

consciência. No entanto, como membro da bancada nordestina e 
como brasileiro, nã.ó posso calar-me ante a situação em que -se en
contram milhões de irmãos nossos, que sofrem na carne os efeitos 
nocivos da desertificação. Assim, apelo _ao Presidente Itamar Fran
co e às demais autoridades competentes para que esse fenômeno 
possa ser contido, antes que todo o Nordeste se transforme numa 
área estéril, com reflexos negativos na qualidade de vida dos cida
dãos e na própria economia nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessãO extra6rdináriâ a>J:eaJ.izar-se hoje às 19h30mfu-a 

-seguinte 

ORDEM DO DIA .. 

Item único 
REQUERIMENTO N" 451, DE 1994 

Votação, em turno único", do Requerimento n° 451, de 1994. 
do Senador Lourival Baptista~ ·solicitando, nos termos regimentais. 
a transcrição, nOs. Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do 
Sr. Presidente da República, Itamar Franco, intitulado Estabilidade 
e Confiança, publicado no jornal A Tarde, da Balda, edição de 2 
de junho de 1994. · · · · ·· · · · · 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h26min.) 

Ata da 89a Sessão, em 20 de julho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . . 
Presidência do Sr_ Chagas Rodrigues 

ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

AJbano Franco - Alfredo Campos - AJmir Gabriel - AJuí
zio Bezerra- Antonio Mariz- Carlos Patrocíriio-- <...."'bagas Rodri
gues - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Divaldo Suruagy _
Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco 
Rollemberg - Garibaldi AJves Filho - Gerson Camata- Gilberto 
Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Na
poleão -Humberto Lucena - Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França- João Rocha
Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Josapbat Marinho- José Eduar
do-:- José Fogaça- José Paulo Bisol- Jqs~ Richa- Júlio Campos
Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Lourçn:iberg Nup.es Rocha- -
Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Marco 
Maciel- Mário Covas ~MaUríciO COrrêa·.:.-MaiJr6 Benevides
Meira Filho --Moisés Abrão- Nabor Júnior -Nelson Carneiro
Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Qüiíiaii:.... Pedro Simon-
Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte -
Ronan Tito -Ruy Bacelar- Tcotônio Vilela Filho- Valmir Cam
pelo. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção_de_ Deus, iniciamos nossos trabalhos._ 
Sobre a mesa, requerimento que será_Jidó ~C1o Sr. 1° S~cr~:-

tário. 

__ _É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 581, DE 1994 

Requeiro, ncis termos do artigo 40, § 1°, alínea a, do Regi
mento Interno, autorização para-partiCipar de visita à Estação An
tártica ncom.anQante Ferrã.z". no-operiodo de 25 a 29 do corrente 
mês, atendendo ao convite do Ministério da Marinha. 

· · Sala das Sessões, 20 de julho de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

Ofício-n° fA:13/úMM: 

Bras!lia, 30 de junho de 1994 
SenhÕr Senador, _ 
inCumbiU-me-o Ministro da Marinha de conv-idar Vossa Ex

celência para participar de uma visita à Estação Antártica 11Coman
dante Ferraz". Tal visita deverá aproveitar a oportunidade de via
gCm rotineira para apoio logístico,-a ser realizada no período de 25 
a 29 de julho de 1994, devendo ser efetnada escala na cidade chi
len_ã_ de Punta Arenas. 

- Respeitosainente.- Luiz Fernando PorteJla -Peixoto, Con-
tra-Almirante, Chefe do Gabinete do :Ministro da Marinha. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 40, § 4°, do Regimento Interno, esse requerimento será 
remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
devendo ser submetido -à delibeiã:Ção do -PfeD.ãrio aPós a Ordem do 
Dia, em virtude do que- se~ aCha previsto no-an. 40. § 3°. da lei in-
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tema. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

requerimento que será lid':.pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 582, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termps _do art. 336, a,, do Regi
mento Interno, para a Mensagem n° 246, de 1994 (n° 505/94, na 
origem), através_ da qual é solicitada autorização do Senado para a 
assunção, pela União, daS dívidas contraídas pela Empresa Brasi
leira de Aeronâutica-El\1BRAER, até o montante de US$ 
125.052,50225, junto_ã Agência do Govenio_ Canadense Export 
Developmcnt Corporation-EDC 

Sala das Sessões, 20 de julho de 1994. - Senador Mauro 
Benevides - Senador Marco Maciel- Senador Jonas Pinheiro -
Magno Bacelar- N ey Maranhão. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Nos termos do arL 140, letra a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador João Rocha para proferir parecer em substi
tuição à Comissio _de Assunt~ Ec~micos.,___ __ . . -- -- . 

O SR. JOAO ROCHA (PFL-TO. Para proferir parecer. 
Sem revisão do Orador.) --"Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de 
acordo com o art. 52, inciso V, da CF, compete privativamente ao 
Senado Federal "autorizar operações externas de natureza fman
ceira, de intereSse da União, dos Estados, do Disti.itO Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. Cabe ainda ao SF dispor sobre os li
mites e ·condições-para operações de crédito interno e externo do 
setor público, inclusive das entidades confioladáS pelo poder pú
blico federal (art. 52, inciiO-vn,~ da Cl"). A -matêria estã regula
mentada pela Resolução. D0 96/89, restabeleci_c4L pe1_a R~splução ~o 
17, de 05-6-92, ambas do Senador Federal. 

2. O Sr. Presidente__da RepUblica solicita; a5sii:n; cio Seria-do 
Federal a competente autorizaÇão para que seja, realizada_ a asS1}n
ção, pela União, de dívidas origilia1ID.ente contraídas pela· EM
BRAER junto à Agência do Governo C~adense ~xport Develop
ment Corporation- EDC, até o montante de US$ 125.052.502,25 
(cento e vinte e cinco milhões, cinqüenta e dois tnil, quinhentos e 
dois dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos). Conforme 
Mensagem Presidencial e Exposição de Motivos de Sr. Ministro 
da Fazenda, a operação de crédito visa ao saiiéá.D:j:entõ fmanceiro 
da EMBRAER -_Empresa Brasileira de Aeronáutica S/ A - ''com o 
objetivo de realizar, posteriorriieb.te, sua priVatiZá.Ção, de modo a 
preseiVar a tecnologia de ponta alcançada pela indústria aeronáuti
ca brasileira". 

3. Em 24 de jlmbo de 1994. o Sr. Presidente da República 
editou a Medida Provisória n° 534, através da qual a União fica au
torizada a assumir a divida da EMBRAER junto a EDC - Export 
Development Corporation - acima referida e os débitos decorren
tes de debêntures emitidas em 1 o de julho d-e 1989, no vã.Ior de até 
142,1 milhões de UFIR. O Ci-édito decorrente da assunção das díM 
vidas será utilizado, pela União, para aumento do capital social da 
E:rvffiRAER; através de emissão -de novas açõéS orilináiias. 

4. Embora a Medida Provisória faça parte--de um ccnjunto 
de providências do Poder Executivo, com o objetív-o de promover 
o saneamento fmanc-eiro da empresa estatal e, assim, preparãMla 
para a sua alienação ao setor privado, deve-se ressaltar que o ConM 
gresso Nacional ainda não deliberou sobre o mérito e a constitu
ciOnalidade da matéria. - - -

5. Como se sabe, as Medidas Provisórias são editadas com 
força de lei, conforme art. 62 da ConstituiçãO Federal, e perdem a 
sua eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidas em lei 

no prazo de 30 dias. Portanto, sob o aspecto ccnstitucional, pare
ce-nos que não há óbice à autorização pleiteada a esta Casa. 

6. O art. _ 4° da Resolução. n° 96/89 estabelece os limites e 
condições para as operações de crédito externo de qualquer nature
za da União e de suas autarquias. A instrução processual em tais 
casos está disciplinada no§ 3° do referido art. 4° 

7. De- acordo _com o Parecer da Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional, a Secretaria do TesQUro Nacional (fls. 7) "maniM 
festouMse favoravelmente_ à realização da contratação ... cabendo 
salientar ter aquele órgãos atestado estar a operação incluída den
tro dos limites do endividamento estabelecidos pelo Senado Fede
ral11. 

Aquela Procuradoria-Geral atesta também •. às fls. 7, item 8: 

"8. Assim sendo. podenlOS af~ -que a minuta'" -
de contra.l.o negociada entre as partes envolVidas coniéin 
cláusulas usuais a contratos da espécie, que guardam 
consonância com- a legislação em vigor no País, tendo 
Sido observado, por via de conseqüência, o -disposto no 
art. 5' da citada Resolução n' 96189. do Senado Federal, 
que veda, expressamente, constar disposiçõeS contra
tuais de natureza política, atentatória à soberania nacio-
ria! e -á ordem "pública, contrárias à constitUição e às leis 
brasileiras, bem assim que implique compensação auto
mática de débitos e créditos. •• 

8. A matéria e a instrução do processo, na forma apresenta
da a esta Casa, ensejam, S.M.J. duas intetpretações: 

1 "--uma interpretação estrita da Resolução n° 96/89 e, nes
se caso, a instrução processual não satisfaz as exigências contidas 
nas alíneas b e h, § 3°, art. 4° da referida Resolução, devendo o 
processo Ser c-onip1ementado pelo Poder Executivo, para delibera
ção desta Casa. 

2"-- uma íriterpretação sistêiuica da Resolução n-o 96/89, se~ 
gundo a qual a instrução processual nela contida _ajusta-se perfeita
mente ãs operações de crédito destinados_ ao fmanciamento de pro
gramas e projetes governamentais, a serem realizados, mas não 
necessariamente às características típicas de uma transferência de 
dívida intrà ·setor público. Tanto assim o ê que o conceito de ope
ração de crédito contida no parágrafo único do art. 1° da citada Re
solução não contempla a figura da assunção de débitos. Assim, as 
referidas exigências não se aplicam ipsis litteris à matéria--sob exa
me, porquanto trata-se de uma assunção de dívida de uma empresa 
estatal, pela União, no contexto do Programa de privatização apro
vado pelo Congresso Nacional, de acordo com a Lei n° 8":031!90. 
Ademais, como os encargos da assunçãõ terão efeitos a partír de 
1995, é de se esperar que façam parte das Leis. OrÇanientárias, -
LDO e Plurianual a partir daquele exercício fmanc-eiiO. --

A prevalecer esta interpretação, o processo deve seguir a 
tramitação normal nesta Casa, para a qual apresentamos a seguinte 

MINUTA DE PARECER 
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMI

COS sobre a Mensagem n° 246, de 1994 (Mensagem n° 
505, de 1'-7-94, na origem), do Sr. Presidente da Repú
blica, solicitado autorização do Senado Federal, para que 
seja realizada a assunção, pela União, das dívidas da 
EMBRAER, até o montante de US$ 125.052.502.25, 
junto à Agência do Governo Canadense Export Deve
lopment COiporation- EDC. 

1. O Sr. Presidente da República submete à apreciação desta 
Casa, nos terinos da Mensagemn' 246, de 1994, o pedido de auto
rização para realizar a assunção, pela lJnião, de dívidas da EMM 
BRAER junto à Agência Canadense Export Development Corpo-
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ration- EDC, no valor de atê US$ 125.052.502,25 (cento e vinte e 
cinco milhões, cinqUenta e dois mil, quinhentos e dois dólares nor-
te-americanos e vinte e cinco centavos). - -- ~- · · -- -

2. Segundo a Mensagem Presidencial e a ExposiçãO de Mo~ 
tivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a presente solicitação 
faz parte de uma série de providências, ''a frm de proporcionar os 
meios legais de desestatiza a EIVIBRAER". 

Conforme termos da Medida Provisória n° 534, de 24 de ju
nho de 1994, a assunção dos referidos dívidas, b_em como aquelas 
decorrentes de emissão de debêntures e do saldo remanescente de 
débito externo jUnto- ao· Banco do Brasil S/ A, ensejarão à União 
créditos que serão utilizados para aumento do capital social da em
presa, após os aju~tes que serão feitos através da transferência de 
bens imóvei~ _e dif_eito&-_de propriedade industrial do Projeto CBA-
123 VECfOR, uma aeronave turboélice para 19 passag~iros. 

3. Trata-se, pOrtanto, de uma operação de saneamento fi
nanceiro de uma empresa estatal que deverá ser alienada em leilão, 
ao setor privado. O Congresso Nacional, como se sabe, aprovou 
em abril de 1990~ o Programa Nacional d_e_ Desestatização. Por ou
tro lado, no caso _da EMBRAER, deve-se ressaltar que parte do ca
pital votante da empresa será retido nas mãos do Governo Federal 
e dos trabalhadores da própria empresa. 

Por frm, a privatização da EMBRAER ajusta-se à reordena
ção do papel do Estado na economia, na qual o governo, os empre
sários e os trabalhadores da própria empresa serão part[Clpes dos 
processos decisóriós. -- · - ·- - - - · 

4. Coni base no exposto, opinamos· favoi'ãVelme-nte aO plei
to nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 66, DE1994 

Autoriza a União a realizar assunção de dívidas 
da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica 
SI A --jurito a Agência do Governo Canadense Expor! 
Development Corporation - EDC,' Ílo V3.for -de até US$ 
125.052.5.02,25 (cento e vinte e cinco milhões, cinqüen
ta e dois mil. quinhentos e dois dólares norte-americanos 
e vinte e cinco centavos). 

O SENADO FEDERAL resolve:_ _ 
Art. 1° É a União autorizada a realizar a assunção 

de dívidas da EMBRAER- Empresa Brasileira de Aero
náutica S/ A - junto à Agência do Governo _Canadense 
Export Development CorporatiOn - EDC - no Valor de 
até US$ 125.052.502,25 (cento e. vin~.e cinco milhões, 
cinqüenta e dois mil, quinhentos e__dois dólares norte
americanos). 

Art. 2° A operação de assunção de dívidas a que 
se refere o caput do artigo anterior visa ao saneamento 
financeiro da EMBRAER com o objetivo de privatizá-la 
e será realizada nas seguint~s condições fm~ceíras: 

''DEVEDOR: REPUBUCA FEDERATIVA DO 
BRASIL; 

"CREDOR: EXPORT DEVELOPMENT COR-
PORATION-EDC; 

VALOR: a) US$ 25,856,508.30; 
b) US$ 99,195,993_95; 
c) valor calculado com base na mesma taxa de ju

ros da operação sobre o saldo devedor de US$ 
132.052.502,93 no penado de 1°-5-.94 até 15-5-94 e so
bre o saldo devedor deUS$ 125.052.502,25, de 16-5-95 
até a data da assinatura do Contrato de AsSl,mção. Caso 
esse contrato seja assinado em 15.07.94, o valor será de 
US$ 1.451.073,81; se esse c_ontrato ei:ttrar em efetiVida
de antes ou após 15-7-94, haverá um acréscimo ou de-

ciéscímO prO ratá tempo ris para ·cada dia considerado. 
JUROS: 0.875% a.a. acima da LIBOR semestral 

para dólares dos Estados Unidos, calculados na forma 
abaixo: 

a) para o período entre a dali de- eretividade do 
contrato de Assunção é 3,1-1-95: incidente sobre o valor 
deUS$ 125,052,502.25; 

b) para o período de 1°-2-95 até 14-7-95: inciden
~ sobre o valor deUS$ 99,195.993.95; 

c) para os períodos posteriores a 14-7-95: inci
dente sobre os ~aldos devedores do prinCipal; 

Cional. 
JUROS DE MORA: 1% a.a. acimã da taxa opera-

CONDIÇÕE'S íiE PAGAMENTO 
-do Principal: a) em !0-12-95 
b) em 12 (doze) parcelas- semestrais, aproxima

damente iguais e COnsecutivas, veri.CeildO-se a primeira 
em 15-7-95 e a última em 15-1-2001; 

c) em I 0 -02-95; 
-dos Ju:ros: em 1°-02-95, 15-7-95 e, a partir dessa 

Pata, semestralmente vencidos. 

Art. 3° O prazo para o exercício da presente autorização é 
de 360dias. 

Art. 4° Esia Resolução e:q.tra em vigor na data de sua publi
cação. 

- Art. 5° Re:voga.m-se as disposições êm coi:úráiió. 
O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -- O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 66, de 1994, 
que autoriZa a União _a assumir as Q.ívidas originariaJ::tie.D.te Contraí
das pela Empresa· Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, até o 
montante deUS$ 125.052.502,25, junto a Agência do Governo ca
~adense Export Development CorpÕriltion- EDC. -

Côm.pletada a 4J_strução da: matéria, passa-se à discussão do 
projeto.- em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçãO. - · -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senM 

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a :redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação fmal, oferecida pela Comissão Diretora, que-será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. ~ . -- -

É lida a seguinte 

PARECER N' 192, DE 1994 
(Da Comissão DiretOra)-

Redação final do Projeto de Resolução n° 66, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 66, de 1994, que autoriza a assunção, pela Uníão, 
das dívidas originariamente contraídas pela Empresa Brasileira de 
Aeronáutica- EMBRAER. até o montante de cento e vinte e cinco 
milhões, cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares norte
americanos e vinte: e cinco centavos, junto à Agência- do Governo 
Can;idense Export Development Corporation - EDC, coni o obje
tivo de realizar, posteriormeilte, sua privatização, de modo apre
servar a tecnologia de ponta alcançada pela indústria aeronáutica 
brasileira. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de julho de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator - Carlos 
Patrocinio. 
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ANEXO AO PARECER N° 192. DE 1994 

Redação-final do Projeto de Resolução n° 66, 
de 1994. 

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

RESOLUÇÃO N'. DE 1994 . 

Autoriza a União a realizar assunção de dívi
das da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aero
náutica S/ A- junto à Agência do Governo Canaden
se Export Development Corporation - EDC, no valor 
de até US$125.052.502,25 (cento e vinte e cinco mi
lhões, cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares 
norte-americanos e vinte e cinco centavos). 

O Seilado Federal resolve: 
Art 1° É a união autOrizada a realizar a assunção de dívidas 

da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/ A - junto à 
Agência do Governo Caiiãdense Export Development Corporation 
- EDC- no valor de até US$125.052.502,25 (cento e vinte e cinco 
milhões, cinqUenta e dois mi], quinhentos e dOis dólares norte-
americanos e Vfute e cinco centavos). - --

Art. 2° A operação de ãssuhÇão de dívidas a que se refere o 
caput do artigo anterior visa ao saneamento fuíinceiro da Embraer 
com o objetivo de privatizá-la e será realizada_ nas seguintes ?Ondi-
ções fmanceiras: . o ~ ~- -, - :;;~:---

Devedor: República Federativa do Brasil:. 
Credor: Export Development Corporation - EDC; 
Valor: a) US$25,856,508.30; 
b)US$99,195,993.95; c. ''~ cc-cc· . . · 

c)valor calculado com. base na_ mesma taxa de j1,1I'OS da ope-
ração sobre o saldo devedor de US$132.052.502,93no período de 
1°-5-94 até 15-5-94 e sobre o saldo devedor de US$ 
125.052.502,25, de 16-5-94 até a data da assinatura do ContratO de 
Assunção. Caso esse contrato seja assiiiado_ãntes ou após 15-7-94, 
haverá um acréscimo ou decréscimo pro rata temporis para cada 
dia considerado. 

Juros: 0,875% a.a. acima de libor semestral para dólares 
dos Estados Unidos, calculados na forma abaixo: 

a) para o período entre a data de efetividade do contrato de 
Assunção é 31-1-95: incídente sobre o . valor de US$ 
125,052,502.25; 

b) para o pcriodo de 1°-2-95 até 14-7-95: íncidente sobre o 
valor deUS$ 99,195,993.95; 

c) para os perlodos a 14-7-95; incidente sobre os saldos de-
vedores do principal; 

Juros de mora: 1% a.a. acima da taxa operacional. 
Condições de Pagamento 
-do Principal: a) em 1°-2-95 
b) em 12 (doze) parcelas semestrais, aproximadamente 

iguais e_ consecutivas, venC-endo-se a primeira êm 15-7-95 e a últi-
maem 15-1-2001; ·· · 

c) em 1°-2-95; - - -- -
-dos Juros: em 1°-2-95, 15-7-95, e a partir dessa data, se

mestralmente vencidos. 
Art. 3° _O prazo para _o -exercício da presente autOrização é 

360 dias. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigoi-ila data de sua publi-

cação. ·-.-··-- _ 
Art._5° Revogam-se as disposições em cont.Tãrio. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 

a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
AprovaQa a redação ftnal, a matéria vai à prOmulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

reqlíeriínento que será lido pelo Sr. 1° Secret.ârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 583, DE 1994 

Requeremos urgênCia-, nOS termos dO art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o OfíciO n° S/56, de 1994, que propõe seja au
torizada a Prefeitura Municipal de o Rio de Janeiro (RJ), a emitir 
Letras Financeiiãs do TesourO daquele MunicípiO, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária da Prefeitura, vencí
vel no segundo semestre de 1994. 

Sala das Sessões, 20 de julho de 1994. - Senador Mauro 
Benevides - Senador Marcos Maciel- Senador Jonas Pinheiro 
-"Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento que acaba de ser lido será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, inciso n; do Regimento Interno. 

(Pausa.) . . 
Sobre a mesa, redação !mal que. nos termos do art. 320 do 

Regiment()_Intemo, se não houver objeção do plenário, será lida 
pelO Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER W 193, DE 1994 
(Da ComiSSãO Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 13, 
de 1994. 

A Comissão Dii'etoiã apre5enh a redaÇão--rmai do Projeto 
de Resolução n° 13, de 1994. que autoriza a República Federativa 
do Brasil a celebrar acordo de reescalonamento dos créditos brasi
leiros junto à Reprlbllca da Guiné-Bis-sau no valor de 
US$12~364,852.43- (doze -milhões, trezentos e sessenta e quatro 
mil, oitocentos e cinqüenta e dois dólares e quarenta e três cents ), 
originários de operações ~ crédito à exportaç~ realizadas ao am
paro do extinto Fundo de Financiamento ãs Exportaç~s - FINEX. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de julho de 1994. - Cha
gas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator - Carlos 
Patrocínio. 

ANEXb AO PARECER W 193, DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução n° 13, 
de 1994. 

- 'Faço saber que o senado' Fedei-ai aprovou, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
celebrar acordo de reescalonamento dos créditos 
brasileiros junto à República da Guiné~Bissau no va

-"ior -de US$12,364,852.43, originários de operações de 
____ crédito à exportação realiza~as ao amparo do extinto 

Fundo de Financiamento às Exportações - FINE:X. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 
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termos do arL 152, V. da Constítuição Federal,- a contratar opera~ 
ção de reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República 
da Guiné-Bissau. - --- - -

Art. 2° A operação fihanceirá mencionada nO art. 1 o apre-
senta as seguintes características: · ,.. -

a) valor nominal: US$!2,364,852.43 (doze mill1ões. trezen
tos e s_essenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois dólares e 
quarenta c três cents); 

b) valor consolidado em 30 de _setembro de 1993: 
US$15,161,605.32 (quinze milhões, cento e sessenta e um mil, 
seiscentos e cinto dólares e trinta C dois cents)~ 

c) reescalonamento de 100% da dívida consolidada, abran
gendo principal vir'!c~I)Q.o e juros, e p~cipal vencidos até 30 de se-
tembro de 1993. inclusive;- -

d) pra7..o de_ maturação: _quinze anos; 
e) prazo_de carêncía:--tiêS" anos -e-m.CiO; 
f) forma de pagamentO ao Priricipal: vínie e quatro parcelas 

semestrais, consecutivas e crescentes, sCrid6 -o pfimeiro pagamento 
Cm 31 de março de i 997, e o último cm 30 de setembro de 2008; 

g) taxa de juros: Libor para seis meses, ã.-CrCscida _ela nla.T-
gemde 1%a.a.; - -

h) forma de pagamento -de juros: em· parcelas seniestrais, 
com vencimeti.to em 31-de marçO e 30 de setembro de ccida ano, 
sendo o primeiTõ-pii.girllerito-em-30-ae-sCi(úiibrO de 1994; 

i) juros de mora: 1% a.a. sobre a taxa de juros contratual; 
· · j) opção de pagamento do principal e juros: com títulos da 

díVida externa brasileira, através de operações de swap, ao par, 
com apropriação integral do descOnto oferccidO~-nO mercado se-
cundário pela República da Guiné-Bissau; -

l) prazo pra exercício da opção de swap: até 3 f de dezem
bro de 1995, pi"orrógãvel por mútuo acordo caso a República da 
Guiné-Bissau perniaftCça- aOimpleiite com todas as obrigaçõCs do 
contrato. 

Art. 3° A autoriiaçâb CoriCedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a 
partir de sua publicação. -- · 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na dafa de sua _publi-
cação. _ _ _ 

O SR. PRESIDENTK(Chagas Rodrigues) -~A rcdação fi
nal vai à publicação. 

Sobre a n~~sa, requerimento gue_ será li~o E_elo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 584, DE 1993 

Nos termos do art. 231-do Regimento Interno, requeiro dis
pensa: de publicação para imediata discussão e votaç-ão, da redação 
fmal do ProjelO-dc Resolução n° 13, de 1994, que autoriza a Repú-:
blica Federativa do Brasil a celebrar acordo de fêescalollãi:ncnto 
dos créditos brasileiros junto à República dá ·ailiné-BlSs-áU- no va
lor de doze milhões. trezentos e sessenta e quatro: mil, oitocentos e 
cinqüenta e dois dólares norte-americanos, -e ·qoarénta e três centa
vos, origináriOs de operações de crédito à exportação realizadas ao 
amparo do extinto f'Undo de Financiamento -às Exportações-FI~ 
~- ~ 

Sala das _Sessões, 20 de julho de 1994. - Deputado Jonas 
Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, pa<;Sa-se à irilediata ipreciaÇãó êla redação fnial. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ' 

Os Srs. Senadores que a aprovam queirari:l permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. . . _ 
Aprovada a redaÇão fmal, o projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n° 451, de 1994, do Senador Lourival Baptista, solicitan
do, nos termos reg~D:_~, _a tran.Sç-riç_âo, nos Anais do 
Senad:o_Federal, do artigo_ de aqtoria ,do Senh.or _Ptesi: 
dente da República Itamar Franco, iiltitulado "Estabili
dade_ e Confiança", publicado no jornal A Tarde, da Ba-

~ hia, edição de 02 de julho de 1994. ~~ 

Em votação o requerimeritO, em turno ·único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que.iram pérruanecer sen:. 

tados. (Pausa.) 
Aprovado.-

--Será feita a transC:fição solic1iada. 

á a seguinte a matéria Cuja transcriçãO-é sblicitãdi: 

ESTABILIDAÚE E: CóNÍ'!ÀNÇÀ 

Estamos próximos de criar uma nova moeda, forte e estável, 
como conseqüência de um plano de estabilização económico ca
racterizado pela sua abrangência e mesmo pelo seu carátcr demo
crático, porque envolve o Congresso e tcxla. a sociedade na sua for
mulação e sua implantação gradual e cuidadosa. 

A inflação, utilizada no passado por suce~sivos governos 
brasileiros como instrumento de desenvolvimento, ·est:rpou -há 
muito do controle e passou a ser u-principal fator de estrangula
mento da nossa economia, afetando de forma muito adversa os in
vestimentos produtivos e, conseqüentemente, a geração de enipre
gos. A inflação alimenta a espeCulação fmanceir3., cjue gera ganhos 
improdutivos e concentra de forma muito adversa os investimen
tos produtivos e, conseqüentemente, a geração de empregos.- Ao 
mesmo tempo, a inflação alimenta a especulação fmanàíra, qtie 
gera ganhos improdutivos e concentra de forma intolerável a ren
da, desmoralizando _os valores tradicionais do trabalho, da poupan
ça do planejamento para o futuro-e da solidariedade social. 

Temos hoje uma consciência clara de que a inflação crônica 
é o maior obstáculo para que o País volte a crescer-de forma sus
tentada e para que se possam corrigfr as imensas- distorções sociais 
de que padecemos. Temos também plena consciência de que a in
flação afeta de forma mais grave e desumana precisamente os mais 
pobres assalariados os que não têm como se proteger da c·orrida 
dos preços e da corrosão dos salários. O resultado de anos de infla
ção crônica se manifesta na baixa eficiência do Estado, na sua in
capacidade de fornecer os serviços básicos, de investir em infra
estrutura em contribuir para melhorar os indicadores sociais do 
País, especialmente na área da educação, -da saúde, do saneamento 
e da habitação. 

Gov_ernos passados_ tentaram tratamento de choque, com 
medidas que surpreenderam a população e até mesmo com o _con
fisco temporário da poupança. Esses tratamentos de choque gera
ram a impressão passageira de controlar a Ínflação, mas acabaram 
por ~celC!á-la ainda mais, provocando novas _4:if;t9rções e ~uita 
desconfiança. _Nesses_planos, yáriç~ elementos fundamentais para 
a estabilidade, como o equihôrio orçamentário e o acerto das con
tas externas do País, foram deixados de lado e, por isso mesmo, 
frustraram os resultados ilusórios obtidos. 

Agora estamos tentãndo uma fórmula nova, gradual. se;m 
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sustos, sem surpresas. Primeiro, criamos condições para obter um 
equilíbrio fiscal .. Em seguida, implantamos uma fórmula para de~ 
sindexar a economia, restabelecendo. ao mesmo tempo, a relativi
dade dos preços - criamos um indexador único que vem sendo 
aplicado a todos os preços - tarifas, insumos, bens e serviços fi

. nais. Só então, .em 1° de julho, emitiremOS Uma nova moeda,- o 
real, que substitui o cruzeiro- real e vem cercado de regras mais ri
gorosas em matéria de politica monetária; cambial e de lastrea-
mento.'· ~- ' -

Ü gni.dua~i~J:9.0 do planO D9S permite ir- iferiJido a SUa evolu
ÇãO, fazendo as correções necessárias,-adaptando a população e os 
agentes econômicbS à perspectiva· de uma economia com índices 

, baixos de inflação, oi::tde a produÇão é incentivada, o salário man
. tém. o seu ·poder· de compra e os preços são estáveis. Estamos pró~ 

ximos de dar o passo decisiVo, com a cri-ação da nova moeda. E, 
dessa fonna; ·o-aluai governo poderá legar ao seu sucessor, quem 

. ·quer que·seja,' úm País-com cconóm.ia estabilizada. Estaremos pre~ 
parados tambéni para passar por algumas refomJ.as estruturais que 
garantam essa estabilidade a longo prazo c assegurem a retomada 
do cresdmentq econômico susteD.tável e socialni60.te eficiente. 

É asS~ que o ~r~il y~_-W: consolicfur ~?~ uma grande 
nação e comO um importante 1riterlocutor internacional. Está nas 
D.OSsas inãõS fai:êr dessa ·esperança uma realidade duradoura, a par~ 

· lif de 1° de julho. 

O .s~.'P~SIDEJ"TÍ'. (Ch.agas Rochigu.es)- EsgoÍada a 
matéria ·constante da Ordem cJo I;)ia. .-

1 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento Ii0 583/94. 
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício Ilj),S/56, de_l994. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores_ que,q (!.P,l'O\'am queirail'l: permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) .. 
Aprovado. 

. A,Prov.ado_ o requerim~tp; ~ ~até ria_ a-~~~ se refere -~~rará 
na Ordem ·do D1a da segunda sessao ordmária_ subseqüehte, nos 
termos do art. 345, inciso ll, do Regíinento"Inteirio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se. ago
ra, à apreciaç-ãO -:do Requerimento n° 581194., lido no Expediente, 
de autoria do nobre S_enador Gilberto Miranda. 

Solicito ao nobre Senad0r Carlos Patrocínio o parecer da 
Comissão_-d_e Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR- CARLOS PATROCÍNIO (PFL,-TO. Para proferir 
parecer. Sem- revisão do orador:)- Sr. Presidente.. o nosso parecer, 
em substituição à Comissãu de Relações Extetiores e Defesa Na~ 
cional, é favorável ao requerimento do eminente Senador Gilberto 
~anda.'- ··· ! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri!llies)- O parecer é 
favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que· o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica ·cOncedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai enc-errar os trabalhos, designan~ 
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte ~ 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DEDECRET<YLEGISLATIVO N° 44, DE I993 
(Incluído em Ordem do Diã noS- terlnos do 

art. 375, VD1, do Regirili:nto Intetno) 

VotaçãO. em turno único, do 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 Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos cm plenário, em substituição à Comis~ 
são de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator; Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator; Senador Áureo Mello. pela 
regularidade dos a tos_ e_ procedim<?ntç~ C0J.Cemç;ntes à proposição. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45. DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

llrt. 375, VIII, do Regimento futemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Oe<:re_to _Legisla.th._>o 
n° 45.<de 1993 (n° 25319_3_, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci~ 
dadc de Capinzal, Estado de Santa Ca_tari,n_a, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, ep1 substituição à Comis~ 
são de Edu~çã~: _ _ _ _ _-_. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá~ 
vel ao projeto;, -

- 2° pronunciamento: Relator: _Senador ~onas PiD,heiro, 
pela regularidade dos alos e procedimentos concem~rttes â propo-
sição. - - - · · · ' · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46. DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia, nOs ten:lloS do · 

art. 37.5. Vill, do Regimento :rntemo) 

Votação, em turno .único, do Projeto de Decreto LegisJativo 
n° 46, de 1993 (n° 248193, na Câi:llara 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, E~tado 4e São.Paulo, tep.dç , 

Parecer, proferido em plenário, em substituição à Comissão 
de EducaçãO:--- - ~ - -

- 1 o prOnunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2o pronunciamento: Relator: Senador_ Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo~ 
sição .. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 48. DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia, nOs tenilos do 

arL 375. VIll. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único: do ProjetO de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (n° 264'93, 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, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em Substituição à ComissãO -de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

Ormentos concernentes à propmição. -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs dO 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de I993 (n° 273193, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêiiCia modulada na cidade 
de Osório. Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
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Pareceres, proferidos _em plenário, em substituição à Comis-
são de Educação: -

- I 0 pronunciamento: Relator: Senador Ari:rir Lando, favorá
vel ao projeto: 

- 2° pronunciamento: Refa:tor: Senador· Ney Maranhão. 
pela regularidade dos a~os e procedímcntos- concemeri.tes à propO
sição. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termoS do 

art. 375, VITI, do Regíme11_to Interno) 

Votação, em turno único. do_ Projeto de Decret()Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 240793, na Câlrià!i dOs-Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de ra.diodifuSáo Sóiiõra Cií:t oflda· iriêdia 
na cidade de Santa Helena, Estado-do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidoS em plenáriO, em substitui-
çãuà Comissão de Educação: ---- --- -

- I 0 prontnic-iairient6: -Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concerneittes à propo~ 
sição. - -

PROJETO DE DECRETO LEGfSLA:TIVD-N" 5!>, DE 1993 
(Incluido em Oidem do Dla, noS termoS do 

art. 375, VIII, do Regimento !nteino) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 55, de 1993 (n° 267193, na Câmara dos D_eputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen~ 
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusãO soilora · ém onda 
média na cidade de FlOriano, Estado do Píauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em Substituiçã·o·ã Comissão--de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°7, DE.1994 . 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
D 0 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão Sono!' a em onda média na ci ~ 
dade de Timbó, Estado de Santa Catariita, tendo 

Parecer favoráVel, proferido em plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Co:tnissão de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1994 
(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turnO único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n°9, de 1994-(D.0 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~ 
são) na cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido cm plenário, Relã:tor: Senãdor 
Dirceu Carneiio, em SUbstituição à Comissão-de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos terinos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 10, de 1994 (n° 297193, na Câmaía dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mOdulada, 
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur-

go, Estado do Rio Grande do Stil. t tdo 
Pareceres _favoráveis, proferidos em plenário, em SUbstitui~ 

ção à Comissão de Educação: 
- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo~ 

rável ao projeto; _ 
- 2° pronunciamentO: Relator: Senador Meira Fllho. pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

PROJETO DE DEcRETOLEGISLA'llVO N' 11, DE 1994 
-- (lnclllíd6 effi-C,-Jem do Di3..-n0s termos-do - -

llrt.37S,Vlll. doReiimen:to lntOrJl.oj · -

Votação, em turno único. do Proj~to.de Oecreto Legislativo 
n° 1 I. de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos_ Deputados}, que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A Rádio Verdes Ma~ 
res para explorar serviço de ràdiodifusão sonora erri freqüência 
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favOrável, proferido e_ffi pleilárlo.-_Relator: Senador 
Dirceu CarneiiQ, em substituiç3o à Comissão de Educação. 

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação:,-em turno úni~. do Projeto de -D~re4> 'LegisÍatiYo 
n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão â Fundação Culw.ral CrUzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora emiieqüência modu
lada na cídade de Sorocaba, Estádo de São-Paulo, tendo· 

Pareceres fãvoráveiS, prOferidos em plenário, RelatOr: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Edu .. 

cação: ·-· "" · 
-1° pronunciamento: favorável ao projeto-; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proC_edi-

mentos concernentes à proposição. 

- -PROJETO DE' DECRETO LEGiSLA TIV6No i8.DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art~375, VDI, do Regimento Interno)_-

Votação •. e~ turno único, do Projeto 4e -p_eúe~o Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para exPlorai-serviço de riidiodifusão sonora em onâa média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, RelatOr: Senador 
Carlos Patrocínio, em sUbstituição à ComiSSã()de EdUcação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' I9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Diã, nos termOs do 

art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de pecreto Legi~vo 
n° 19. de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à 1V Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de GoiáS; tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, ~m turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 23, de 1994 (n° 327/93~ na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, tendo 
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Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Eduardo S:uplicy, em substituição à COmissão de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, rios termos do -

art. 375, Vlll, do Regimeuto Iotemo) 

Votação, em turno i:íniCO, do Projeto de DeCreto_ Legislativo 
n° 24, de 1994-(ii0 328/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
ó ato que outorga permissão à Fundação de -Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada, com fms exclusivamente educativos. na ci~ 
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

· Parecer fàv'otáv'el, proferido cm plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella, cm substituição à Comissão'de Educação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 
(Em regime de urgêD.ciil.. nos te.rjnos d_O 
art. 375, Vlll, do Regimento lotcmo) 

Discussão, em' ti.Jino único, do Projeto :de Decr~to Legislati~ 
vo n• 64, de 1993 (n' 275193, na Cârll.aia- dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a con,cessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para· explOrar serviço de radiodifus~o de 

. sóns e imagens (t"elevisão ), na cidade de Londrina, Estado do Para~ 
ná. (Dependendo de parecer da Comissão-de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(Em :regime de urgência, nos ternlos do 

art 336, b, do Regimento Jntemo) -

Votação, em turno úiifco, do Projeto de Lei da Câmara n° . 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o-
art 236 da Cq.q.sütuiÇã_o Fe?trrfll, dispondo so?re serviço_s riotariais 
e.deregistro, temio · -- --- - ----- --

Pareceres: 
-sob n° 13-2, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi~ 

ça e Çi~d,a~~~., ~av<»;áy~I. ~q p~ojeto _com ~~ndas noS ~ e 2 -
CCJ, de f$ção, que apresenta; · · 

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi~ 
tuição à COiriíSSâO de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendas noS 3 a 26, de plenário. 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA r-i• 112, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos terinOS -do 

art. 336,- b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, "do Projeto de Lei_da_Câmaran° 
112. de 1994 (n' 4.268194, na Casa de origem), dê iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula de Produto Rural, e 

- dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI NO SENADO N" 27, DE 1991 
-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado u 0 

27, de !991 - Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3° do art. 192 da Constitnição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências,_ t~do __ 

- Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã ComiSsão de· Assuntos Econô .. 
micos. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 179, DE 1993 

Discussão, em turno único, do.Prõjetà de Lei da Câmara no 
179, de 1993 (n• 2.125/91, na Casa de origem), que dã a denonii
naç:ão de "Rodovia Vital Brasil11 ao trecho da rodovia BR-267 que 
interliga as cidades mineiras de Juiz de Fora e Poços de Caldas, 
tendo 

Parecer favorável, sob n° 114, de 1994, da COmissão 
-de EducaçãO. -

PROJETO DELE! DA CÂMARA_N":Ío5: DE1993 

Discussão, eril tUrno único, do Projeto de_ Lei da Câmara D0 

.205, de 1993 (n' 5.702190, na Càsade origem), que toma obrigató
ria a inclusão, nas bUlas de medicamentos, de advertências e rec-o~_ 
mendações sobre seu uso por pessoas de mais de 65 anos, tendo-_ 

Parecer favorável, sob n° 148,-de 1994, da Comissão 
~de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 19 horas e 44 minutos.) 
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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° 48, DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo, no valor equi
valente a até !$ 38.259.294,00 (trinta e oito milhões, 
duzentos e cinqüenta e nove mn~--duzentos e noventa 
e quatro libras esterlinas), junto ao Barclays Bank 
PLC destinados à aquisição de turbinas, sellsores e 
sobressalentes para os meios pertencentes a Marinha 
do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 

termos da Resolução do Senado Federal D0 .96/89,a contratar ope
ração de crédito extenio junto ao Barclays_ Bank~'PLC, no valor 
equivalente a até f$38.259.294,00 (trinta e oito milhões. duzeotos e 
cinqüenta e nove mil, duzentos e noYenta e quatro libras esterlinas). 

Parágrafo úniCo. Os recui-Sos referidos no capo~ <f:es_~ ârtigo 
destinam-se à aquisição de turbinas, sensores e sobressalentes den
tro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha Bra-
sileira- PPOM. -

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob 
as seguintes condições: - - - _ 

Valor: !:$38.259.294,00 (trinta e oitO IÍiilhões, duzentos e dn
qüenta e nove mil. duzentos e noventa e quatro libras esterlinas); 

Finalidade: financianie.ntõ IDtegfil dO cUsto Cle iicillisição, 
pela Marinha Brasileira, de bens _e serviços juntO às empfesas in
glesas ''Rolls-Royce PLC', ''Westland Helicopters Umited'' e 'Ra-
cal Radar Defence System Limited"; - -

Juros~ 0,875% a. a. acima de libor semestral; 
"Legal fces": as razoáveis, limitadas a libras esterlinas 

75.000,00; --
Juros de mora: 1% a.a. acima da libor semestral; 
Condições de pagamento: - -
do principal: em 10 parcelas semestrais, iguais-_e consecuti

vas, no valor de libras esterlinas 3.825.929;40 cada uma; vencen
do-se a primeira 12 meses após a datado primeiro desembolso;_ 

dos juros: semestralmente vencidos; 
da "legal fees": pagáveis mediante- comprov-ação, após 

emissão do Certificado de_ Autorização, em reais, excetO aquelas 
incorridas no exterior que s6 possam sel' pagas em moeda esb:angeira. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de sua pu
blicação. 

Art. 4° A presente Resolução entra em Vigor n_a dati de sua 
publicação. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994.- Senador Humberlo 
Lucena, Presidente. 

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

JíESOLUÇÃO N' 49, DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
celebrar acordo de reescalonamento dos créditos 
brasileiros junto à República da Guiné-Bissau no va
lor de US$12,364,852A3, originários de operações de 
crédito à exportação realiz8das ao amparo do extinto 
Fundo de Financiamento às Exportações - FlNEX. 

O Senado Federal resolve: 
Arr. 1 o É a República Federativa do ·Brasil autoriZada. noS 

termos do art~ 152, V, da Constituição Federal, a contratar opera
ção de reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República 
da Guiné-Bissau. · 

Art. 2° A operação fmariCeira IDencionadà no art. 1 o apre
senta as seguintes caracteristicas: 

a) valor nominal: US$12,364,852.43 (doze mil!i.ões, trezen· 
tos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois dólares e 
quarenta e três cents ); 

b) valor consolidado em 30 de setembro de 1993: US$ 
15,161,605.32 (quinZe inilh&s, cénto e sessenta e um mil, seis
centos e cinco dólares e trinta e dois cents); 

c) reescalonamento de 100% da dívida consolidada, abran
gendo principal vincendo e juroS e principal vencidOs até 30 de se
tembro de 1993; inclusive; 

d) prazo de maturação: quinze anos; 
e) prazo de carência: três anos e meio; 
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f) forma de pagamento do principal: vinte e quatro parcelas 
semestrais, consecutivas e crescentes, seD.do o primeiro pagamento 
em 31 de março de 1997, e o último em 30 de setembro de 2008; 

g) taxa de juros: libor para seis meses, acrescida da margem 
de l%a.a.; 

h) forma de pagamento de juros: em parcelas semestrais, 
com vencimento em '3J de março e 30 de setembro de cada ano, 
sendo o primeiro pagamento em 30 de setembro de 1994; 

i) juros de mora: 1% a.a. sobre a taxa de juros contratual; 
j) opção de pagamento do principal e juros: com títulos da 

díVida externa brasileira, através de operações ·de swap, ao par, 
com apropriação integral do _desconto oferecido no meicado se
cundário pela República da Guiné-Bissau; 

1) prazo para exercido da opção de swap: até 31 de dezem
bro de 1995, prorrogável por mútuo acordo caso a República da 
Guiné-Bissau permaneça adi.mplente com todas as obrigações do 
contrato. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a 
partir de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigof na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N" 50, DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo, no valor equi
valente em dólares norte-americanos a até 
FF$79.620.141,44 (setenta e nove milhões, seiscentos 
e vinte mil, cento e quarenta e um francos franceses e 
quarenta e quatro centavos), junto ao Banque Pari
bas, destinados à aquisição- de mísseis, materiais c 
equipamentos de defesa anti-aérea para os meios per
tencentes à Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada. nos 

termos da Resolução do Senado Federal D 0 96/89, a contratar ope
ração de crédito externo junto ao Banque Paribas, no valor equiva-
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lente em dólares norte-americanos a até FF$ 79.620.141,44 (seten
ta e nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um 
francos franceses e quaierita e quatro centavos). 

Parágrafo único. Os recursos i-eferidos no caput deste artigo 
destinam-se à aquisição de m1sseis. materiais e equipamentos de 
defesa anti-aérea, dentro do Plano Parcial de Obtenção e Moderni
zação da Marinha Brasileira - PPO M. 

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob 
as seguintes. condições: 

Moeda: dólar norte-americano;-
Valor: US$ equivalentes a FF$79.620.141.44 (setenta e 

nove milhões, seiscentos e vi.D.te mil, cento e quarenta e um fran
c-os fra:D.ce-ses·e quarenta e quatro centavos), sendo: 

a) FF$75.591.134,00, para fmauciamento de 80% do custo 
da importação; e 

b) FF$4.029.007,44, para fmancia.nlento- do seguro de cré
ditoCOFACE; 

Financiamento: fmanciamento integrã.l do custo da impor
tação de equipamentos e serviço a serem fornecidos pela Société 
Française Matra Défense, no âJ:clbito no Plano Parcial de Obtenção 
e Modernização da Marinha- PPOM, assim como do seguro CO
FACE; 

Juros: a) 1% a. a. acima da libor semestral, no período de 
desembolso; 

b) 5,37% aa. fixos, no período de amortização; 
Comissão de gestão: 0,5% flat sobre o valor do fmancii

mento, pagáveis 15 dias após a emissão do Certificado de Autori-. 
zação; 

Comissão de compromisso: 0,5% a.a. sobre o saldo não 
desembolsado, contado a partir da assinatura do contrato; 

Despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao teto de US$ 
140,000.00; 

Juros de mora: a) período de desembolso: 1% a.a. a:cima 
da libor, não podendo ser mferior à última taxa de juros semestral 
usada neste período acrescida de 1 %; 

b) período de reembolso: 1% a. a. acima da libor, não po
dendo ser inferior a 6,37% a.a.; 

"Down payment": 20% do custo total da importação, 
equivalente a FF$18.897.784,00, a serem pagos após a emissão de 
guias de importação; 

Condições de pagamento: 
Do "down payment": 20% a -s-ei-em pagos após a emissão 

de guiaS de importação; 
Do principal financiado: 80% do valor, em seis pagamen

tos semestrais, iguais e consecutivos, vencendo-se o primeiro 18 
meses a partir da data de entrada em vigor do contrato; 
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Do seguro de crédito: em seis pagamentos semestrais, 
iguais e consecutivos, vencendo-se o Primeiro l8 meses a-partir da 
data em vigor do contrato; 

Dos juros: semestralmente vencidos, tanto no período de 
desembolso, quanto no período de reembolso. 

Art. 3° A presente autOrização deverá ser eXerCida no prazo 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contàdos da __ data de sua pu
blicação. - · - · -- -

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor ria- data de sua 
publicação. -

Senado Federal, 21 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 
' 

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

RESOLUÇÃO N" 51, DE 1994 

Autoriza a União a realizar assunção de dívi
das da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aero
náutica S/A - junto a Agência do Governo 
Canadense Export Development Corporation - EDC, 
no valor de atê US$125,052,502.25 (cento e vinte e 
cinco milhões~ cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois 
dólares D.orteaamerlcanos e vinte e cinco centavos). 

O Senado Fedeial resolve: 
Art. 1° É a União autorizada a realizar a assunção de dívidas 

da El\4BRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica SI A -junto à 
AgêJ;l.Cia ·do Gov~o Canadense Export Development Corporation 
~ EDC -no valor de até US$ 125,052,502.25 (cento e vinte e cin
co milhões, cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares norte-
americanosevinteecincocentavos). - --- --

Art. 2° A operação de assunção de dívidas a que se refere o 
caput do artigo anterior ·visa ao saneamento fmã.nceii'o da Embraer 
com o objetivo de privatizá-la e será realizada nas seguintes condi-
ções fmanceiras: · - - -

Devedor: República Federativa do Brasil~ 
Credor: Export Developmenl Corporation - EDC; 
Valor: a) US$25,856,508.30; - · -

b) US$99,!95,993.95;-
c) valor calculado com base na mesma taxa de juros 

da operação sobre o saldo devedor de US$132,052,502.93 no pe: 
ríodo de 1°-5-94 até 15-5-94 e sobre o salcio __ devedor de 
US$125,052,5'02:25, de 16-5-94 até a detas da assinatura-do em;_ 
trato de Assunção. Caso esse cOntrato seja assinado em 15-7-94, o 
valor será de US$1,451,073.81; se esse contrato entrar em efetivi-" 
dade antes ou após 15-7-94, haverá um acréscimo ou decrésciniõ 
pro rata temporis para cada dia considerado; 

Juros: 0,875% a.a. acin:iã da libor semêstral para dólares 
-dos Estados Unidos, calculados na forma abaixo: 

a) para o período entre a data de efetividade do Contrato de 
As_sup.ção é 31-1-95: incidente sObre Õ ValOr -<1(;- US$ 
125,052,502.25; -

b) para o período de 1°-2-95 até 14-7-95: incidente Sobre o 
valor de US$99,195,993.95; · 

c) para os períodos posteriores a 14-7-95: incidente sobre os 
saldos devedores do principal; 

Juros de mora: 1% a.a. acima da taxa operacional; 
Condições de pagamento 
-do principal: a) em J0-2-95; 
b) em 12 (doze) parcelas semestrais, aproximadamente 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-7-95 e a últi
maem 15-1-2001; 

c) em 1"-2-95; 
-dos juros: em 1°-2.:.95, 15-7-95 e, a partir desta data, se

mestralmente vencidos. 
Art. 3° O prazo para o exercício da presente autorização é 

de 360 dias. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor ria d?ta de ~a _publi

cação. 
.. AJ;t. 5° Revogam-se as disposiÇõeS em cOntrário. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO--------------------------

l-ATA DA90"SESSÃO,EM 21 DE JULHO DE 1994 
L!- ABERTURA 
1.2- EXPEDlENTE 
1.2.1 - Oficios do t• Secretãrio da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos das 

seguintesmatérias:- -- - -· ---

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n• 47, de 1988 (n" 4.569/94, naquela Casa), de autoria do 
Senador Marco Maciel, que dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 1" do Decreto-Lei o• 1.850, de 15 de janeiro de 1981, ao 
art. JO,seuparágrafoúnic~.-é~ãoart. -3õd0-D&iél0-4!n° 1.876, de 
15 de julho de 1981, e ao parágrafo 4" do "'I. 3" e'incíso ii do art. 
6"do Decreto-Lei o• 2.398, de 21 de dezembro de 1987. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 120, de 1994 (n" 3.202192, na 
Casa de origem), que altera dispositivoS da Lei n° 2.180, de 5 de 
fevereiro de !954, que dispõe sobre o Tribnnal Marítimo, - -

Projeto de Lei de Cãmara o• 121, de 19!14 (n" 3.981/93, na 
Casa de origem), que dis_ciplina a extração, industrialização, utili: _ 
t.ação, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos pro
dutos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, 
de qualquer origem, utilizadas para o mesmo flm e dá outras pro-

vidências. 
. _ Projeto de Decreto Legislativo n• 70, de 1994 (n• 290/93, na 

Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo de 
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáce
res-Porto de Nova Palmira) e de seus Protoc-olos AdiciOnais sobre 
Assuntos A~aneiros, Navegação e Segurança, Seguros, Condiçõ
es de Igualdat:le de Oportunidades para Maior Competitividade, 
Solução de Controvérsias e CeisSRção Provisória 4e- Bandeira ... 

L2.2- Comunicação da Presidência 
- Abertura de prazo para oferecimento de emendas ao Pro

jeto de Decreto Legislativo n° 70, de 1994, lido anteriormente. 
- 1~2.3 _:Comunicações- - ~ 

- Do "Senador Gilberto lvfiranda, referente a sua ausência do 
PaiS no período de 25 a 29 do corrente mês. 

-Do Senador Teotônio Vilela Filho, referen~ a sua ausên
cia âo País no perlodO de 23 a 26 de julho corrente. 

1.2.4 - Oficios 
- N" 178194, da Liderança do PFL no Senado Faderal, refe

rente ã substituição de membro na Comis-são de Serviços de]nfra
Estnitura. 

- N" 179/94, da Liderança do PFL no Senado Federal, refe-
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rente à substituição de membro na Comissão Mista. destinada a 
examinar a Medida Provisória n" 540. 

1.2.5 - Requerimento 
N° 585. de 1994, de autoria do Senador. Ronan Tito, de li

cença para tratamento de saúde, no período de 17 a 30 de junho de 
1994. Aprovado. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Lamentando atitude 

da Imprensa no tocante à publicação de acusações não veriffcadaS 
aos políticos em campanha eleitoral. Defesa dos Senadores José 
Paulo Bisol e Guilherme Palmeira. 

SENADOR GERSON CAMATA - Alertando o Poder Exe
cutivo da impossibilidade da venda do estoque de café pertencente 
ao extinto IBC - J.p.stituto ~rasi!_eiro de Café para pagam.ênto de 
reajuste salarial dos servidores públicos, porque é propriedade dos 
cafeicultores brasileiros. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo às autoridades 
competentes no sentido da realização de sessão extr~ordinária da 
CONAMA_ para apreciação do laudo soPre_ o gascxlutp_a ser imple
mentado no Estado do Rio_de Janeiro. R~s de_ S. Exa para apre
sentação de Proposta de Emenda Constitucional, que aCrescenta 
parágrafo art. 159 ou onde convier, visando a ~n-~~ aos municí
pios, pela União, de recursos decorrentes_ da _arrecadação de tribu
tos, taxas ou contribuições sem qualquer intermedi.a&ão. -

1.2. 7 - O fiei o 
Do Senhor Pr~idente da ~a dos Deputados de substi-

t:UíÇão" de riiembros em Comis$ão Mista: - · 
1.2.8- Requerimentos 
N" 586/94, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solici

tando que sejam considerados, como licença autorizada. os dias 
01. 04, OS, 06,07 e 13 do corrente mês. Aprovado. 

N° 587/94, de autoria do Senador Márcio Lacerda solicitan
do que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 24 a 
27 de julho de 1994. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n• 179, de 1993 (n° 2.125/91, na 

Casa de origem). que dá a denomQ:lação de ''Rodovia Vitli.l __ Brasil" 
ao trecho da rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de 
Juiz de Fora e Poços de Caldas. Aprovado. ·À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 205, de 1993 (n° 5.702190, na 
Casa de origem), que torna obrigatória_ a inclusão, nas bulas de 
medicamentos, de advertências e recomençlações sobre seu uso por 
pessoas de mais de 65 aiios. Aprov~do. À sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renová a permis
são da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodiw 
fusão ·sonOra em frequência modulada na cidade Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato-que renova-a conces
são outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda,mêdia na Cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação 'adiada por falta de_ quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n° 264193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço de ra
cliodifusão sonora em frequência modulada na Cidade do. Ri9 de 
Janeiro, Estado do Rio de Jan~iro. Vota_ção adiada por falta_~ 

quorum. 
-Projeto· de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, 

na Câmara dos Deputados ), que aProva o ato que renova a per: 
missãp da Rádio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são soo. ora em frequência modulada _na Cidade de OsóP,q, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n° 246/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outQÍ'gada à Rádio Grande Lago Ltda. p~ explorar serviço 
de radiodifusão sariOra em onda média na Cidade de Santa IJelena, 
Estado _do Paraná. yqtação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de-Decreto Legislativo_n" 55,~ _1223_(U0 267_/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces~ 
são outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifu_são sonori ~m onda média na Cidade de Flo
riano Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato Que renova a outor
gada deferida à Rádio Cultura de Trmbó J_,tda., para explorar servi· 
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, 
Estado çle Santa Cata.rm.a._ Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de D~ret_o Legislativo n" 9, de 1994 (n° 301/93, 
-na Câmara.dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces-

-~ outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para exi?Iorar serviço 
de radiodifusão de sons e i:m.âgens (televisão) na: Cidade de Santa
rém, Estado do Pará. V atação adiada por falta de quorum. 

· · -'Projetó'deDecreto Legislativo n• 10, de 1994 (n° 297/93, 
na CâtiJ.ara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço dera· 
diodifüsão sonora em freqüência modulada, com fms 
eXclusivamente educativos, na Cidade de Noyo Hambprgo, Estado 
dç Rio Grande dp Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo ri• 11. âe 1994 (n° 265/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprOva o ato· que renova a permis
são outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqilência r_nodulada na Cidade de For
tale7.a, Estado do·Ceará. Votação adiada por fiilta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12. de 1994 (n• 319/93, 
na Câmâra dos Deputados). que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação-Cultural Cru,~iro do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüênci3. modulada na cidade de Soroca
ba, Estã.dOde São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n° 252193, 
na Câmara dos Deputados ), qáe aprova o ato que renova a con
cessão Outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Esta
do do TOQ().D.tin-s. V O{àç:ãú· adiada por falta de quorum. 

. -Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254193. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
São Ol.itorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e inlagens (televJsão) na Cidad~ de Anápolis, 
Estado de Goiãs. Votação adiada por falta de quorum. · 

-Projeto de-Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n° 327/93. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda. para ex piorar 
serviço de radiodifusão sonora em. onda média na 9idade de Bote
lhos, Estado _de Minas Gerais. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n° 328/93, 
na Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para exe
cutar_ serviço de radiodif\l~ão sonora t?ll frequência modulada, 
com fms ~xclusi_vament~ educativos, na cidade de Pouso Alegre, 
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Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, 

na Câmara dos Deputados)~ que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à SOcíedi!_<;le _Rádio Emissora Paranaense_ S/ A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisãO), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da Pauta nos 
termos do art. 175, e do Regimento Interno. 

- Projeti{de Lei da Câmaran° 16, de 1994 (n° 2.248/91, na 
CaSa-de origem), que regulamenta o art 236 da COristittiição Fede
ral, dispondo sobre sexviços D.otariais e de registro. VotaçãO 3dia
da nos termos do art. 375, VIU, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei da Câ.tnafa n° 112, de 1994, que institui a 
Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. Retirado da 
Pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei_Qo Senadq n~ 27, de 1991-Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o pa-

rágrafo 3° do arL 192 da Constituição Federal, que dispõe s-obre a 
cobrança de juros reais máximos, e dá ou_tras providências. Vota .. 
ção adiada nos termos do art 375, VIIl, do Regimento Interno. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL- Govemabilidade e partidos 

políticos no Brasil. 
1.3.2 - Comunicação da Presidência 
Têrmino_do prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de Resolução n° 62, de 1994, Sendo que ao mesmo não foram ofe-
recidas emendas. __ 

1.3.3 .:_ ~signação da Ordem do Dia da próXima sessão 
1.4-ENCERRAMENTO ~ ~ 

2- MESA DIRETORA 
3-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 -COMPOSIÇÃO DAS COMissÕES PERMANENTES 

Ata da 90a Sessão, em 21 de julho de 1994 
4" Sessão _Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Epitácio Cafeteira. 
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Portella- Mansueto de Lavor- Marco Maciel.: Mauro Benevides 

OSSRS. SENADORES; ~ . - Nabor Júnior- Nelsoo Carneiro .:_ Ney Maranhão·- Oda,cir~soa~ ~ 
Affonso. Camargo - Alfredo Campos - Aluízio Bezerra - res - Rachid Saldanha Derzi - Reginaldo Duaite - Ronan Tito. 

Carlos Patrocínio - César Di.S ~- Chagas Rodrigues - Cootinho O SR. PRESIDENTE (EpitáCioCafeteira)..: A Iista de pre
Jorge- EpitáciO Cãfeteira -=-·Frándsco Rollemberg- Garibaldi AI- sença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo 
ves Filho- Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Henrique Al- número regimental, cie(:laro aberta a sessão.· _ 
meida - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior - João Calmon - Sob a proteção de Deus, iniciamos llossbs trabalhos: -
João França- João Rocha- Josaphat Marinho-- José Richa - Ju- O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 
tahy Magalhães- Lã:VoiSiêi Maia- Lourival Baptista --Lucídio É lido o seguinte - · · · · - - -

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
Do Sr. t• Secretário da Câmara dos Deputados, enca

minhando à Revisão do Senado aut6grafos das seguintes 
matérias: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 47, de J.988 (n° 4.569194, na Câmara dos Deputados) 

;Dá nova redação ao parágrafo único do art. r 
do Decreto-Lei n• 1.850, de IS de janeiro de 1981, ao 
art. 1°, seu parágrafo único, e ao art. 3° do Decreto
Lei n° 1.876, de 15 de julho de 1981, e ao § 4° do art. 
JO e inciso D do art. 6° do Decreto-Lei no 2.398, de 21 
de dezembro de 1987. 

O congre-sso Nacional det:reta: 
Art 1° O parágrafo úllico do art. JO do Decreto-Lei n° 1.850, 

de 15 de janeiro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação: 
''Art. 1° ....................... ~ .......................................... . 

Parágrafo úniCo. _Consideram-se de interes_se so
cial, para efeito da isenção- de que trata este artigo, os 
conjuntos· habitacionais cujas unidades sejam vendidas 
por preço não superior à importância correspondente a 
cinc"o milhões de cruzeiros reais." 

Art. 2° (J art. 1° e o art. 3° do Decreto-Lei n° 1.876, de 15 de 
jWho de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o Não será cobrado, do titular do domínio 
útil de bem imóvel da União, o fóro que, em cada exer-

cício, não exceder o valor de dois mil cruzeiros reais. 

Art. 3° Considera-se de interesse s_ocial, para efei
to da isenção de que trata o inciso II do artigo anterior, ·a 
transferência de bem imóvel foreiro à União, relativo à 
unidade habitacional vendida por preço n~ÇI s~~ripr à 
importância de cinco milhões de cru~iro~ re~is,"~ 

Art. 3° Q_ § 4° do art. 3° e o inciso II dç:> _art. 6(1 do D.ecre
to-Lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, pasSam a vig-orar 
com a seguinte redação: 

'_'Art. 3° ..................... -... .-.. -.. ; . .' .. : ..... , ... :., ... ~ ....... ~.: ...... . 

§ 4° O recolhimento da diferença a menor e a de
volução da diferença a maior#serão feitos pelos respecti
vos valores, monetariamente atrializados_ pela variação 
do poder aquisitivo da moeda naciOnal. · 

~.6o .. : ........................................ : ........................ . 

JI- Na automática-aplicação de mUlta mensal de 
sessenta e cinco mil cruzeiros reais para Cada lm• (um 
metro quadrado) das áreas aterradas ou coostruídas, que 
será cobrada em dobro, após trinta dias da notificação. 
pelo correio ou por edital, se o infrã.tor não tiver ieinovi-
do o aterro e demolido a construçãO." - - -

Art. 4° Fie3: o Poder Executivo autorizado ã. isentar de lau
dêmios e foros-Os terrenos de marinha e seus acrescidos, quando 
destinados a assentamento ou à construção de casas populares 

~ ~ t.t " 
&,\ 
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para população de baixa renda. 
§ 1° Para fins do <lispo<to neste artigo, terioOOs de marinba são os 

definidos peloart. 2"do Deereto-l.ein°9.760, de 5 de setembro de 1946. 
§ 2° Somente é enquadráVel no conceito de população de 

baixa renda, de que trata esta lei, o grupo de indivíduos de renda 
familiar mensal não superior a CR.$100.000,00 (cem mil cruzeiros 
reais)mensais. - " 

Art. 5° As referênCias a valores em cruzeiros reais, desta lei 
ou daquelas que por ela são_ modificadas, serão atualizadas pela 
variação do pcx:ler aquisitivo da moeda nacional, a contar da data 
da publicação desta lei. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em_ contr~o. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 120, DE 1994 
(N° 3.2021'92, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do Presidente da R~públ~ca) 

Altera dispositivos da Lei n° 2.180, de 5 de fe~ 
vereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Mariti· 
mo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Título V da Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de' 

1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

TÍIULOV 
CAPÍI1JLOI 

Das Penalidades 
Art. 121. A ino_bservância dos preceitos legais que regUlam 

a navegação se~ reprimida com as seguintes penas: · 
I - repreen~ão, medi<I;a educativa concernente à seguranç~ 

da navegação ou ambas; _ · 
TI- suspensão de pessoal marítimo; 
ID.- interdição para o exercíCio_ de deterniinada funÇãO; 
IV- Cancélamento da matricula profissional e da carteira de 

amador" ~ , · ~~· · 
V- proibição ou s:uspensão dei tráfego da embarcação; 
VI- Cã:ircelamento do registro -de armac}or; 

'VTI- :p!U}ta, cumulativamente OU não, com qualquer das pe-
nas tqiteriores. · -" _ __ _ .- _- _ · _ _ _ · · 

§, ~o. A S\l&pensão de pessoal marítimo será por pta:zo não 
superior a doze meses. 

§ 2° A intei'dição não exccdm;ã a ciil.co anos. · 

CAPÍI1JLO 11 
Do Cancelamento da Matricula 

Art. 123. O Tribunal pode ordenar o caoce!amento da matri
cula profissional de pessoal da marinha mercante e da carteira de 
amador ou a interdição para o exercício de determinada função, 
quando provado: 

I - que o acidente ou fato da navegação foi causado com 
dolo; 

TI- que o acidente ou fat_o ocorreu achando-se o responsá
vel em estado de embriaguez ou sob efeito de qualquer outra subs-
tâil.ciaentorpecente;-- ·· · - -- --

m- que, tratando-se de embarcação brasileira, foi prãtiCado 
contrabando, em águas estrangeiras, ocasionando o confisco da 
embarcação ou da sua carga; 

N- que a falta de assistência causou a perda de vida. 
CAPÍI1JLOID 

Da Suspensão mi Multa 
Art. 124. O Tribunal poderá aplicar a pena de suspensão ou 

multa, ou ambas cumulativamente, às pessoas que lhe estão juris
dicionadas, quando ficar provado que o acidente ou fato da nave
gação ocorreu }X>r: 

I- erro da navegação, de manobra ou de ambos; 
II- deficiência da tripulação. 
m- má estivação da carg~;_ 
N- haver carga no convés, impedindo manobras de emer~ 

gêp.ci~. ou prejudicando a est_abilidade da embarcação; .. --
v- avarias ou vícios próprios conhecidos e não revelados à 

autoridade, no casco, máquinas, instrumentos e aparelhos; 
VI- recusa--de assistência, sem motivõ, à embarcação em 

perigo iminente, do qual tenha resultado sinistrO; -- --
vn --inexistência de aparelhagem de socorro, ou de luzes 

destinadás a Prevenir o risco de abalroações; 
VDI- ausência -de recursos destinados a garantir a vida dos 

passageiros ou tripulantes; 
IX - prática do que, geralmente, se deva omitir ou omisSão 

do que, geralmente, se deva praticar. . . 
§ 1° O Tiibnoal poderâ aplicar, até o décnplo, a pena de 

multa ao propiietário, al:m.ador, operador. locatário, afretador ou 
_carregador, convencido da responsabilidade, direta _ou indireta, nos 
_casos a que se referem este artigo e o anterior, bem como_ na inob
servância dos deveres que a sua qualidade lhe impõe em relação à 

navega§~~ ~:fJ:-t%s~1f~dé -nãO exclUi à -,10" PesSOal marítimo 
que transigir com os arniadores na prática daquelas infrações. 

Art. 125. Quando provado que a estiva foi feita em desacor
do com as instruções do comandante, piloto, mestre, contramestre 
e qualquer outro preposto do armador, resultando da infração dano 
à embarcação ·ou à carga, a empresa estivadora, o estivador, ou 
ambos, serão punidos com a multa prevista no § 5° do art. 121, 

, , § 3° A proibição ou suspensão do tráfego da embarcação 
cessará logo que deixem de existir os motivos 'que a deteimiharitnl, 
ou, no caso de falta de registro das embarcações obrigadas a tal 
procedimento, logo que seja iniciado o processo de registro da 
propriedade. 

' § 4° Em relação a estrangeiro,· a pena --de cancelamento da 
matrícula profiSsiciial será convertida em proibição para o exercí
cio de funçãO em "águas sOb _jurisdição nacionãl. -

_.isolada ou cumulativamente com a pena de suspensão. 

: .. §~5°~-J:\. n;J.Ul~,será aplicada pelo Tribunal, podendO variar 
de onze, a quinhentas e quarenta e três Unidades Fiscais de Re
ferência - UFIR, ressalvada a el~vação do valor máximo nos 
casos previstos.nesta lei. 

§ 6° As penalidades de multa previstas nesta lei serão con
vertidas em Unidade Real de Valor- URV ou no padrão monetá
rio que vier a ser instituído, observados os critérios estabelecidos 
em lei para a conversão de valores expressos em UFIR. 

Art. 122. Por preceitos legais-e reguladores da navegação 
entendem-se todas as disposiçõeS de convenções e tratados, 
leis, regulamentos_ e portarias, como também os usos e costtl
mes, instruções, exigências e notificações das autoridades, so
bre a utilização de embarcações, tripulação, navegação e 
atividades correlatas. 

Art. 126. Quando provado vício da embarcação, decorrente 
da Iilão-de-obra ou do material empregado_pelo empreiteiro, esta
leiro, carreira, dique ou oficina de construção ou de reparação na
val, em desacordo com as exigênCias legais, o responsável será 
punido_com a multa prevista no §5° do art. 121. -

- Parâgrafo úniCo. A falta de pagamento da multa importará 
na suspensão das licenças para, construÇão ou-reparação naval 

CAPITIJLO IV 
Da Aplicação da Pena 

Art. 127. Cabe ao Tribunal, atendendo aos antecedentes e à 
personalidade do responsável, à intensidade do dolo ou ao grau da 
culpa, às circunstâncias e conseqüências da infraçãO: 

I- determinar a pena aplicável dentre as cominadas alterna
tivamente; 

II - fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da pena 
aplicável. 

§ 1° Na fixação- da pena de multa, o Tribunal deverá aten-
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der, principalmente, à situação económica do infrator. 
§ 2° A multa poderá ser aumentada até o dobro, se o Tribu

nal julgar que, em virtude da situação econômica do infrator, é 
inefiCaz, embora aplicada no máximo. 

§ 3° Aos infratores em geral assegurar-·se-ão_ o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. 

Art. 128. O Tribunal poderá substituir as penas de multa e 
suspensão pela de repreensão, toda vez que somente encontrar ate
nuantes a favor do responsável. 

Art. 129. A pena de suspensão, cancelamento da matrícula e 
da carteira de habilitação de amador ou de interdição em que in
correr a tripulação de embarcação estrangeira será ãfüicada somen
te com relação ao exercício de suas funções em águas sob 
jurisdição nacional. _ _ _ 

Art. 130. A pena. de multa prevista nesta lei será aplicada ainda 
nos casos de dolo ou fraude nos registres mantidos pelo Tnbunal. 

Parágrafo úniCo, A Competência paTa aplicar a penalidade, 
nos casos deste artigo, será do Presidente do Tribunal. 

Art. 131. A multa deverá ser paga dentro de -dez dias. de
pois da ciência da guia de sentença. prazo esse que, no· entanto, 
poderá ser excepcionalmente dilatado. 

Parágrafo únTcO.-Caso a multa seja elevada para as poss_es 
do infrator, poderá ser permitido que o pagamento se efetue em 
quotas mensais, até dentro de um ano, no máximo._ 

Art. 132. O Tribunal poderá: converter a multa em suspen
são, quando se apresentarem razões que "o justifiqUem. 

Parágrafo único. Para a'conversã:o, a cada 4_(quatro) UFIR 
corresponderá um dia de suspensão, atri~uindo-se_ tantos dias de 
suspensão quantas daquelas fra:ções estiverem contidas no valor da 
multa, arredondando-se para um mês, quando o resultado apurado 
for menor do que trinta dias. · 

Art. 133. Não se executará a pena de multa quando ela inci
dir sobre os recursos indispensáveis à manutenção- do infrator e 
sua família. . -

Parágrafo único. Se. no entanto, o infrator for reincidente, 
aplicar-se-á o disposto no artigo~ anterior. - -~ - ' · ' 

Art. 134. Suspender-se-á a execução .da pena de multa, se 
ao infrator·sobrevier doença que o incapacite para o trabalho e este 
não dispuser de outras fontes de recursos. · · · 

Parágrafo único. Proceder-se-á à cobrança caso o !!!f!~.tor. 
volte ao exercício de sua atividade. 

Art. 135. Agravarão sempre ·a ·pena, quando de per si não-
constituam a própria infração, as seguintes circUnstânCias: 

I .... a reincidência; ' ·-
II -·a ação ou omissão da qual tenha resultadó-pcraa: de vida~ 
ITI - a coação' ou abuso de autoridade ou poder inerente ao 

cargo, posto ou fpnção; - · · 
· IV- o pânico a bordo, quando evitável ou reprimível;· -

V - a desobediência a ordem legal, emanada de superior 
hierárquico; · -, · '- -. --. · · - -

VI- a ausência do posto, quando em serviço; 
VII- o ccncursoem ato que tenha agravado a extensão do dano; 
vm- a instigação a cometer a infração; _ 
IX - a execução da infrãÇãõ me.diante paga ou prorile&sa de 

recompensa; - · · _ -
X -: ter praticado a inftação para· assegurar ou üicilitar a 

exe·cução; a ·ocultação, a impunidade ou a obtenção de vantagem 
de outra infraçãb", · · · · -- ' ,. ~-- ' "----_<- ~ • • 

XI- a embriaguez e o uso de substância entorpecente, salvo 
se decorrer de caso fortuito ou de força maior; 

XII- ser a inJração praticada no exterior; - --
Xlll- resultar da infração poluição ou qualquer outra forma 

de dano ao meio aquático. 
Art. 136. Verificar-se-á reincidência quando o agente come

ter outra infração, depois de definitivamente condenado por infra
ção anterior. 

§ 1° A reincidência será específica, se as infrações forem da 
mesma natureza. 

§ 2° Considerar-se-ão da mesma natureza as infrações esta-

beleddas em um só dispositivo legal, be1p com9 as que, embora 
estabelecidas em dispositivos diversos, apresentarem pelos atos 
que as constituírem, ou pelos seus motivos determinantes, os mes
mos caracteres fundamentais. 

§ 3° O decurso de tempo a ser observado na aplicação do 
agravamento da pena, por reincidência, é de cinco anos, devendo 
ser considerado como marco inicial de contagem: 

I- nas hipóteses de repreensão, medida educativa concer
nente à segurança da navegação, ou ambas, a data em que_ transitar 
em julgado o acórdão do Tribunal; 

II - na hipótese de multa. o dia do seu pagamento ou, se ti
ver sido concedido o parcelamento, o da última parcela paga; 

m- nas hipóteses de suspensão e interdição, após o último 
dia de çumprimento da pena; 

IV - em qualquer caso, a data da extinção da pena. 
Art. 137 A reincidência específica importará na aplicação 

da pena de multa ou de suspensão, acrescida do dobro da flxada 
para a pena-base, somadas as circunstãnc~as agr~vãíiteS, qú.anâo 
for o caso, observados os limites estabelecidos no art. 121 e seus 
parágrafos. 

Art. 138, A reincidência genérica importará na aplicação da 
pena de multa ou suspensão, acrescida da metade da fixada para a 
pena-base. somadas as circunstânçias agravantes, _quando for o 
caso, observados os limiteS do art. 12l,e_seus_parágrafos. 

Art. 139. Serão sempre_ circunstâncias atenuantes da pena: 
I - ser o agente menor de vinte e um anos ou _maior_ de: se-

tenta anos; - - -
ll - terem sido de somenos importâncías os efeitos ciã irifra~ 

ção cometida; 
m - a ignorância, ou a_ errada compreensão da lei, quando 

escusável: - -- -
· N -túroagen~e: _. _, , 
_ a) procurado, por sua espontâp~a vçntade. ~com ~flciência, 

lógo após o acidente ou fato da navegação, minorar-ll:)e_ as.conse-, 
qüências; _ _ _ · . · 

b) cometido a infração sob coação_ 3: que podia resistir, ou 
sob violenta emoção por influêricia exterita não proyocac;la; 

c) cometido a infração em estado de esgotamento físico, r(}-
sultante de trabalho extraordinário; _ , . 

d) confessado, e;spontaneamente, a autoria do fato. 
Art. 140. Em Ci?ficurso de agravantes e atenuantes, a pena 

deverá aproximar-se do li.mj.!e -indi~ado _peJas _c;ircunstâncias pre
ponderantes, entendendo-se como tais as que resultarem d()S moti~ · 
vos -determinantes da infraçliõ, da personalidade 4o ,ag~te e. da 
reincidência. · 

Art. 141. A pena que tenha de_ser aumentada ou dimfu.uída 
dclli:ro qe determinados Iim.ites.é a que o TribUnal aplicaria Se não 
exisÚ~se causa de aulnento ou de diminuição-. -- - ----- - - -

_. Parágrafo único. E~ concurso das causas d~ _aumento pu.~ 
díminuiçãO da pena, as mesinas compensar-ser-ão. -

Art. 142. Quando o agt:::nte, med!ante lllais de.l!I1la ação--ou 
omissão, praticar duas ou mais infrações, idênticas ou não, aplicar-. 
se-ão, cumulativamente_, as peitas em que houver ii:tcorrido. 

- Parágrafo únjc~. Quandç o age~te. z.n~~i.~t~ .rruii~ ~ uma 
ação_ou ori::rissão, prãticar duas ou niaís infraç~s da.mesma espé
cie. e pelas condições de tempo e lugar._ rhaneira de execução e_ou
tras semelhante_s. deverem as infrações subseqüentes Ser havidas 
como -continuação da primeira, ser-lhe-á imposta a pena de uma só 
das infrações, se idênticas, _ou a mais grave, se diversas, aumenta
da, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. _ 

Art. 143. A ignorância ou a errada compreensão da lei, 
quando escusáveis, ou quando as conseqüências da infr~ão atingi
rem o próprio agente de forma tão grave que a sanção administra
tiva se tome desnecessária, poderão, excepcionalmente, resultar na 
não-aplicação de pen~. _ 

Art. 144. Os casos omissos serão resolvidos por Resolução 
do Tribunal Marítimo." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 121, DE 1994 
(N' 3.981193, na Casa cfe origem) 

Disciplina a extração, industrialização, utilizaw 
ção, comercialização e transporte do asbesto/amianto 
e dos produtos que o contenham, bem como das fi· 
bras naturais e artificiais, de qualquer origem, utili· 
zadas para o mesmo fim e dá outras -providências. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1 o É vedada em todo o território nacional: 
I - a extração, produção, industrialização, utilização e Có

mercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom), antofllita, 
crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais per
tencentes ao grupo dos anfibólios, bem c-omo dos produtos que 
contenham estas substâncias minerais; 

li- a pulverização (spray) de tcx:los os tipos de fibras, tanto 
de asbesto/amianto da variCdade crisotila como daquelas naturais e 
artificiaiS ieferidas no art. 2° desta lei; 

m - a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbes
to/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artifi
ciais referidas no art. 2° desta lei. ' 

Art. 2° O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto 
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras, 
naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para b mesmo 
fim. serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas 
em consonância -com as disposições desta lei. 

§ 1 () Incluem-se entre as fibras -naturais e artificiais melicio-
nadas no caput deste artigo: --- - -

e pelas comissões -de fábrica referidas no parágrafo anterior. ~ 
§ 3° As empresas que ainda não assinaram toin -os- Sindiéa

tos de_ trabalhadore~ os acordos referidos no caput deste artigo de
verão fazê-lo no prazo -de 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação desta lei, e a inobservância desta determinação. acarre
tará, automaticamente, o cancelamento do seu ~v~á de flln;ciOna
mento. 

Art. 4° Os órgãos competentes de controle de segurança, hi
giene e medicina do trab_alho desenvolverão programas sistemáti
cos de fiscalização, mónitoramentO e controle dos riscos _de 
exposição ao asbesto/amianto da variedade crisoti)a e às fibras na
turais e artificiais referidas no art. 2° desta lei, diretamente ou atra
vés de convênios com instituições públicas ou privadas 
creckmciadas para tal frm pelo Poder Executivo. 

Arl SO As empresas que manipularem ou utilizarem materiais 
contendo asbesto/amianto da Variechide crisotila ou as fibrãs natinike 
artiliciais referidas no art 2° desta lei enviarão, anualmente,' ;,o~ Siste
ma Único de Saríde e aos sindicatos representativos dos traballiadofes 
uma listagem dos seus empregados, com indicação de setor, fi.mção, 
cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica peri&

. dica, aconipanhada do diagnóstico resultante. 
Parágrafo único:- Todos os trabalhadores das empresaS que 

lidam com o asbesto/amianto da variedade CiiSotila e- com.-aS"fibras 
naturais e artificiais referidas no art. 2° de~ta lei seiãO TegiSt:I:ad9s: e 
acompanhados por serviços-do Sistema .Unico de S<iú9~. devida~ 
mente qualificados para esse fiin, sem prejuí2:o daS aÇOe's -de. pf-o
inoção, proteção e recuperaÇão da saúde últemã, de 
responsabilidade das emfl'esas. - . -- . . ., . --

Art. 6° O Poder Executivo determinará aos produtaies de I -lã de rocha; 
TI -lã de escória; 
m - lã de_ vidro; 
IV - fibras de vidro com filameritoS cCntínUos; 

-- asbes.to/aroianto da variedade crisotila,. bem comGl das fibias natu
rais e artificiais referidas no art. 2° desta _lei, que não forneçani es
tes materiais às empresas que estejam_ descumprindo qualquer 

V- fibras refratárias (cerâmica);- --=-.-- r-

VI - fibras orgânicas sintéticas; 
VIl - fibras de erionita; 
vm- fibras de atapulgita; 
IX- fibras de wollastonita; 
X- fibras de poliaramina (tipo keVlar); 
XI- fibras de carbono; 
xn - outras fibras artificiais que já estejam-~do comerciali

zadas ou que venham a ser fabricadas, sempre que não se tenha abso
luta certeza cientifica quanto a sua inocuidade ,à ~qe li~ .. 

§ 2° Qualquer dos materiais referidos no caput deste _artigo 
e no seu § 1° poderá ser dispensado das exigências desta lei por 
ato do Poder Exe_cutivo, se comprovada, cientificamente, sua irio
cuidade à saúde humana. 

Art. 3° Ficam mantidas as atuais nornias relativaS ao asbes
to/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais re-
feridas no artigo anterior, contidas na legislação de segurança, 
higiene_ e medicina do trabalho, nos acordos internacionais ratifi- -
cados pela República Federativa do Brasil e nos acordos assinados 
entre os sindicatos de trabalhadores e os seus empregadores, atua
lizadas sempre que necessário. 

§ 1 o As empresas que atuarem na extração, produção, indus
trialização-e comercialização do asbcsto/amiruito-e -das fibras refe
ridas no artigo anterior criarão Comissões de fábrica! compostas 
por trabalhadores--eleitos por seus pares, com o ·objetívo de fiscali
zar a qualidade do ambiente de trabalho, com poderes, inclusive, 
para determinar a paralisação de setores de trabalho em que hou
ver riscos à saúde dos empregados. 

§ 2° As normas de segurança, higiene e medicina do traba
lho serão fiscalizadas pelas áreas competentes do Poder Executivo 

disposição deste diploma legal. · ' 

_ Parágrafo óriico. AConfecçnd:O ci preYist,O.,~o ~ap~~ c;\~sie1 ar
tigo, o -Governo Federal não autorizará, a itnpOrtaçãa da substância 
mineral ou das fibras referidas no art. 26 desta lei. 

Art. r Em todos os locais de trabalho onde os trabalhadores 
-~eStejam· expostos ~O asbesto/~anto d?. várl~a~·_ctisqtila ou das 

fibras naturais ou artificiais referidas no art~ 2°, de,sta lei deverão 
_ser observados os limites de tolerância fixados na legislação perti
nente e, na sua ausência, serão fixados coni base nos critérios de 

' Ccintiole de ex_p-osi~~o ~c9_~f~4ad9S p6!' _o.rWt~Snj'os _n,a~i~~s pu 
- inlemacionais, rec9nhecido~ ci~ntiijcameJlte; - . , . •. , ~ -· .. _. 

§ 1° Outros-critérios de controle da exposição dos_ trabalha
dores que não aqueles defmidos pela legislação de SeguranÇa e 
Medicina do Trabalho deverão ser adotados nos acordos assinados 
entre os s.indicatos dos trabalhadores e os empregadores; previstoS 
no art. 3° desta lei. - • 1_ 

§ 2° Os limites fixados ·deverão 'ser teVIsádos-'-ánúãlí:neilte, 
procurando-se reduzir a exposição ao nível maiS bàiXô qüé Seja ia
zoavelin:ente exeqüível. " · - ' · " · _ _ 

Art. 8' 0 POder Execl.!tívo.estabel~ Dpn!JJIS d~..;~Ç~ e 
sistemas de acompanhamento específicos para os. se tores de fricção e 
têxtil que utilizam asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras 
naturais ou artifiCiais referidas no ai{ ·zo aestã-,lei, para fabricação dos 
seus produtos, extensivas aos locais onde eles são comercializados ou 
submetidos a serviços de manutenção ou reparo. 

Art 9° Os institutos, fundações e universidades públicas ou 
privadas e os órgãos do Sistema Único da Saúde promoveriio pesqrii
sas científicas e tecnológicas no sentido da u~ção, sem riscos à 
saúde humana, do asbesto/amianto da variedade crisotila, bem como 
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das fibras naturais e artificiais referidas nO art. 2° desta lei. , 
Parágrafo único.-As pesquisas referídas rio caput deSte ani~ 

go contarão com linha especial de financiamento dos órgãos go
vernamentais responsáveis pelo fomento à pesquisa científ1ea e·· 
tecnológica. 

Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibras natu
rais e artificiais referidas no art. 2° desta lei é ccmsiderado de alto 
risco e, no caso de acidente, a área deverá ser isola.da. com todo o 
material sendo reembalado dentro de normas de segurança, sob a 
responsabilidade da empresa transportadora. 

Art. 11. Todas as infrações desta lei serão encaminhadas pe
los órgãos fiscalizadores, após a devida_ comprovação, no prazo 
máximo de setenta e duas horas, ao Ministério Público Federal, 
através de comunicação circunstanciada. para as devidas providên
cias. 

Parágrafo lÍniCO. Quãlquer pessoa é apta para fazer aos ór
gãos competentes as denúncias de que trata este artigo. 

Art. 12. O Poder Executivo, no prl!Zo de 90 (noventa) dias 
da publicação desta lei, regulamentará a sua aplicação, bem como 
o estabelecimento de penalidades aos infratores, prevendo -desde a 
estipulação de multas até a cassação dos respectivos alvarás de 
funcionainelitõ: - -

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. i 4. Rê: vogam-Se as disPosiÇões ·em C_oD.trário. · 

(À Comissao de Servjço de Infra-Estrutura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°70DE 1994 

(n° 290193, oa Câmara dos Deputados 

Aprova os textos do Acordo de Transporte 
J.ilÍlvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Câ
ceres .. Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos 
Adlclooais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e 
Segurança, Seguros, Cóndições · de Igualdade de 
Oportunidades para Maior Competitividade, So(u .. 
ção de Controvérsias e Cessação Provisória de Ban .. 
deira. -

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1 o Ficani 3.prõvados. os te-xtos do Acordo de Transporte 

Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de 
Nova Pa.Imira.) e de seus Protocolos Adicionais sobre ASsuntos 
Aduaneiros, Navegação- e -Segurança, Seguros. COndições de 
Jgualdade de ·oportunidades para Maior Competitividade, Solução 
de Controvérsias e Cessação ProviSória de Bafideira. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apre_ciaç_ão do cOngresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acor
do ou de qualquer de seus ProtoColos Adicionais, ~?em . como 
quaisquer ates que, nos termos do art. 49, incisõ I, da ConstitUição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos aO patri
môn.io naCional. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra -em vigor na data de 
sua publicação. · 

MENSAGEM N" 130, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De cooformidade com o disposto no art. 49, .inciso I. da Cons

tituição Federal, supmeto à elevada coosideração de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, os textos do Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cárceres - Porto de 

Nova Palmira) e de seus Protocolos Adicionais sobre assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança, S.8guros, _Condições de 
Igualdade de Oportunidades para maior Competitividade, Solução 
de Controvérs~as e Cessação Provisória de Bandeira. 

2. Os referidOs Atos Internacionais foram con._clujdos em 
Lis Leiias, no dia 26 de junho de 1992, pela Argentina, Bolívia, 
Brasil, Paraguai e Uruguai. O Acordo, depositado na Secretaria~ 
Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 
constitui in,strumento de Alcance Parcial, o que permitirá a outros 
países membros daquela Associação a ele aderir, caso haja interes
se. 

3. O Acordo de Transporte Fluvial representa um marco no 
processo de integração física iri.iciad0

7
c_om a assinatura do Tratado 

da Bacia do Prata, em 23 -de abril de 1969, -el!! Br_asília, pelos cinco 
países envolvidos no projeto da Hidrovia Paraguai-Paraná. Para 
tanto, foi -criado o Comitê Jntergove~en~_ da: Hidrovia (qi:Q, 
em agosto de 1989, o qual foi incorporado à estrutura do Sistema 
do Tratado de Brasília em outubto~c!e. 1~91. na XIX Reunião de 
Chanceleres da Bacia do Prata. . 

4. O. Acordo consagra os_ princípios_ de livre trânsito, liber
dade de navegação; livre participação das bandeiras no tráfego en
tre- os países membros, igualdade e.reciprocidade de _tratamento, 
simplificação administrativa- e redução dos cUstos de operação, se
guranÇ'trda navegação- e proteçã-9 .d? '"D?-~io ?J;D.'!J~en~; , . 

. 5.._ NeSse Sentido, ·preVê a modernização das _condições de 
navegaçãc;> n~ _Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres- Porto 
de Nova Palmira), que incluem, entre outras, as seguintes inova
ções: a eli.minaçã9 da reserva de carga, a criaçfu? ~e instância arbi
tral obrigatória, a suspensão provisória do registro de bandeira, a 
obrlgatóriedààe d.o Segtiró PMa ·aCideitt"éi de. -poluição, o compro
missp, ri.ão,sO,cO~ ge!>(~s ~tl}r~ p~a !1 f~CiljtaÇão da remessa de 
divisas ao exterior destinadaS ·ao pagatP:ent.o dé prêmiOs de segu
ros, mas para a liberalização da contratação. da mão-de-obra e de
mais serviços portuários, ademais do estabelecimento de normas 
de direito internacional privado. 

6. Em função da necessidade argentina: de assegurar para a 
sua frota fluvial·- hoje em gran_d~ parte navegando sob bandeira 
de conveniência·--- o-registro co.IDo"' eriibarCiç.õeS da Hldrovia., foi 
necessátio aprovar protpçÇ>lp~a,_cijcj_onal :?Qb;re o .asSU:O.to. No texto, 
procurou-se assegurar que as embarcações sob aqúele regime de 
exceção tivessem não ·so ·o·s ·direitos e benefícios, mas ás obriga
ções decorrentes do Acordo e seus Protocolos._ 

· 7. Qt:ap.~o ·à -reserva de çarga, os cincO PaíseS Meinbros evo
luíram para eliillinâ-Ia integralinente a- pal-ti.r da entrada em vigor 
do Acordo, com exceção do Paraguai, que se _comprometeu a fazê
lo num cronogra.ma que s_e Cdnipletará, o mais" tardar, em 31 de de
zembro de 1994. A Ar~eri.tina, ~ decreto de 26 de maio último, 
extinguiU toialniê"nte à reSerVà CÍ.e éargà. · __ 

8; TendO em Vista que b o Ac:ordo de Transporte Fluvial e 
seus seis Protocolos Adícionais, que_~bme~o_â_ a_pr<?~aç~ do Con
gresso Naeional, constituêm instiün:iento de grande relevância para 
a integração física da região, solicito a Vossas Excelências trata
mento priotitáTiO â.::ipteciãção· da matéria. 

9. Salieitto que, no trecho fmal do art._&6 das anexas cópias 
do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança, onde se lê 
11Apêndice B do Código 11\IDG11

, leia-se 11Apêndice B do Código 
CCG11

, tal como referidO, corretamente, no art. 18 do mesmo Pro
tocolo. A devida correção está sendo providenciada pela Secreta
ria-Geral da Associação LatiDo-Americana de Integração 
(ALADI). 

Brasília, 19 de março 1993.- Itamar Franco. 
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EXPOSICAO DE -~OTIVOS N9 052/DAI-MRE, de 18 de fevereiro 

de 1993, do S~nhor ~1inistro de Estado das Relações 

Exteriores. 

Excelentisaiao Senhor Preaiàenta da RepUblica, 

Submeto à apreci~çio de Voaaa Excel6ncia oa anexos 
tenoa do Acordo de Tranaporte Fluvial pela Hidrov1a Paraquai

Paran• (Porto de Cot.cerea-Porto .da Nova Palaira) • de' ••us 
Protoooloa Adicionai• aoDre Aaauneoa Aduane1roa, Naveqaç6o • . . ' . 
Sequr~nça, Sequroa, Condiçàaa da Iqualdade de Oportunidade• 
para Maior competitividade, Soluçio de controv«rsiaa • ceaaaÇio 
Provi.ória de Bandeira. 

2. Oa reteridoa ates internaciÓnaia tora firaadoa u Laa 
IAJ\aa, no dia 2:6 da junb.o Ul.tiao, pela Arqentina, Bol1via, 

Braail, Para~ai • Uruquai. Na oportunidac:te, oa 
doa cinco pa1aea, que inteqraa o aia tema d.a Ba~ia · do Pr~ta ~ 

daclararaa sua 11 especial aatistaçio pela conclua4o daqueles 

atoa e instru1ram suas raapactivaa deleqaçóes no Comitt 

Intarqovarnaaental da Hidrovia Paraquai-Paranâ {CIH) a 
proaaequir a pro!icua tar•!a ~•alizada at• aquela data". 

J. o Acoruo, depoaitado nll'. Sacrataria-ae~ral <1a .U.A.DI coJ'I.o 

inatruuanto da Alcance Parcial, con~aqra oa p~incipioa.de livra 

tr&rulito r· liberdade de navc.qaç.to, livre [.r&rticipaçio e 
reciprocidade de tratamento, •imp~i~1caç4o adain~Strat~va· • 
redução àoa cu.tos à• operação, segurança da naveqaçio e 

pro'Ceçãc:' do meio ambiente. 

'. Me••• aantid.o, pr.v• • aodarnizaçio d.aa cond.içõe&. de 
naveqaç.lo na Hiclrovia Puaquai-Paraná. (Porto de Các•raa-Porto. 
da Nova Palmira), que inclu-, entra ou't.raa, aa aequintaa 

- -- --- -

inovaç~•: a eli.ainaç.io ~ raaarva da carqa, a criaçio de 
inat&ncia arbitral obri~tória, a auapena.lo proviaória do 

reqiatro da bandeira, a obri9atoried.ade do •equro para 
aciQantea de poluição, o coaproaiaao, n&o só coa qeatõ•• 

tuturaa para a facilitação ela ~- d.a divi- ao .xtarior· 
d.eatinaclaa ao paq...ato de pra.!~ . de aequroe, -• para a 
liberalizaç.io da contrataçj,o de aão-de-obra • d .... ia serv1çoa 

portuârioa, ad ... ia do eat.abelecillento de noraaa de dire1t0 
internacional privado. 

5. Elevo a conaidaraç.i.o de Voaaa Excal6ncia a anexa 

Menaaq .. que •ubaate o Acordo e ••ua ••i• Protocolo• Adicionai• 
• aprovaç&o do Conqre&ao Nacional. 

Julho de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL (Seção II) 

ACORDO OE TRANSPORTE FLUVIAL 
PELA HIOROVIA PARAGUAI - PARANA 

(Poreo de Cácerea - Porto de Nova Palmira) 

Sexta-feira 22 4129 

Oa P1en1potenctárioa da Regúbl ica Arc;ilent.ina, da Re1:nJbl 1ca 
.da Bolivia, da RepUblica Federativa do Braa1l, da ReoUbl1ca ao 
Paraguat • da Aeoúbllca Oriental do Uruguai, 

CONVENCIDOS de oue para a concr-et.izac;:lo do groeesso de 
lneegráçio rog1onal ' neeess•rio contar com serviços de eranscor
t.e • d• · comuntcaçaea eficientee e adequados aos reouenmen1:.oa 
at.uats.do comerc1o e ao desenvolv1meneo: 

PERSUADIOOS de oue a H1drov1a Paraguai-Paraná (Port:o ae 
C4cerea-Poreo de Nova Palmira) constitui , um fator ce suma 
imoOfê&nc1a cara a tntegraçio fisica e econ0m1ea dos Paises oa 
BacHI ao Prat.a; 

SEGUROS tJe ou• o de•e,vo\v!r.tento da H1drov1a ParaouR• ··v~"" 

(Porto do Câcere!l·Porto de Nova Pllmlr&) ena uma comun~t.lat1• ''" 
·:;;r.:Jsas :--.. ~ :::·.·':! . • ~~':'~-'!<:.'!. . _ 11'-.,.. ..... • .. ,...P.,II_I'IO"- _., • ., : 

conJunt.a,. oaseaoa na 1gualaaae ~~• o,-~·e,tõs e oor1g.ições .Je ~eus 
!?•"~~•~- rtbe·1nnhos: 

OECIOIOOS a crJar as cond1çOe• nec•••ária• para cor1ceder-se 
todas as factltdades e garanttas posalve1s a fim ae ooter a mats 
amc1a ltberaaae ae trar1stto f1uvtal, de transoorte de pessoas e 

•de bens e a ltvre nagevação; 

RECONHECENDO aue devam ser eliminados todos os entraves e 
r-estrtçOes admtntst.rattvas, re9ulamentares e de crocedtment.-o _e 
a necesstdaCie de crtar a tal fim um Ambtt.o normattvo c~mum, com 
a ftnaltdade de desenvolver um com•rcio flufdo e uma attv_tdade 
fluvtal eftCtente; 

RliAF r RMANOO o pr 1 toe 1 o 1 o da 1 1 v r• navevaçlo do• r 1 os r11 ~R r,"' 
do P_r

0

a_ta, •a'taoe_leCltJO oelo• pa1_••• _r1be1r'1nho• dA HltJro ... ,,., 
Par&9uãt-Paranâ (PQrtó Õe C4cara8-POrto de Nova Palmira/ ~m ~U4s 
lG9lSiaçOes e nos tratados tnternaetonats em vigor: 

CONSIDERANDO o _Tratado de Braaí 1 i a de 1969 como marco 
polit1co para a 1nt.egraçio ffs1ca da Bac1a do Prata e à luz da 

__ Reso1uçlo NQ 238 da XIX Reuntlo de Chanceler•• da aacta do Pr'ata; 

• 
TS:NOO PRESENTE oa crtncipioa. objet1voa e mecan1smos Cio 

· .. r_r:-_atado ae Mont.ovtd•u 1980 e o d1scoato noa &r"tigoa dota o dez 
,da Reaoluçio NQ 2 do Conselho de Mintatros da Aaaoctaçio, 

CONCORDAM em celobr"ar", ao amoaro do refer1do Tratado, o 
cr•••i"lee •coroo "de rranaocrt.a Fluv1a1 pela H1drov1a Paragvat
Parana (Port.o de Câceres-Poreo de Nova Palm1ra). 

CApiTULO 

Qbjeto e alcance do Acorqo 

Art, go 1 ._ :- o ore sente Acordo tom cor obje'to fac 1 1, ta r a 
navegação e o transporta comere1al, fluv1al longttudtnal na 

'Hldrovta Paragua1-Paraná (~orto de Câceros-Porto da Nova 
Pahrnr~), doravante "a 1-tldrovla .. , no Amb1to ao Trat.ado da eac1a 
ao P~ata, medlante o est.abelee1mento de um marco nor~a~1vo comum 
aue favoreça o desenvolvimento, a mod•rnt zaçlo e a ef1cténe1a 
oessaa oceraçdes e aue fac1llte e cerm1~a o acesso em condlçOes 
comcet.ttlvas aos mercados de ultramar. 

Art1go 2.- A Hldrovia compreende os Rlos Paraquat ~ Paraná, 
lMClutndo os Otferente• braços de desemoocaaura oeste últnno, 
desae Câeores na ReoUbllca Fedarãtlva ao 8ras1l, até Nova Palm1ra 
na Recúol 1ca Ortent.al do uruÇJual • o Canal ramenqo·, afluente do 
R to Paraqua1, comoartllhado pela Reouol 1ca da BoLív1a e pela 
Reoubl 1ca Fooeratlva ao éraa1 1. 
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Art,Tgo 3.· ~s OTSPOI!flc;:Ota do pr•eent.t Acordo .s4o l&Cile4veTs 
â navegação. ao com•rclo e ao tranaoort.t di bens e de cossoaa 
aue comcreenoam a ut11izaç4o da Hidrovta~ 

Exc:et.ua-se dtst.a norma a caaaagem di na v 1 os de guerra e 
outras emoarcac;:ões com atlvidadta sem ftna di com•rcto, cem como 
o t.ranscorte *'1uvta1 transver"sal frontllrtço, os oua1s :se 
reqerào pelos t.r-at.aoos e pelas norma& ex1st.entes ou cue forem 
celecraaos no futuro entre oa paiaea rtDelrtnnos oa Htdrovta ou 
~n~re estes e t.ercetroa cafsea. 

CAPITIULO II 

Ljbtrgodt dt naytg&clo 

Arei go ., . - Os paí ata ai gnat.#.rioa rtconhtcem-st rtc i orocamcn
te a liberdade de navegaçao .. toaa a Hidrov1a daa embarcações 
de suas ~esooctlvas banoei~as, bem como a navegaçlo de embarca~ 
ç~es oa te~ce1ras canoe1raa. 

Art,go s.- _Sem or-év,o acor-do do• oafsea s1Qnat.ár1os, nAo se 
cedera estace\ecer nennum tmooaeo, gr&vame, tr1buto ou d1ro1to 
soore o transporte. as emoarcaçõea ou suas cargas, oaaeaoo 
un1camente no faeo da navegaçlo. 

CApiTULO III 

Artjgo e.- em __ toda• a• operaçõe8: _reeuladâe pelo preaente 
Acordo os pai ses 111 gnae4,., os out.or;am rec1 proc-amente ás embarca
ções oe bandetra doo demais pois•• s,lgnatAr1oa 1d6nt1cp tratamen
to ao concedido Aa embarcaç:c!!es nac1~:ma1s em _;matéria de tributos, 
tar1faa, taxas, gravames, dlrelt.oa, trAnntea, Prat.tcagem, 
pilotagem, reboQue, servtçoa portu•rloa ·• auxi 1 i ares, nlo se 
podendo ter nenhu~ tipo de diacr1minaçlo por razio da bando1ra. 

Ai-·pgo 7.-. Os-Pai_aas s1gnatá/1os cOml)ai.lbllizar!o. e/ou 
harmonlzar&o suaa raspec-t:1vaa 1eg,-slllçõe8 na-NC:Ilda em ou• seJa 
necoaa&r1o, para criar eondlçOaa de 1gualdade de opo~tun1dada, 
.de forma tal QU. l)erm;t.am simultaneamente & liberalizaçiO do 
mercado, a re'duçlo de cuatoa • a ma1or c::ompetlt'ividade. 

Aq;,go a.- TQdas •• vant.agena, favo'raa, franautaa, imún1d&
des a Pl"lVllégioa oue os paisaa s1gnatârioa aplicarem As 
embarcações em todas -aa oPeraçOaa reslldaa pelo preeant.a Aco~do, 
em vlrtude de conv•ntoa entre oa' paisea s1gnat•rioa ou entro 
estas e terca1roa paiaea ou que concedam de forma un1l•toral ~ 
QualQuer um delea, ser&o extana1vaa av~omat1c.m.nta ao• ~•mals 
paisas Slgri4t4rlos do p~esenta AC~~do. 

ÇAPITUbO Iy 

L j berttade dt t.rAnsj to 

Ar't,igo 9.- e: reconnec1da a liberdade de transito pela 
t.~ 1ttrov, a das emoar-:-aç:·aes. :Jens a o assoas d.os ga i ses s 1 gnatâr, os, 
e sementa ooaera ser cooraOa a taxa em re't.l"lOUYção aos serv1ç:os 
efetlvamenta prestado& aos meamoa. 

Igua 1 menta sa · r"econheca entra os pai ses ·s 1gnatár, os a 
ilOaraada (j• transferéncl~ de car9a . .J.lljamento, tra•cordo •.• 
dG0081tO de mercaoo~1aa am todaa aa 1nst.alaçOea habl I 1taoas oar~ 
e•••• ttfeltoa. ,,ao ~• DOdlltnoo .. rotuar· tl18Cr"1mtnaçAo nlyumt\ ot.H 
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causa ~a or1gom da carqa. ~os oonco• ~• part1d4, ~u •ntr~cJ~ •. 1a 
salda ou aa aea~1no ou oe Qualquer outra Clrcunat4ncla relativa 
6. oroc~r·1edade aas morcador1as, aaa embarcaçOea ou da naclonallda
oe oae oessoas. 

CApiTULO V 

Reserva dt Cargo 

SEÇ~O 1 

R•••rva de Carga.Regional 

Art 190 1 O.- O transtiort.o· d'e bens e de pessoas entre .os 
pa1sea s1gnatár1os que se efatue co~ or1gem e aeat1no em cortes 
localizado& na H1drov1a ast.i reservado aos armadores aos ca1ses 
s 1 gnat4r 1 o a em 1 gua I da o e a e a 1 r-e 1 tos, tratamento e cona 1 çOes 
••tabe}ectaaa no preaent.a Acor~o. 

,O exarcicio, do dire1~0 d~ reserva de carga re9ional 
efetlvar-se-â ao forma multllatoral e sua implantaçlo se baseara 
no prlnCiPlO de raC1PrOCló&d8, 

·' SEÇ~O .2 
Reserva de carga Nac1ona1 

..t.rt, go 1 1 . - Ficam e 1 i m1 nadas em favor das emoarcações a a 
bande1ra aos paises oue 1n~egram a H1drov1a, a oartlr oa en~raoa 
em vigor do presente acordo, as 1 im1t.ac;:ões exlst.en~·es ao 
transoort.e de detorml nados oens ou pessoas reservaoos em sua 
total1dada ou em parte às emoarcações que naveguem soo oanae1ra 
nac1onal do oais de aest.1no ou ae or1gem. 

s~xta-feira_ zz 4131 

Fica êXcn.ndo dO~ Amb1 to- ·da ·aol 1caçio cesta acordo e a_e seus 
ProtocOloi o tf'ansôorte õé caoOtagem nac1onal, o aual dsta. 
ra·aei"vado as emb~r·cac;ões ~o~ r_espeC:t. ~Vos pai se e. 

DJSbOsHtlo t.ranllÇ"óf"1a 

A Reoüblica do Paragua1 se comcromete a •liminar c1nouenta 
por canto (50S) de sua reserva de carga em 31 de agosto da 1992, 
e dez' oOr _cont_o._·_c 1_?,~). ~~1C\ona_l_ aM P-.~~t.,.,.. da ent.rada em v1gor do 
A.COrtlo: 

Após SUa' Gr:'lt"radil em· Vlgor,o &1 iiilintlr6. Vlnte por cento ( 20'W} 
em 31 de dezemoro c:! e 1993 e· o a teStantes 111nt.e cor cen~o rzo" 1 
ant.ea de _3_1 de, dezen:'t:?ro ~· 1994, 

"CApiTULO VI 

Armador da HidCQYlA 

•rttqo 12.- Para oe afeito• ao creeanta A-cordo •• con"'ld•r"
ra-·AriTiador da H1drov1a oa ·armador•• doe oahea SlQnat.ar1os. 
r•conhectdoa como tats por sua• ra•cectivaa lagtalaçOae, 

Ary1go 13,- ~s emoarcaçO.• flvtiais ceg11tradaa como tats 
em cada um doa paisea s1gna'tárioa aerlo reconhactdaa como 
amDarcaçO•s da H1drov1a calca outros paíaaa signat'-rtoa. Para 
tale fins, os organtsmoa nac1onaia comgetentea trocario as 
lnformaçOea parttnantes . 

..t.rt1go 14,- Os armadorea da H i drov 1 a podar lo uttl i zar r)& 

praa'taçlo de seua serv1ços emoarcaç6ea própr1aa ou soo con~rato 
oa afr•tamento ou arrendamento a casco nu, de conform1dada com 
a leg1ala~!o nac1onal do cada caia aignatârio. 

Aryjgo 15.- Os países Si9nAtãrioa •• comorometam a adotar 
aa normaa nacaaaârlaS Q&ra f&c11ita~ o deaanvo1vlmanto de 
emore•á• de transgort.e --na Hidrovia, com garticipac;:let a• cao1t..&1s. 



4132 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

ben• de caoteal, serv1çoe • dema1e fato~•• de prod~ç4o de dots 
ou ~ala oai••• atgnattrtoa. 

CAfiTULO VII 

FQC11itac!o do ~~ansgoret e do comércto 

Ar~1a~ 10.- Com a finalidade de facilitar aa ooerações di 
tranaoorea di bens, oessoaa e de coMrc1 o QUI se rea I, zam na 
Hldrovta, os oatses stgnatárioa se comprometam a eltmtnar 
gradualmente os entraves e reatriçOea regulamentares e di 
oroc;:edlment.o Que ocstacultzem o deaenvolvirnento c::1essas operações. 

Art 1 go 1 7.- co~ a fi na 1 fdade de 1 ograr o cumor, manto _Çio 
or•••nte Acorao, o-s o a, ses s, gnat..trt oa convém em cal e orar, som 
creju i zo a e outros oportunamente indicados, os segu t nt.es 
Protocolos Adlctonats: 

a) Aaauntos Aduane1ros 
b) Navegaçlo • Se9urança 
c) Se9uros 
CJ) Cond 1 çOes o e 1 gua i-dade a& O!'Ortun i dadea para uma m.a 1 o r 

comoet1ttv1aaoe 
a) Soluçao de controvérstas , 
f) Ceaaaç4o Provtsórta ae Sanàetra 

CAp!TÚLO ytii 

Servtcoa oortuártos a Soryjeoe Ayxiltor•• de NaveqocAo 

Art 1go 18.- os paisas s1;natárioa garantem-se mutuamente as 
fac1l tdaóea Que se outorgaram atá o preaente momento e a.a Que 
ou~orgaram no futuro oara o aceaao e operaçõea em seus raaoectt
voa portos localtzadoa na Hidrovta. 

Artjgo 19.- oa pafaea $ignaeárioa oromoverlo medidas 
tendente• a 1ncrementar a ofict•ncla doa aervtçoa portuânoa 
oreatadoa 4a •mbarcaçõea • •• car;;.a Que •• movtment.arem pela 
Htdrovta o ao dea•nvolvtmento daa açOeo de cooo•raçlo •m mat.•rta 
portu4rta e a• coora•naçlo d• tranaport• tntermoaal. 

Ar·pgo 20.- os pafsoa signat.ártos adotarlo as me·atdas 
neceaa4r1aa para cr1ar as condlçOea Qu• pecm1tam ot.im1zar os 
serv1ços de prat.lcagem de port.o e pca:ttcagem fluvtal para aa 
ooeraçõea a• tranacort.e fluvtal cealizaaaa pelas embarcações aos 
paisea Que Integram a Hidrovta. 

Art1go 21.- Os pais•• ai;nae&rio• rev;3arlo a:s caractor"ist.l
cas e cust.os doa sorvtços de prat.icagem fluvtal e de oort.o com 
o objet.1vo de read•Quar sua eat.rutura, de modo a harmon1zar as 
cona~ções de pcestaçlo do serv1ço, reduz1r seus custos e garant.1r 
uma eQuit.at.lva a 1gualit•r1a aplicaçio deet.es oara todos o.s 
armadores da Htdrov1a. 

CApiTULO IX 

Otgloa do Acordo 

Art..tgo 22.-·""0a órgloa do Acordo sio:. 

a) o Com1t.6. Intergovernament.aí da Hidrov1a (C.I.H) -órgão do 
Trataoo da Bac1a do Prata- ê o ór;io polít1co. 

b) a Comissl.o do Acordo -doravan~• "a Comtss&o"- é. o 6rgio 
têcntco. 

Os paises s·;gr;a~âr"ios dee1gnario os organ1smos nac1onats 
comoetentas para a aol1caçAo do presente Acordo. Os representan-

Julho de IYY4 
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taa aeredltadoa des~•• organ1smos cons~1tu1r&o a Com1salo, ou• 
será o 6rgao técn1co para a acl icaçlo, acomcanhamento e d&senvol
vlmento do Acordo dentro daa comoet6nc1as at~lbuidas no art1go 
23. 

a) zelar ce1o cumgr,mento daa diaooa1çO.a do greaente Acordo 
cara reaolver oa proble~~~&a Que •• acreaent.ar•m em 5U& 
apl 1caçlo; 

b) eatudar • propor"' a adoçAo de medidas Que fac1 1 it.em o eumprl
mento doa objetlvoa do preaenee Acordo; 

c) aorovar seu regulamento lnter"nO • es'tat:lelecer aa discoaiçOoa 
que cona1dere nec••••r1aa para aeu funcionamento; 

d) recom.ndar ao c.I.H. modificaçO.a ou acr•ac1moa ao presente 
Acordo; 

a) informar o C.I.H., pelo menoa uma vez cor ano, doa avanços 
1 o;radoa no a comQromi aaoa • oa resu 1 tadoa a 1 cançados na 
aglicaçio e no deaenvo1v1mento dO preaente Acordo: • 

Ar=tjgo 24 •. - A Comiaalo pod•1·• convocar r•uniO.a de ceoresen
tantea de outroa or;anlamoa da Ad~;n,atraçlo Pública e do Setor 
Privado para fac:: i 1 itar a aQl icaçlo • o de•envqlvi~~~ento do Acordo .• 

Areiqo 2_5.- Cada f:laís signaiá;..io tará um voto e as dec1sões 
da Comllilalo serl.o tomadas oor unanimidade e com a presença ce 
todoa oa ca1sea aignatârloa. 

CApiTULO X 

Solycio dt controytrplAI 

.4.rt.lgQ ?0,- .4.e controv•rtlaa Qu• ~urv!r•m oor mottv•l d~a 
1 ntercretaçio, ao licaç.lo OlJ deacumcr 1 mento da a d 1aooa 1 çOea ao 
presente Acordo, bem como de seua Protocoloa e daa dec1aões tJo 
C.!.H. e da Com1salo do Acordo serio submetJdas ao procedJmento 
ao Protocolo sobre so 1 uç4o de Controvers 1 as, prev 1 sto 'no. Are' go 
'7, alínea e) do cresanta Acordo. 

CAf!TULO XI 

~aclo • piyp~•• 

Artigo 27.- A Comissi.o avaliará anualmente os resultados 
alcançados no 4mbito do presente Acordo, devendo apresentar suas 
concluaõea ao C.I.H. para sua cons1deraçio. 

Ary1so '28.- Anualmente, por ocaailo da avaliaçlo menc1onaoa. 
" Com1aa.l.o ooderâ levar A cona1deraçao do C.!.H. oropoata• oo 
mod1f1caçao e deaenvolvlmento e/ou aoerfelçoamento do presente 
AcOrdo. 

Artigo 29.- As modi~icações • acréscimo• ao presente Acerco 
deverio ser aprovada& pelo do C.I.H. e formalizado• por me1o ae 
Prctocoloa AdícionaJa ou MOdificaeórios. 

CAPtTW.O XII 

Entrado em Vigor • Quraclg 

Artlgo 30.- o presente Acordo e aeus ~rotocolos ad1C1ona1s 
entrarAo em Vl90r 30 dlaS apoa a data em que a SecretarJa-Geral 
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aa ALADI comun1ear aoa pa;&QIZ cuvna-c•r;oa o ree•b1meneo aa últ.1ma 
notlfieaçlo relae1va ao cumor1meneo daa diaooe1ções le9a1s 
tnternaa necesaár1aa a sua entrada em vigor, • terá uma duração 
de dez ( TOl anca. 

SGlB meaea .1Mt.flll oo térrn1no da vlg•nclA, -1:1 p..v1.uu .• ., 
reun 1 rio com a f, na 1 1 da de a e ava l1 ar o a r e eu I tados o o Acoroo 1M r n 
aeterm'1nar conJunto~~mente a conv•n1•nc1a a• prorroqdl~ lo, 

Nlo obat.ante, 
1 evanoo em conta 
A coroo. 

este prazo poder• ••r aneeci pado pelo c. I. H. , 
os avanços 1 agrados no dasenvo 1 v 1 mente o o 

Heat.e caso, serâ f1xaoo um novo perfodo de v1g6ncn1, o oual 
poderá ser tndeft~ldO. 

CA.,ITULO XIII 

Art 1 go 31 . - •J presente Acordo es"t.ará aberto à adesão, ~om 
orév1 a negoc 1 aç.lo. aos o a; ses-membros da ALAOI aue" ceseJ arem 
oart1Cloar em tooos os aspectos oo Programa da H1drov1a Par8gua, 
- Par~ma. 

Art.1ao 32.- A aaesão sar'a formallZ&da uma vez: oua se tcrHldm 
negoc1aao s&u$ termoS entre o:' oalsea s1gnatar1os e o oa1s 
solieltant.e. me01ante a celebr ... çio de l='rot.ocolo ACl1c1onal ao 
oresent.e Acorao, o aual e-ntrará em v1gor t.r1nta I 30) 0185 aoos 
o cumcr1ment.o dos reculSltos est.loelecldoa no paragrafo pr1m&1ro 
ao Art.1go 30 do preaen~• Acordo. 

CAPITULO XIV 

Denúncia 

Art.1go 33.- QualQuer oals s1gnatár1o do presente Acorao 
poderá danunclá-lo transcorr1aos quatro (4) anos de sua entraoa 
em v1gor. Para tal fim, notificará sua dec1alo com sessen"CA (60} 
d1as de ant.oced6nc1a. depos1t.anao o 1nst.rument.o reapect.lvo na 
secret.ar1a-Gera1 da ALADI, a aual informará da denünc1a os dema1s 
paisaa Slgnat4C10S. rranscorrídoa seaaenta (80) d1aa da formail
zaç!o a a aenunc 1 a. automa~ 1 camente caasarlo para o .o a is denun
c 1 ante os d 1re 1 tos e obr 1 gaçõea contra. i doa em v 1 rtude do oreser; te 
Acordo. 

CApiTULO XV 

Q1oooajcC•• 9tro1s 

A.rtl go 34.- Nenhuma das diSD081 çCSes do presente A coroo 
oooera 1 1m1~ar o 01re1to dos pa1sea s1gnatár1os de adotar medldas 
para proteger o me1o amOlente, a salubr1oaae e a ordem oubl1ca, 
ae acoroo com suas resoect1vas leg1slaçOes 1nternas. 

Art. 1 ao 35.- O ore sente Acordo será denom1 nado ·Acordo- de 
santa Cruz de la SHJrra". 

Ar;1go 38,- A Secretarla-Geral da ALAOI ser~ a deoos1~ár1a 
ao oraaante Acordo_ • env1ara côo1a do meamo, oev1aamante 
autent1caaa, aos Governo• doa oa1••• .,9nat8r1o•. 

EM FS DO QUE, os resoect1vos PlenlPotencl&rJos subscrevem 
o presenta Acordo no Valle de Laa Le~as, Oeoartamento Malarg1e, 
Prov1nc1a da Menaoza. Rogübllca Argent.lna, aos v1nee e se1s 01as 
o o mês de Junho ae m1 1 noveceneos e noventa e dol s. em um 
or1g1nal, nos 101omas português e esoanl"lol, senCio ambos os text.os 
1gualmenee val1dos. 

Julho de 1994 
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Gu.:Ldo Di 

\lex1.:a .::::::~ 
lttctor Gro• 

U COPIA fiEl DEl ORIGINAL 

PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

PELA HIOROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de C4cerea-Por~o de Nova Palmira) 

SOBRE ASSUNTOS ADUANEIROS 

Os Plentootenclários da ReoUblica Argentlna, da ~ecúbl1ca 
da Bol ivta, da Reot.Jbltca Federativa do ·eras i 1, da ReoUOltca oo 
Paraçual e da ReoUblica Or1ental do urugua1, dev~damonte 
autor,zadoa cor ~•u• reacecttvoa Gove~noa seçundo podares 
out.orCj1aeloa em coa • de v 1 o a forme. c·oncoroam ~m !Hlbs1: r• v•' 
oresante ProtocoloAd1Ctona1 aoAcoroo ütt rranaoorte rlu..,,a\ '-'11:1'·1 
Htdrovta Paraguat-Parana. 

CAfiTULO I 

peflntc6oa 

Ar~igo 1.- Para os fins do oreaent.e Protocolo, entende-se 
por: 

a. Tr&nslto aduane1ro 1n~ernac1onal: o ra91ma soore o Qual as 
mercador, aa suje 1 ta a ao centro le aauane1 r o são transport.aoas 
da um rac1 neo aduane; r o a outro em uma me~r-::. ·:.;.:·_ · 
o•correr oa Qual se cruzam uma ou var1as frontelras. 

b. Ooera-çlo de trlnaltO aduane1ro 1nternac1onal: transporte ov 
mercador1as da Jurtadlçlo de uma mlf&ndeQa de l&ld& ~t~ ~ 
JUr"lSdlçlo de uma alfAndega de oest1no locai1Zada em outro 
oaia, aob o re;1me eat.abelecldO no presente Protocolo. 

c. Alflnde;a de partida: reoart1çlo aouane1ra do terrttOrto uu• 
comoreenae os c1nco catsea slgnat.4rtos ao-Aeoroo, ~oo ~uJd 

Jurtsdtçio se lMlCl& uma ooeraçAo de trâns1to ..10ua.ne1ro 
1 nternac lonal a onde sio carregadas as mercador 1 as nas 
unldadea de transporta e colocados os lacrea aouane1ros. 
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d.. A l'fAndega de embaraue fluv1 11.1: r-eoar't.içlo aduane1 r a soe c:uJa 
jurisdic;:io se realiza o t.raabOrdo daa mereador1as ou se 
tnicia o trecno fluv1al de uma operaçio de t.r4naTto aduanel
ro lnternac1onal. 

e. AlfAndega de desembarQue fluvTal: repart.Tçlo aduanetra soe 
cuja jurisdic;:Ao se conclul o trecho fluvial de uma ooeraçlo 
de translto acuanetr·o 1nternac1onal ou se tra&ferem as 
mercacor1aa para outro m•10 de tranaporte. 

f. Alfandega de destTn_o:_ raoart.Tç.lo aduaneira do tarr1tôr,o quo 
comoreende os c1nco cais&s ~ngnatários deste Acordo soo CuJa 
jurTSdTçlo se conclu1 uma OQeração de trans1eo aauane1ro 
TnternacTonal e onde ingressaria aa mercaaor1as em novo 
r~g;me aduane1ro. 

g. Manifesto !nternac1onal oe carga/Oeclarac;lo de Tr&ns1to 
Aduana 1 r o, doravante "'i IC/OT A"': documento c e 1 o ou a 1 o oec 1 a
rante 1 ncn c a perante a a 1 fanoega o e cart 1 da o reg, me 
aduane; ro oue sa ceve oar as mercador laS e fornece as 
1nformac;ões necessar1as cara sua acl1cac;!o. 

~. Declarante: cessoa o~e de acordo com a log1slação·oe caoa 
o~ is s;gnatá/"10. sol 1C1ta o· 1níc1o da uma ooeração ~e 
tr.tns 1 to aduana 1 r o 'r'lterna.:: 1 o na 1 nos termos o o ores ente 
Protocolo, aoresenrando <.J.n Man1festo Int.ernac1onal ce 
Carga/Declaração oe TránsltO Aduane1ro perante a alfAndega 
oe oart 1 da e resconoe oerant9 at autor ld&d!Ja competentes 
pela exat1dlo de sua declaração. 

'. Controle 
assegurar 
a 1 fândega 

aduana ,,,.o:: conJunto de medi das tomaoas =ara 
-o cumor-,mento das le1s e regulamentos -:ue 3 

esteJd 1ncumo10a oe apl1car. 

J. Entrecosto Aduane 1 r o:- reg 1me escec 1 a 1 em v 1 rtude do cu a l as 
mercador 1 aa são armazenaoaa sob controle aduana 1 r o em .um 
rectnto aduane1ro eonst.Jtuido cor edlficaçio, com ou sem 
cátlo, em uma área oe~erm1nada e habllltada para armazenar. 
mercadorlas com susoensão oo pagamento dos gravames de 
1mportac;Ao ou oe exoortação. 

k. Garant.1a: obr1gação oue se assume, a cnt.ért~ da alfa.noega, 
com o objett.vo ae assegurar o pagamento doa gravames ou o 
cu.npr,ment.o'"da outras obr1gações contraídas oerant.e a mesma. 

1. Gravamea A 1mportac;Ao ou • •~oortac;lo: d1re;toa aduane1ros 
e cu a) Quer outro encargo ae efe 1 tos equ 1 vai ente a, a e cara ter 
f1sca1, monetâr1o, cambla1 ou de QualQuer natureza, ::~ue 
lMC1datn soore as 1moortações e as exportações. N!.o est.ão 
comoreend 1 dos neste cone e 1 t.o as taxas e encargos anal oqos 
Quando corresponderem ao custo dos serv1çoa crestados. 

~. Meio ou un1dade de transporte: embarcaçio, barcaça. comco1o, 
rebocador, Va.glo ferrovl,rio, cam1nh&o, contalner ou 
~ualQue~ outro ve1culo utilizado pa~a o transporte de 
Mrcadorias. 

"-

o. 

p. 

Q-

Transcordo: 
aduanelro, 
descarga a 
de8t.ino. 

transferência de mercadorias, sob ~ontrole 
oe um veiculo para outro, compreeno1da sua 
terra, com o objetivo da prosseguir até seu 

Transpor~ador ou transportiata: oe&ooa física ou Jur1dlCa 
hab i 11 ta.da a rea 11 zar o transporte de mercador 1 as nos t.ermos 
do creaente Protocolo. 

Operador de tranagorte multimodal: pe~s~a JUrfOlca habl lna
da a rea 1 i zar ocerac;l!ea de transporte de. mercadon as cor 
mais de um modo nos termos do presente Protocolo. 

Tornaguia: côoia do MIC/OTA referendada cela aif!noega ce 
dest1no que comprova o cumprimento da operaçlo oe t~ans1tc 
aduane1ro 1ntarnac1onal. 

_Julho de 1994 
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Ambito de aplicacio 

AP"'tlgo :.- AS ClSOOSlções oo presente Protoco:o s~o 
ag llcãve1 s ·-_aõ t.ransoorte- de mercador 1 as em un 'i dadas ele t.r.]nsoor
te. cuJa r!fjl;},_zação 1l1clua a Hidrovla Paragua'i-Pa.ranã (Porto ele 
C4ceros-Port._o c.e Nova Palmir-a) e comQreenda celo .,..e,.,os "'S 
terr,tórlo& de dOIS oaig•a Slgnatárlos, cruzando "0 ~····~n •'"~ 

rrontotra.· ontro n a1fândv9• de oart1da e a atran~.:hfO·" ,!<> 

Os termos ·l•ste Protocolo_ 110 .1101 IC4v•'~ .lU ~·;\r-;.~· •a• 

rnercaoor1as ~?nt.re os oa1se• S19M21t4r1os e 3.0 tr.ln$O!Jt o;..:, ~···~-..u

n 1ento ou oest' na ao a terce 1 ros pa 1 ses Que nào façam :; .1r te >Jo 
mesmo. 

Artigo 3.- Os pafses signa~ários acordam aplicar o reg1~e 
~· ~r&na1to acuane1ro as mercadQrias Que, transcortaoas soe este 
reg1me, devam er'ltrar tem~orar~amente em um deoósit.o, ..... o t!"'a'"'SC-...:.-
so oe uma mesma ooera<;:ào oe trAns1t.0 aouane1ro ou se_.- -::::;.;::.:: .. a 

transbordo. 

syaponofo dt grgvome• • imoort,aclo oy A exoort.acio 

Ar~, go 4.- A a :nerc_ador i aa transoor"taoas em trans 1 to 
aduan"' ro 1 nt.ornac1onal ao a.paro dO preeen~• Pro~oco 1 o. n.lo 
eetarlo suje1 taa ao pagarnent.o de gravam~~• A nnportaçlo ou 6 
exportaçlo eventualmente exi;iveia enQuanto durar a ,operaçlo de 
t.r&n&ltO, com exceçlo do pagamento de taxas por serv1çoa 
efetivamente preat.adoa. · 

CApiTULO ty 

Cond j cOe o tépn,i 9i'J. 94" . yQi dadA R de transporta 

Artigos.- Aa _unidade• ut.ilizadas cara o transporta de 
mereaoor1aa em apl icaç.to do o_r.eaen't-e Protocolo dev~tm sa~1sfazer 
as se9Uin~•• conoiçOes: 

a. ou• se 1 hei possa co 1 oca r 1 acres ad~é:ne 1 roa de· manQ 1 r a 
a1mplaa a af1caz: 

o. Qua nenhuma m.rcadoria poaaa ••r extra1da da oa~t• lacr~aa 
da un1dade de tranacort.e ou ser 1ntroduz1aa neata sem de,"nr 
marcas v1sive1s da lf!S.nl,Pulaçlo 1rreqular ou sem ructur·a: <Jo 
lacra auua_nal r o; 

c. qua nio tannam nenhum espaço oculto que perm1ta diss1mular 
mercadoriaa; 

d. Que todos .os esoaços caoazes da conter mercador,as seJam 
facllmenta açessive1s oa~a inspações aduane1ras; e 

e. que sejam identlficáveis mediante marcas e nUmeres gravaao~ 
oue nio possam se~ ·alterados ou modl ficados. 

Ar"t,lgo 1!5_,- .Cada pafs sio;nat4rlo se reserva o direito ce 
fazer obsarvaçOas à aprovaçlo das embarcações ou me1os de 
transoorte Quando nlo ret:.nam as condições min1mas para efe1tos 
da cOntrola aduane1ro estabelecidas no _arttgo antenor. Nlo 
obatanta. comprom.tem-sa a nlo atrasar o _transporte Quando as 
daf1c:i•nctaa comprovada• fo~am da pouca lmoort&ncla • n!\o 
lmoliQuam r1acoa da frauda. 

Artjgo z.- AI autoridadaa aduane1ras poder!o hab1l 1t3r 
dacóaitos carticularaa a fi,. da armazenar paçaa de repoeiç.lo o 
acesaórios sob controle aduaneiro, ind:i•o•na4veia cara a 
manutenc;io das unidades de transccrta e eQujpamentos das emcresas 
dOS ou~ros paises signatários, Que opentm pela Hldrovta. A 
entrada e sa fda doa mearnoa estar lo 1aentaa de gravames a 
1mportaç:lo a à axportaçio. 
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Aa peças de reooàlçAo e aceasór1oa que tlverem s1do 
sub&tltufdos serlo reexoortados a seu oafs de procedênc13, 
abandonados em favor da Admlnlstraçio do AlfAndegas ou dttst.ru1oos 
ou privado& de QUalQuer valor comerc1a1, sob coMtro1e aduanetro, 
devendo aaaum'i r o transpor-tador CIU&l CIUer custo que 'i a ao ort g1 na r. 

CApiTUlO V 
Lacres odyan•iros 

Art' go s. O a 1 acres aduane 1 roa ut 11 i zados em um·. operação 
de tr!nstto aduanetro lntornactonal efatuada ao amoaro ao 

.Preaente Protocolo devem r;aponder àa condições mintmas 
i oresçr; ta a em seu Ao•nd; c e I. 

1 Os o a f ses signatários a, c e 1 t.arão os 1 acres aduaneiros aue 
,respondam as condtçõos min1mas crescrttas, quando tiverem Stdo 
colocados oel as autor1 dades aduana 1 r as de outro c a 1 s. Esses 
~acres gozarão, no ternt.ór1o dos aema1s oaises s1gnatártcs. :a 
meama crot.ac;!o Juridlca que os la.cr.es. nac.1onats. 

Ar"t1go_9.- Nos casos em cuE.: pelas características da carga 
ou doa me1os de transporte não for oossivel a colocação ae 
Tacr-ea, ••""alflndegaa tomarlo a$ medida& d .. cont.role eaoecta.ls, 
sem enc•recer nem demorar aa ooeraçOea de transporte. 

CApiTUlO V-I 

Oec loracio das me_r.C_a5tprt a~ e resqonsat:P 1 idade 

Art1go 10. Para ser admlttoo no reg1me de trans1to aouane1ro-
1ntarnac1onal aout estabelecldO, oevera acresentar-se, para caoa 
:.Jntaaae ao t-ransporte. oerant_e .a.s .. autor1dades aa alfândega oe 
carttda, um MIC/OIA conforme o modelo e .. notas expltcat]_:,.(.,<.JS aue 
constam no AoêMdice II do Presente Proioco"lo, dctV1dament.e 
craenchldO e no número de 'exemplares ouÔ 'forem i'leCi!s.Sár1ôS ·cara 
cumor1 r com todos os controles e· r'"eaoert"m'eht.os durante a _ooer-ac;:.ão 
de tr4nslt.o. 

Art1go 11.~ O t.ranaportador pelo trecho que lhe corresoonda 
ou" o OOerBdor de tran-aporte mu 1 t, modal habl 1 i tado si o r-eaoons~. 
vels corante aa autor1dadeS aduane1r-5a pelo cumortmento •Ja.s 
oor l<;J&çOes der 1 vada.s da ao 1, é:ac;io dO reg tme o e tr8ns 1 to aouane 1 r o 
1 nternac, ona I e, am oart 1 cu r ar, estão otlr"nJados a assegurar ou e 
as mercador,as cheguem tntact.as a alf!ndaqa de aesttno, de acoroo 
com aa condtçOaa estabelecldas no presente Pr-otocolo. 

Artigo 12.- O declarante • o ún'ico responsável pelas 
tnfraç~e• aduane1ras dertvadaa daa inexatid~ea de suaa declara
c;C5ea. 

CAPITULO VII 

G•r•nt1aa 

Art1go !3, • Para coortr •• ob~íi&çOee f11C&la even~ualm•nte 
eXlifVets durante o deaenvo1v1Nntq_ da ooeraçlo de t.rans1to, 
const.1 tue-:se de pleno d 1 re1 to em faranti a a tot.a 11 dada das 
unidadee de transoorte daa emoreaae interven1ent.ea •. para CUJOS 
efeitoS eatas empresa• deverlo reglatrar-se perante as aut.ortoa
oea aduanetral oos cafsea s1gnatártoa. E111 caao de lmOedtmento 
cara sua aclicaçio o resoonsável POderá octar por outros t,cos 
de garanttas a cr1tór1o da autortdade aduanetra. 

Julho de 1994 
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CApiTULO ytii 

Formalidadtt pduanttrat 

SEÇAO 1 - NA AlfAndega de partida 

Artigo 14.- As mercadorias QUe s~ri!o submet;ldas ao ,.egtme 
de trans1to aouane1r-o ,ntarnacion_al d'wlvem stir aoresunt.adas .;g 
autOCldad•s aduane1r-as da ali~~ci~qa de oart1da. acomcanh~~~s ,,,, 
.m M[C/OTA U oJO:> >J.;.l; .. mur~tv!l ..;:om•rCI~IU de tC4MtHJOI'"td tl~~:~<.;v:..::;-"1' ·~-

Art1go 15.- As autor1dad•s da alf!ndegade oact1da centro\~-
r"!O: 

a. Que o MIC/O~A esteJa devidamente preenchidO: 
:::1. que a un1oaoe oe transoort.e a ser ut1 1, zada ofe.-P.r;a. 

segurança recessar1a conforme as cond1ções est1oulaoas n~ 
arttgo 5; 

c.- Que as mc!tr"CadorHUI transoortadas cor,..esponoam em natureza 
e número as esoec1f1cadas ~a declaraçlo: e 

d. aue se tenha anexado to-aos os documeneos nocess;tri os o ara 
a c:::-=-::.· .. 

Àrt1go ~G.- uma vez real1zada1 as comcrovações ae r1gor as 
aueor"'dades aa alfAndega de pareída eo1ocarlo seus laCrêã--e 
referenoarlo o /o1IC/OTA. 

Este documento sarâ reg1straao • devolvldO 40 ~ecl5rante. 
oue &dotara as 01scos1çêaa necea•ârlaS para Que, nas dlforentes 
e-caoas oa operaçi.o de trana1to, poaaa aer al)reaentaoo cara os 
f1ns oe controle aduanelro. Aa autoridades da alfAndega ae 
pare1oa consarvario um axemQ1ar do mesmo. 

SEÇli.O 2 
Na. AlfAndega de ~mbarQue e de deae~barque fluvial, 

q~ando ~~o co1nclda com a alfAndega de saida ou de destin~ 
· · - · r:ê&ce,çt; V~rit•. 

Art, go 1 7.- A$ autor 'i d_ades da a 1 fAndega onde se transbordam 
as mercaoor1as para ou oe um me1o de traiu;Qorte fluv1al, 
centro l adlo: 

a.. Que a un1da,de de tranag_o_rt.e a ser uti 1 i zado .ofereça as. 
cpnd~çOea mf_n,m•~• rec;~uer1dae oe1o artltj!O 5; . _ 

o. o.Jue se cumora _corretamente .s ooermc;:lo de tran•oor1Jo_:· 
c. cuft, cUánóo se tra'te ae COnt&lners, os l.scros d marcas ~o 

ldent.lflcaçio-l!!steJam tnt.ac-co's; -e 
o. oue ouana.o. se- tratar oa outro tipv. oe embalagem ou de carga 

a granel, s•jam aootaoas as med1das de segurança aauane1ra 
oue correscondam. 

Art 1go 18, :-_ !-}ma vez rea 1 1 zadas estas comprovações, ::1 

alfanoeqa ae emcaroue fluv1al referendarâ o documento MIC/OTA·e 
conservara um exemclar para constanc1a oa oceraçào. 

Arcgo '9.- As dema1s alfân0e9as no curso :::a Hla___rovta, 
ab~ter-se-ão oe crat1car 1nsoeçOes ou c'ontro_les as un,_oaoes ae 
transcorte, salvo auanao estas entrarem no corto cara ~ea_ltzar 
ocarações, em CUJO caso sa lim1tarao -a rev1sar a oocumentação e 
cono1ções exter1ores oa carga sem ver1ficar a merc3oor,a, o oue 
oooera ser ~eal1:aao através aos metos aue os oa1ses acoroarem. 

SEÇJI;Q 3 ·Na alf&ndega de U•atlno. 

Artlgo 20.- Na alf!ndeqa ae de•tlno, as ~uto~tdaO~$ 

aduane,ras se asseguraria de Que os selo1 ou lacres ou as marcas 
oe 10ent1ficaçio estejam 1ntact.os e ver1f1carlo cue a un1dade ae 
transcorte ofereça suf1c1ante segurança; farlo. ~amoém, os 
:antro 1 es ~ue cons 1 derem necessâr 1 os o ara assegurar -se o e aua 
todas as oor1gaçOos da oaclarante tenham s1oo cumcr1oas. 
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~~.-Estas au~orldades aduan•Tras eer~,~~cario soore 
o MIC/OTA a cata oe acresentaç!o aa unldade oe transoorte com a 
carga e o rasuitaoo oe seus controles. um exemolar ces~e 
documento ass1m 011 1genc1aC1o será davolvlCIO à pessoa lnteressaaa. 

" I 
~alfAndega de deatino conservar~ um exemc)er do MIC/OT~ e 

•x1g1ra a acreaentaç4o oe um ex.àmolar adlclof'\á~ como tornagu1a 
para ser envl&da A alfAndega de p·ar"tlda. o que se poderá ofetuar 
atrav6a doa me1oa que os pa1eea &coroarem, 

CApiTULO IX 

Dispos1cCes gorais 

Art1go 22,- Nenhuma das dlSPOSlções do presente Protocolo 
11m1t.a o 01re1t.o das alfAndegas,, em caso ae susoetta de frauoe, 
a exercer a v 1 s 1 ta, ·~e r, f 1 c::açào a as cargas ou outros cont r: o i es 

. .;uI gaaos conven 1 er1t.es. 

oA~r~t~1~g~o..__6...,3 .... Cada país· S;grulúú··,o des-lgnarâ as alfandegas 
aut.or t zadas Para exercer as f•Jnções prev t st.as c e 1 o presente 
Prot.oç:olo, 

Estas oeverâo: 

a. .~aduztr ao mín;mo o temco necessar•o cara o cumcr,men~o oas 
formal1d4des reQuertoas: 

::~. ~onceaer ;:;.rt o r 1 dade ao oescacno das mercador, as oerec:: 1 v e 1 s 
e as aue reauetram um transcorte r~p;ao, cats como os env1os 
ur9entes ou de socorro cor oc::astão oe catástrofes: e 

c. assegurar aue, nos c::asos em oue seJa necessar1o efetuar 
111Sltas, as mesmas· se ~eal"1zem, na meotoa·.oo ooss1vel, .sem 
deter a marcha das enioarc·a-ç'ões-. 

A.rttoo .;o~..- 0• ac::tdentes- 'Ou outros r.ltos de fQrÇOl rn.'lrt;r 
ocorrtdOG ourante o transcorte ll ou• aretern <1 rJoer.,<:.'\•1 .r"' 
t,r'~_fHJ l t~ .10U4f\tt 1_1"0, :)0r'4() o:Omun 1 (;Q(JO. .i 41 r.Snl.loc~a lll. "'LI .l 

autor,oade comoetente ma1s croxtma t.:fo lt.Jgar ad tatb bcorr lrhl 
f 1m de Que seJam aootadas aa meo1oas corrésPdrtae·n~a:s·. '··~ • 

'Art1go ?s.- As~d-1scostçOes do presente Prot.ocolo'4istaoelecem 
fac1l10adea mtntmas enio se ooõem à.~Cl1~açio de q~~ras m~1ores 
ova os pa;ses ::ngnat.&r1os se t1verem conce~ldc;>_ ou possam 
conc::eaer-sa. oor dlspos1ções un1 latera1s ou em v1rtude Cle acoroos 
01latera1s o_u multtlaterals, com· a 'cOnC1çào de-'-ou'e"''a coD:Cessào 
áe faC, 1 ldaoes rru110res ni.o ·comorometã o ae~senvo·lv;mento Clas 
o~:~araçõos' fâ,ta.s em acl1d.Sçào ao ·cre·s·ent.e _Pr_ot.o~c:ho-.~ 

Art1go 26,- O craaente Prococolo é' pare-e Integrante c:o 
Acordo de Transoorte FluvtaJ a sua v1_g_ên_ç_1a_ ~ entraaa em v 190_r 
eatarâo confor'me o eat.aOelec1 dO no art.t go 30 d•s•a AcÔro-:o. 

A s.-cretar1a-Goral da A••o-eiaçlo ;;er" •100Q\'I't:\•·.,~ 
pr•••n te Prot.oco 1 o, uo Qu• 1 •rw ta r• CôP 1 ·CU tJ•v 1 tl•tn•t, t.• 11" L o to 1 '· .1 

da a ao a Oovernoa doi ca1aaa el gnat&n o a. 

EM F~ 00 QUE, os resoec::t,vos Plen;oot8nc::1àr1os suos·c::revem 
o presente Protocolo no val le ae Las Lenas", Deoa .. tamento 
~otala. .. 9uo, _Provinc1a oe Mendoza, Reoublica Ai-'gent1na, aos v1nte 
e se1s 01as dO mês ae Junho de m1l novec::entos e noventa e co1s, 
em um or1.ginal nos 1d1omas portuqués e esgannol, sendo amoos os 
textos tgualmente validos. 

•;u1do Dl T•ll• (>- . ~,:iuÍ.r 
Pel 0 Governo o a RecUo 1, c:: a Ar9ent 1 na: i 

Jul!w.de l994 
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ALcxu frutos Va~ke.~,.......~-·---~ ~.· ·.- · __ --~----'"'-'--
·~ -~ ~-

. -
:::>-' 

-Pelo Governo da :!3:~oUbl ica do Paragua1 

1-liétor 

ES COPIA FIEL DEL OR!Gl)!Al 

ÂPENDiC:t; 

_C"ONbiCOES MÍNIMAS A que· DEVEM RESPONDER <?~' 
ElEAHlTQS DE' ·set!tJRANCA ADUANEIRA 

, (Selos e locr:u) 

os-- e 1-emen.tbs· (1e Se9Uriírlçâ ã-duanei r a deveP..-10 cumor1 r com as 
segulntee ç_cind'lções m1n1mae: ' 

1 • Os .ntQu; SJ tos _ ger.a_,_s .dos e 1 ementou de segurança aduane1 r' a: 

z: 

.. 
b .• 
c. 
d.' 

e. 
f. 

.. 
b, 

d. 

ser fortes e du_r,áv~, s; 
ser de fácl 1_ colocaç~9; 
ser de· fácl 1 exame e 1dent.1f1caçlo: , . , . 
'niO- po·der ret'lrar-sô ou desfazer-se sem ,..·omoê-lo o-u 
efetuar-.:..se mariioulaçõee irregulares sem de1xar in~rçá; 
~"~!io ooder ser utilizado maia de uma vez; e · '' 

_ser qe~c,6o1_a ou imltaçio _tio dlficll _Quant~ ooss1ve1. 

o tamanho e forma do selo deverão ser ta 1 s ou e as 
marcas oe 1 dent1f1caç!o sejam fac1lmente leg~ve1s: 
a 01men,silo de .c.ada onfic1o de um selo· cor,:resoonoera 
à do 1acr:a. ut111z:aoo e .deve,..á estar C-olocado. oe 
rnanetra aue este se .t.Ju•t• firmemente ouan,oo_ o,_ ;.elo 
tJStl ~•,.. fechado: 
o maLer1al ~tllizado dever• ~·r suflCIGntemunte tortq 
como caro preventr romo1m•ntoa actdenta.ls, .lator,,,,._,_ 
Çàc exc·ess1vainenio rao10d (dévldci ~ 'ê"onotç~_-eS <:I :rnat, · 
Ca!, agentes ouim1cos, etc~) ou man16ulaçO~s ,~re?uÍ3· 
res oue não 0e1 xem marcas: a -
o mater1a.l utll1Z400 ser;t escolhido em função .::o 
s1stema de lacre aootado. 

3. esoec1ficações dos lacres: 

a. os lacres 'oever!o ser fortes e durliVe1s, res1sten'tes 
ao temoo e à corrosao; 

Sexta-feira 22 4141 
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. . 

b. 

c. 

blÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o compr1mento do lacra deve ser calculado oe modo a não 
permltlr oue uma aoertura selada seJa v1olaaa no :oco 
ou em oarte sem ciue o s&-lo Ou lac.re se remoam Q:w ;e 
aeter1orem v1s1velmente; a 
o mate r 1 a 1 ut 1 1 i zaoo deve ser esco ~,q,\-o~_o em ~função c c 
s1stoma ~• lacre aoota~o .. 

Ma~caa de ldentlflcaç4o . 
'' 

O selo ou lacre, segundo convenha, aeve compreender marcas .. 
b. 
c. 

indiauem oue se trata ca .. um selo aduãne,·ro, oela 
apl1caçio aa oa.lavra ··alflndeg.ii"; 
1dent1fiquem o pais au~-~li_ca _.o _selo; e 
1:1erm1tam a ident1ficaçio da alfândega oue Cplocou o 
selo, ou soo cuJa autondade f01 colocado. . . ' 

APENDICE !! 

INSTRUCOES PARA PREÇNQHEB O PORMULARIO 
MANIFESTO !NTEBNACIONAL OE CABGA/OfCL ARAC,JjO OE TRANSITO AOUA_

~!..E.l.!!!2 
.M!C/OTA _. 

O formulâr1o oe Manlfesto I11tarnec1onal ·oe Carga/Oaclaraçào 
:de Tr.!mnto Aduan81ro será onH.nCh1dO de conformHlllde com: 

A. !nspcace:,ea parp preencner (.S campos dO anverso do formu1 á.
UQ. 

rrans 1 to Aduâne; ro - ·au.an.do o documento tem . car-áter :::e 
Oeelaraçao de Tr4nsltO Aduane1ro marca-se na camoo "S1m 
CasO nogàtlvo, ·marca-se ·"N.lo''. • --

Camoo 1 - O tranaoor~adQr aoOe seu número e a data em cue 
·se em1te o HIC. 

' . ~-. ~ ' ' 
r:'õJmoo l- -- .4, a I f Andvql!l de o ar t 1 da Clâ eut• ·n\1moro 110 reg 1 !õ' 1. r,-. 
•lO orA QO GC •. tt.i·!!.) om Lt:im1.t..o_a, ._.;l,)e~OUO ;& IJ/lt.~ om 1j1.n;t -:.o 

~~lt8 o documento. 

•.:amoo .3·-- Nome e dcim-lc1 1 LO_aos tr~nsoortadores_. :nd_l_vl,du:~;l ·
. .:a-se o. tr:-ans_portador, ~ue suosC.f".eye e aor'es0nt;a,-:q__-_f1IC/OT,._ 
à a l f!ndega de sa, a a, ·na 1 ca'noo seu· ·e"ndereço · ·e. c a, s .:e 
aom1ci 110, e os oema1s transoort-aoores oa.rt.lclpantes .Ja 
ooeraçio. 

. - .... ~~ ..... 
camoo 4 Id•ntlficãÇãc:i ~as Un,'dãd'e's· ~d·e· .-t-·r·anSfiOf-tê, por 
:recno. Ind1ca-sa o ca1s e o nUmero do ma~r-í~ala cas 
~n1aades de transoorte amoaraoas oor este documento. 

_to:_- O_ • - -'• ·~ --· •• ,---r.-. -
:amoo 5 _- Nome e encareço__ cto_ remetente. rndlvtouall za-se .a 
oessoa aue env 1 a ao ex ter, ~r as mei--C:acjor 1'as, . : rid ~ <::ariOo seu 

endereço e o pals a e aom1ci 110. - · · 
~ . . . ' ' . - ~ ' ' "' : 

·-:.amoo 6- Nome·o enda~eço ao aestlnata"rfo: _ln.csi-.vAfau_il_l;lZa-se 
a oessoa a auiÍI vlo desttnadaa as mor.ca.dorláS:, -çt'jd,llC.ãnao seu 
endereço e caia ae do~1c1 lto. - · 

Camoo 7 - Li.Jg"al'" e cais de carga, Indt-cam-s.e o lugar e o cals 
onae se carri!fgam as mercaClon as a bordo da( s) un 1 da o e( s) Cle 
transgorta. 

Camco a - Lu94r e oa;s do destino. Indicam-se o lugar e o 
Qal s onde se torm1 nará a ooeraçAo a e tr4ns l ~o aouane1 r o 
1 nternac 1 onal. 

Camoo 9 - Nomó e domicilio do consigna~4rlo. Se eXtste uma 
o•••o• facultada cara rececer aa mercador1aa no o•atlno 
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di1'eren't.e do dga't.Tn.mt.ârlo, indiVldUaliza-ea e•••· P•••oa, 
1ne21canao seu endereço e o pals de domleilio. 

Campo 10 - NUmero aos co·rfhecfment.os. Par-a caca cart1aa ce 
mereadortaa se 1nd1ca o número do conhecimento aa ombaroue 
oue ampara seu tranaoorte in~ernae;onal. 

Campo I 1 Quant1d&de <;t' vS).l.~mee. Indica-•• a ouant1dade 
total ooa volumea oue combOem cada partida da marcador1as. 
No final do campo se registra a soma aeat.aa ouant.ldadea. 

Câ.mco 12- Peso tlruto em ou1lognlmas. Ind1ca-se o peSo orut.o 
de cada part.tda de mercaaor1aa. No final do campo sa 
reg1st.ra a soma oestes pesos. 

Campo 13 - Valor FOB em uss. Indica-se o valor ~u• tinha 
cada ca~"t 1 o a c a mercaaor; as no temoo e 1 ugar em ou e o 
::ranscort.300r se fez ca.rqo da mesma, excresao em dólares oos 
Estac:fõs vntoos oa Amenca. No final oo camco se regtst.ra a 
soma destes valores. 

Camco ~ 4 ~arcas e riülneÍ'"õs, oescr 'i c; lo das mercaaor 1 &s. 
Indlcam-se as marcas • os nUmeres Que figuram nos volumes 
de caaa carttda de mercaoor1as, bem como aua aeacrH;:io, oue 
ftgura no coc·umento oe excortaçlo corre•Donoente. 

Camgo 1 5 - Númer-o o o• 1 acrea. Ind'1 ca-se a s•r, • e o_ ,.;. ... 
dos lacres ou selos eoloeaaos na .un1oaoe o• transoorte. vu 
l caaa ~m cos ~ciumes se a untdada nio é lacravei. 

Cãmco t 6 - Observações o a a 1 f&noega de gart, da. S!o anotaoas 
:::ua1 souer ::-oservações soo r e a ooeração de tr&ns 1 :o aouaf'le, r"'J 

'"'lt.ernac~cna·,, .15 mercaoortas ·vu outras Que a aitândega ·.:;.:
cartlda.constderar cert.tnen~es. 
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camco: 17 --As-sinatura • canrribo do resCona•vel. Na carte 
1 nfer1.or .acc'5e-se a data • o 1 ugar em Que •• suoscreve. 

Camoo te - Asatnatura Q ca.rtmbo. da alfAndega ae c.ar-t1da. 
Reglstra-se a asstna~ura e o cartmoo do funcionárto resgon
s•vel cela alf:!noe_ga Que au~onza o tnicio da ogeraçlo de 

tr6nstt.o._aouanetro tnternac1onal. Na part.o tnfonor anota-se 
a data deat• tntervençlc. 

' camoo 1')., z~ Aa•tnatura _, car,mbb ao t.r-anacort.,dor 
r•aoona&vel pelo tranaoor-te real;zaCio em cada trecno. 

B. ràd'iCacc3eà par-a pra1ncher os campos do rtvar-go do formulá
.tl2• 

os camoos do reverso· do MIC/OTA sio reservados gara o uso 
das aut.oridadea aduanetraa • de tranacor~e Que ineervem nos 
·t~t.m1~•• fron-'teir-içOa ,$s•·octaoo.s com est.e ttoo de ooeraçi.o, 
.tanto noa·paiaea de tr&nst'to como nos' do saida e 'de deat.;no, 
bem como para a alfandega deste Ult.tmo onde se efetúe a 
nactonall z:açlo das rnercador1ae tndlvidual i za·aaa no anverso 
ao f, na 1 i z:ar a oQeraçao de tr!ns, to aduana 1 r o tntornac 1 o na 1 . 
os 'tr.tml t.ea que cada' ·a 1 f&ndega dever à rea 1 i z.ar eut.lo 
e1tipuladoa. n'o Prot.ocolo'Adletonal ao Acordo de Tranaporte 
Fluv1al gela Hidrovta ParaQU41 - Paranà (Po,..to de C.tc•rea 
~or~o de Nova 'Palmtra) •oore Aaauntoa Aduanetroa. 

Camoo 23 - Lugar • pais de eacala. Ind 1 e•-•• o porto e o 
pÍI.1s em que o me1o de transporte tngresso~ a realizar
ocer"açc3es no transcurso de uma operaçlo de t.rans 1 t.o aauane t
ro. 

Camoo 24 - Data. A alfAndega de escala apc'5e a data em Que 
se realizam es'tas ooeraçOes. 
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Camco 25 - ooerav~es real izada.s. A autoridade aausneira 
especifica Quais foram as operaçOes realizada& neaae conto 
de escala. 

Camoo 28 - Modif~caçOes/Mudanças do meio de transoorte. A 
autortdade de transoorta desse cort~ de esc~la cormenorTza 
as medi ficaçõee ocorr-1 das no melo a e t.rans~::fÕI'"te. 

:amoo 27 - Ass1natura e car1mbo aa alfândega. Regtstra-sa 
-a ass1na.cura a o carimbo ao functonârto resoonsàvel p•la 
a 1 fándega CIO porto de esca 1 a aue autor 1 zou as operações 
~ealtzaaas na mesma. 

Camco ·28 - Asslnatura e carimbo da autorTdaae tntervenutnte. 
Regtstra-se a a.aa1natura e o car1mco oa autoridade de trans
porte Que suoerv 1 s 1 onou _a_s moo 1-Fi caçOes ou mudanças ocorri
aas no me1o ae crans~orte. 

MIC/DTA 
IMII SIOIWTII '00" 4

' C.~CICNDII~OADUANEACI 

!;... ... -, ........................ ~ I 

fÃ I ' I I H9 CTA lo;..tr .... "-
c'o '-'' 

I ·-· ,_ .. ......., .... , ........ ,_._. 
-~ 

4 •. ....._ .. ~.,...---,....__ ................ _,....,... - :n.:.... ......... 1 .... ...,.. __ , ............ 

w,.r.,.. ............ upr.,~----
.,,._ .......... -~-~,-----.... 

• &.uJIIr. ,... .... = "P"7~---

! 

' i 
I 
I 

-! 
' 
I 
! 

i 
! 

" .-.~,,~ ... li~~ ':w.-F08- un .. -··---·-·~--· I - ...,f'a._uk ..._,.,~.._,. ...... "'~' --
rouurorAL 

[ii'"..__ ...... ··-····--...._.. 
....................... _"'P-_......_ _____ ... ....,. 

·-.... - ....................... J e....---.. ........ . .. ,...._ ... -~-- ....... ., ............ , .. ...,. ·-.... --.. .,.._.. ... ....,.,....,. 
I 
1'7~•••...._ .............. Awy...., ... _ 
I 
" -....----...o v.or.VT-.--. . ..,.......o•-.. 

' 
.....,. .... ..,.._.,.. __ ........... --
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:ze-y-__,..._....,...._ .. 42 "~.....,....... .._,.._ 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

'" PELA HIOROVIA PARAGUAI-PARANA 
• ,$;.::!~ 

(P~~to de C4cerea-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE SEGUROS 

Os PleMlOOtOMC1ÕClOS da Recúbl1Ca Ar9eM~1na, da Reoúbl ICA 
oa Bol'iv1a, oa Reoubllca Federatlva oo Bras1l, da Recubllcis oo-
:iar-aqual e l'la ~ecubl1ca ür,enta! ·:::Jo ·~l"'uqual, oev1aament.e 

ou~~~~;~~;~em ooa e aav 1 o~,.;~;~;: ·t~;nve~·,;;-s~~csc·r~~~-/~ p~~~=~~; 
Protocolo Ad1c1onal ao Acordo de Trana~rte Fluv1al pela Hldrovu. 
Paraguai-Paraná. 

CApiTULO 

Sistomo Comum de Coportura 

_Ar't.lQO 1 ·-~_Os caíaea signi'eânos adot.arlo crit•rioa comuns 
dtf_ cocertura oeat' nados a , naen1 zaçlo g.or oanoa ocaa1 onaaos a 

•' tnte';..,, ••• s'egUr.tveliJ' daa emoarca.çôés. tr, PU 1 açlo,- pa.Ss-aqeú·oS. 
me10 am01enee • dt teree1 roa. Rêgu-lamtntarlo, igualmente, as 
cOndlçO•• ger&la daa 'apólices de seguro . 

> ' ~ - - - - ~~- ' 
.-.-----------.-.---...- • • ~4 ~ -

. -.• -:.CApiTULO II 

Rjscos Stquróyt11 

Art1go 2.- oS pai••• stgnat,rio• ••tabeleCerao a obrigaeo
rteaaae dos A.rmadorea c;ue operem na H1drov1a, de coor1r os 
segu1ntes r1scoa: 

a) seguro de reaoonaabi 1 idaoe eiv·i 1 por danos eont.ra t.erce"i'ro~.-. 
tnelulndo remoçlo de destroços: e 

b) s~guro aa trlpulaçao e oe oassage1ros por le•Oes ou morte. 

Ar; i go 3.- Q_ua 1 quer:- armador Que transportar su.bstanc; as 
noctvas ou combust.íve,s deverá, oor,gat-õrlamente, fazer uma 
aoOlica de seguro Que tnden,ze e cuora oa custos de 1 tmoeza das 
âguaa e das margens nas v1as navegávets da H1drovia, or1g1naaos 
por ac1a.nt.es de polutçio. · 

cAp rruLo r II 

Mtcpn1smo de Controle 

Ar~igo 4.- Os paises signatârios est.abelecerlo os sistemas 
de concrole da vlg•nc1a das apOlicea do seguros e os alcances das 
coDer~uras obr1ga~or1amente exigida& neste Protocolo (art1gos 2 
e 3, se corresponaer). 

A verificac;lo de seu descumDrlmento 1m10edir' à emoareaçlo 
navegar pela H1drov1a até que o Armador comprove a contratação 
desses s•guros. 
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C6PITULQ Iy 

AmpltQ dw Cgbwr;uca de Apólice de Seguro 

~rt.1ao :t.- A.a 4QOI1ctn \le"erio aer fe1taa pelow MnuuJOrn. 
Que coerem na t11d,rov1a. segunoo a leg1alaçlo ao P&1• ue ,.,~,•t.ru 
o a emcsreac;lo a a H 1 dr o v Ul ou o'ut.ras, c:oor 1 r os r 1 se: os ex 1 q, aos 
nos ar~190S 2 o 3 dO presente PrQioc:olo e ter a mesma amo! \tyC@ 
de cooe~eura cara t.oaa a axtensao aa H1drov1a. 

A,..-r;,go §.-os oaises Slgnatar.los se r:omgromeeem a fac1 l1tar 
as geateea Qu• perm1eam a remessa de dlVlSaa ao extar1or para o 
pagamento doa cr•mtos de se9uros, 1noenuaç:io o gastos relaciona
doa com o coneraeo ae se~uros. 

Artigo z.- O creaent.e Pr"Oto..:olo • par"'te 1nt•;ranee do Ac:orao 
d• Tranapo~t• Fluv1al e sya·~196nc1a e entrada •• v1gor aatar"IO 
em c:onformldaae com o estaceiee1ao no art1go 30 dea•• Acoroo ... 

A secretar,a-Geral da Aaaociaç:lo ser6 deooa1tá~1a ao 
greaente'Protocolo, do Qual env1ará c0c1as aevtdamente autentlca
dae aoe Gove~noa dQa gã;aea a1gnatár1oa. 

EM FE 00 QUE. oa reaQec:tlvoa Plenicotenc16r1oa auoacrevem 
o creaente Protocolo no Valle de Laa Le"aa,OeQareamento Ma largue, 
Prov1neia de Menaoza, República Argentina, aoa vlnte • ae1s dlas 
do m6a de junho de m1 1 novec:entoa e novenea e do1s, em um 
orig1nal nos id1omaa portugu6a • escannol, sendo amooa os textos 
igualme~te v611doa. 

Guido D1 Tella 

·--.......... 

Alexia 

K6ctor Groa EopUU~~ 
Pelo Governo da ~iiJt•l . 

dO Uru~U~1: 

f,S COPIA FIEL DEL OR!Gl:!Al 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO OE TRANSPORTE FLUVIAL 
PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Poreo oe CAc•r••-Por~o de Nova Palmira) 
. flo(l 11'. 

~r•a - . . 
SOBRE,CONOiçOES DE IGUALDADE DE ~TUNIDADES 

PARA UMA MAIOR CONPET~TIVIDADE 
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O& Planicotenciârtos da Regública Argentina. da RepUblica 
d4 Sol ivu,, aa ReQUbl JC& Federat.1va ao 8raa1l, da Repúbl TC& ao 
P•ragY&T a oa República Oriental do Uruguai, devidamente 
aueor1Z&dos por aeua raaoectlvoa Governoa Segundo poder•• 
outorga.oos em boa e devida forma, convim em subscrever o oreaent.e 
,:)retoco lo AOTClonal ao Acoroo oe Transoorte F1uvlal cela HTOr"OVJa 
Para;uat-Paran&. 

cAC'Ç.JQO 1 ;-·A fim de Obt.er UN adeQuado grau de compet.it.JVJd&
d. entre as empreaaa de tranacortr . fluv1al doa oaiaea QÚe 
1neegram a Hidrov1a mediant.e unia creacent.e homogene1zaçio aaa 
dJveraaa norma~ QUe regulam eaea at.1V1d&de, oa goVernos aooearlo 
cr1t.•r1os comuna noa aaoect.oa • orazoa eatacelecldOI noa art.1goa 
sev..,1nt.ea. 

ArtJgo 2._- ___ Oa paisea s1gnae•r101 adot.arlo cr1t•r1oa 
l'lomog•neos no trat.amento •ô&a 1mcor't.açõea de emcarcaçOel f 1 uv1 a1 1, 
sobressa leneea·, cart.aa • ac.es'son·oa, em gare 1 cu lar no referent.a 
ao t.rat.ament.o tanf*r,o- e n&o--tanfâno. Estas medidaa .aeverio 
estar-em v1gor aneea de 31 de oezemcro de 1994. 

Artlgo 3.- No caso de eventua1s concessões de 1ncent.1vos 
f1sca1s, suca;dios ou out.ros favores ofic1a1s aos Armaoorea da 
H1drov1a, os caises SlgnatârJos aoot.ario cr1t•r101 nomog•neoa no 
trat.ament.o aoa meamoa • 

. . ·- Ar:ç1go "·~-: __ oa pa;sea s1gnat.ár1os adotarlo dot.aç6às da 
segurança t:~ornog•neas oe acordo com o tlOO • caract.erist.1caa das 
emoarcaç~••, com Da••- em. uma e 1 c 1 f.i caçio comum das mesmas. Eseas 
meCJda& en~rario em v1gor em um crazo nlo super1or a doze (12) 
m•••• a g&r~1r da en~rada •~ v1gor dO preaan~• Pro~ocolo . 

.trt,go ~.- Oa s;~aiaaa .-,gnat.Àr'lOI f&Ctl1t&rlo a revalld&çlo 
de tituloa • ~atantea·aoa ~rlpulantea ae emcarcaç6ea da Hldrov1a. 
adaauanoo os olanoa~o• formaçAo • capec1t.açlo para •••e• f1na. 
Est._a_ fneé11 d&a oave=ri0 eat.ar- em v 1 'gOr antes da 31 de~ ãaztimcro oe 
1994. 

,Ar;jgo e.- Os oaíses Signatârios comcH"'Omet.em-se a nlo 
agllcar·~ra~ament.o d1ferenc1al no~fornec1manto de combust.iv&lS 
a lubri~i_cant.'~a entra as embãrcaç:õaa da sua gr-Ogria banoe1ra e 
aa doa demalS caís·es que integram a Hidrov1a .. Estaa med1das 
deverlo ost.ar em v1gor dentro de se1s (6) meses apOa a ent.raoa 
em v1gor do preaante PrOeocolo. 

Ar~igo 7.- Os oaisfts s1gnat.âr1os de1xario de aglicar tod~S 
aQuelas taxas port.uán as Que nlo traduzam uma efetlva cont.racres
taçio de serv1ços. estas medidas dever!.o es'tar em vigor em um 
orazo n&o superior a oozo { 12) mesas a partir da en'trada em v1gor 
do greaent.e Prot.oeolo. 

Art,1gg 8,- Oa ge1aaa algn•t•r,oa a~M01\.f1carlo e padroni
zar-lo a denomlnaçlo doa aerv1çoa cortu,r1oe de modo Que compreen
dam. sóc cãoti ccinc-e1tó-.- ~.,m,la·r-ea or.tstações. Easaa medld-as s-arAo 
aplicadas dentro de doze C 12) meses a oart.lr da ent.rada em v1gor 
do preSen~e Protocolo. 

Art,Jgo 9.- Os oa1ses slgnat.árJõs el1m1nar&o aauelas normas 
que HIIO&çam ou dlficult.em a celebraç!o de acordos opera~1vos 
ent.ro emgresaa cons~ltuidas nos oaisas que int.egrem a H1drov1a 
ralac1onadas com o transt~orte fluv1al. estas medidas deverao 
estar em v 1 gor em um orazo não sucer 1 o r a doze ( 12) meses a 
~artJr da entraoa em v,gor oo oresente Protocolo • 

.Ark' 199 10.- bs oaisea Slgnat4rlo& dever&o un1f1car e 
SlmOilflcar tocos os trámltes • aocumantoa relat.lvoe ao t.ransoor-
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ee fluvta1 na H;drov1a Que dtf;cu1tem a• oceraçOo• ou aumen~em 
seus custos. Est.as meOlda~ dever.!o estar em v1gor em um ora.zo não 
suoer1or a de.zo1~o l 18) meses a oare1r da entrada em v1gor c~ 
Qreaen~• Protocolo. 

A,rt.tqo 11.- Os o a 1 11ea s 1 qnat!lr toa ado~arlo hont.r 1n~ ,.,mo '•'" 
e un1tormea oe a~enc1mento coa organt•moa 1nt.erven1ente• ~m c~oa 
corto, a ftm oe ev1tar encargo• por hor6r1o1 axtraordlnártoa. Em 
funçlo aa caoac1caoe ooerac1onal coa mesmos. serAo acot.aaas 
med1daa Que lhes oermteam. oor reQuertment.o, operar as v1nte e 
QUatro (2') horas do d1a, durante todo o ano. 

Em portoa de zonas limítrofes oever!o adotar-se horáriOs 
homoglfl•o• a fim de facilitar o transoort.e fronteiriço. Estas 
medida• deveria asear em v1gor centro oe doze ( 12) meses a partTr 
ca v1g6nc1a do present.e Pro~ocolo. 

Artigo 12.- Os paisea s·1gnat.6rtos adotarlo as mea1dal 
necess~r1as tendentes ~ l·~er~l·=~~!c ~~ --~·~~·~~~~ -~ -~--·~ • 

...... , .. ~ • ..:. -""·. ,-.:i --'·:.-..ir:c.s ...-.:.m .... -..;;oJet1vO .:.e .-e-auz.~r 

,..cUar.oa em um prazo n.lo suce,. 1 o r a doze ( 12) meses a. part.t r d4 
,ent.raaa em v1gor CIO presente Protocolo. 

4rt.tao ]3.- O• c•~••• atgnat•l"'lO& adotario o:~nvtnc1aa e 
orocecsutent.oa comuna cara a matr1 cu la da a embarcaçOea •m ••u• 
reepect.1 voa ,.eg la troa. comprometando ... •• tambM a t ntercama 1 ar 

·tnformaçlo a reaoe1to daa altas. ca1xaa ou rnodificaçOea daa 
meamas. Est.as m&àtdaa devã-r!o eatar &m vigor em- um- crãzO n4o 
suaertor a doze { 12) .meses a partir da entraoa em v1gor oo 
creaenta Prot.ocolo. 

Ar't.Jgo 14,- Os caises signatários adotario em forma conJunta 
a a mad 1 das c;ue cerm1 t.am, em 1 gua 1 dad• de con01 ções, a c lena 
~art.tclgaçio no transoort.a pela Htdrovia de suas emoarcaç:Oes 

·fluv1ais e fluv1o-marittmaa. Est.aa madld&S dever-lo vtgorar antes 
de -31 de dezembro de 1994. 

4rtigo 15.-_ Q cresent.e Protocolo é parte tntegrant.e dO 
Acordo de Transporte Fluv1al • aua v1g6ncia e entrada am v1gor 
eat'arl9 conforme o eat.abalec 1 do no art, go 30 de ase Acordo. 

A Secret.~r1a-Geral da AaaoeT•çlo 
preeente Proeoco I o, CIO Qual env 1arâ côp 1 a a 
da& aos GovernO& dOa pa1ae• a1Qnaç.ar1oa. 

aerâ deco•1t6r1a ao 
Cl•v 1 dament• autent.l c,,· 

EM F~ 00 oue-, os reaoect.1vos Plentpotancutnos suoacrav•m 
o oreaente Protocolo no Valle de Las Le;-.as, Oeoartament.o 
Ma1argua .. Prov1nc1a oe Mandoza, República Argent.Tna, aos v1nt.et 
e se1s dl&S do més Cl& Junho do m11 novecentos e noventa e co1s. 
em um or1g1na1 nos 1C11omaa cortuguês a espanhol, senoo amcos -os 
t•x~oa 1gualmenee válido&. · 

·-,i •. -
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Htctor <iro• 

ES COPIA FIEL DECORIGIL 

(j::iorto de C.icer-es ... Porto de Nova ~almi'ra l 

SOBRE SCLUÇAO DE CDHTRCVERSIAS 

.os Plmnicotenciários d& Recública ~r~antina. d& Recüblica 
da SOlivia. aa Republica ~ederativa ao Brasil. oa RepUblica ao 
~a~açuai- e aa RePública Oriental do Uruguai, aevid•mente 

•. ~wt..c;,..-iz-aoos ::·:;r '!e.us -escec::::.·,..os ~over·· .. ::s 'tegundo co~~_re_-s 

outorgaoos em coa e aevida forma, convem em -sucscrever o o;esente 
>lrotocélo A<Hcl.on.al ao AcOrao ae TranScorte FlUv:Lal cela Hidrov\-a 
Par.agu,l.i-l=laran~. 

~ ~ . ';o~~ .. ,. 
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·.•.' ·-'""'~rt;-qo 1.- . .:.os· controvérsias ou e cuaeram acrese-ntar-'!e entre 
~s oaisas sl-onatâr-io• dO Aeoroo de T'ranscorte Fluvtal pela 
.:-)ttdrp'fl~_ Pa_raQual~Par-an .. (Por-to oe C.icer-es .. Pon.o oe Nova Palml.-r.IJ 
·Qor:~:'!'Otlvo oa inter-oreta~io, aolic3r;io ou oescumor1mento •!.J.S 

-,o r ma-s oo mencionado Acoroo, bem como oe seu5 Protocolos ·e oas 
oeci~ões dO C.I.H. e da Comissão do Acordo, ser-ão suometiaas aos 

·"oroceoimentos de '!Oluçio de controver--si.as crevistos no CJresente 
.orotocolo. 

~ ... J.·, A.!.ti~.-
'Tieio oe seus 
resolve-las ~m 

·.cn ~a"S ··'.v 

Os oaises signatár-ios em uma con~roversia, -~,. 
organismos nacionai~ comoetentes. orocurario 

or-imeiro lugar mediante consultas e negociações 

'A!:S-1,99..:): . ., -Se ~ediante neqociac;ões di retas nio se chegar a 
Jm& soJ.uç•o em um orazo razoa..,.el, ou se a controversl.a for 

•:sol~:~cior'I&O& ~om•nte de forma oarcial, ou.J~lcuer- um aos cai ses 
.'!:tgnatários cue "Sejam oarte na eontr-over-sia ooaerá submetll!-1& a 
-:on~ lderC~~clo .., .. Com\ ssio do .Acordo, E's ta ava 1 i a·ra a -si tuaçio à 
:uz ~os el•mentos oarttnentas ~isoonivets. aando ooortuntd&da as 

noar.te~ o~ra cua eKoOnham sua~ re•o•Ctlva• ~o•1ç6a•-• r•qu•rendo, 
·l!J•.nao ,,c..o.n'l.l.oeraram necassArlO, o •s•••soramento oe p~trlto•, 

·~'!.eQun<3o,o o.roeaa1mento r:~u• ••t•oelacer a Requl~mento •.1a. (:om•••.to. 

·~rq·go -4.~'-_FIO finalizar o orocedimento Drev1sto no artiço 
1nter1.or, a r:omissio formulara a~ recomenoacães tenaentes a 
~.~.l.u~ã.o oa eont.roversia. 

~rt1go $.- N.s falta de solução me<:ti.1nt8 o or-oeediment.o 
previsto nõs-arti90S anteriores. Qualauer um-aoS ·oaises signatá
rios envolvidos na eontrovérsi• oodera submet.~-la à eonsideracio 
~o C.I.H., ce acordo com o procedimento Que est-abeleça o 
r~e.9Ulamant0 <lO Comit-6. 

Ar;1go o,- se a controvérs1a nlo se tiver podido~cionar 
mea1an-ce a aol icaç&o do croeetllmen'to orevia1:o no artigo 5, 
ouaiauer um dos caises Slgi'latârlos envo1vldoa na con'trovérsla 
cedera submat•-la & decta&o de um Tr1auna1 Arbttral. Cada cais 
91gnatar1o anvolv1do na controv•rs1a daa1gnar6 um ãrbttr-o a oa 
Jo1s aro1troa destgnados se corlo ae acordo para eleqer, como 
Preslaente do Triaunal Arbltral, um·naclonal de outro pata, seJa 
ou nãO Slgnatâr'TO dO ACOI"dO. 

os ártn t.ros, QUe de..,.erlo ser- juri sta• de reconhec, da 
: ::~oeo:énc • .:1 nas maeér ~as c:;.; et;. .:a .:.:n-.:"-ovérs la. serão ces 1 :;nac.:á 
::lent.ro do cr-azo de QUlnze ( 15) dlas e o Prealdent.e dontro do ~.om 

orazo de erinta (30) dlaa. a care1r da da1:a em aue um dos paises 
envolv1dos na cont.rovérs1a tiver comun1cado ao outro aue oec1á1u 
submetê-la ao Triounal Arbltr-al. 
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e-r-t,go 7_.- _Se dons ou ma1s oaises s1gnat.ários envolv1aos na 
~ont.rovers1a sus~ent.arem a ~esma oos1çlo, unlficarão sua 
recresentaç!o cerante o Tr1bunal ~rbltral e des1gnar!o um aro1c~o 
de comum acordo no prazo est.aoel ec 1 do no art 1 g:o 6, 1 evanao em 
conta aue em nenhum caso o Trlbunal ArD1tra1 estará constltu1do 
cor ma1s de trOa (J) 4r01tros. 

Ar"t1go 8,- Se um aos oadses s1gnatár1o• envolvldoa na 
controv•rsla nlo dea1;nar seu reacectlvo 'rbitro no orazo 
~staoet~c,ao MO art190 e. _ Secretár1o-Execut1vo oo ~. ~ .~. 
orocecera & oes1gnaçio cor sort@lO, centre uma l1sta ae aez 1101 
:1r01 tros nac 1ona 1 s aoresentaaa oel a carte Que nlo t 1 ver des 1 gnaoo 
seu artn tro. Para esses efe 1 tos, os c a 1 se a s 1gna.câr, os dever!o 
apresentar essa I i sta ao C .1. H. apos a entrada. am v, gor oo 
A coroo. 

Caso não haJa acoroo na oes 1 gnação do Pres; dente CIO Tr 1 buna l 
Arb1tral, a nomeaçio estara a cargo ao Secretárlo-EXecutlvo co 
c.-!.H, aue o nomearâ cor sorte1o, oe uma lista de v1nte (20) 
lrCttrcs 91aboraoa ~elo ~.:.~ ~ ·ntegrada cor ~ots '2' 
~actonats oe caaa pa1s stgnatar,o e ?ez t 10) oe terce1ros oatses. 

Art.tgq 9.- O Trtbuna1 A~cttral resolverá a controvérsta com 
::ase ..,_a:s 01 soostçOes .:~o Acoroo ~e Transoorte F=luvta 1, cos 
Protocolos concluidoa no AmDtto oo mesmo, aas dec1sOea do C.l.H. 
e oa Com1aaio do Acordo, cem como dOI ortncH:noa • normas oo 
dlretto 1nternac1ona1 ao11cãve11 na mat•rta. 

A cresente dlSOOSlçio nio restrtnge a faculdade ao TrtQunai 
Arbltral de decldlr uma controv•rsla ex aeguo et. bono, ~e as 
oartes assim conv1erem. 

Artigo 10.- Os paises stgnatários declaram aue ~ec~~necem 
como oor-tgatOrta, tpao facto a sem necess1c.ade de como~omtsso 
eaoeetal a jurtsdiçi.o do Tnbunal Arbitral cara conhecer e 
roso)ver t-ooas as cont.rov•rstaa a ou• se ~&fere o art-190 1 ao 
present-e Pro toco 1 o • comoromecem-se a cumort r as decIsões e o 
leude ba1xadoa pelo Tribunal. 

Artigo 11.- O Tribunal Arbitral fixará seu P!óOr,o oequ·~· 
mento oe Proeeo 1 ment.o e CI&Cl dt rã as auestões não prE!v 1 ::;t-a~. 
Trtbunal Arbitral fixará, em cada caso, sua sede em algum -;os 
paiaea Slgnatár,os. 

Art1oo 1?.- O Tribunal Artntral ooderâ, a oadtdo c-a oa,. .. A" 

Interessada • na medlda em aue ex1atam oreaunçdea funoamen~olca~ 
de aue a manut.enç4o da Sltuaçio ocaatonar1a danos gr.,ves ~ 
1rrecarave1s a uma aaa cartel, ba1xar aa medidas orovtsór,a.s cue 
considere aoroPrladaa, segundo •• cir-cun•t4ncias e nas eo_no1çCes 
aue o cr-6cr1o Tribunal Arbttral estabelecer, para ~reven1~ esse~ 
oanoa. 

~_!1.- O Tr1bunal Arbitral pronunclar-se-á ~or ~scr·t~ 
em un1 prazo mâximo de trinta (30) dia•, prorrogável cor · ;ua i 
per-iodo, contado• a care,r de aua conat1tu1çlo. 

•• oecisaes e o laudo ser.lo adotaaos r;:~or ma10r1a~ serão 
1naceláveis e obr1gatôrtos para os paisea s1gnatâr1os envolv1oos 
na controv•rsia a oart.Tr da notiftcaç&o e terão valor ce ~~:sa 
julgada. As decisões e o laudo dever:lo s&r cumprTdos oe f:::~ma 
1mea1ata, salvo se o Trtbunal Arb1tra1 fixar out~os prazos. 

Art1go 14,-_ Se um cais 8Ignat.4;rTo tinvolv1do na cont.r_,., .. "",.."··; 
nlo cumor1r o -lãudO do TrTbunal Arbltr•l, o• outros :~., ..... "' 
aTgnat.4rio& envolvldoa na controv•raTa poaerlo 4CIOtar '"atll•!"l~, 
comoen•atOrtaa temoorâr-la& no tmb1t-o do Acordo oe rransccr .\, 
Fluv1al, aue guardem progorctonal1d4de, t.endentea a oot.er ~eo.. 
cumortmento . 

..,rtigo IS.- (:aoa C4IS SI9nat.ârio envolvTdO em uma ccnt.~"'::•"'
Sl4 arcara com o& gastos r•f•rentes a atuaçao oe seu arc1:,..ç 
Presidente do TrTI:Iunal Arottral receoerá uma comoensação cec.u.-•' 
rta, a Qual, Juntamente com as dema1.s delipesas oo .. r•our"'a• 

1 ulho de 1994 
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Ar"bltral, sera d1v1d1da em valores 1gua1s calos caises s1ana~a· 
r1os envolv1C:los na c:ont.rovérs1a, a nAo ser cuo o Tr1ouna1 .~eclca 
rea1str1bui-las em crocorção dlfarente. 

A.r•tqo 16.- Oualouer um dos oa;ses s1gnatãr1os envolv,ccs 
na cont.rovers1a Õoderá, aentro de au1nza { 15) cnas da not~~'·cacào 
do laudo, solicit.ar um esclarecllnttnt.o do mesmo ou uma.,nteroret.a
çio sobre a forma em auo deverá cumcr1 r-se. se o r r, ouna 1 

Arb1tral cons10erar ou• aa Clrcunst&nclaa o ex1gem. ~ooe~~ 

suacender o cumor, mento ao laudo at• aue aec 1 da aocre ·· :'.-:ta~(=(~ 
aoreaentado. 

Art1go 17.- os carttcularea afet.aaoa oor medldaa ~os ~.:t1~ ....... 
Sl9natâr1oa em vtolaçlo ao Acordo de Tranaco~t• Fluv1al ooaer~o 
reclamar oerante o C.I.H •• ea;o~adaa aa tnatanc1aa de neqoc1aç~o 
oelo1 organ1amos nac,onal& comoeten~•• e aa Com1saAo ao Acerco. 
Se o c.I.H. cons1der~~ acelt4ve1 a reclamaçio p~ocederá à 

convccaçâc ae um gruoo ae escoc1al 1s~as. Este elevara seu carecer 
ao C.I.H .. se .,e-sse parecer se ver1ficar a ::roceaénc1a ca 
'"~clamac;!o formulada contra um pais Slgnatâr•-?, "Jualcuer -:ut-r-::1 
:;..l.ls .:1gnata.r•,: ::ooera .;oilcltar-ihe J. .!.ccc;3o =~ ·~eatca.:; 
corre~1vas cu a anulaçlo oaa meOldas ouest1o~aoas. 3e 5eu 
r-eouer1mento não oroaperar dentro de um prazo ae au1nze ( 15) 01as 
o pais signatârlo aue o efetuou poderá recorrer dlretamente ao 
proceo1mento arot~ral. 

Arqgo 18.- SerA9 1~1omaa of"ic1au •m ~ocos cs oroc~~JlrthmtC'!. 
crev1Stoa no presente Protocolo o-portugú•• • o ~scannol, >.luan.do 
fo~ ao lt cave l . 

A(t;Jgo 19,~ O oreaente Protocolo é parte tntegr-.:Jnte '"
Acordo de Tr-ansoorte F1uvJa1 • eu& v1g•nc1a • entrada em v1gor 
estarão confor-me o estat:lelectdo no art.1go 30 desse Acordo. 

A Secretarla-Geral da Aaaociaçlo 
presente Protocolo, do Qual envtará cOpu.s 
das aos Governos dos caisea s1gnat6r1os. 

será depos 1 ~ar' a -=~ 
devidamente au~encrca-

EM FS DO QUE, os rescactivos P1enlcot.enctár1oS suoscrevem 
o presente Protocolo no Valle de Las ~enas. Oecar~amen~o 
Malargue, Prov1nc1a ae Mendoza.. RepUblica Argen~tna., _ao.s v1nt.e 
e se1s d1as ao més de JUnho ae mil novecentos e nóventa ~ ~o1s. 
em um ortgtnal nos ldiomaa português e esoanhol, senao amoos r.::s 
textos 1gua1~anta váltdos . 

.. t.&1do Dl Tdh 

P•lo 

Rona1d l'laclun 

Pelo 
, 

•• ~;'?'·-~~~~~~~:~ 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO OE TRANSPORTE FLUVIAL. 

PELA HIOROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de :c;acerãs-Pc;:~rto oe Nova. Pa lm1 r a), 

SOBRE CESSAÇ~O PROVISORIA DE BANDEIRA 

JS PlQM1COtl!nC18r1os o-a Reouol 1C3 Ar9ent1na, -::1.:1 Recuo! 1ca ·cJ. 
Bo 1 iv1 a, aa Reouo 1 1 c a Federat.t v a ao Bras 1 I , c a Reoub ltca ao Par agua 1 
e da ReoUol ica Ortent.al do urugua1, d.Vldament.e autor"izadoa oor seus 
resoec~1vos Governos segunco Qoderes outorgaoos em boa e dev1oa 
forma, conv6m' em suoserever o prescan't.e Protocolo Adie 1a"la 1 ao A coroo 
ce Transoort.e Fluv1al ~ela Hidrov1a Paragua1-Parana. 

Art.tgo 1 . -:-_ Durant.a o c r azo da do1 s (:;) anos a cart ,_,. da en_t.raaa 
em V190r no Acordo a& rransocrt.e F~uv1~l cala H1drov1a Paraqua1-
;:.arana C Por" to oe ~;acares-Port.o o~ Nova Pa lmtra) o as amoarcac;óes c a 
Htdrovta que naJam 1n9ressaoo OLJ 1ngressem em reg1mes dlit exceç.ão 
soore cassação orovtsórla oe oanoetra est.aoeleclOS cor alg~m aos 
oatses 519naeartos nO Acoroo e, ~m v·r~uae eos oua1s aaau1r3m a 
o~noetra ae um oats auo nio faç~ oarte ao presente Acorao, serao 
consideradas. oara cl efeitos deate Acorao e de seua Prot.oco!Qs 
.\d1Ctonats celeoraoos ou aue se ce\eor"em em sua conseouénc1.1. ;-::mn 
~moarcaçóes oa H10rov1a oa bandeira ao ca1s stgnat.arto oue naJ~ 
estaoe lec 1 ao o ~-1eg1ma o e exceçAo. tenoo toacs os Cll r e, tos ~ 
oortgações aue surJam dos menc1onaaos 1nst.rument.oso 

Art1go 2.- Se durante o oeriodo de ceSsaçio prov1sór1a for 
ado ta da a bande 1 r a o e outro oai s s tgnatárt o no Acordo, oreva I e cera, 
nesse caso, a let deste ulttmo. 

Ar~1go 3,- O oresente Protocolo é carte tntegran~e do Acoro~ 
de Tr"anscorta Fluvtalo 

A Secret.ana-G•ral da Aaaoctaçlo ser& deooattária do orasent.e 
Protocolo, do Qual envtar6 cóotaa devtdamente auten~tcaaas aos 
3ov•rnos dos c a, s•• s 1 qnat.4r, o a o - - - -

EM FE 00 QUE. os reaoectivoa ~1entootenct4rto• auoscrevem o 
:Jresent.e Pro~ocolo no Valle aa Las Ler'! as, Oeoart.amento da Hal.argue, 
Prov1nc1a de Hendoza, RecUbl tca Ar;en.Jtna. aos vtnt.e • sets Citas. c o 
m6s de Junho de mt 1 novecentos e novànta e dot s, em um or1 g 1 na 1 . ··~ 
, d "iomaa por~uguês e esoanno 1, sendo ambos o a te.xt.oa ~ gua 1men• 
vâl i doa. 

Gutdo Di Tella 

Pelo 

Julho de 1994 
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r:elso ~per 

H6c;t:or Gros 
·"1 

Pelo Governo oa Reo· Urugual: 

ES COPIA fltL DEl OR!Gli:t... 

PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

PELA HIOROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Po~to de Cácoras-Por~o de Nova Palmira) 

SOBRE NAVEGAÇIO E SEGURANÇA 

01 Plen,potenclârlos da ReoUbliea Arqentlna, aa RecUbl1ca 
da Bonv1a, Oa ReoUOllCa FederatlVa dO Bras1 1, da Reo-ubrl-ca d_o 
Paragual e o a Recuo I, c a 0r1 ental do urugua 1 . rJev, oament~ 
aut.orl zado• cor seu• re•oect 1 v o• Governos sequnoo oooere.-, 
ou"t.orgaaoa em boa e Qev 10a for-ma, conv•m em aubacrever.., o.-esente 
ProtOCOlO AdlC10na\ .zlo Acordo o• Tran•COr"tl F1UV181 pela HIOI"OYlA 

Para9ua1-Parana. 

TITULO 

OISPOS!ÇeES GERAIS 

Art1go 1.- Ob1o~1vo. As dlSDOSlçOes dosta Prctocolo e seus 
re9ulamentos comolementares serlo apllcãvets so às emoarcações 
da H;drov1a. excetuanco as normas comoreendtdas no ~~cuJo vrr. 
as QU&1S serlo da aol1caçlo cara todos os nav1os ~ emoarcações 
aue uttllZem a mesma. 

ACtlgo 6,- Rtglmt dt soncets,- Os 041Se9 

adotario um raq, me un 1 _ço o e sançõe1 ao l 1 c a v.: 
cometldas•• normas do oresente Protocolo e seus 
comolementares. 

o;1qn.st..:u '''"' 
lS •_nr'r-.lc;:àes 
rega,.~ I a.mentos 

Sexta-feira 22 4153 
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Af"';igo 3.- Adapeaclc: do ;nst.P""Y!!!!!M'!;,OS 'ntorns.clonnHs. Os 
paise• sJgnatârlos eat.aDtlectl"'lo um reg1m1 Un1co ae aci,caçào oe 
cada ccnvén 1 o :lU 'nstrumento , n'ternac 1 on_a 1 a_oot.ao_o :-~~~-t.~ 
Protocolo ouanoo cons1oerarem naceSsàr1a sua àaeouacáo ao ame~~~ 
fluv1al. Nlo ocstante. esses conv6n1os ser!o aol,caoos ate .J. 

agrovaçlo ao ~eg1me menc1onaoo. 

TITULO I I 

NORMAS DE SEGURANÇA RELATIVAS AS 
EMBARCAÇOES E A C~RGA 

CAPITULO I 

LYZII e MACCII 

AttJgo 4,- ReqHg Norm•fiiyo. Adot.a-se, no Que se r_e_fere a 
Luzes • Marcas, o conv6n1o socre o Regulamen'to InternacJonal cara 
Evltar o Abalroament.o (COLREG, Londres, 1972), 

CertJ~1Cadp1 dt S•gyranca 

Art.lgo .c._. em,ssjon do- Cer.t.;ficado. os c·aises _s,qna.t.&l"'lOS 
.:~ec 1 aerr. aaotar, o ara a em1aalo ao Cert., f, caoo o e Segurança a a 
Nave9açlo. o formato QYO •• an•~• como •o•ndlce I. 

Al"'*lgo 6.- Rog1ma dt Inscocão. Os oalsea Slgnat.ár1os 
adot.arAo um regulamen~o Un1co s1mpllf1caao cara a 1nsoeção das 
emoarcações oa Hldrovla, aue garant.a o cumcr,mentQ de cono1ç6es 
min1mas ae segurança, devendo contemo lar o refer1ao oocumanto as 
esoeclall030es oe casco, m•au1nas, conve!l, alatrlclcaoe o:? 

egu1oament.os oe comunlcaçJo, bem como a 1nsoeção 1n1c1a1. 

. Art.Jgo 7.- E.xpegicio do Cer!;.Jficogg. 0 Cert.1fiCaa6 ~e 
Segurança oa Navegaç&o será em1t1do cela autor,cade co~t.ent.e 
ao estado oa bande1ra da embarcaçlo. conforme os prazos est.acele
C1CIOS no Reguiamento Un1co JMdlcaoo no art1go oreceoante. 

os CertJfJCados em1tidos pelas soc1edades de claaatflcação 
reconnec 1 das no Amtn to , nt.ernac 1 ona 1 ser!o v a 1 1 dos na H 1 dro_v,"". 
com crév1o convén10 desaas soc1edaaas com a autor1o~ae comoetente 
do rosoect.1vo cais s1gnae•r1o. 

Art1go a.- CadyÇldade do Dgeymtnt.o. Caducar4 o Cer_~1(1caao 
de Segurança oa Navegaçlc Quando exo1rar o crazo de valldez ou 
for comoroveoa a oerda da• condlc;c5ea de sequr8nça da emtl8rt::ar;A(' 
ou for •11m1naaa oa Matrtcula NaClonal. 

~;t.1go 9, = R;;ccn;êQi l1dêQi, A ;ut.or1c:c; comc;tcnt; o~ t:"tca 
PAlS s1gnatâr1o sera reaccnaavel pela vertf1caçAo do cumor,mento 
Cleata norma. sem crejulzo da reaoonaa01l ICiaae do oroorletar,c. 
armaoor ou seu recreaentante legal, pelo aescumcr,mento ~~ 
cresente reg1me. 

CApiTULO I II 

Stgyconca dg Ntv1os-Tanguos 

Art 1 go 1 O.- R!tglme normat 1 v o. A segurança dos na v los-tanoues 
se regerá de acoroo com as o 1 spoa 1 çOaa ore v, stas. cara esses 
1fen~os. no conv6n1o Internac1onal para a Segurança da Vlda 
rlumana no Mar (Londros. t974, seus Pro~ocolos e Emendas). 

Julho de 1994 
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Oa oa;aea Slqnatár1os acordarao stmoltftcaçõea a reaoetco 
daa tmDar-caçOea nao groou laad&l ou menores de 500 tonel a.oaa .~4'" 
araueaçl.o crut.a. 

CAp!IYLO ry 

Aroytoelo go EmbarcocCtt e pwotlnpcAo de Borda L1yre 

Arttgo 11.- Argu•ocão ge Embarc3cões. Os cai ses stgnatártas 
:::ec•-:-'!m -!COtar ~.11ra a "lroueac!o ()as ernoar-:3cl3es o Conv~n1n 

Znternac ~o na I soore Aroueaçào o e Na v 1 os ! Lonor-es. ; '169). 

Arttgo t?,- Borda Livre. Os poises stgnatár~os aaotaráo ~ 
em1t1râo um documento unlco de bo~aa ltvro para emoarcações oa 
HlOr'OVlS. 

O prazo CJe v a l 1 aaoe em nenhum caso exceoera o prazo ao 
CarttfJcaoo oe Segurança aa Navegação. 

ArtJgo q.- Reqylamonto. Os ootses stgnatários elaborarão 
um ret;ulamtnto Un1co cara a aeatJnac;io ae boroa 11vre cara ,ls 
dmcarcaçOea aa M1drov1a, ~ ~•r ~PIJcaao ~~laa ~utor1aaou~ 

comcetencea aoa ca1sea s1gnat&r1c&. 

CAPITULO y 

Sagyranc« go Carga 

Q JagoaJ c: lo Gtra1 

Art1go 14..~-- ReguJament;o. Os caís•• s1gnatârioa poderio 
elaborar um regulamento Un1 cc. para ii segurança d&a cargas 
tranacortaaaa nlo normat1zaoaa 110 presente caoitulo. 

A'rt1go 15.- ResponsaOJ 1 idadaa. As autorJdades comcetentes 
doa poises slgnatãr1os ver1f1carão o cumcr1mento ao Olscost~ nas 
preaente'a normal. 

SECAO 2 

Tron•port• dt MercadO[''' tobr• cony•o 

,!rt1gp te.- C•rtlf;cado de cargo 39hre Cgnv••· roaas as 
embarcaçOea QUI transportem cargae sobre convêa, a•verlo estar 
autor1zaaaa pela autor1dade comcotente do estado da banae1ra oa 
•mCarcaçAo. a oual em1e,râ um Certlf~cado de Carga soore Conves. 
por si ou cor delegação. O meamo levará em con.a1deração a 
ineid•neJa da carga na astabt1idade da embarcaçlo, a res1stênc1a 
da zona de apoto, a acesslbtlidadt, a peaçlo daa mercador1as e 
a incid•ncla deaeas na v1sibilidade. 

Art;'1gq 17.- Rtgnn• normntyyo. Oe o•f••• aionaeârtn• adot.:tr:\,.., 
um regulamento un1co cara o tranaooree di mercadort•• no conveâ. 

At6 aue o regulamento nlo seja elabor-ado nao poderio sar 
transcoreadaa mercaoortas sobre o conve• em: 

a) embarcaç6es do t100 tanoua, Quando transportem produtos cem 
poneo de 1nflamaçào 1nfer1or a 70Q C; 

b) embarcaç6es oue transportam mais de doze oassagetros; e 

c) embarcações Que. por pr-oJeto ou serv'iço. nio se adaotem ou 
nlo sejam aconselh!lvets cara este tipo de transcort.e, .l 
criterio da autortdade comcetenee de cada caís sJgnatárlo, 
uma vez efetuadas as ver1ficaç6es correspondentes. 

Sexta-feira 22 4155 
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SECJ\0 i 

rcenaport.e 'q' iri9rÇadgr 111 tO 11 dje .' gran• l 

Artjgo TS.-·0 tranààor't4i di mereaaor1as ~- 9.ranel 5e r~qe 
celas dlS~OSlçOes cOrres'conaentaa ao COdigo e~e,. PrâtH:as .;e 
Segurança relat1vaa as cargaa Sólida& a Granel (CCQl, no ou& for 
oert1nente. 

TITULO III 

NORMAS OE SEGURANÇA RELATIVAS AO PESSOAL EMBARCADO 

~ "'~·-

CApiTULO I 

Pra~Jcagtm Eluyipl do Hidcovla . ' 
Act,Jgo !9.~ Pcatlcc Flyytal ~ FyncO••· o Prtftlc~'fl,·!~~~~-~~-ó 

quem aconael h a u ~~oaaeaaor• •o cal) i tao • r e ao• 1 to ,,. rn"vli•JÃ\··a~,. o 
manoort DOI r 101, DIIIIIQena e C&DI11 Cll H 1 dr OV I I, O•m CQ.m.<l ,o o r" 
•• revulamentaçOea eaoecl&ll dt cada tona. · 

Artigo 20,- Resconsab j 1 i dadt do c a pi tio. O C401 tão é o ón H: o 
•rtaoonsável oala conduç!o, manobra • governo Cla emoarcação; sua 
~utorldade em nennum caao se atlega ao prát1co fl.uv..lal.> .. sem 
preJuízo da resoonsac·ll idade que incumblr a este c·or seu 
aaaessoramento. 

Art1go ;• .- :3rater, a orat1cagem fluyJal ~ oo~,·;accr-a-~3 
nave9açAo oa H1orov1a e é realizada exclus1vamenca oor pessoal 
tltulado a haUl 1 1taao celas aut.Or1d&des comoetentes oos C4iS:es 
signatârlos, segunoo as cond1çOea eatabelec10aa oara tal f1m, 

__ Q_. c.ac1t.lo, rnest.re ou ofic1al fluv1al podara exerça r J. 

~ãra-t. i'cagàm · f 1 uv i à"l d-a iiiTiba'rCaçí.o quando· est.1118f-- :,48'\ ~cia.m~~f'~.e 
cacac1 taoo e nac1 1 ·':ado, ,~,:.A"";o!';....-"< 

Artlgo 22.- Out.orgament.o de r.itulo. O t"it.ulo ·oos ,:;.-at1c·os 
·fluv1a1s oa H,orov1a ser& outorgado cela autor10ade comoe~ente 
de QualQuer ca1s slgnat.arro. 

Os pai ses s, gnat.âr1 os acordam eatabe 1 ecer ret~u 1 s 1 tos orof 1 s
sionals un1formes cara aceder a esses tftulos. 

~ • • ' • . ... • • . ' • ' . ' . . -. • • '· ' • -I\ • ; J . : "' 
,_, ,. _'Ar'!! j a_o _23.- . __ ~onhec 1 mon}ó ·a a Zona.- ._A_ au~on.c:t~d!l._.,,.f.9f'!~tF.~~·i.e 
de caaa um doa oa1ses s1gnat•r1oa conatatarlti o COI'\t\•.ç,m~rtfh 0~1 
zona. a ser naveqa'aa e suas normas regu 1 arnentares por'-l;árr t? d,,,)~~ 
p_rlltlCOS nuvllllS, CAOlt.\ta, tMIItreS 8 OfiCl.SlS fll,.lyq1:, .:1 

'H 1 dr o v, a nos trechos aue pertençam a suas_ âqua8 J ur l"(tt~q-~1 <.l{h~~~~. 
- "~'\r"" 'lO~ 

Para tal f1m, os pa;sta signat.-'rios oatabelectrão 1..1m lj,~9l.trte 
unifor-me soore as v1agens que o postulante deva tar comput.aoo 
_orev; amonte. 

Ar'Ç.igo 
Si91"!at&rlOII 
cumoram com 

24.- Habi1 itaclo. A autor1dade comoetan~e '!os..·~~-l<Ses 
habl l1tará os pr-átlcoa fluv1a1s da Hldrov1a QtUe 

os segulnttl reQui&ltos: "· · ~--'! 

a) 

b) 

C) 

apresentaçlo do titulo dt Prãt1co Eluv1al; 

poaauir a aotid&o paicofisica reQuerida; e 
" ' ·'' . n&o poaaui~ anttcedent•• Qtnals ou profisa1onais desfavor-4-

~•,•· . 

A autor1dade doa pa1aea a1gnat•r1oa habllltar• a naveqar pm 
aeua reapect1voa trecho& oa cap1tlea, mestre• ou ofic1a1a ou• 
comprovartm o conhec1mento da zona de••• trecho de acordo com os 
af"'t1goa 21 • 23. 

Af't.'9º 2~.- Exc•clo. Aa embarcaç~ea com menos da 200 
toneladas de arqueaçio bruta (T.A.S) ficam isentas da prat1cagem 
fluvial. 
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;:i<'I= ... Artigg 2a.- Habjlitaclo gqr zon••· 05 pllotoa, cao'itles~ 
-.et~•• ou oficiaia da Hid~ovia poderio ser habi1ieados para uma 
O.:. ,;.a;s daa seguint.es zonas, ou as ou• forem estabeleeldas' .r'i-;5 

J.t.it'!~~~ : t 
a) i POI"'~o de C4carea - Porto Suárez - Cana 1 Tamengo - ?ort.o 

', tadario; 
b) -'t~''·l ~orto. Suárez Cana 1 Tamengo Porto -_ :..ada r 1 o "o r to 
.~6~~ M~r~1nho - Porto Assunção: 
,c;-)_ · PQr-t.o A aaunçlo - Porto Corr·l entes; e 
_c:(). t.lort.o Cocr1entea - Desembocadura do Rio Paran&. lnclu·uido 

, t. . ·~•u• d 1 ferente• braços e Porto a e Nova Pa 1 m1r·a. 
-.Jtr "· ,. __ ,.''' 
.·:;t. -Naa zonaa comoart11h&d&l, aa habllitoçôe• poderlo '~•' 
.4iJ50,~-01qaa oor Qu•IQuer um doa ca1••• algn<!lltar,Q!I qu-. .::~~ lnt.•yrurf!: ..... 

. A(t 190 27.- Manutpnclo dg hab1 1 i t.ac.Jo, Para a ri'!ai'iu-t.6riçào -da 
~&Dílitàçlo na ~idrov1a. deverá comcrovar-se não_ ter :erioaos 'oe 
~~astantento suoer1 ores a seus (e) meses do exerc.i c1 o Cla orat 1 ca
g-eift, fluv1al na zona cara a ~ual fora habll ,taoo, ,oodenCio ser 
c:·ea011 1 taao mea1ante exame da a tua 1 t zaçilo cerante a autor1a&o'e 

·h '~ .~,,. .. t,gg 28.- yiaa•Os de Adest.rmnent.o. os países-slgnat.árJOI!Í 
!firci<lftarlo o emtta.rc:ue de asc)Jrantos a crát1C"OS f1uv1a1s _r:!A 
"(fcftõovla~ ·com o oCJGtlvo de cumcr1r as •nagens ae a·oesttamem:.o. ·. ,_ . ' ' 

-!l.·..t• 'Est.aa v1agens deverlo ser cert.ificaaas celo 
MD•rC~çl.o na Qual ·o aap1rante a prãtlCO fluv1a1 
~ •• Jize seu adestramento . 

cap1t.io aa 
da H1drov1a 

.. ~ -'tti 99 · 2'.- Eac1 1 1 daoea. E t nal 1 zadaa auaa t11ref a a. . ... 
P~ai1coa fluv1a1a poderio oeaomcarcar 11v.remente no• par~o~ ~· 
OQtro. D&ll '' Qnatar 1 o ao Qual c:hegar•m •• •moa r· caçOe• na a \lu& la 

·Cw•r,.ram auo m1aclo. 
'. ' .. ,:·· 

Oe pa1aea atQnat•rtoa oferecarlo 
:!,~~Viata aa max1maa fac1l1dadea Para o 
J:Wrt9&0, 
"if', < •• 

•,, ir' 
.. '!-' '. 

•,· •• j• .l. 

CApiTULO Il 

aoa manctonadoa crat1eoa 
melhor c~rtmento da aua 

;' ........ Qotaçlg de Segucanca 
~~ _ _. t)' I 

.~fif'' r.Ar"t,jqg 30.- pet;njclo. A dotaçlo de aegurança 6 o ~eaao&1 
miniMO ·nac••••rio daa emoar-caç3ea da Hidr-ovia Que pernnt.a navegar 
.~ttlfCo,cflçO•• de aegurança. A dotaçlo da exo loraçlo ·será ese~acela
·-~~#a"_'á'- acor:do com a 1eg:uslaçiC? de cada p-~~· at;nat~4rt.o. _ 

,j-,.:'Art1gp 31.- Certificado de Qot;oelp d« S9qycanca, A& 
autpr'taacsea compet.ent.ea ae cada s:;~aia aignaUrio emtt-i rio os 
C;rt-~.~1eadoa de Ootaçio de Segurança cara •• em~a,..caçOes aa 
~t_cr.rov1a, aegundo modelo do Ap•ndice II. , . .. . 

, AC;tgo ;J2,- y1gtncta do CerJ;1f1caqo. O Cer~·1_~_1clldo ~J'· 
-<--...- ...... .e. .... n----·oot.aç:Jo de Segurança manter a sua viv•ncta durante toda· a. v,,_da 
·,-: . .- ~ -~~~"··~···~ Ot1 1 da etltbarcaçlo, a menoa que neat.a •• intrOduzam moalficaç<5es 

4 •. ""releVanc 1 a aue a 1 terem sua tonelagem a• arq~o~eaçlo·, m~o~de S4;t1.1" 
••rv1ÇO ou a poténcu. oe sua 1n•ta1a.çio propulsora ou- surJa 
Qu~1o'-'•r outra ct reunatanc1a Que a autor1dade compet-ente ae.,c.:iaa 
e-..(~ ~~SI"·~ .. río C00&1der• cert.1nen't.e. ·,. 

~-:'· ,,;..A:étúão 33.-- ccitir,os. Au autor-'idadea comoetentes dos oaises 
l'igilaC4r'ioa determ1narlo a dot.açlo de segurança segunao o 
,~egu~~~· esauema: 

' " .•' t ~. ' 

:-t.. ~ • t. .. 

~ ... ~-\~!'~·~ ,·~~ ·~ -· 
., , __ )__,.. -~-· 

;_• .··· 
.-
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CARGO 

CAPITIIO 
OFICIAL 
MARINHEIROS 

CHEFE DE MAQ. 
AUX. DE MAO. 

ObaervaçOea: 

QOIACIO OE SEGURANCA 

EMBARCAÇÕES- EMBARC. 
EMBARC, TANQUES OE CARGA.'" REBOCADORES 
PASSA,G~ ~UTOPAOPULS. A.UTOPRO--. ... 

CARGA PERIG. ~LSAOA 

1 ,., t ( • ) t (.) I ( *) 
1 ( *) - - -
2 (.) 2(·•)(+)' t (.) t (.) 

t t t , 
t , - -

(•) Qualauer um deles dever& ea-ear cacacJtado 
para operar eQUlP&mento aa comunicação vMF .. 

(+) En~ ambarcaçOaa-t.anQyea. um tripulante devera 
estar caoac'itado para cu.prir aa funçOaa de 
bOmDe'i ro. 

Art1go 'l4.- ·çprigaclo de possuJr Car'Çjficado, Estio 
obr 1 gados a possu 1 r o cert.1 f'i cado da Ootaç:Ao ae Segurança c.-oc:~as 
as embarcaçOes da H 1 dr o v 1 a cuJa araua_açio seJa igual ou sugar to r 
a v,nta ~~na1aoas de arQuaaçao bruta, • aa da oaaaaQetros 
Qualauar aue saJ& sua tonelagem. 

TITULO IV 

NORMAS RELATIVAS ÀS VIAS NAVEG~VEIS 

CApiTULO I 

Balizamento t Sjnal1zaclo 

Art1go 35.- ~,g,mg geral. Qa.paises slgnatârloa adotarlo o 
slstema IALA tReg1ão 9) aoaotado à navega~ão fluv1al ou o s1stema 
de Sln&ll.Zac;lo da "AÇOES- A EMPREENDER" ou· amoo& em forma 
1ndist1nta, segundo aa caract~riaticas partlcularea dos dlferen
tes tracnos da H1drov1a. Com base no astaoelec1do oreceaentemen
te, os ~a; ses s 1 gnatârl os aco_rdarlo um regu I amento ún 1 c c .C! e 
bal1zamento. 

Art1go J&.- Rvsponsobl!Jdadt. o bAl)~a~ento sora e~~cutauo 
pelas aut.or1dadea comoetentea reaoona•v•,• pela stnalll.;t<;õ\o 
nautlca no PA1'l s1gnatãr1o onde eat1Ver local IZ.!I.OO o trecno 
resoectlvo da H1drov1a, devendo poaa1b1l1tar o trAna1to seguro 
a oraenaao aas embarcSçOea, tan~o dlYrno como noturno, em forma 
cermanente e continua. 

Nos trechos da Hldrovia onde ma1s de um pais stgnatárto 
exercer JUr1Sd1çlo, os paisas ~1gnatâr1os coordenaria as mea1oas 
necessar1as para tal fim. 

CAPITUlo II 

Rtmocio dt obat.4cu los nlo germanen.'t.ta para a n•v•.ar"clo 

Art1 go 37 ·-:"'"~ DefinTolo. Entendo-se por obst.áculos não 
carmanentos cara a navegaçlo •• embarcaçOea ou bens afunoaoos. 
subrnerq 1 doS, enca lhadoa a oerdidOI ou 1 ançaoos naa âquas •!3 
H, dr o v, a, o a Qua 1 s tat.lo sub~t. i doa &a d 1 soo a 1 ç~ea em v 1 qor •Jo 
ata s1gnatârto em CUJA Jurtsd1çlo eattver o oostaculo. 

~.'i..: ~l'l--..:. ~~. _ ·execyclo d11 op•r•cC••. o reaooneâvel o e 1 c)s 
ooat6cu!~. ~4~ -~rmanentea para a navegaçlo cedera aol1cttar ~ 
autor"ldada comoet.ente. do pala a1gnatâr1o reaoect1vo, au~onzaçào 

lf!lllo<Je}994 
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para pesQutsá-loa, remov•-loa, ex~raf-loa ou demolf-loa, eoeal 
ou parctalment.~: 

Essa autoridade poderá vet.ar o uao de meioa ou de orocedt
men~a Que, segUndo aeu oarecar, raoreaantam rtscoa inaceit4vets 
para a segurança·--da navagaç!o de teree1 r"OS ou do meio ambien'te. 

Ante• da dar infcio à pesQuisa, excloraçlo, remo;ão. 
exeraç!o ou damoliçlo solicitada& ou datermtnadaa dos obstáculos 
nlo parmanent.aa à navavaçAo, a_autoridade comoaeent.e menctonaca 
datarminará QUe o reapona~vel adot.a as açOaa imedtatas ~ 
prel i minar•• cara a aavurança da nava.vaçlo, da ta reei ros • c o 
melo ambienta. 

ArttS!o 39.- RtiDOOIAQJ.!Jgodt qos pohes atgnat.4not. ü O.llS 
stgnatárto em CUJA& âguaa .;urtsd1Ctonals se anccntrem ·~5 
ocstaculos será reagonaável cela cooraenaçlo, controle ~ 
fiscal1zaçio daa oceraçOea • attvtdades de pesQuisa, de explora
ção, ~emoção, extraçlo e demol,çio dos mesmos. 

A autor1dade comoetent.e dosa• cais stgnat.ário cederá tnt.tmar 
~~responsável peloa oba~4culoa nio oermanen~•• para a navegação, 
sua remoçlo, axtraçlo ou demo11çio, total ou parc~lment.e Quancc 
constltu;rem ou puderem const1tu1r per1go, obstáculo ::;ara ':i 

navegaç-ão ou ameaça de danos a tercetros ou ao meio amotente. 
A menctonada autor1dade estabelecer4 crazoa cara o começo 

e f,naltzaçlo da remoçlo, oxtraçlo ou demoltç3o, os Que cederão 
ser oro r rogados. _ . 

·A autorld&de competente do pais s1gnatár1o em CUJaS aquas 
est1verem os obatâculoa nlo permanentes cara a navegação oocer3 
assum1r as ooeraç~•• de pesauisa. excloraçlo, remoçao, extraç~o 
ou oemoi1Çio doa meamoa, por ccnta e risco de seu resconsâve1. 
se este nAo tlver crovidenc1aoo ou podldo realizar ~s~as 
oceraç~•• nos crazoa ea~abelacJdoa. 
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TITU~O V 

;NORMAS OE SEGURANÇA RELATIVÁS À NAVEGAÇAO PROPRIAMENTE DITA 

CApiTULO I 

Aatisttncia • Sa1yamanko dt Embarcac~as e Stns 

~retgo 40.- Otfinjclo. Entende-se por oceraçeta de asatstên
cJa ou salvamento de emoarcaç:Oer1 e bana to~o at.o ou at.JV1daae 
emoreen01da oara dar asatstêncla ou salvamento a uma emcarcaçlo, 
aeronave ou oua1sduer outros bens QUe eat.Jve..-em em pertqo no 
&mbltO d& Hldr"OVla. 

Art 1 ;o 4.1.,.. . E);tcyclo IJ.!t Ootracc}ta. A a operaç:ôea lO 
.aaaiat•ncla ou aalvamento st1.!0 e.xeeutadaa peloa reac.onsave1~ 
celas embarcações em per1go. caso nio seJam real izaaas nos· or-azcs 
a cona1çõea lega1s do cais signatár,o em CUJA Junsdiçào t.enna 
oco r r'!' do o f'ato e cessa o r, g 1 na r riscos o ara a segurança c a 
.navegaçlo ou di contamtnaçào cara o mtlO ambiente. a autortdaae 
compet.ent.e desse c a; s aaaumt râ a opera; lo ae s& 1 vament.o ou 
aaaist.•ncla reapect.Jva. 

Pára efettos deste art1qo, naauoles trechos da ~rovta onde 
mais de um pais s1gnat.ár10 exercer JUrlsdlç&o, serâ ãstabeiectoo 
cara o canal prtnetoal o seguJnte regtme: 

a) ca•o a embareaçlo aux il; ada arvore bandeira dt algum aos 
oaíses stgnat.ártos rtbetrlnhos nesse trecho, as· ooerações 
ae a.sstst.éncta ocr sa.lvament.o ser!o crestadas pelo ca•s .:::.:1 
bandtl r a da emcarcaçio, cedendo o outro pa1 a rea 11 z ar ,_,. 
operaçOee se aauele nlo est 1 ver em condi çOee de eMecut4~ 1 .'\-;.. 

b) A a ooeraçôes de ass 1 sténc 1 a ou sa 1 vamento de embarcações ,:t.! 
tercet r-as banae 1 r as aue navegarem cara montante ser-ão ,~,, 

resoonsact l1oaae oo cais stgnatár1o Qua -sre encontrar >OO!'<:
a margem esouer:da do r to- -e se a embarcaç-lo navegar :::-J.rJ 
Jusant.e, sera o cais s1gnatarto ou• est1ver sobre a margP.~ 

dlretta do r1o. 
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As operações 1 na 1 ca.oas nas a 1 i neas Or""acedent.es nao ex c I u 1 r 3o 
a 'intervençl.o oe emcarcaç.ões ort,va.aas ou públicas ae oualouer 
banae1ra Que puderem oar asststéneta ou salv~mento? sem ore~u,~c 
ae Que as autortaaoes JUr"lSOtclon&ts exerçam ·a fiscal,zaçao ~3S 
operações. 

.;. 

Art.1go 42.7 ·:.:~ooeracão. Na mec1ca ae suas ;:JOSSlOl 1 ~.:.:tces.. 
os ~aise& stgna~Ar1os coooerarlo e factlltario apelo a reauer,
ment.oa de QualQuer"" outro pais stgnat.árlo para a realização ·Je 
ooeraçé5es de asststéncta ou salvamento ou para cont.i nua r '3u.J 
•~•cuçlo •• t1verem etdo ,n1ctad••· 

01 pa1aea stqnatârtoa f'aet Jnarao a entr-ao• ou 1411~., ·:1· 
embarcações e a•ronaves, oem como aua lauer outro e ou 1 o.J.rnen! 
necess4rio cara as ooeraçõts de aa•1st6nc;1a ou salvament.e. ·'lO~. 
rescectlvos terrJtórlos ou ãguas jurlSdJc;ion&ls, cumor1nao cc~ 
os reaulsttos min1mos legals ex1gidos. 

Areigo 43,-_ Normas de Direi:ço rn:çarnocionol l'rivaao. ~s 

reclamações ou aç3es or1g1naaas celas ooeraçOes de ass1sténCJ3 
ou sa 1 vamento de emcarcac;3es e bena reger-se-ao o e I a 1 e, do ·c a, s 
em CUJ&S &guaa Jurtsdictonals se realizarem eaaaa ooerac;Oes, oem 
como entenderia oa eribuna1a deaee gafe. 

CApiTULO II 

Busco R Salvamento dt peasoos em ~8rigo 

ACtlQO 44,• RtpQOOSObj]jd•de dOI QAfltl SJQOAÇ.CiOS, 0.~ 

pafaea 119natârtoa t.•m • reagonaaDilidade do cont.role • do 
•••cuc;ao da a oceraçõea de busca • aa1 vamento dentro de -suas 
jur1a0_1çOea. 

Sem prtJUi zo do eatabelecldO no parágrafo ant.ertor, -,..-os 
t.recnos da Hldrov1a onde ma1s de um pais s1gnatàr1o e.~~;eree_,... 
JUr1sdJç!o, ol aut.or1cace comoot.ant.e de um deles PO"der3 '•1lC1:v· 
uma ooeraçlo ce t:lusca o salvamento se dlsou:sar- oe un1oaoes ')~ 
salvamant.o aye se encontrem em lugar ma1s crox1mo do aesas~re, 
aevendo-se 1nformar lmtdtat.amente a autorldaae comoatent.e co 
out.ro pals. 

Art=tgo 4S,-___ Cooperoclo, Os pa'faea- -s·ignat.ârios cooraenarão 
aeua eervlçoa • •• ooeraçOea de buaca • ·salvamento. 

Os Daises Sfgnef-c.trlos oermlt.irio a entrada lfUGdlata em suas 
âguas JUrlSdlClonals, em seu esoaço a•r•o ou em seu t.err1tOr1o, 
de emcarcaç:õas e/ou aeronaves de sa 1 vament.o de outros . tJa i ses 
s1gna-canos. CUJO, Unlc_o ÇÇJetlvO seJa local1zar SlnJstrQs .. e o 
salvamento ae cassoas em por1go,- sem cumor1r ·com os reou1s1tos 
lega1s exlgtoos normalmente. 

os pa;s·es ·slgií-ã'Cá-rioa comorometem-se a coocerar com o pa~s 
aignatãrlo resoonsãvel cela operaçAo de busca e salvamen~o auanoo· 
a magn1 tu ele da ocAração aconselhar, ou cor aua 1 quer causa -:1ue 
1moeça 1n1c1ar ou con~1nuar eaaa oceraçAo Quanao soltc,caaa. 

CApiTULO III 

Normal cpra p Nayeqaclo 

ArJ.lQO 46.-_ Réqrao Garpjj gar• o Nayeqaci.o. · 08. Pâises 
s1gna~ár1oa ado~a~ a& normas e•~abelec1aaa no conv6n1o soore o 
~egulament.o Internactonal cara ev1-cãr os Abalroamen~os ~COLREG. 
Lonares, 1972) como regras geraia cara a navegação na Htdrov1a. 

Art; 1 go 4 7.- ~ctgras c• r• a Nayagpclo tm Cana 1 s .__ T_oda emcarc;a
çlo CUJO cal aao 1 h e oerm1 ta navegar -for"S de cana 1 s somente cedera 
faz6-lo aentro ceies Quanao se encontraram livres de emoarcaçOes 
aue, por seu calado, nlo possam aoandon&-loa. 

Art1gp 49.- Norma• • stqujr pelAI Çmbarcaca •• am C§IO de 
Yacaelo oy Encalhe. Quando se produz1r uma varaçAo ou encalhe 
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tnformar-se-a com a ma1or crec1slo coaafvtl â aetaçlo coaee1ra 
ma1e cr0x1ma a poalç&o, data • hora do aconttcTmento • aondagens. 

Artl ag "'9.- Fechanwntg da Cana i •. O a c a hea si qoat.6r, nR 
ooderlo, em caaoa de força ma1or ou oor razO•• de eeQurança oa 
navegaçlo, fechar tranaltor1amenta o uao da determinado• cana1s 
ou v1as nsvegâvets da sua jurlSdlçlo em forma to~al ou careta I. 
com av1so or6v1o aoa dam&la pafaaa stgnatárlos. Oaaacarecldas as 
cauaaa Que mot1varam tal fechamento, ser& comunTcada a auoreaslo 
da medTda. 

A;.t. 1 go 50.- Zona• de Escera. .c'unde i o. A 1 i ia!!!fnto e 
Cómo1em.n;o dt carga•. oa caiaea STgnat&rtoa 1nformario soare as 
zonaa habTlttadaa cara tranafertncla de ca~ga, e•o•~•. funae1o, 
allJamento, transbO~ao e deoOslt.O de mercadorJ&S em suas 
~esoect1vas Jur1S01Çôes, bem como sobre lna~alaçOee dlSDOnJve1s. 

Art 1 qo 51.- IntercAmbi o dt IQformaclo. Os oa i se a s 1gna~a~ 1 os 
comorometem-se a in~ercam~1ar 1nformaçio sobre os asoectos 
oartlculares da navegaçlo em cada zona, esoec1a1ment.e soore o 
OP"'aonamento do t.ranslto a c;ue o0r1gue seu con9e&t.lonament.o. o 
est.aao oo oal1zameneo • sob~• aa cona1çOes ·aas v1as navegave1s. 

A~t.J90 52.- Zona para Arm•c I O•••rmor componoa. Os pais•• 
s1gnat~r10S oeverlo eatabelecer e hab1l1tar zonaa aotaa em suas 
raaDeCtlvaa Ju~ladlçelea Qara •~mar • deaarmar combalo&, Que 
ooaa1b1l1tem ••••• ooeraçOea com o mâx1mo de saiurança. 

Ari,Jgo 53.- ..Mooqbra para Armar e Oesarm:!!r ·:omoo1os. Quanoo 
rnea1arem razOes Que fizerem neceaaa~1o armar ou aesarmar comoo1os 
fora daa,zqnas hab11itaaaa oara esses efe1tos, a aueorJdade 
comcetante dO reacectivo caia Slgnatárlo cermltlrá a menc1onaaa 
oceraçio oeaoe aue nio afe~• a navegaçio. 

Art190 54.- OjmtnsQas dos ComboJos. Os caises s1gnatar1os 
.1coroarao um rctglme Un1co de 01mensões max1mas ce comoo~os 
naQuelas zonas aue oo~ suas carac~eristtcas ou tntenso transtto 
o f1zerem necessâr1o. 

CAPITULO !'I 

Comyn,cac§•• rtfgr•nytt A Ngy«gacão 

Art1go !i!.- 01wpo•1e§at G•C'''· AI autor1dldtl cornpttent.tt• 
doa ca1aea 11gnat.t~1oa atrlo reeoonaave11 pelo at.ena1manto" 
direçio do s'i•tema de comunicaçOes para a segurança da navegaçio, 
Que deverá se~ eata0e1ec1do cor erechos • segundo cr1 t.6r1os 
conee~tado.s. 

Artjgo 5§.- InformocO•• Fiyylomftricas. Aa autoridades 
comoetent.ea de cada D&fs .slgnat.&rio devem Qrev•~ a d1fusio do 
nfvel daa âguaa daa ••t.aç:~•• local izadaa em suas resoect1vas 
ju~;saiçõea. 

A~tigo 57.- Ayisow aos Nayegontts • Solttina M•'e•orológicos. 
As aueo~,daaes competan~es dt cada caia sJgna~&rlo aevem creve~ 
a dlfusio lmediata de nov1dade1 sobrt a v1a navtgâvel através ae 
av1sos ao1 navegan~ea, bem como dt crav1sOes me~eorológlCOS nas 
estações ea~abeltcldae em suas respectivas jurisdições. 

. •rtjgo 58.- FornwcJmtnto dt !nformaclo. 4s embarcaçOes 
deverao fo~n•c•~ la autondaelea comoetan~•• de c-ada oa1a •1Qnata· 
~,o toda a Jn#ormaçlo Que lhe •olfe;tarem, reft~ente • segurança 
da navegaçlo • 6 oolulçlo aaa âguaa, 

Arpgo 59.- F)Jano de Cqmyn!caçO••· Oa paiaea slgnatános 
acorda~lo um olano de comun;caç:Oea con~tndo: 

a) normaa • etrocedimtntos dO serv1ço de comunicaçc5es cara a 
segurança da navegaçio: • 

t:l) norma• • procedimentos do serviço dt cornunicaç:Oaa para o 
controle do tranaito • da sevurança. 
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At41 Que •• elabore o menc1onado Qlano, oa paisaa signatános 
coo~denarao o interc&mblo de informaçlo, divulgando os s1stemas 
oe comun1caçOea Que possuem, dtatln&doa a ••••• fins . 

.t.r:çi qQ e o.- Egyi comtnt.o das tmbarcac(Ses. Toda embarcação 
tnculada devera contar, no minuno, com do1a •Quipamentos ,~e 
comun1caçOea VHF, um ooerando 1 outro em condlçOat de ser 
ogerado, 

-caprruLo y 

Aviria• t Sinistros 
Rep1me oormet1yo 

Art1go 01.- Oa caiaaa aignatârlOI adotam a. ConvGnc;!o 
Internacional para a Un11icaçlo de certas Re;raa em Mat•r,a ae 

·Abalroamentos Haritimoa (Bruxelas, 1910), Quanto -à s-oluçio CQ 
fundo do tema. 

Ar:çiga 02,- Quanto A lei aplicâvel e tribunal comoeten~a. 
adotam-ae aa ae;uintea normaa: 

~) AOalroameneot: Oa abalroa~neoa re9em-se Pela lei do pais 
•m cuJaa âguaa •• produzam • fie .. aubmet.i:daa • jUrtadlçlo 
de aeua t~ibunaia. 

Eata diacoaiçlo eaocend•-•• • eoúaio entre embarcações e 
qualquer crocrtedaa• move1 ou imóvel • • recaraçlo doa danos 
~auaados como conseQU•ncla da caaaa;em ou navegaç4o de u~a 
embarcaçl.o cela prox lm1dade de outra rneamo Quando n.lo ex 1 sta 
coneato mater1al. 

b) AyorHtt: A_ 1el_da naçionalidada da ambarcaçio da"t.ermtna a 
natureza da avar1a. · 

As avarias cartlculares -ou slmclea referentes a 'emb8'r-eação 
regem-se caia ··-=1 ca 'liàcfon-a1ldaae casta • ..:.s re·{e-r'"e.,ia3 
mercador1aa embarcaaaa, pela lei ac11cável ao contrato co 
fretament.o ou de t.ranaoort.e. · 

Slo comcetontee cara ent•nder no'a -roacact1vos juizos 1:-:: 
juizaa ou t.r1buna1a do porto de deacarga ou, em aua falta, 
oe dO corto em Que àQuela tiVé Que aer realizada. 

Aa avariai comuns ou grandes se regem pala lei em ,v1gor. no 
c•i• em cuJo port.o se prat1ca eua liauidaçlo e rate1o. 

E>Ccatua-ae o concernente •• condtçOaa '• formal 1d&doA d~l ;'\t•J 

de aval'"l a comum ou grande, czue f1 cam IUJel t~~ .. J. 'a 1 <;~ 
nacionalidade da embarcaçlo. 

A liQuidaçlo e ~a~elo da avaria comum ou ;ranGe serão faltas 
no cort.o de destino da emba.rcaçlo a, se este não Jor 

--alcançado, no port.o onde for falta a descarga. 

Slo eomcat.ent.es par-a t.omar conheci!Hinto noS. J:u,Ízos de 
avarn1a comuns ou grandes os jufzea ou tribuna1s CIO ca"is em 
cujo porto se orat.ica a ltguidaçlo e rat.eio, sendo 'nula ·teca 
cláusula Que atnbua comgettncia aos jufzes o';'.~r:.1b_unals ae 
outro cals. 
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TITULO VI 

NOR_MAS OE SEGURANÇA REFERENTES AOS PORTOS 

REGIME OE ESTADIA NO PORTO 

CApiTULO I 

Q1•goajc~tl Gtrajt 

Sexta-feira 22 4163 

Artjgq §3.- R•aimt normaijyo. At norma• dt segurança a que 
ttrlo dt submeetr-at aa tmbarcaç6tt em cada poreo em oart1cular 
atrlo eat.abtltC1d&a Qtla autoridade eomctt.tntt dt cada pa1s 
Slgnae4rto, levando tm conta &I diiCJOtiçõtt tat.abtltctda• no 
prtttntt Protocolo. 

Artigo 64,- §1tadia1 em Portos oy Luq•r•• d• Atracaceo. foda 
embarcaçi.o ou comboto, independentemente de sua carga, dev<Jr"$ ter 
de forma permanen~e uma pessoa resconsável por sua segurança, 
dtllgnada pelo armador. 

C&ptiULO II 

Otsoacho de Chegada. Psrmantpc1o • 
Ottoacho dt Saida d9 EmOarcacõta 

SECIO 1 

Cgn;aúdo • opittO dqt Pocumtn~OI 

Art1go ss.- Docymentoa tx1giva1s. As aucor1dades comoacentes 
dos ca1ses s1gna~ár1os só ex1g1rao a entraaa ou saida ae emoar
caçC5es às e~ua 1 s se a. c 1 i ca a crosent.a Proeoco lo, a. entrega o os 
aocumontos crev1stos neste Cagitulo. 

estes- docume-nto_s_ slo: 

I) a Oeclaraçlo.geral; 

b) o Manlfesto tnter"aclonal de Car;a/Oeclaraçio de Tr&n51t0 
ACuanelrO (MIC/OTA); 

C') a. l 1sta da trlpulaçio; e 

d) a lista de cassageiros. 

,.,,.t.~so ·6§,:- Declêraclo Geral: eont.Rúdo. ~a declaração gerai 
as aucor1aades comgeeences dOS gaisea s1gnatãr10S aô ex1g1rão os 
segu1ntas aacoa: 

aJ nome e cascr1ção aa emoarcaçio; 
b) nacional ldaae da embarcaçi.o; 
c) pormenores referentes 4 matricula; 
d) nome do cac1tlo~ 
e) n01111 • endereço do agente da emoarcaçlo: 
f) corto ae chegaaa ou ae saida; • 
g) s 1 tua.çlo d& emcarcaçlo no ~o r-to. · 

ArJilQO 67 ~- ,..an1feseo Intarnaclonal do CargA P.HC/QT.ll. O 
MICIDTA corres~Onaera ao formulârlo acoeaco no Proeocolo Ad1C10-
I'la1 ao Acordo de Transcoree F1uvla.l cela Hldrov1a Flaraguat-Parana 
( Port.o de Câcares-Porto o e Nova Pa lm1 r a) soe r e Ascect.oa Adua
nelro•· 

Artigo GO·.- Ljeta de trlpu1tc1Q• cgQUúdQ. Na liata... da 
tri~ulaç4o. aa aueor1d&dea como•~•ntee doa pa1aea a1gna~•rloa &6 
ex191rlo oa segutn~•• dadoa: 

a) nome • nacionalidade da emoarcaçlo: 
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sobrenome (a) ; 
. ...;-' 

no.. <s>; ~~ 

nac1ona1 idade; :·.·~'.~.i~:~: 
gr•u ou funç~a; , :~-,.>-
daea • lu~ar da .naacirMnt.o: .,.,tj-, 
tipo • número do document.o de identidade: ;:~.: 
~ort.o • d&1;a de c:l'legada: • ~, · · •• 
p;oc4iá•ncia. _· , ·.·:,~;.~~ 

Ar-tigO O!L- Exceclo. As ··autor-i·d~des comcetentea ~-~~~-,~~~,~~-~ 
--s1gnat.ár1oa nAo exig1rlo a aclreaen't'açlo de uma list.a da-t.l""lDU:Jv 
çlo am cada porto da eaca 1 a Quanao a embarcaçlo Que .pre•f.,• 
serv1ço, ajuat.ando-•• a·.um itinerârio regular, nlo tivar·1'111~CS•,CIO 
a. tnC)ulaçlo; n•••• caso ser& aprasant.ada uma declaraçlo oru:~e 

· c.;nat.e •••• a1 tuaçif.o. ·-~.. ~. 

o.A~:rJoe..li.:i91liP!-.J.7.:.tO.- L j st.a de Possagti r os· conttúdo. Na l iWtà~ ',d_e 
paaaa;e1roa, aa au~or1dadea comQeeeneea so ex1g1rlo oa ae9Yince& 
dados: · -:: -~ 

&) 
b) 
C) 
d) 

\.)_ 
f) 
g) 
h) 

_q 
J) 

nome t nactonalldade da emoarcaqlo: 
sobrenome C a) ; 
nome Cs); 
naclona11dade; 
daea de naacimeneo; 
"lugar- de naaclmeneo; 
ttpo • número de documento ae ldehtldade; 
poreo de embargue: 
poreo de desembarQue; • 
poreo • daea dt cnegaaa da embarcaçio. 

'H'U 
~-ror·-•'r,·· 

~·;'I _:'ij:·t'' 
. tt. 
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. . -~. . ~-, J,r· t .. , , . 
.. . Ar; 1 go 71.- VIl idade. As_ autor i dadas comg•eentas dos ~c:ta;,ae_a· --~.·~ .,..,.. ... ""'!"! ...... ~' 
stqnatâno:S acettarlo os dOcumentos estaoelectao:S rio pr'eaen·t,, h/~ •"l''"'-i~ 1 ~l 
~apitulo, datados • ·aa11naaos pelo c&Plt3o da embarcaçio o~.PQC 
seu asent.e. 

SECIO 2 

Extmolnrea a strtm tntrtguta 

,A,.tlqo 72.- Chtgoqo. Na cheqada de uma embarcaçlo 
as autortdadea comoetentea dos pa1aea 11gnat*rto1 nlo 
ma1or n~mero de exemQla,.ta Que os aeguineea: 
a) 5 txemolaree da declaraçAo 9eral: 
b) 4 exemolarea do MIC/OTA: 
c) 4 •~olares da lista da trlpulaçlo; e 
d) 4 exemPlares oa 1 1sta da caaaa;e1ros •. 

~- '-._'_,..., 

' : s. • ' .• 
. .. ··--: :.;. 
',. ·'.-'1'•, .. 

ao oo,.t.:o·: •• ,;,,.,e; 
• • • !.: -~ 

' -:-~·~§ 
Artigo 73 •. - ~. Na :s:aida da embareaçlo do c~r~()_ ..... t.t 

aueor1dadea comoettnt.ea aos gataes :slgnat.ar·,o:s; n!o ex1(J1r,CI'~'~'~&~,.cr;. 
nú .. rõ de exemolarea Que os se9ulneea: 
&) 5 exemolarea d& declaraçio geral; 
b) 4 exemolares do MIC/OTA; 
C) 2 exemolarea da li•'-•··.0& tnpulaçlo; e 

· d) Z.. exetnP lar-e a da 1 i ata dt paaaage1 roa. 

'. > ' 

_,<";-J f:.l• ~-k ~~,~•.J 
-:~- .. __ . ..,,.,.~~---

. •. 

s;c.jlo J , ... ( 

Oocu.mentos 1 s'erom oxlbidos • regyjaitos aue se dtye 'ç~·mgp,.~> 
' . ' ~ .• -~· 

• Arttgo 74,- Oocum•ntos. A autprldade competente ae <;3c;tii Ci.l,·~; 
•tgnatârlo pooer6 reQue,.er toda aQuela documentaÇ&o -..j_J_.7 ::~~
acordo com -o t 1 oo de embarcaçio, deva ser 1 e "V ada a b6roo ·t·., 
cui'IQrHnent.o de c,:,nvênlos 1nt.ernac1ona1s ou do Acoroo· ·;cift- rl"l,ü.._.) 
porte Fluvlal. · '·""..;,,. .. 

....-e •i ~,.~·c~~ 
1
' ' Artigo 75,- Despacho C€ Safda. O capitlo da-' embã·r~ac;l~,i.tb"t~ 

·aeu à gente sol i c 1 tará à autor,dade comoetent.e do res~Ct,.Y.o' ô&'lS' 
slgnae4rlo • aueor1zaçio para zarpa,. do po,.to. 

.~ . 

Outorgado o d8sDa'c:rl6~ ·-~'r' 
~- ,'!;I-~; ~"'., 

. ' '•· 

"-I<"-._ 
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saia&, a emcarcaç:.!io :arcará dentro das tr1nta horas· segu .1'tes. 
Vencldo esae prazo sem ter zarpado, solicitara novo descacno e 
acr•••neará o mot1vo cara não ter zaroado. 

Noa cortes em cue. cor suas caracteristicas cart1culares, 
for necessário dHo11nu1r ou aumentar o prazo acima 1ndlcado, J. 

autorldade comoetente aeterm1nar6 o prazo de aua validado. 

ACt'99 77,- "rr1bada forcgda. Em ca•o de arr1bada fo,..çnr~.·" 
.o cumor1mento daa d1epo•1çOea socre entrada e salda de ~orto 
&Juatar-se-& As circunatAnc1as particulares de cadw caso . 

. .Artigo 78.- Mudanca d9 Dftstino, AS disOOS1Çê5es desta ~oração 
. se rio ... ~o 11 cae1as -á.s embarcaçi5ea oue a 1 ter arem seu por t~- c e 
dtat.1no, nlo •• observando a ease res~:~e1eo o eseatleleclQ.O. n.o 
art.190 ant.er1or e se lnformara prav1amenee à autorldaae ~omce-

.. ~·':"~' do ,P.ort.p _ . 
. ·-· •.;;' 

Artigo 79.- ExcpcOes. Nlo se forma 1 i zarã despacho a lgur" nas 
segulnt.ea htQót.eses: 

a) 

ll) 

Qyondo as embarcaçdes fJzorem vs;AlAs nlo relacionadas cOm 
sya ootraclo comorcJal. essas escaLas n.lo ~:~oderio 'exceae·r 
o período de er1nt.a (30) horas. prorrogáYels ""segunao 
cri t.ór 10 da aut.or1 dade cOfftl)lttn'te Quando a a CJ.rcunst:Snc 1 as 
part.lc:ularea do c-o.o~-aconaelharlfl'to •·· · .... ~ 
Outn6p o rtboçador -cfiüte"r)ajrseOAA" wm pgrt;o. cgnt 1 oyandq •ua 
nayeggclo. A ag•nc, a correaPOndent.e formei 1 zará, neste caso. 
o despacho deaaaa barcaças. 
em tOdOa OS caaoa, SI 1nformarli- prev1amente à autorJdade 

comcetent.a, do port~ •. 
, CApiTULO I I I 

Art,go 80.- Oisposiclo gorol: nio obrigatorledade. O reoo
oue. manobra e prattcagem nlo serio oorJgatOrtos para as emoarca
çaes da H1drov1a naYegando de fOrma lndeoendente. ou em combo1o 
o.e reboQue ou emourre, salvo naQueles casos em oue as condtções 
de segurança de port.o auatm raQueti'"ám. de aco.:-oo com o que 
Ell souser -a -aut.or1 dade comcetente. 
~~, ·Art'igo 81,- E~orci'clo-de õ"ratiCOgem. A crat.icagem'nos oortos 
da Htdrovu. so ser.t exercida pelos oroftss1ona1s deYlOamente 
tttulados e naotlltao6s Pelo paia.a que pertencer o,oo~tq. · 

TITULO VII 

NORHAS PARA A PREVENÇIO, REOUÇIO E CONTROLE 'óA 
~.L,U!ÇÁO DAS AGUAS, OCASIONADA PELOS , . 
IIIAVIOS, -?ELAS EHSARCAÇOES E P0A .SUAS 

OPERAÇaEs NA HIDROVIA 

C.APITUL6 I 

OjspqstcQo• Gera1s 

Art1go 82.- Oef1nle~es. Para os efettos~o preaante titulo 
sa entende por: 

a) ,.Açlo' conJunta: o emoreo;o da m110a de Yárt·os oais&a stgnat-4-
r1oe soD um únlco mando. 

b) Po1u1çlo: a tntroduçlo no me1o aauát1co deade uma emàercaçao 
da H1drov1• ou out.ra em oavegaçlo, fundeada ou atr•cada, oe 
forma dtreta ou 1ndtrota pela açio dellberada ou ac1denta1· 

do homem, o e sutlstanc 1 as ou r e• 1 duos, causando efe 1 tos 
.. .-preJU01C1S.1S, t'ats como canos na blota, .. per1gos oara a 

saUCJe humana, oost4culos para a.a atlYtdaQea no'-amblente 
aQuát, c.o 1 o c 1 uíaa a pesca, deterioraçAo da Qualidade da á9ua 
• dtm,nulçlo dos atrat1vos naeurais e de rocreaç4o. 
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c) Descargas, hidrocarbonet.os, substancias noc1vaa 1 fQuidas, 
subst4nc1as prejudicia1s, águas sujaa e llxo:. tal como 
def1n1das pelo convén1o Internacional para P~even1r a 
Coneam1naçlo pelos Navtoa, de 1973, emendado polo Prot.ocolo 
ae 1978 (MARPOL 73/78), 

d) Reaiduoa per19oaoa: Qualauer reaiduo aue poaaa broduztr ou 
contrtbulr· para proouztr laaOea ou doenç:aa 9ravea, tncluatve 
com r1scoa de morte ou Que conat.ttua uma ameaça suoatanctal 
para a saUoe numana ou para o melo amOlante, ae e ~&nloulaoo 
tnaoeauaoament.e. A este grupo pertence Qualauer matertal QUe 
aoreaente aualauer- aaa sagutnt.aa caraet.&rlst.lcaa: tnflamaot-
11dade, corrosivtdade, exglosnndade, reat1Vld&de, tOXlCtaa
da ou bloacumulaçlo. 

e) A 1; j açio: at.o de jogar v o 1 untar 1 amente na água bens mat.e
riats cont.am1nantea, Que possam corresponder~• embarcaçO.a 
da Hidro,na ou outras como a carga, com a final idade de 
oreservar a segurança daQuelas. 

f) Actdante de colutçlo: fato aue causa ou pode causar uma 
~•scarga de hldrocaroonetos ou de substanctas noctvas e oue 
reouer a realizaçlo ae uma ooeraçio tmedtata de 1uta a fím 
de eltmtnar ou dlmtnutr seus efe1tos noctvos no meto 
aouat 1 c o, soe r e os bana, a saUde humana ou o bem-estar 
oUbl ico. 

9). Mercadortaa oertgoaaa: •aue1al mercadortaa oue em vtrtuoa · 
de ser exoloatvae, li•••• comcruttdOI ou 1\QUefetto•. 
1nflam6ve1s, combuat1vets, venenosas, tnfecctosaa, radtatt
vas ou corrostvas, neceaattam uma emoalagem, marcaçáo, 
segregaçlo, mantculaçlo ou est.tva ospectal. 

nr Pl.ano de conting6nc.ta: a estrutura Que poasut cada cais 
Slqnatârlo para ag1r cerant.e um 1nc10ente oe colulção- no 
mtlo &Quãttco. 

,·) Vert.t'm'e'nt.o: tal como daf"inldO ~:~elo Conv6nio Intarnactonai 
soare a Prevançao • Contam1naçlo do Mar cor vert,mento.ae 
Reliduos • outras Mat.•rlaa, de 13 de novembro de 1972. 

J ) Zona Espec~i a 1 : aaue 1 a 
proibidas aa deacargaa 
danoa ~o meio ambienee. 

zona da Hidrovia na Qual estão 
de QualQuer ~ipo que poaaam causar 

CApiTULO II 

Tranagor'-• de compuat.1yeja. aypat,lnctaa nocjya• lfgyrgaa. 
aUbjt4ocl41 ortJyd1CJajt • mtrcodortot ptrlgósoa 

Art:.1go 83.- Oocument.aclo. Os nav1os e as emoarcações ca 
H 1 drov 1 a ou out.ras QUe transportem mercador 1 as cer ,-gosas 
aoresent.arlo a nottficaçlo correspOndente corante a autorJdade 
comcet.tnte, com ant.ecedOnct a A entrada a corto ou sai da o e 1 e. 
cumort nao aa forma 11 ~acta Que a •••• resge1 to est-aoeleça a mesma. 

Oe nsv,os e Zl& ombarcaçe"oea da Hidrov1a, ou outras oue 
tranaoort.tr'n mercadOI"las otrJgoa<\a. 1evarl.o a bordo a documentação 
e•t.acel•c,da socra o asaun~o pela• normas nacicnats e 1ncernacto

'· n~na, conforme o caao.: 

Oa. n•vtoa e as emoarcac;Oel ~• H1drov1a ou outras quu 
r.ranacortem hldl"'ocarooneto• ou 8Ubltlne1a1 noc1vaa daverl\o l•"'"'' 
' coroo uma cOpia •J.l o:'.COl 1ce <lt :ieQuroa <.:entra 1;\Cl~il:lnt.cns •l•· 
oo\u1ção. · 

A aueor1dade competente ae cada cais stgnatârto oucorqara. 
·~uan~o corresconaer, os cert- 1 f, cados e aut.or 1 zaçOas nacessar 1 os. 
Je acordo com a mooal1aade do transcorte. 

o•Lr~t0.1J..ll9S9!_~8~&! , - I n formacio o e 
~~arov1a ~u ou~ras oue sofram 

Stnistros. 
avar-1 as ou 

As emcarcaç~es c:a 
out-ros s1n1strcs 
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orocut 1 o os o o r- comoust. í v e l S ou rflorcaCú:lrT a's c'er i gõ·saS t.ransoor
':aCias DOr' água, em águas ae JUr'TS<:Itção de um oals stgnatar·~ 
. .,formar-!o 1rneo-,atarnente tal ctrcunst.1ncta a autorlda<:le comoet.e.,
-:.e cesse o a 1 s, 3.J us tanco sua açio as normas ex 1 s tentes :;oorto 
essas emerg&netas, aua Clever!o como1amentar-se com as dtretr1zes 
~ue cara esses casos Cletermtne essa autortdadt. 

Ar-t,tgo 85.- T_ransport,a. Emb•lagom e §:egregoc3o qa Mercaqg_-; 
~·as Per-tggsas e Pqluenttl em Volymgs, O transoort•. emoalaqarn. 
"rarcaçáo a - seqreqaç.io o e mercadQr" 1 .1.s cer 1 9o•as om v o Lllm•~ 
•eq1aa . ..;onforme o caso. celas l.]tsooslc;Oes ao Cód1gO ..... ,rltlm~ 
:nternactonal oo Mer·caaora,s Pertgosas (Códtgci IHOG) e oelo A.ne.x(.; 
:II dO MARPOL 73/78. 

Art. 1 go- __ ae ___ -- Transporte da Mtrcaoor1 as S61 i das Per, gosas a 
@.!:.I!:!Jtl. O tra.nscort.a oe mercaaor-1aa sol TCI&a gengoaas a grane i 
• reg1da pelaa dl&POalç6ea correagondeneea do Aptndlce 8 do co
algo INDO. 

~~:S~A~r~t~1~g:o;:~s~z~.~-~Transport.e de p,.-ody~os Lfoy1dos Oyim1tos 
~engosos a Granel ... O .tr.anapdrt.e de crodut.os ouim1cos l i,autdos 
oar1gosos a granel é reg1do, segundo corresoonoar, pelo C6dtgo 

A,.-t;go 92.- InstolacOes dg Recoplmfnto, O desC&JO das 
subst.anc1aa tndlcadas no 2U"'t190 91 deverá ser reallzaao nas 
1nseal~ç~ea cort.uárlaa ou nos serv1ços da receb1mento auo forem 
hablllt.&doa cara ••••• •'•ltos. Aa aut.Orldades comoet.entes oos 
pais•• a1gnatãr1oa adotarlo aa medldaa com a ftnaltd&ae-dã aua 
aa menctonaaaa 1nata1aq6ee eateJ&m dl&Ponlvels • em func1onament.o 
o ma1a rag1damente ooaa1vel. 

Art, go 93 • .: .:Jeg i me Temoorár i o de Descarga. A t.é ou-e- os o a 1 ses 
s lgnat.ar 1 os nab 1 1 1 t.em , nst.a 1 açC:.es por"t"uar, as üU serv, :;:o,s c e 
receo1ment.o, ou• satisfaçam as necessldaaes ooe~a~1vas ~as 
ambareaçC:.•• da H, dr-ov 1 a ou outras. poder-se-!o r'!a l 1 :a~ oescargas 
d•ntrr:~ oa• normas QUt se acordem. Essas oescargas não -OoderâO ser 
rea11zaoaa naa Zonas Esoec1ais, QUe se~io oeterm1nadas cor caoa 
ca1s stqnatarto, ou em conjunto czuando for o caso. o est.aoelec;
;.ent.o. cessas .:onâs Esoe'c'1a1S deverá ter um f·;n-camento éco!cqtc:: 
e sua iccal1~açào ser& informaaa aos oemats pa1ses s1gnatár1os. 

AC'Çlgq 9•L- Excecõ«s paro o Pr-oH;ncão qe Descarga. Seri\o 
ex.cetuaaaa do reg 1 me prev1 st.o no art 190 9J; 

a) aa descargas ou aa vertedura• oue se rea 11 z_em cara sa 1 v ar 
vldas humanas ou oara proteger a segurança da emoareação da 
H, oro v 1 a ou out.ra • serricre Quã t, verem s 1 do tomadas :ocas 
1& precauçOea razoáv-e1a -Para dlmtnutr- ao rrnnlfno '!ssas 
aeacarqaa ou vertedura&: 

b) 4& deacan~aa ou aa vertedur'.-,- c"or ia v ar 1 a• aa ~mbar:caç!o !.l.s 
H 1 dr o v 1 a ou out.ra, ou aeua eau ,·camentoa. semore Que n!o sa 
tlver atuaao com culpa ou com lntançao de croauztr- a avar1a; 

• 
c} aa deacargaa ou as verteouraa cor ooerações oe-lUta -cOntra 

actd•nt.ea oe polulçAo. 

CAPITULO V 

Lyta contra AcidenÇtl dt pqly;cao 

.!.rttao 95,- AÇJdtnt,l::,; dt'.,olule!o. Os 'oa-Ts•s signa't.ãrlos 
oromove~rlo a dlmlnuJçi.,, no mator grau oos.s;ve1 doa r1seos oe 
ae1dClntea de polu1çio media.,.,u, a.ções tendentes a aumentar a 
••vurança daa oetereçi!See Que ooaaam golutr o me1o &CIU&tlco oe 
conformldade com oa 1natrumentoa tnternactonau em v1gor • aa 
normaa dltadaa por cada um delea, 

Aétjqo 91.- QhrjoacOew dp• pa1t•• aJqntt4(1o•, Oa gafaea 
a1gnatâr1oa •• compromete~ a: 

al lntercamtJlar fn,ormaçio sobre toda norma Que se preveJ.a 
&dotar com relaçlo • prevençio oe acidentes de poluiçlo. 
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•.daando ea't:abeleeer" normaa comoat~ .,·"la ou eQuivalent.es am 
seus reaoect.ivos ordenament.os JUridlcoa; • 

b) estabelecer planos dt cont.ingtncla a nivel nacional, aue 
devérlo ser comoat1ve1s entra Sl • oermltir a utiliZ.açlo aos 
me1os em forma complementar, com a finalidade de facil~tar, 
Quando neceasário, a açlo conJunta das mesmaa. 

Arqoo ?7_~- Controle doi Octrod)tl, Çada .Pai a si;nat6rl., 
aaaum1rA o controle daa ooerayftea di luta contra &Cldtnteil" ÍJo 
polu\ÇIO IUJI1tOI a lU& JUI'"11d1ÇIO. 

Naautlta trtchoa da H1drov1a onde mau dt um paia e1gnatãno 
t1ver junsd1çlo, aasum1ra o controle oaa ootrac;:Ota o pais ao 
aual corrtaoonoer a 01reçAo oe operaçOes oe salvameneo. 

Ar't1go 98.':" Inic1o • Qa§envoly;rn•nr.o das Oo•r!lcQoa, O. !)ais 
at.uant.e comunicará tmedlat.ament.e àa autor1daC1ea doa outros pai ses 
s1gnatâr1oa o iniclo de uma operaçio ae luta contra acident.es de 
QOlulçlo. 

Quando por aualauer causa a autoridade de••• pais nlo puder 
J01C_iar ou cont.'inuar •• operaç~ea de lut.a eeonera acidentes dct 
poluiç&o. comun1car-lo-á imtdia~amente às auteoridadea dos outros 
paises signat.ãrios • reauererá aue outra assuma o controle das 
ooeraç~ea, facllitando-lhe os meios adeQuados de aue disponha. 

o pais signatário atuante poderã reauerer a colaboraçlo das 
autor1dadea doa out.roa oa;aea algnatãrioa auando julgar necessa
rlo conaervando o controle d- operaçO.a, fornecendo tambM a 

_.informaçlo diaoonivel sobre seu deaenvolvi~t.o. Os oaisea ao• 
aua1s for sol ic1tada essa colaboraçlo ajudaria com oa me1os 
adeauaaoa ae au• a1souaerem. 

Quando uma autoridade tomar conhecimento da ex1ae•nc1a de 
UM ac:identa de goluiçlo auJeieo • juriadiçlo de outro gais 
aigna~ârio,, c:omun1car-1o-• 1media~amen~• a eata • poderá ln1c1ar 
•• oo•~açOea de lu~a atê aue a aueor1dada dea•• pais aasuma o 
cont~ole daa ooeraçaea ou o delegue exo~•••~nee. 

Ar~1go 91,- Ac§•• leaaja. Oa oaiaea a1gnat6r1oa eatabelece
rlo um regime de reembolao oelaa deao•••• aue demandem aa 
ooeraçaea de lu~a contra s polu1çlo produzida pelaa embarcaç~oa 
da Hidrovia ou outraa. sobre uma baae que aaaegure garantur.s 
aut. 1 c: 1 én~•• de cobrança. 

Cada paia aign•~•r1o podar• rect&M&r na aede adm1ntat.rat.lva 
• ac;ona~ judicialmente o reaoonaâval por uM ac1dante d_e oolutçlo 
a ti• de ob~ar o reembolao daa de•o•••• am que tiver incorr1do 
durante a execuçlo daa operaçlSea da lut.a cont.ra acident.ea de 
para a conatr"uçlo • o eQuipamento de navios aue transportem 
produtos auimicos perigosos a granel (Código CGRQ), pelo C6d1qo 
Internac1onal para a conatruçio e o eQulpament.o de nav1os aue 
transportem orodYtos qyímicos oerigoaoa a granel (Código CIQ) ou 
pelo Anexo II do MAAPOL 73/78, ap~ovadoa pela Organ1zaçio 
Ma~itima Internacional (OMI). 

Aa aut.or,daaes como•t.ent.es dos paise• 519nat.ártos estaoele~ 
eerlo um reg 1 me de auT.or 1 zaçaea para &I embarcaçaea de t.ransport.o 
de produtoa auimicos da Hidrovia. 

Ar~;g·o 88,- Trinsportt d• G•H• LtgQ•f•jtos a Grontl. Çl 
tranaporte de gasea 1 i qUefel toa a ;ranel 6 re<g 1 do, segundo 
corresponder, pelo Côdlgo Internacional pa~a a construc;:io e o 
IQUlO&mento de nav1os aue t.ranspor~em gaaea 1iaüefeltos a granel 
(Códtgo CIG), oelo C6dlgo para a conatruçlo & o eoutpament.o ~e 
navtos oue t.ransoortem -gaaee ltaUefelt.oa a 9ranol. ou oelo CCdt·J~• 
cara navtoa &Kl&tentea oue tranaoort.em Qa••• l•rJuofa•t,,.; , 
granel • aprovaooa pala Organ tlaç&o Mar i t1 ma I nterncac 1 OMI l l •)M 1 , . 

As aut.ortaaaes comcetentea doa ca1aea slgnat&rtos estaoet&
cerlo um roglme ae aut.ortzaçOea gara aa embarcações gaza1~~s y~ 
H1drov1a. 
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Artigp B?.- Tronspor't.. d9 Çpmbyet1yeJs. O trarisP!:)rc.e oe 
combuat.iveJS é reg1do, no QUt for·aplicâvel, pelo Anexo r ao_ 
MARI'OL 13/78. 

CAPITULO III 

Transpor~• t Ver;tdura 

Art.1go 90.- Pro1b1clo. Fica oroibido o t.ransoorte oor 3gua 
na Hidrov1a ae res1duos clrJgosoa, bem como a verteaura ce ~~co 
tlOO dt residuoa ou ou~ras ma~•r1as. 

CApliUbQ ty 

Art1gg 91 ~- Prg1b1clo dt petcargt. Ficam P!"Olb10as .:IS 
dtacargaa dt: 
a) combuaefve1s aue provenham do reg1me optratlVO da• embarca

v~•• aa Hldrovia ou outras: 

b) suost.anc1as noc;vaa lfqu1daa transoortadas a granel ~roce
dtntta dt operaç~ea dt limpeza dt dtala&tre de tanaues; 

c) 4;uaa sujas; t 

dl 11•o-
ooTuiç5o, mesmo ~ue 3a tãnha realizado uma aç&o conJun~a ou aua 
os pai ses s 19M!lt.ar 1 ::s :.ar:.1am ag1do em forma seQarada. 

Ouanao I.Jtn 0.:!119 sn:;nat.!.r1o t1ver reQuerido colaborllç.\o ·''1 
'utro 11 est.o nao t1ver ·~ctlOO o C&9amento na aeae aamln,~t.r.HI., 
oor ;;.3rte <Jo resccnsa ... at, ,;~m 3 f1nalJCiaae da ooter u ,.~~mOI.) I:.-) 
·Jas aaspesas ~m Qua ':.l,..er lncorrJao, essas ll.filscosa~ . ..,~rao 
reemoolsaCiaa pelo ca1s Slgnatãrlo reauerenta. o Q·ua! coCiera 
~etnlclar uma açào JUCI1C13! na seae aam1n1strat1va ou JUOlClai 
contra o resgons&vel ao ac1dente ae polu1çio. 

ArtlQo 100,- !dent1f1cacào dos Resconsjve1s. Ouanao ocorrer 
um acic;2en~e de colulçio, os países s1gnatá.r1os farão lnvl!tst.l
gações nas suas res~ect1vas Jurisdições a fim ae 1Cient1f1car cs 
reaponsâve1s e se crestarlo cooceraçAo para tal f1n. 

CAPITULO VI 

Entroga tm y1qoc 

Art1go 101.- Oportyn1gage da Apllcpclg, Oa 041Sea Sl9nota
,.., os crocurarao o estabel e c 1 ment.o graaua 1 das normas t1es le 
Tftulo. aue aevarao ent.rar em v1gor o m~ns taraar .:m li ..:e 
qazemcro aa 1994. 

TITULO VI II 

OISPOSIÇ'O FINAL 

Artigg 192.- vigtnc11 e Entrado am Vigor. O ~rvsen~e 

Protocolo o carta Jntegrante ao Acordo de Transpor~• Fluvtal e 
sua v1g6ncta e entrada em vigor eatarlo em con~ormtdade com o 
estaoelectdo no •rt190 30 aeaae Acordo. 

A .~·:·.r.· .,. .. · .--Geral da Aaaoc 1açlo eerâ deco11 ta r 1• do 
creaentot .;,, ! .• .. ::l :•. ao Qual env1ar• c0c1aa dev1d•mente autent.1cã- _ 
dai aoâ t..:.o. .... aoa Q&laea algnatanoa. 

EM F~ 00 OUE. os rescect1voa P1enicotenct4r1os subscrevem 
o preaente P,..o~oco 1 o no '"Va11e de t.aa L e nas", Oeoartamento 

. '• 
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Malargue, P~ov1nc1a de Hendoza. República Argentina. aos v1n~e 
e se1s dlas ao m•• de Junho de mil novecentos 1 noventa e dois, 
em um or1g1nal nos 1d1omas cortuguta 1 eacanhol, ~indo ambos os 
textos 1gualmente v&lld9s. 

Ron.ald !'laehan 

Celso U;pn 

Alex1.s Fr:utos~~:::,-·~,...~---.. 
Pelo Governo da Repúb-tiêa do Paragua1 ~ 

Htctor Groa &ap••~ ~~""""'' 
Pelo Governo 01 onenta o \ruQUAl: 

ES COPIA FIEL DEl ORIG!:·~.I.. 

APENOICE 1 

Modelo de certificado ae segursnça da Navega~lo 
para a& EmbarcaçOe& da H1drov1a 

No. de Certificado 
-----------------------------------------------------
MATRICULA INOICATtVO 
Nome ao ( 1) .•...•................. DISTINTIVO 
w---- --------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
~~~~ .. 9~0 _________ _::~~:,ço -------------------------------
-----------------------------------------------------
CATA OE MATERIAL 00 CASCO T.A.S. T.A.N. COMPRIMENTO 
CONSTRUÇAO -------------------------------------------------
---------------------------------------·-------------
~ÁVIO AUTORIZADO PARA T~ANS
~ORTAR MERCADORIAS PERIGOSAS 

A~TURA PERMITIDA NO OESTINAÇAO 

TIPO PLANTA 
PROPULSOR 

CONVES DE 

S!M/NXO 

POTENCIA EFETIVA 
TOTAL-

PASSAGEIROS 

POTENCIA NOMINAL OESTINAÇAO 
-ELETFfON[CA DE _REBOQUE-

O I 2 I .••••• , •••••••••••• , , , , , •. • •. · · · · · · · · · · · · ... · · • • • · ·- • ·~- .. · 
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Cart.lftca: 
Que o ( 1) .•••••••• fo1 OCJeto dae tnsceções ( J) ..•••..•.•.... 
• . . -.--a• conformtdade com as Otscoatçõea rec;Julament.aoaa por 

Que as 1nsceçôes evtdencntram aue seu estado é ~a~1s.fat.6r1o e aue 
cumcre com aa praacr1çõea tndtcadaa. 

o oresent.e Certlficado serâ vâltdo at.il o venctment.o tndtcaao ma1s 
ao tanta, SUJeito a real ;zaçio oas tnscações de convalidaçio aua. 
entre as datas ltmltos eutaCelecldas no reverso, aev•r!o ftcar 
re91straaas. 
Em1t1ao em ••••••••••• em ••• ae •••••.••••• ae 19 ••• 

CARIMBO, FIRMA E ESCLARECIMENTO 

(1) Indtcar se se trata ae nav1o ou embarcação. 
(2) Autortdade aue suoscreve o Certtflcaao. 
(3) Indtcar •• •• trata de "Inlc1ala" ou de "Renovaçio". 

CCNVALIDAÇOES 

Cert.'ifica-se Que o (.1) ..•...•. foi obJeto daa 1nsoeções a 
segu1r eat.aDeleCldaa, com result.ado satia~at.Orlo, nas eapeclal1-
dadea • dataa indicadaa. reapect1vamente. 

--------- ------------------------------~---------;.. 

A REALIZAR 

1a. IC 
CONVE:S. 

1&, II 
cONv•s 
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APENDICE II 
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O SR. PRESIDENTE (ljpitácio Cafeteira)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 70, de 1994, que terá, nos termos do art. 376, c, ·cto Regimento 
Interno, prazo de cinco dias para recebimento de emendas, fmdo o 
qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual 
periodo, para opinar sobre a proposição. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° 
Secretário. 

São lidas as seguintes 
Comunico nos termos do art. 39, a do Regimento Interno, 

que estarei ausente do País no periodo de 25 a 29 do corrente mês, 
atendendo ao cori.vite do Ministério da Marinha (em anexo), para 
vjs,ita à Estação A.ntártica 11Comandante Ferraz". 

Senado Federal, 21 de julho de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

Brasília, 19dejnlhode 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto no art. 39, alínea a, do Regiinento Interno, que me 
ausentarei do País no período de 23 a 26 de julho corrente, com a 
fmalidade de iniegrar comitiva de parlamentares alagoanos em 
viagem aos Estados Unidos da América -em visita às direção do 
Banco Intcramcricano de DesenvolvimentO - BID; e do Banco 
Mundial, quando serão tratados importantes questões do interesse 
do Estado de A1agoas. _ 

Atenciosamente, Senador Teotonio Vileiã FilhO. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - As comuni

cações lidas vão à publicação. 
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 
São lidos os seguintes _ _ _ _____ _ 

OF. GLJPFL n' 178/94 Brasilia, 20 de jnllio de 1994 
Senhor Presidente, 

· Te:rilio a honra de dirigir'-me a Vossa Excelência PaTa, D.a 
qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar o·nom-e·do 
Senador Odacir Soares, a fim de substituir, cOmo Titúlar, na Co
missão de Serviços de Irifra-Estrutura, o Senador João Rocha. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do 

· PFL no Senado Federal. 

OF. GL/ PFL n' 179/94 Brasilia, 20 de jnllio de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a· VoSsa Excelência para, na 

qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar o nome do 
Senador Raimundo Lira, como Titular, em substituição ao S_enador 
Jônice Tristão, passando este para suplente, na Comissão Mista 
destinada a examinar a Medida Provisória n° 540, da Presidência 
de República. 4, da Presidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do 
PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que ser.í lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 585194 
Nos termos do artigo 43, inciso r,· do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro licença para tratamento de saúde, confor
me laudo mêdico anexo, no penodo de 17 a 30 de jnnbo de 1994. 

Sala das Sessões, 21 de julho de 1994. '- Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O requeri
mento está. devidamente instruido, com atestado médico, conforme 
previsto no art. 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o requeririlento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senR 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ..:p.Ssa-se à lis-

ta de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTJSTA (PFL-SE. Pronuncia o se

gninte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, mesmo jii es
tando na vida pública há mais de 40 anos, ainda não me babib.lei a 
esse procedimento, infelimlente tão usado, de se t8ntar macular a 
imagem das pessoas de bem por motivação de concorrência-política. 

A política do "vale tudd' nunca me sensibilizou. Sempre 
consideiei que a dignidade das pessoas, o direito inalienável da 
privacidade e o resguardo e refúgio do lar e da família deveriam fi
car fora da especulação e do_ embate das campanhas eleitorais, 
principalmente quando esses elementos, na verdade, não comproR 
metem o interesse público. 

Fico triste e constrangido, Sr. Presidente, qUando vejo cam
pear a calúnia, as insinuações que atingem a hoD.orabilidade das 
pessoas e as informações_controvertidas que terminaln Por ConfunR 
dir a opiniãO pública e colocar pessoas de bem sob suspeita de 

_ conduta e procedimento irregular. 
A politica e os políticos precisam de credibilidade popular. 

O patrimônio do l;lomem público, mesmo daqueles que já possuem 
fortunas em bens materiais, é a respeitabilidade dO -seu nome, por
tanto, a denúncia i.D.fundada como regra de campanha é um príncí
pío extremamente perverso. 

Hoje, no Brasil, qualquer candidato, mesmo com a mais 
limpa e louvável folha de_ serviços prestados à sociedade e ao País, 
Pôde ser atingido por uma polêmica relacionada com um debate de 
.Procedimento irregular. -

No Congresso, por exemplo, os Parlamentares assinam lis
tas de apoiamento a projetes visando agilizar a sua tramitação, 
sem que isso implique em estar defendendo a sua aprovação. TamR 
bém assinam emendas orçamentárias por iniciativa própria, mas, 
geralmente, a pedido de representantes da comunidade, das prefei
turas, mas sem ter conhecimento exato do custo real da obra ou 
serviços. Esses serviços devem ser licitados e para isso a lei deter
mina como deva ser feita a licitação, existindo as Câmaras deVe
readores e os Tribunais de Contas para esse frm, além da 
vigilância da imprensa e da população, para apreciar a aplicação 
dos recursos. Por essas e outras razões, não podem evitar que o seu 
nome seja arrolado como conivente, quando, justa ou injus~en
te, alguma irregularidade venha a ser identificada, sem que o pró
prio tenha tido qualquer benefício material. 

Felizmente, na classe política, grande parte dos homens pú
blicos têm gestos de grandeza moral e demonstrações de sentimen
tos elevados, mesmo perante seus adversários, quando lhes tomam 
a defesa. 

Fiquei sensibilizado, Sr. Presidente, com um gesto raro na 
política, nos dias de hoje, quando Ii, na Folha de S..Paulo, de 14 
julho, um comentário do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
candidato do PSDB à Presidência da República, que, ao inVés de 
se omitir para se beneficiar, declarou que o Senador José Paulo Bi
so!, candidato do PT à ViceRPresidência, 11é um homem honrado' 1

, 

um homem ''de bem", uma verdade que deve ser repetida por todas 
as pessoas que conhecem, como nós, o Senador Biso!. 

Segundo o Senador Fernando Henrique Cardoso, o Senador 
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Bisol vem sendo argüido por "coisas menores". tidas como "de 
grande vulto"; mas, se as praticou, não as fez "com intenção de be
nefício pesSOal", e isto pode ter algo a ver com a sua atU.ação, no 
ano passado, na CPI do Orçamento, quando "qualquer coisa pare
cia um escândalo". 

Considerei o gesto do candidato Fernando Henrique Cardo
so de admirável nobreza de espírito e solidariedade humana, pois 
também não acredito em conivência do Senador José Paulo Bísc I 
com a corrupção. 

Também o Senador Guilherme Palmeiia teve seu nome en
volvido nessa campanha de desgaste, e tenho a certeza, pelo que 
conheço de sua formação, pois tiVe o--seri saudoso pai CO?J.O um 
grande amigo, que. ele renunciaria "na hora", como afirmou o titu
lar da chapa da qual é candidato a vice-Presidente da República, se 
sua conta bancária mOstrar o recebimento de dinheiro ilegal. 

Sr. Presidente, em minha primeira can:ipanha para o Senado 
Federal, cm 1970, certa ocaSião, ~atinaram uma eslfáfégía-ínfalíve1 
para me alijar da política de Sergipe, uma táticá. que, se acionada em 
tempo, como estava prevista, faria com que eu perdesse a eleição, 
algo realmente abjcto, injusto, e traiÇociro. E foi o pai do Senador 
GUilherme Palmeira, o saudoso Sem.dor Rui Palmeira, que, sabendo 
do fato antecipadamente, no aeroporto de Salvador, durante a madru
gada, chegando a Brasília, logo me telefonou ~~isando, 'o_que me per
mitiu denunciai o golpe e desfazei'- a trama. Se não fosse o Seriador 
RUi Palmeira. hoje eu não "estaria "ãqui VOS-falando. 

Por essa razão e por conhecer a atuação e o procedimento 
politico do s·enador GUilherme Palmeira. candidato à Vice-Presi
dência da República pelo PFL -partido ao qual pertenço - tendo 
acompanhado a sua vida pública como Prefeito de Macei6, Gover
nador e hoje novamente_Senador, também tomo a sua defesa, não 
acreditando, em absoluto, nas acusações que-lhe fazem, pois sem
pre foi um homem e um político honrado. 

· Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, da matéria publicada no jornal Folha de S. Pau
lo, edição de 14 de julho de 1994, intit1llada "Biso! é homem de 
bem, diz FHC". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

Folha de S. Paulo- Quintll.-feiia, 14dejulho de !994. 

BJSOL É HOMEM DE BEM, DIZ FHC 
O candidato do PSDB à Presidência, Fernando· HénTiqu'e _ 

Cardoso, disse ontem que o candidato a vice-preSidente na chapa 
do PT, Senador José Paulo Bisol (PSB-RS), 11é um homem honra
do, de bem". 

Segundo FHC, Bisol vem sendo questionado por ''coisas 
menores", mas que "aparecem como de grande vulto". Ele disse 
acreditar que Bisol não fez "as coisas com intenção de benefício 
pessoal''. 

FHC, que deu entrevista pelo telefone à rádio Gaúcha, de 
Porto Alegre, disse que Bis·ol 1'não tomou certos cuidados para se 
poupar das críticas que estão aí 11

• 

O candidato do PSDB negou que os ataques a Bisol tenham 
partido de seu comitê. 

Na opinião de FHC, o senador do PSB está colhendo o que 
plantou, no ano passado, com sua atuação·na CPI do Orçamento. 

''Hou~e muito exagero na comissão. Qualquer coisa parecia 
um escândalo", disse. Para FHC, Biso! "semeou vento e agora está 
colhendo tempestade". 

O presidenciável disse que seu vice, Guifuerme Palmeira 
(PFL-AL), também acusado de irregularidades, renunciaria 'na hora" 
se sua conta bancária mostrar o recebimento de dinheiro ilegal. 

Em Salvador, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães 
(PFL) disse que Lula "sabia das irregul_aridades quando escolheu 
Bisol". -

ACM acrescentou que Lula vai pagar um preço ''muito alto'' 
por ter escolhido o senador como seu candidato a vice. 

O SR- PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.) 

~ Canceâiia palavra a6 nObre Senador Coutinho Jorge. (Pausa) 
~ COOcedo a palavra ao nObre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao iiobre S_enador Eduardo Suplicy. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata. 
O SR- GERSON CAMATA (PPR-ES. Pronuncia o se

guinte discurso;)- Sr. Presi_dente, srs e Srs. Senadores, eu queria, 
em uma breve colocação, alertar o Senhor Presidente da Repl:íblica 
para um fato que os jOrnaiS, desde ontem, estão chamando a aten
ção. Seria interessante que o Senhor Presidente da República des
pertasse para o erro e o engano a que pode ser levado '}>or alguns 
dos seus assessores. 

Sr. Presidente, desde 1955, o Governo brasileiro adotava 
um sistema de conÍlscO_ sobre o- café brasileiro exportado para o 
exterior. Esses recursos, retirados em cada saca de_ café vendida a 
paíSes estrru:igeiros, destinavam-se ao Tesõuro Nacional sob a for
IDa de eXtorsãO qUe se fazia sobre a produção cafeeira do Brasil. 

Recentemente, por volta de 1978, se não me engano, esses 
recursos formaram um fundo chamado FUNCAFÉ - Fundo de 
Desenvolvimento da Layoura Cafe~ira. Qual o objetivo-desses re
cursos retirados por meio do chamado confiscO cambial do café? 
Eles formavam esse fundo e, nas épocas de crise da lavoura, ou 
serviam para estimular a meJhoria da qualidade do café prOduzida 
no Brasil; ou serviam para aumentar a produção de café-no Brasil; 
ou subsidiavam café no mercadO interno~ quando o preço interna
cional subia muitO; oU, ainda, serviain de- sUbsídios à exportação 
de café para aumentar o volume de café brasileiro colocado no 
mercado internacional. 

Com a Constituição de 1988, esses fundos foram extintos. En
-iretâiitO, nos armazéns do InstitUto Brasileiro do Café espãlliados pelo 
Brasil todo, desde aquela época, estão annazenadas dezessete milhões 
de sacas de café que pertenciam ao IBC~ exfuifõ -no llllcio do Governo 
Collor,juntamente com outras organizações. E a lei que criOu este ór
gão, votada pelo Congresso Nacional, determinava, no seu último ar
tigo, que no dia em que o me fosse extinto todo o seu patrimônio 
reverteria parn a cafeicultura brasileira. 

Assim Sendo, extinto o Instituto Brasileiro do Café, pelo 
que determinava a lei, já que todo o_ seu patrimônio foi construído 
e feitO ai:iavés do confisco cambial do café, teríamos que saber 
quem são os donos desse patrimônio. A lei diz que são os cafeicul
tores brasileiros. Supõe-se, então, ou tem-se certeza - e é legal -
que as 17 milhões de sacas de café que estão estocadas nos arma
zéns do ex-Instituto Brasileiro do Café pertencem aos cafeicultores 
brasileiros, inclusive os armazéns e todos os prédios do IBC.-

O IBC extinto está em liquidação e não se estabeleceu, de 
uma maneira legal, quem é ou quem são os representantes legíti
mos dos cafeicultores brasileiros que vão assumir esse enorme pa
trimónio que se es·tá deteriorando. 

Recente:i:nente, o Ministro da Indústria, do ComérCiO-e do 
Turismo, Elcio Alvares, com a subida vertiginosa dos preços do 
café no mercadõ internacional, entendendo que a subida do preço 
do café nO mercado interno pudesse provocar uma elevação dos 
índices do custo de vida neste momento crítiCo, em que o País tem 
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que vigiar os preços da cesta básica, os preços de todoS oS bens 
colocados à disposição da sociedade para que o plano possa, efeti w 

vamente, funcionar. 
S. Ex•, então, promoveu leilões de café brasileiro para conw 

sumo no mercado íntemo. Numa iniciativa muito felíz, o Ministro 
Elcio Alvares fez leilão aberto. O_u seja, através dos computadores 
do Banco do Brasil, quando são abertos os lances, torrefadores do_ 
Brasil inteiro apresentam ·a quantidade de sacas que desejam e o 
preço que pagam por elas. Durante o dia é feito esse leilão e, no fi
nal, aqueles que oferecem os melhores preços têm o direito de 
aquisição de parte desses estoques do ex-Instituto Brasileiro do 
Café, que -repito- pertencem aos cafeicultores brasileiros. 

Os recursos-arrecadados através desses leilões, que, no meu 
entender, até excederam um pouco a quantidade de café que deve
ria ter sido colocada no mercado interno, começam a ser usados, 
porque pertencem aos cafeicultores, num plano que está sendo ela
borado, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, para aumentar 
a produ_s:ão de café e melhorar a sua qualidade. 

E um projeto apresentado por técnicos do Espúito Sim to
RECAFÉ- visando melhorar a qualidade e aumento da produtivi
dade da lavoura de café, fazendo com que essa previsão de quatro 
ou cinco anos de escassez de café no mercado interno e internacio
nal possa ser minorada através da aplicação, na melhoria da quali
dade e no aumento da produção. dos recunos advindes da venda 
dos estoques de café do antigo me. 

Entretanto, há dois dias tenho obtido informações através 
dos jornais de que alguns conselheiros econômiCos· do lvfinistro 
Ricupero e do próprio Presidente da República aventaram a hipó
tese de vender os. estoques de café- que não pertencem ao Gover
no. repito, pertencem aos. cafeicullores - para com este dinheiro 
pagar o aumento dos servidores pííblicos. Isso se chama extorsão, 
apropriação indébita. . - _ 

O. patrimônio pertence aos cafeicultores brasileiros, pois a 
legislação que criou o me. em seu último artigO. afirma que se o 
Instituto Brasileiro do Café viesse a ser extfu.to o seu patrimônio 
passaria a ser propriedade dos cafeicultores brasileiros. Como se· 
pode apropriar de um patri.mônio privado que pertence aos cafei
cultores brasileiros e vendê-lo para que o Governo possa pagar au
mento aos servidores públicos? Entendo que o Governo deva 
vender! Deve vender todas as suas empresas estatais deficitárias, 
deve vender inclusive as que não são deficitárias e fazer desses re
cursos o uso que melhor lhe aprouver, pois estará vendendo pro
priedade que lhe pertence. 

Entretanto, lançar mão dessas 17 milhões de· sacas de café, 
que pertencem aos cafeicultores, para com esses recursos pagar 
aumento de salário não é lógico. E é claro que os cafeicultores do 
Brasil inteiro e.entrar na Justiça e vão obtCr liininares contra a Ven
da de um bem que lhes pertenc.e. 

A noticia parece-me um pouco estranha, e a idéia deve ter 
saído da cabeça de algum mau conselheiro. Todos os Jvtinistros 
têm maus conselheiros, evidentemente que os bons são maioria. 
Em relação aos Presidentes da República. vicejam máus conselhei
ros em volta deles. Não s.e pode esquecer que a despesa com au
mento de salário para o funcionalismo público é permanente. Quer 
dizer, se o Governo cO.iicede um aumento de 15%, 20%. 30% ao 
funcionário, de it.ada adianta conseguir recursos para pagar essa 
despesa durante um mês ou dois meses apenas. É uma despesa que 
daqui a cinco anos, dez anos vai continuar existindo~ 

Ora, se só existem 17 milhões de sacas de café, vendidas es
sas sacas - se vierem a ser vendidas, o que não pode acontecer 
porque é ilegal e inconstitucional -. o recurso ob~ido servirá para 
pagar o aumento durante um mês. E os_ oun:os meses'? O que o Go
veffio venderá para continuar pagando esse aumentp aos funcioná-

rios públicos? 
E há um outro fato muito grave para o qual preciso chamar 

a atenção da Nação, do Presidente da República e do Governo. Os 
cafeicultores brasileiros, principalmente os do Espírito Santo- que 
.é· hoje o segundo maior produtor .do Brasil -amargaram seis anos 
de preços ínfimos. Não conseguiam recursos nem para repor a 
qnalidade da produção ou a pródutividade de suas lavouras, pois 
os preços estavam tão aviltados, tanto no. mercado.intemo quanto 
no mercado externo, que durante seis anos os cafés do Espírito 
Santo, do Paraná, de São Paulo e de Minas não foram sequer adu
bados. As regiões produtoras de café do Brasil são quase todas em 
terras ácidas. Essas terras não chegaram nem a sofrer a calagem 
necessáiia para o aumento da produtividade do café. 

Exatamente age1'a vemos essa notícia, quando os preços do 
café sobem, os lavradores começam ter a oportunidade de investir 
um pouco daquilo que vão ganhar na venda do seu produto - aliás 
numa safra muito baixa que tivemos este ano -, quando eles têm a 
oportunidade de ter um pouquinho· mais. de ganho, para com isso 
recuperar as suas lavouras, reinvestir na qualidade do café, na 
quantidade e na produtividade do parque_cafeeiro. 

Se, de repente, o Governo resolve vender 17 milhões de sa
cas de café que não lhe pertencem - pertencem, repito aos cafei
cultores -, os preços do café vão desabar no mercado 
internacional. Conseqiientemente, a lavoura cafeeira'voltará a uma 
situação pré-fali:mentar e voltaremos a falar o que já se falou há 
dOis anos: que o Brasil vai importar café. Naquela época, os pre
ços tinham ficado, durante um periodo grande, tão aviltadOs para o 
produtor de café que eles passaram a produzir cada vez menos, 
porque não tinham condições de oferecer um tratO às lavouias 
para produzir a quantidade de café necessária para atender ao con
sumo do mercado interno e às exportações que o Brasil·- maior 
exportador do mundo- sempre faz.- · 

Pois bem, o maior produtor de café do mundo há dois anos 
estava se preparan-do para importar café. Agora que ·os preços no 
mercado internacional se recuperam, ouvimos a ameaça da venda 
repentina desses estoques. Os preços vão desabar no mercado in
ternacional de novo e daqui há uns dois anos vamos ouvir o Brasil 
falando de novo em importar café, o maior produtor de café do 
mundo e o segundo maior consumidor de café do mundo impor
tando café! 

Por isso, Sr. Presidente, desejávamos desta tribuna- e va
mos fazê-lo também pessoalmente - advertir o Senhor Presidente 
da República de que essa não é a solução para o aperto do Tesou
ro. Não se pode lançar mão de um património que perterice aos ca
feicultores brasileiros - e, portanto, também, aos cafeicultores do 
Espírito Santo - para cobrir despesas do Governo federal. Seria 
uma apropriação "indébiia, seria a expropriação de um bein que 
pertence aos cafeicultores brasileiros. Também gostarfamos de 
ponderar que o Governo não pode ser tão impatriótiCO a ponto de 
perseguir uma atividade que distribui bem a sua renda. São milhõ
es de produtores de café pelo Brasil afora. 

Não podemos permitir - o CongressO não ·pode, a Justiça 
não pode, o Supremo não pode - que se lance mão desse patrimô
nio. E não podemos permitir qUe, no momellto em cjue oS produto
res de café estão à beira de ter um ganho melhor para reaplicar ·e 
reinvestir nas suas lavOuras, o Gov"e:rito anuncie a venda indiscri~· 
minada dos estoques de c_afé para derrubar os preço no mercado 
brasileiro. 

Só com a divulgação da notícia de que ocorreriam essas 
vendas no mercado de café, que é um mercado nervoso, os preços 
de anteontem para ontem já caíram, tanto na Bolsa de Nova Iorque 
quanto na Bolsa de Londres. 

É necessário que o Governo entenda que não pode. vender 
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um bem para assumir uma despesa permanente. não pode vender 
um bem que ele não tem para cobrir uma despesa sua, não pode 
perseguir os cafeicultores promovendo uma baixa no preço inter
nacional e prejudicar os lavradores brasileiros. Mas é necessário 
também advertir o Governo brasileiro que ele tem que desm.entb" 
imediatamente este fato, para que os preços ·no mercado interna-
cional possam se recuperar. _ _ . 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GERSON CAMA TA -Pois não, nobre Senador. 
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Gerson Camata, V. 

Ex•, desde a sua adolescência e depois, ao entrar na vida pública, 
tem se caracterizado pela defesa apaixonada da cafeicuftura. Este 
testemunho, neste momento, é ainda mais importante, porque V. 
Ex•, em relação à Banc3da do Espírito Santo, sempre se destacou 
com singular relevo pela sua paixão por este tema, u~ vez que, __ 
como eu, somos originários do interior do EspiritO s-an.to. E, atra
vés de tantas décadas, vimos que o café é realmente um item de 
extraordinária, transcendental importância para a economia capi
xaba Quero hipotecar a minha irrestrita, entusiástica soiidariedade 
à tese que V. Ex• defende, com a autoridade de quem sempre teve 
uma verdadeira obsessão em relação não apenas à cafeicultura, 
mas à agricultura em geral. Felizmente, nobre Senador Gerson Ca..: . 
mata, o Espírito Sahto tem o privilégiOhoje de contar, à frente çlo
Ministério da Indústria, ComérciO e do Turismo, com o Senador 
Elcio Alvares, um homem que já demonstrou concretamente o seu 
devotamento à causa da terra que S. Ex• cOnsidera tão-impoftante 
quanto a que teve o privilégio de vê-lo nascer, o Estado de Minas 
Gerais. Quero aar este depoimento, J)O!que minha consciência ine 
determina que me coloque integralmente, entusiasticamente, ilimi
tadamente ao seu lado para, apesar das I1linhas notórias Iimiiações, 
por não ter profundo conhecimento da matéria, defendermos a ca
feicultura capixaba, sobre a qual sempre repousou a nossa econó
mia; embOra, nas últimas décadas, jl-Se ienlüi notado um razoável 
grau de diversificação. Conté, portanto, Dobre senadOr Gerson Ca
mata, com a nossa solidariedade e com-o nossci apoio;-porque SUa 
voz, neste momento, é a própria voz do Estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado. 

O SR. GERSON CAMA TA -Agradeço ao nobre conter
râneo, Senador João Calmon. 

Hoje, pela manhã, quando estávamos juntos, eu conversava 
sobre isso com o ilustre :Ministro Elcio Alvares. S. Ex• também 
está do lado do cafeicultor, como Senador e_, agora, como Minis
tro. S. Ex• também entende a necessidade de o Governo desmentir 
esse tipo de especulação, para que os preços possam·recuperar-se 
no mercado internacional. 

Temos agora aqúi, no plenário, Senador João Calmon, a 
presença até do ex-Presidente do IBC e ex-Senador, também capi
xaba, Nelson Maculan. Ele, que durante muitos anos conduziu a 
cafeicultura brasileira, Senador que foi pelo Estado do Paráná, em
bora nascido no Espírito Sarito, é Um profundo ~onhecedor e tam
bém um homem devotado, como V. Ex''", à causa dos pequenos 
lavradores. O Senador Nelson Maculan sabe que o tamanho médio 
da propriedade de café, no Espírito SantO, são cinciüenta hectares e 
que essa é a atividade agrícola que mais emprega e aproveita a 
mão-de--obra no Espírito Santo e no Brasil. · 

Costumo dizer que, quando o café.apieSeD.ta bons preços no 
mercado internacional, o interior ferve, rejuvenesce; a gente perce- _ 
be que o comércio do interior melhora, o padrão dC vida do lavra
dor melhora. Costumo dizer que até õ padie Celebra as missas e 
faz os sermões mais coD.tente,-porqUe oS lavradores, bem remune
rados com a venda do seu café, são mais generosos na hora de co
locar as espórtulas nas igrejas que freqüentam. Então, é uma 
riqueza bem distribuída. 

Neste momento, o cafeicultor do Espírito Sãnto, de Minas 
Gerais, do Paraná foi atingido pela geada. O Mn.istro Elcio Alva
res já está elaborando, com recursos do FUNCAFÉ, um plano de 
recuperação dessas lavouras atingidas. Esperamos que o Governo 
o ajude no que puder, mas, se não puder ajudar, que também não o 
atrapalhe. Esta é a oportunidade que os lavradores estão tendo, 
com a geada no Paraná, com a escassez do produto no mercado in
ternacional, para obter melhores preços para o seu produto. 

Uma das importantes iniciativas do Brasil, encetada pelo 
entãO Ministro José Eduardo, nosso colega Senador, que conti
nuou agora com o Ministro Elcio Alvares. também nosso colega 
Senador, foi a criação da Assçciação dos Pafses Produtores de 
Café. Quando ruiu o Acordo Internacional do Café em Londres, 
por pressão dos Estados Unidos, os produtores de café ficaram à 
mercê dos países compradores de café. Na reforma administra.ti_v.a 
que ocorreu no início do Governo Itamar Franco, colocamos uma 
emenda naquele projeto de reforma administrativa, na medida pro
visória, criandQ o_ Departamento Nacional do Café. o qual possibi
litou a associação do Brasil primeiro com a Colômbia, com o 
_ilustre Ernesto Cárde.D.as, que é a maior autoridade mundial em 
café, no meu ~ntender. Depois1 com a aproximãção da Costa Rica, 
da. Costa do Marfim - o Senador Nelson Maculan e o Senador 
João Calmon viram- no fmal do ano passado, conseguimos reunir 
aqui em Brasília - e foi um fato inédito para o Brasil, emb~ não 
tiv"êssemos merecido uma linha na imprensa brasileira - 27 Minis
tros de Agricultura de países produtores de cãfé e três vice-presi
dentes de repúblicas produtoras: o Vice--Presidente da Colômbia, o 
Vice-Presidente da Costa Rica e o Vice-Presidente do México. 

Nessa reunião, que durou três dias, fundou-se a Asspclitção 
dos Pafses Produtores de Café e estabeleceu-se que cada país rete
ria 20% da sua produção, a fim de sustentar os ~os no mercado 
W.temacional. A partir daí. os países ~ãnSlimidores, que estavam 
exercendo uma pressão cruel sobre os produtores para impor o 
preço, começ~am a Clifrentar a organizaçãO dos· paíSes produtores 
da café. 

Assim, conseguimos estabelecer aquela cota de retenção de 
20%, o que fei com que se· illãssem ao Brasil todos esses países 
produtores, os quais delegaram ao Brasil a Presidência da referida 
Associação. Não houve, pois, sequer uma eleição, mas uma acla
mação. O Brasil voltou, portanto, a liderar o mercado caf®iro in~ 
t:e:macional, grayas à iriiciativa des_ses. ÇlolS .Min.istr.os: ·primeiro, o 
Ministro José Eduardo, da Indústria e Comércio; e, agora, o Minis
tro Elcio Alvares, também da Indústria e Comércio. 

Essa iniciativã começou com a viagem do Ministro José 
Eduardo a Bogotá e terminou cgm a vinda, n.o.fiD,al do ano passa
do, de 27 Ministros ~_três vice-presidentes de. países produtores de -Càfé:- - . . ·-·-- . -

O objetivo da nossa fala - e .p<?T: co}nc_id,ên~ia _p~~side a ses
são de hoje o Senador Epitacio Cafeteira, quando falamos de café 
-é adVertir o Governo Federal, o Senhor Presidente da República, 
no sentido de que não podemos permitir que os estoques de café 
sejam vendidos. RePito, por três motivos: priinelro, não· pertCncem 
ao Governo; segundo, se forem ven4idos, vão trabalhar contra o 
cafeicultor, proi:novendo uma baixa no café no mer~ado interna
cional nesta hora; terceiro, não se pode vender um produto para 
uma despesa que será permanente, que seria o aumento d_os fun
cionários. Vai-se pag~ um mês e, nOs outroS meses,··onde se vai 
arr~jar o dinheiro? 

Açlvertir também ao Sr. Presidente da República e ao Mi~ 
nistro Ricupero que não. apenas não prossigam ouvii:tdo esses con

-selheiros ruins, esses maus conseJheiros. mas desmintam 
imediatamente essa anunciada venda, para que ·o mercado de café 
possa se recuperar. 
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Agradeço a V. Ex• e aos Srs. Senadore$ ~atenção que de
ram a esta advertência que fizemos ao Poder ExecutiVo nesta tar
de. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Cameiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Prollllllcia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, St's e 
Srs. Senadores, uma das grandes aspirações do povo fluminense, 
neste momento, ê a conclusão do gasoduto que levará a diversos 
municípios o gáS iiiôiSpensável ao seu desenvolvimento. Há verba 
da PETROBRÁS; apenas se aguarda que a CONAMA aprecie o 
laudo da FEB_M:A para declarar se é ou não bastante: o seu pronun
ciamento para autorizar a referida obra. 

Ocorre que a CONAMA só se reúne trimestralmente, justi.
ficando, assim, o apelo ao ilustre Sr. Ministro do Meio Ambie;nte 
para que a CONAMA realize uma sessão extraordinária para não 
retardar o curso de tão importante reivindicação. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade começo a recolher assi
naturas para uma proposta de emenda constituciõnal que acrescen-
ta.. como§ 4° do arL 159, onde c_onvier: · 

"Os valores previstos neste artigo, que a União 
entregará aos municípios, decorrentes da arrecadação de_ 
tributos, taxas ou contribuições, deverãO ser repassados 
diretamente aos mesmos, sem qualquer intermediação 
dos &lados.~' 

A justificativa ê a seguinte: os repasses· da União aos muni
cípios, com a intermediação dOs Estados, têm gerado uma série de 
dificuldades para as municipalidades, porquanto tais re<::ursos, car
reados pelos governos estaduais para um caUa úniCo, spmente_ são 
liberados quando jã bastante defasados. .· 

Ainda recentemente, o Prefeito do Rio de Janeiro criticou o 
Governador por não tia:i:lsferir, há três anos, a parcela do IPI devi
da ao município e, há sete anos, as correspondentes ao salário edu
cação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Albano Franco- Alexandre Costa- Antonio Mariz- Car

los De 'Carli- Dario Pereira -Gilberto Nliranda- Hugo Napoleão 
- Jônice Tristão - José Eduardo - José Fogaça - Júlio Campos -
Marluce Pinto - Mauricio Corrêa -- Meira Filho - Moisés Abrão -
Onofre Quinan- Ronaldo Aragão- V a1rnii Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Sobre a mesa, 
oficio que· será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

E lido o seguinte 

SGMJPfn• 975 Brasília 21 de julho de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em aten

ção ao Ofício n° 586/94, da Liderança do P§DB, _cópia anexa, a in
dicação do Deputado Jabes Ribeiro, para integrar, como membro 
titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca
lização, em substituição ao Deputado José Serra. 

Colho o ensejo para renovar a_Vossa Excelência manifesta
ção de apreço -Inocêncio Oliveira, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Será feita a 
substituição solicitada. 

tãrio. 
Sobre a mesa, requerimento que seiá lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIME:-ITO N• 586, DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 13, § t•, do Regimento futer

no, que seja considerada como Liderança Autorizada, os dias 1°, 4, 

5, 6, 7 e 13 do corrente mê.s. periodo em que estive ausente dos 
trabalhos desta Casa, em virtude de compromissos políticos no 
meu Estado . 

.Sala das Sessõ.,., 21 de junho de 1994.- Senador Jutahy 
Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Aprovado o 
requerimento, fica-collCedida a licença s_olicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 587, DE 1994 . 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal 
Nos termos do~- 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 

autorização para ausentar-se dos traballios desta CaSã e do País no 
período de 24 a 27 deste mês, para acompanhar a comitiva do 
Exmo. Si-. Ministro de "Minas e Energia, Dr. Alexis Stepanenko, 
até a Cidade de La Paz, Bolívia. 

Sala das Sessões, 21 de julho de 1994. -Senador Márcio 
Lacerda - · - - _. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença soliCitada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, reque~e~to que será fido pelo S~: 1 o Secte

tá:iíO. 
É lido e aprovado o segUinte 

REQUERIMENTO N' 588, DE 1994 
Nos termos do art. 175, a.J.ínea d, do Regimento_IntemoJ re

queiro inversão da Ordem do Dia, a Trm de que as matérias cons
- tantes dos itens 21 e 22 sejam subnwtidas ao Plenário em primeiro 

e segundo lugares, respectivamente. 
Sala das Sessões, 21 de julho de 1994.- Reginaldo Duarte. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Aprovado o 

requerimento, será feita a inversão solicitada. 
Item21: 

Discussão, em turno únic-o, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 179, de 1993 (n• 2:125/91, na Casa de ori
gem). que dá. a denominação- de 'Rodovia Vital Brasil" 
ao trecho da rod.oviã-·BR-267 que interliga iS.ddad.es 
mineiras- de J1.1-iz de Fora e Poços de Caldas, tendo 

Parecer fav&ável, soo n--I14, de 1994, da Comissão 

-de Educação. 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 7° da Resolução n° 110, de 
1993. 

À proposição não foram oferecídas 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 sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 179, DE 1993 
(N° 2.125191, na Casa de origem) 

Dá a denominação de "Rodovia Vital Brasil" 
ao trecho da rodovia BR-267 que interliga as cidades 
mineiras de Juiz de Fora e Poços de Caldas. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica denominado ''Rodovia Vital Brasil 11 o trecho da 

rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de Juiz de Fora 
e Poços de Caldas. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na-data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em _contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Item 22: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 205, da 1993 (n° 5. 702/90, na Casa de ori
gem), que toma obrigatória a inclusão, nas bulas de me
dicamentos, de advertências e recomendações ·sobre seu 
uso por pessoas de mais de 65 anos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 148, de 1994,_da Ço
missão 

-de Assuntos Sociais. 

A matéri<>. ficou sobre a mesa durante ires dias úteis. a fim de 
receber emendas, nos tem:Losdo art. 7°daResoluçãon° 110, de 1993. 

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_sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA N' ws;-DE 1993 
(N° 5.702190, na Casa de origem) 

Torna obrigatória a inclusão, nas bulas de me .. 
dicamentos, de advertências e recomendações sobre 
seu uso por pessoas de mais de 65 anos. 

O COngr.esso Nacional decreta: 
Art. 1° É obrigatória a inclusão, naS bU.ias -dÕs medicamen

tos comercializados ou dispensados, de advertências e recomenda
ções sobre o seu uso adequado por pessoas de mais de 65 an:os de 
idade. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 30 dias a contar da data de sna publicação. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposiÇões eni contrário. 

, O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Sendo eviden
te, em plenário, a falta de quorum qualificado, a Presidência adia 
os itens da pauta relativos à renovação de permissão para rádio e 
televisão. -

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO J\lo 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 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 INDEPENDENfE . 
L 'IDA. para explorar serviço de radiodifuSão scilora em freqüên
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo. 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à COmis
são de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mcllo. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes_ à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO N° 45 DE !993 

(Incluído em_Ordem do Dia nos termos 
do art. 375. VIII, doRegimento ln temo) 

Votação, 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 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Capinza1, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2°- pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
doar!. 375, VIII, do Regimento in!c)mo) 

Votação, em turno único. do Projeto de o"ec_reto. Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câiriâra dps DCpyiadOs)~ que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à_RADIO FRATERNI

, DADE L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, 

· tendo 
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 

de Educação: · · · · 
- ·- -- 1° pronunciamento: Relator: S_enador Álvaro Pacheco, 

favorável ao projeto; · 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 

pela regularidade dos atos e procedimentos contementes à ptopb
sição. 

-4-
PROJETO DE DEcRETO LEGISLATIVO N° 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do _Projeto_de Decreto !-kgi~lativo 
n° 48, de 1993 (n° 264193, na Câit:iara dos Deputados), que 'aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
LIDA., para explorar ~ervíç·o de radiodif(!são sonora· em freqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio.de Ja
neiro, tendo 

Pareceres, _proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-r pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamen~: pela regularidade dos atos.e procedi~ 

mentos_concementes à proposição. 
-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DÉ 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375. VIII, do Regimento Interno) 

Votação, erp. turno :único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo. 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
. rável ao projeto; 
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... · ·- - z• proiuJD.éiauiento:--RêJátor:. 8enadcir Ney Maranhão, -1° pronunciamento: Relator: Senador João França. favo~ 
pela regtdiui~ ~.-BJbs e tioCCdiíiien'ios~" cOOCementes à- propo- rável ao projeto; 
sição.- ~-- .; ' _--~y-.- :.·;~-~~ "'- - ., ... ·-:.-~- · · ~ _v"<'--. ~ ·· - 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 

· ._,_.__ - ·· ···· ,,:.-6 ~--._ · -.. ·' regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 
PROJETODE DECRETo LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 . -11-

. · ' ' ,.;,, (JncluldÕ ein 'Ordem do Dia, nós teimos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° li, DE 1994 
:- 4P ~ 3~5~ VDl. ~o ReguD.~tO Inte,mo) (IncluídO em Ordem do Dia nos termos 

Votaçlio;em fuino único, do Projeto de Decreto Legislativo do art. 375, VTII, do Regimento Interno) 
D0 52. de 199-3 (n°-24;6(93,'il8.Câm.tira dOS Deputados), que aprova Votação, em turno únicá, do Projeto de Decreto Legislativo 
o ato que mloV. a Cc.uccssã.O· --outoigada à RÁDIO GRANDE n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputa~os), que aprova 
LAGO_ L TOA .. para ~eXplorar serviço de radiodifusão sonora em o ato que renova a permissão outorgada à S.A. RADIO VERDES 
onda média na Cidade dC Santa Helena, Estado do Paraná, tendo :MARES, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-

, ·Parecere~ fávor~Veis: prôferidOs eiD Plenário, em substitui- qüência niodulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 
çãoàQ:>missãode:Educação:·· · ~ · Parecer faVorável, proferido-em Plenário, Relatei': Senador 

· -.1111 pronuãdamento: Relator: Sen.acioi Ney Maranhão; Dirceu Carneiro, em substituiÇ-ão à COmiSsão de Educação. 
. - 2-• _pi-onubdamento: Relator; Senador Affonso Camargo, ....;·12-

peja réguláiiciaile dÔs atós e"põéedímeÍltos coocémentes à propo- PROJETO DE DECRETO LEGISL.A TIVO N" 12, DE 1994 
slçãó. ,._.~ · ---"'~~".·-'' -_. ~,.,~.. · (IncluídoemOrdemdoDianostermos 

·.-· ·' · . .;,:1·,_· ~ ~ • do art. 375, VTII, do Regimento Interno) 
P. RO~ETq'DE;PEqrnTO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 Votação, em turno único, do Projeto de D&reto Legislativo 

. . .. ,.(\nçJüido"!",<;l;dem dol:!i~}lOS termos n° 12, de 1994 (n° 319/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
· • " ,,,.'<;lo~ 375,. VTII, doRegimento.futemo) o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL CRU-
, - Vót&çiÔt ·erh h.JJD..o Vn.ico, do .ProjetO dê Decreto Legislativo ZEJRO DO SUL para executar serviço_de _radiodifusão sonora em 

. n° SS, de 19?3 (n°.267f!!,3, na Çâi:nara !;los Deputado~). que aprova freqUência modulada na cidade de Sorocaba, Estad:o çlc São Paulo, 
o ato que renova a conéeSsãOrutorga<la à'PAQUETA EMPREEN- tendo 
DIMÉNfOS LIDA. aara explorar serviçO de,tádiodifusão sori.ora Pareceres favoráveis~ pfoferidos em Plenário, Relator: Sena-
em qQda~ ~-~lia;'" ~. f,!?E.~o.t.ét~ÇJ d~ f.iauí, -~end~ dor Me ira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 
· Paie<;er W proferido em ~let).ário~ Relator: Senador -1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
Ney Marãnh~o. e~· "t~~4{~<? l~ComiSsãO~-: ~ucação. -2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

: ·4 , · · :~ 8 -:- ,.r mentos concernentes à proposição. - · 
PRÇ)JJITO DE rn;;CRETQ LEGISLA TIV:O N" 7, DE 1994 ~ 13 - · · 

. (Inclnído em Oldem do Diànos termos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 18, DE 1994 
· · dq ait 31S, virr, do R,~glmento Interno) (Incluído em Ordem do Dia nos termos 

· .. , , Vot!Ção~·.e~ ~~~ dhlcii •. ~~ -ProjetO.de .Decreto Legislativo do art. 375, vm. do Regimento Interno) 
n°7, de ~?.94.(n°~30ty93. na gmara{ic;:S"Deputados), que aprova o Votação, em turno úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
ato que ,..P<l'!.a(9lJ!çlgà.dé(~ri,da.à RADIO CULTURA DE TIM- no 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Depptados), que aprova 
BÓ LTDA., para explor.ai' seiViço de radiodifusão Sonora em onda o ato que renova a concessão outorgada à RADIO ARAGUAIA 
mÇ(tiJL_~á·ç~~.00.1Tup.PÇ, Es_ta4,0 de ~~~ Catarina, tendo L TDA. para explorar serviço de radiodifusã,o sonora em onda mé
·-_ ·. ~Parecei' fav~~vçl. prof~.--~ êtn: Plenãr:iô, Relator. Senador diana Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 
•Meira F'Uho, em Sl,Jbstituiçã-o à CODiisS~c;> de Educação. Parecer favorável, pr~1ferido em Plenário, Relator: Senador , . '",. >~·. --·~t<..· .. ~ .• _._ ··-~9--.~· ... -~ _ CarlosPatrocínio,emsubstituiçãoãComissãodeEducação . 

. PROJ~ODÉí>i;ÇREwL~ISLATivON°9,DE1994 -14- · 
· .·~ :! (In,c~Jul?o~m()!lle!!ii@]).Í~iiosiermos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 19, DE 1994 
.- - ;-···Qo árt. '3?5, VJll do Regimento Interno) (Incluído em Ordem do Dia, nos t~nnos 

. . VOtaçãO,' em iumo úni'cÓ,· do Proj~\o de O& r e to Legislativo do art. 37 5, VTII, do Regimento Interno) 
n°9, de 1994 (ri0 3Q:lf~3o;na ~a dos_ D~tados), que aprova o Votação, em turno único, .do Projeto de Decreto Legislativo 
atO_que .. ~q~~ ~S:~.c~.~ ~torg~ .à ~~q E TV T~AJÓS n° 19, de 1994 (n°254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
t. mA., pl}l'a""eXplorar-setVIÇQ -de radiàclifusao de sons e rmagens o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 

· (televiSãd)_UrCi<Ja<kt'dêtSáiltarém, EstadO do Pará, tendo LTDA. para explorar serviço de radiodifusão _de sons e imagens 
. "J?~r'f~v<!l'áyel, 'proferido.ein Plenário, Relator: Senador (televisão)na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

~u Caltie'íio~' ê~ ~~~tituição à Coriúss~ de Educação~ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
.- · ·: : · · _-- "' :·· . .:.::to.:. - - · · - Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de Educação. 
f.R.oiErti .Qe biidmro. Loo!SLA.rnô w 10. DE 1994 - 1s-

• . " ·:Qi!blUídÕ JoiOÍdém cio Óia nos teimos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE !994 
'.M :. · '·~~~~1~. \.rln'doRêgiliieD.iointemo) - (Rmregimedeurgência;-nOstermos-

. . . . Vó\açiiO; l>p> tiimÕ .ilrllcô, dç> Pró~ de Decreto Legislativo do art. 37 5, VTII, do Regimento Interno) 
n• lO, de 1994 (n° 297/93, na d!Dara dos Deputados), que aprova Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
o ato que ootoigÍÍ Pêió,üssão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIE- n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
SBN pai-a4 eXecJiúi seiviÇõ'de ·radiodiÍ'úsão' so:IÍoÍ'a em freqüência - o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
ihodulada. com 'fmS _ó.cluSfVa.ri-iCDte·-·eauca:tivos, na Cidade de DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão so
Novo.Hiimbli'rgo;EStadO'dó Rio Gtalide-dO Sul, tendo nora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Ivfinas Ge-

. ·P~ié's-fa.~órãVei,s; 1~0fimd0s em Plenário, em substíwi- râfs, tendo---
çlioàCómíssãÕdél!a,~. · ·· · • · · Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

: .,;: .,: _· ~.--;.,: · .. ~"! ,,; •x •; 
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Eduardo Suplicy,em substituição à Comissão de Educação. 
-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TrvO N" 24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs 
do art. 375, VIII, do Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Dcicf8to l..Cgislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão ã FUNDAÇÃO bE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqOência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Mill.as Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator; Senador 
Lucídio Portella, em substituição à Comissão de EducaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio CafeTeira)''- O item 17 é 
retirado da pauta nos termos do artigo 175, c, do Regimento Inter-
no. 

É o seguinte o item retirado: 
-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 375, VITI, do Regimento Interno) 
Discussão, em tum o úniCó, do Projeto de DeC!Cto Legisla ti

vo n• 64, -de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aPrOva o ato que renova a concessão óutõrg<ida à SOOEDADE 
RÁDIO EI\.1ISSORA PARANAENSE S/ A para exPiorãr serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drina, Estado do Paraná. (Dcpcndl}ndo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira) ->o item18 fica 
com a apreciação sobrestada nos termos do artigo 375, Vlll, do 
Regimento. - -

É o seguinte o item adiado: 
-IS-

PROJETO DELE! DA-CÂMARA N" 16, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 
Votação, em turno ünico, do Projeto de Lei da Câmara n° 

16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de- origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, "dispondO sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres sob n° 132, de 1994, da Comíssão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeio com-Effiendas n°s 1 
e z.,.. CCJ, de redação;- que a prescrita: 

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de ConstituiÇãO; JuStiÇa enaaaania, pela rejei
ção das emendas n°s 3 a 26, de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira)- O item 19 é 
retirado da pauta nos termos do artigo 175, e, do Regimento Intcr-
no. 

É o seguinte o item retirado: 
-19-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 112, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos iúmOs 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão; cm turno únicci, do Projeto de Lei da Câmara n° 
112, de 1994 (n° 4.268/94, na Casa de_ origem), de iniciativa -do 
Presidente da República, que instífur-ã Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da ComiSSãO de 
Assuntos Econômicos.) 

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O item 20 fica 
com a apreciação sobrestada nos termos do artigo 375, VIU. do 
Regimento. 

É o seguinte o item adiado· 
~-20-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, 
DE ·1991,- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno úriico, do Frojcto de Lei do Senado n° 
27, de f991- Complementar, de autoria do Senador Mansu~to de 
Lãvàf, que regulamenta o §_ 3° do art. 192 da Constituição Federal, 
qUe dispõe sobre a cobrança de jt;rr0c: rf"~i~ máximos, e dá outras 
Providências, tendo - _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Coqússão_ de ASSUntQs. Econô-

- micos. , . , 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -- Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador MarcQ MacieL 
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, Sr&-e Srs. Senadores, o Estado moder
no é, fundamentalmente, um Estado de partidos, de tal modo que a 
interligação entre interesses do Estado e intercsse_s dos partidos é 
necessária c inevitavelmente conflitiva. A -sobreviVência das mo
dernas democracias representativai·reside,·exatamente, na enge
nharia constitucional que permite separai os, intéresses partidários 
, necessariamente limitadoS a uffia parte da sociedade, C' os interes
s_es do Estado inevitavelmente abrangeiites ·de toda a sQciedade. 
Esta_ delimitação de interess-es e antagonismOs é_e.ssenciãl para evi
tar que a crise que periodicamellte-atinge os pártídos no· poder, em 
qualquer regimr- democrático,_ -temrine Põr contam1nar o -próprio 
poder. 

A desagregação do sistema. partidário Qr;tSile_iro, propiciada 
Tanto pela legislação partidária e eleitoral, quanto pelas práticas 
personalistas da. política.,é. de.ttll.btdem, que á.ünioa c_ollch.isão po
lítica dos últimqs 30 an_ós, válida .no. Brasil, é· a de que, depois do 
mandato do Presidente Juscelino,_Kubitschek, não tivemos mais 
,nenhum partido no poder. Somos a, única de,II!O:C:r;acia ~presentati
va do mundo oc,idental-que nãÓ te.m \).m Esta,do partidário de direi

-to,_nem mesmo iqequ~v9~~enJç_ !lm.Estado:de direito. 
Um partido é, em qualquC~ deinOú~C"ia, um corpo Organiza

do de- idéias, int_cresses e concepçõe~ que--se. :oferecem .ao._e.leitora
,do.como opção,,no mercad~ polític.o. Em (açe do pe<;ul'iar sistema 
eleitoral c partidª-ri.o brasileiro.:. _ás .ópções.éleitoiais que_tivemos, 
depois de Juscelino, e salvo o interregno militar, não foram opções 
parfidárias, mas ·opções pcssbais, aí- incluídas as representadas pe
los ex-presidentes Jânio Quadros e Tancredo ,Néves. Isto demons
tra que, no Brasil, a cteg.ÇD.eresc.ênóa. 'do _sistema político de que 
todos somos vítimas, como. ddadãsjs,.é., ,ant,es de' mais. nada, uma 
conseqüência de·.uma Política partidária iriqllestionavelmente in-
vertcbrada. .._ ·._ • ; · 

Desde 1930, pelo me~os. no Brasil, 0~ JX>lítícos e'Ôs~re.pre· 
sentantes do eleitorado não dependem dos Pártidost como,nas 
grandes democracias cont~mporàneas: .OS pirti00s· -é que depen
dem_dos homens providenCiais, dos líderes carismátic-os e dé" toda 
a sorte de populismo. A política brasileira, em última análise, ter
minem metaboliiando o salvacionismo-cotno úrika J;drta'de entra
da de_ um sistema qtie é hoje um beco! sem saida. E o 
salvãcionismo se.transfom10u na perdiçãO ~da política brasileira. 

Na Itália, qUe tinha at~ bem pouco tempo um_ sistema eleito
ral e partidário ·semelhante ao nosso-- virtualmente o único no 
mundo acidentar- quando os partidos no poder entraram em crise, 
foi o próprio poder que llauf!agou .. Ao contrário do que ocorreu na 
França, por exemplo, em que a simples .substituição do partido no 
poder bastou para resolver uma crise que tendia a se alastrar por 
todo o sistema política. 

A degenerescência do sistema partidário brasileiro é a causa 
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da degenerescência do nosso sistema político. 
Em nosso caso, temos o sistema partidáriO cujas bases fo~ 

ram estabelecidas no Código Eleitoral de 1993 e permanece inalte~ 
rado, em sua concepções e fundamento, até boje, com exceção do 
periodo correspondente ao Estado Novo, quando os partidos foram 
suprimidos. A primeira conseqüência da crise política italiana, ain~ 
da não superada, foi, exatamente, a mudança dos sistema eleitoral 
com imediatas repercussões partidárias. No Brasil, o sistema em 
vigor tem resistido a todas as investidas reformadoras e as mudan
ças na legislação não passam de sfrnples alterações cosméticas. 

Os males de nosso sistema podem ser diagnosticados por 
uma crescente e inevitável atomização da representação política no 
Congresso, Um coilsecjüente conflito de interes_ses entre os poderes 
e a precariedade da vida partidária. Uma comparação do sistema 
partidário brasileiro com o de qualquer outra grande democracia 
contero.porânea, aí incluídos os países como Canadá, Japão, Ale~ 
manha, França, Grã-Bretanha ou Estad_os Unid_os, mostra o inedi
tismo nosso, incapaz de dar eficiência e racionalidade a qualquer 
sistema político. 

O que não fun~iona no Brasil não é a economia nem são as ba
ses sociais Qa Nação que têm dem~trado seu poder efetivo de mobi
lização ~e de arliculação. O que está em crise, o que realmente claudica 
é o sistema político .com graves reflexos na govemabilidade. 

Con~iderados todos esses precedentes, levando em conta a 
experiência universal posterior a 1945, e ponderando a história po
lítica recente brasileira, com antecedentes dramáticos e danosos 
para o País, minha visão do futuro é clara: a refonna imediata de 
que carece o Brasil é uma reforma política. 

Estas reformas poderiam ter sido implementadas na revisão 
constituciapal, o que •. infelizmente, por motivos conhecidos, não 
ocorreu. ?rcCisamos, assim~ lentar viabilizá-las em 95, através de 
ui:na a'mpla refórilia·constitucional., · 

Esta será, ineVitavelmente, a primeiro tarefa a ser erifrerita-
da pelo futurO"CollgressO Naéional, a ser eleito no pleito de ou~u-, 
bro próximo. Sem esta refonna não haverá condições de 
governabilidade para o· País. · · -----

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira) - Na presente 
sessão, terminou o pt!ZO _para apresentação de emendas ao Pr~?jeto 
de Resolução ri.0 62, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dá nova redação' ao títuio XI do Regimento Interno do Senado 
Federal. · 

O· Projeto não teCebeu emendas e será despachado ãs Co
missões de COJÍstittiiçâo: Justiça: e Cidadania, e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio Cafeteira)- Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai enC:eriar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã, às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 37 5, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únko, do Projeto de ~reto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fréqüência modUlada 
na Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: S'enador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedhnentos concernentes ã proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia os termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, 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 radiodifusão sonora- em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à COirús~ 
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- -z-o pronunciamento: Relato!: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento illiemo) 

Votação, em turno único, do Projeto tle Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248/93, ria Câmara dc)s Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraterllidade 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sOnora em.freqtiência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

-- 2°- pronunciamento: Relator: S_enador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
sição. - · 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído _em Ordem do Dia, nos termos 
do arL 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifuSão soilora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de JaneirO, te:rido 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituiÇão ã Comissão--de Educação: · 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. · 
-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, ·em turno único, do 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 
serviço de radiodifusão sonora em freqfiência ·modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
- pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-

sição. 
-6-



Julho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Sexta-feira 22 41H3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 52, de 1993 (n° 246/93, na CâiDara dôs Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande ·La_go 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, &tado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator:. Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e proc_edimentos concementçs à propo-
sição. · 

-7- ----
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ?z'oje~ .4e pec~eto Legisl<!.tivo 
n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão oUtorgada à Paquetá Empreendi
mentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo _ , 

Pare_cer favorável, proferido em Plenário~ RelitÕr.. SenadÇ>r 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do PrOjetp de Dect;eto Legislativo 
n°7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio CultUra d8 Timbó Ltsfa., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora etíi onda média na 
Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituiçãO à ComissãO de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE.1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos ielmos 
doart. 375, VIII, doRegimcntoJntemo) 

Votação,- em turno único, do Projeto de Dec~to _Lcgi.sla!-iV9 
n°9, de 1994 (iio-:ml/93, na Câmara dos Deputadps), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à R~dio e.TX l'apajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodi_:ft;tsão _de ~ e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado _do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: s_e:oador 
Dirceu Carneiro, em substituição ã Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA iTVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento !atemo) .. 

Votação, em turno único,_ do Projeto de DeCreto Legislativo 
n° lO, de 1994 (n" 297193, na Câmara d.os Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em fre(jüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de No v()_ Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Mcira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO. F 11. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia_no_s t 1D:OS 

do,'lrt. 375, VIII, doRegimeutQ h.terw) 
Votação, emturno único, do Projeto Qe Decreto Legislativo 

n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato <Jl.l€': renova a pennissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, ReTa-tOr: Sellador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão-de Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em túrno único, d6 Projeto de oec!eto LegislatiVo 
n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câinaia dos Deputados), que aprova 
o afó que outorga pe"im.iSSão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor MeiTa Filho, em substituição à COri:J.issão ~Educação: 

...:.to pronunciamento: faVOrável aOJ)iojeto; -
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos· e proce-

dimentos concernentes à proposiÇãO; · -- · 
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, 40.Pr~jeiq de i:>eÇret~ LegisÍativo 
n" 18, de 1994 (n° 252/93, na Càmlira dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Are!:guaiâ. Ltda., 
paTa explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda média na 
Cidade de Aragua!na, Estado do Tocantins~ (enc)q 

----- Parecer faVOrável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio! em substi,tuição-ã Comissão de Educação. 

-14-
PROJETO DE DEcRETO LEGISLA TIVb N" 19, DE L994. 

(Incluí_do em Orde~ do Dia, I;LOS termos. 
do ari. 375, Vlii, doR~gimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de pecr~t~ Lçgi-?lativo 
n° 19, de 1994 (n6 254193, ~a Câ.ma.Ta;_ @s Deputados), que aprova 
o ato que renova _a concess~o outorgada ~ TV Tpçan.tins Ltda., 
para explorar serv~ço de radiqdifusão de _sons e imagens (televi
são) na Cidade de f\nápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em S"\lbstituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE .DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto Legislativo 
n° 23, de 1994 (n°"327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova_ a concessão outorgada à Rã di o Montanhês de 
Botelhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Ci~de de Botelhos, Estado de Minas Gerais~ terido 

Parecer favorável, proferido ei:n-Plenário, Relator: Senador 
Eduardo Suplicy, em substituição-à Comissão de Educação. 

~16- . 
PROJETO DE DECRETO LEG!,SLA TIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, no_.s termos 
do art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
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Votação, em turno ~nico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n°328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que- outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 

. __fteq~cia modu~da. com fms exclusivamente educativos. na Ci
dadé de Pouso 'Alegre, Estado de Minas Ger;ús, tendo 

Parecer''/'iivorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucldio Portella, em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em' regime de urgênCia, nos termos 
do art. 375; VIII, do Regimento ln temo) . 

Dü;Cussão, em fumo 1.ÍniCO, do Projeto de Decreto Legislati
vo· n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova ·o ato que renova a con<;essão outorgada à Sociedade Rádio
EmíSilorá Pamnaense SI A, para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e iiriagens' (televiSão), na Cidade de Loudriua, Estado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Edncação.) 

. -18- . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1'194 

(Eni regime de urgência, nos termos 
· do art. 336, h, do Regimento ln temo) 

Votação, 'em turno úriicO, do Projeto de Lei da Câmara D0 

16, ae 1994 (n° 2:248/91, na Casa de origem), que regulamenta ó 
ar( 236 iJa COnstituição Federal, dispondo sobre serviços notariais · 
e de registro, tendo 

'. 

,, 
,,1 " 

1'1' 

Pareceres sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui .. 
ção, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas nog 
I e 2- CCJ, de Redação, que apresenta; 

-de Plenário, Relator. Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constitu!ção, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendasn% 3 a 26, de Plenário. 

. -iii-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

(Em regime de urgência, 'nos termos 
do art. 336, b, do Regimento ln temo) 

Discussão, em' tti~o Unicó-, do projeio- de, Lei da Câmara n° 
112, de 1994 (n• 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula· de Produto Rural, e 
dá ootras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assunto$ Eco~ômicos.) 

-20-· 
OFÍCIO N" S/56, DE 1994 

, (Em regime ui'gência? nos .termos · 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n° S/56, de 1994, através_ do qual a Prefeitura do Mu
nicíPiO do Rio de Janeiro soliciia autorização·do Senado para emi
tir Letras Financeiras -daquele Município, desJ,inada.s ao giro da 
dívida mobiliária daquela Prefeitura. (Dependendo. de parecer da 
Comissão de Assuntos EconôoiiCos.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Está enceml
da a sessão. . . . 

(Levanta-se a sessão às 15h30min.) 
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1-ATA DA 91" SESSÃO, EM 22 DE JuLHO DE 1994 
1.1-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Presidente da RepiÍblica 
N" 265. de 1994 (n° 559/94, na orlgêiíi);ae-~1 do corrente. 

em aditamento à Mensagem n"' 4~7, de_1?9::1-. que comunica provi
dências necesSárias à mobilização junto às Forças Armadas no 
sentido de ceder mais dez observadores militares para reforçar a 
participação do Brasil na Força de Proteção da ONU na ex-Iugos
lávia (UNPROFOR). 

N" 266, de 1994 (n• 561194, na origem), de 21 do corrente, 
de recebimento de comunicação. -

1.2.2- Commücação _ . 
- Dó Senador Jaroas Passarinho, de cancelamento da licen· 

ça para tratar de interesses particulares, pleiteada a partir do fim do 
presente mês. 

1.2.3- Requerimentos 
- N" 589, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo. so

licitando que seja considerado, como licença autorizada. o período 
de 25 a 29 do mês em curso. Votação adiada por falta de quo
rum. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Sentido da campanha 
- contra o tabagismo desenvolvido por S.Exa. tendo em vista refe

rência feita pelo jornalista Adiberto Souza, veiculada no jornal 
Gazeta de Sergipe, de 23 de jwlho último .. 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder - Justificando 
requerimento de informações ao :Ministro do Planejamento,lido na 
presente sessão . Pleito do Sindicato dos Cultivadores de Cana do 
Estado de Pernambuco. Ajuste Fiscal. DemiSsãO do Secretário da 
Receita Federal, Osiris Lopes Filho. 

SENADORJOÃO.CALMON- Homenagem a Osiris Lopes 
Filho. 

SENADOR MAURiCIO CORRÊA- índice de aceitabilida
- de do Govemo Itamar Franco revelado em recente pesquisa de 

opinião pública. 
1.2.6- Commücação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia nos termos do art 174 do Regi

mento Interno. 
1.2.7 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
13-ENCERRA.MENTO . 

- N" 590, de 1994, de autoria do Senador Rachid Saldanha 
Deai, solicitando que sejam considerados,_ como IiceDça autoriza:- -.. 
da, os dias 27, 28 e 29 de jwlho; J•, 4, s:6. 7~ 13 e 19 dejulho do 

2-ATOSDACOMlSSÃODIRETORA 
N"s 14 e 15, de 1994 _ 
3-ATOSDOP~ENTE 

corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. _ 
- N• 591, de 1994, de autoria do Seoador Ney Maranhão, 

solicitando do Senhor Ministro dÕ Planejamento informações que 
menciona. 

1.2A- Corumücação da Presidência 
- Recebimento do Ofício n"' 2.441, de 7 de julho corrente, 

do Presídente do Banco Central, encaminhando esclarecimentos 
acerca do regime cambial brasileiro. bem como dos mecanismos 
de controle de infonnações relativas a transferências ínternã.cionais 
em moeda nacional e estrangeira. - r 

- N"s 280189 ,113 ,266 e 702191 ;264 ·E· 399/92;e 
· 271193(apostilas). 

TES 

--N"s 219 e 221194 (republicações) 
-N" 265, de 1994 . 

4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N"s 94 e 95, de 1994 

~=~~~~~LIDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 91 a Sessão, em 22 de julho de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. José Eduardo 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.SENADO-
RES: 

Almir Gabriel - Epitáció Cafeteiia. - Gilberto Miranda -
João Calmon- João França- José Eduardo- Lomival Baptista
Maurício Conêa- Ney Maranhão- Reginaldo Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (José Edoatdo) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos nOssos trabalhos. 
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do EXpediente. 
É lido o seguinte: 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 265, de 1994 (rf 559194, na origem), de 21 do corrente, 
em aditamento à Mensagem no 437 ~ de 1994, comunicando que 
determinou providências necesárias à mobilização junto às Forças 
Armadas no sentido de ceder mais dez observadores militares para 
reforçar a participação do Brasil na Força de Protcção de ONU na 
ex-Iugoslávia (UNPROFOR). 

De Recebimento de Comunicação: 
N" 266, DE !994 (n• 561194, na origem), deZ! do corrente, 

referente à SM n•J38, de 1994. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- O expediente lido 

vaiàpublicaçi!o. ~~~ ~~---~ 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secre-

táriu. 
É lida a seguinte: 
Senhor Presidente, 
Participo a Vossa Excelência, nos termos do art. 43 § 3°, do 

Regimento Interno, haver desistido da licença para tratar de inte
resses particulares, por mim pleiteada a partir do fim do presente 
mês de julho. 

Brasília, 20 de julho de 1994. - Senador Jarbas Passari-
nho. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- A comunicação 
lida vai à publicaçãO. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo Se-

cretário. 
São lidos os seguintes: 

~ - REQUERWENTO N" 589, DE 1994 

Senhor Presidente,-

Requeiro, nos termos do§ lo do art. 13 do Regimento Inter
no, que seja considerada como licença autorizada a minha ausên
<;:ia (lOS ~os da Casa no periodo de 25_ a 29 do corrente mês, 
quando estarei no interiOr- do meu Estado, o Paraná, realizando 
contatos político-partidários. -

Sala das Sessões, 22 de julho ·de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N" 590,DE 1994 

Requeiro, nos termos do§ lo do art. 13, do Regimento ln
temo do Senado Federal, sej~ <;_onsiderada como_ licença autoriza
da. minha ausência dos trabalhos da Casa nos dias 27. 28 e 29 de 
junho, 1°, 4, 5, 6, 7_, 13 e 19 de julho do coiTente ano, em que f:sti
ve desempenhando ati.vídades político-partidárias no interior do 
meu Estado do Mato Grosso do Sul. 
_ Sala c:4ts Sessões, 21 de julho de 1994. - Senador Rachid 
SaldaDha Derzi. - . ~ . 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- A votação dos re
quçrimentos fica adiada por falta de quorum. 

· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre
tário. 

_ _É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 591, DE 1994 

Senhor PreSidente, 
Nos termos do art. 5.0, § zo, combinado com o art. 70, da 

Constituição Federal, e, aiuda, art. 216, inciso I, do Regimento In
terno do Senado Federal, (atinente à sua competência fisCalizado
ra), solicito do Senhor MinistrO do Planejamento as seguintes 

- infonnações: 

1. Existem verbas orçamentárias destinadas à construção do 
Fórum da Justiça Federal de la Instância. do Estado de Pernambu~ 
co'? 
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2. Qual é o seu montante? 
3. Quanto foi liberado e qual é o cronogruna de liberação? 

J ustlficação 

O art 70 da Constituição Federal estabelece qoe compete 
ao Congresso Nacional a fiscalização contálni, financeira. orça
mentária. operacional e patrimonial da AdminiStração direta e in
direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade ... 

A minha intervenção situa-se sob o enfoque da economici
dad~ condição a ser exercitada previamente à concretização do 
evento, única maneira eficaz da ação fiscalizadora para se evitar o 
desperdício dos recursos públicos. 

Por razões lógicas, no que diz respeito à localização ótima, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Seccional de Pernam
buco, está empenbada na luta pam qoe o Fórum da Justiça Federal 
de 1'" Instância do meu Estado, seja edifiçaciQ na área que concen
tra atualmente as sedes do Tribunal Regional Federal da 5" Região, 
do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça do Trabalbo de Pri
meira Instância e próximã. do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, da Justiça Estadual de Primeira Justáncia e da Justiça 
Militar, de modo a facilitar o dia a dia de atuação profiSsional dos 
advogados pemambucanos e, conseqüentemente. a eficiência da 
própria justiÇa. condição necessária para o bom ftmcionamemo da 
democracia. . 

Ao encampar a correta reivindicação da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seccional de Pernambuco, exercito na sua pleni
tude a ação fiscalizadora do Congresso Nacional para a boa 
aplicação dos recurSos públicos. 

Por essas razões, encareço urgência no atendimento do 
constante no presente requerimento, a fim de que possamos contri
buir para mna melhor e produtin aplicação dos recursos públicos. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 1994. - Senado Ney Ma
ranhão, Uder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa. para decisão, nos terrilos ao art. 216, 
ll!, do Regimeüto Interno. 

A Presidência recebeu do Presidente do Banco Central o 
Oficio n° 2.441, de 7 de julho corrente, encaminhando esclareci
mentos acerca do regime cambial brasileiro, bem como dos meca
nismos de controle de informações relativas a transferências 
internacionais em inoeda naciOnal e estrangeirn..~ais esclareci
mentos são prestados em decorrência de afirmações constantes do 
Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que 
apmou inegularidades na TV Jovem Pan Ltd•. Uma vez que are
ferida Comissão já finalizou seus trabalhos. a Presidência deteqni
na a publicação do documento, na íntegra, e a anexaçãO de cópia 
das infomiações aos documentos relativos a essa Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) -Há otadores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourivai Baptista. 

O SR. LOURIVALBAPI1STA (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi de 
Aracaju wn pequeno recorte de comentário publicado na Gazeta 
de Sergipe. edição de 23 de junho último, que me fez sentir jn
compreendido, não diria injustiçado, mas mal-interpretado na 
grandeza e altruísmo de minhas intenções. 

Tenho, no meu espírito, o sentido da mensagem mais- edifi
cante para o ser humano, que nos foi transmitida JX)r Cristo, que 
abominava o pecado, mas amava, compadecido, os pecadores. 

O espírito de justic;a. muito mais do que combater o crimi
noso; é O de erradicar o crime. -

A Notícia diz o Deguinie: 

Do jornalista AdibertD Souza, ao explicar por que 
não poderia votar em Lourival Baptista: Sou um fuman
te inveterado, e Lourival é quem comanda a campanha 
nacional contra o tabagismo. Acho que ele não quer voto 
dos fwnanres. 

~ Sr. Presidente, a nossa campanha não é contra o fu
mante, mas sim contra o víciO do fumo, que tetmina por adoecê-lo 
e matá-lo. A nossa campanha é a favor da saúde, da vida e do 
bem-estar das pessoas. 

É por amor ao próximo~ par córilpaiXão pelos nossos seme
lhantes que estamos combatendo o tabagismo, Por isso. considero 
que seria justo e gr~ que os fumantes votassem ~ mim. Eles 
mesmos sabem o mal que o cigarro lhes faz. pois muitos deles lu
tam para deixar de fumar. Não duvido que muitas familias. filhos e 
esposas de fumantes votem em mim. porque basta um pouco de 
bom senso para sab~r que só quero o bem_ de todos com a nossa 
campanha contra o tabagismo. 

E não duvido de que, até o dia 3 de outubroy também tenha 
o voto de Adiberto Souza, a quem muito admiro pela inteligência 
e franqueza, pois, sendo ele jolmlista, jovem, homem de letras, 
não quero que perca aquela "visão" muito cedo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peçO a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- V. Ex" tem a pala-
vra. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Líder, Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, dois as
suntos trazem-me hoje à tribuna do Senado. Em primciro lugar, 
encaminho à Mesa um requerimento de informação, formulado 
nos seguintes tetmos: 

Nos termos do art. 50.§ 2°, combinado com o art.. 
70, da Constilllição Federal, e atoda art. 216, I, do Regi
mento do Senado Federal (atinente a sua competência 
fiscalizadora), solicito ao Sr. MinistrO do Planejamento 
as seguintes informações: 

1. Existem verbas orçamentárias- destinadas à 
coustrução do Fórum da Justiça Federal de !"Instância 
do Estado de Pernambuco? 

2. Qual o_~ montante'? 

3. Quanto foi libera® e qual é o cronograma de 
liberação'? 

JüStl!icação . 

O art. 70 da Constimição Federal estabelece que 
compete ao Congresso Nacional a fiSCalização contábil, 
financeira, orçamentária. Operacional -e -patrimoirial da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legi
timidade e econornicidade. 

A minha intervenção situa-se- sob o enfoque da 
ecbnOmicidade, condiçãc? a_ ser exercitada previamente à 
concretização do evento, única maneira eficaz da ação 
fiscalizadora para se evitar o desperdício de recursos pú
blicos. 
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Por razões lógicas. no qtie diz respeito à localiza
ção 6tima.. a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua 
Seccional de Pernambuco, está empenhada na luta para 
que o Fórum da Justiça Federal de Primeira Instância de 
meu Estado seja edificado na área que concentra atual
mente as sedes do Tribunal Regional Federal da 5' Re
gião, do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça do 
Trabalho da Primeira Instância e próxima do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, da Justiça Estadual de 
Primeira Instância e da Justiça :Militar, de modo a facili
tar o dia-a-dia de atuação profissional dos advogados 
pemambucanos e, conseqüentemente. a efiCffincia da 
própria Justiça, condição necessária para o bom funcio
namento da democracia. 

Ao encam.par a correta reivindicação da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccional de Pernambuco, 
exercito, na sua plenitude, a ação fiscalizadora do Con
gresso Nacional para a boa aplicação dos recursos públi
cos. 

Por essas nzões, encareço urgência nO atendi
mento do constànte no presente requerimento, a fim de 
que possamos contribuir para uma melhor e produtiva 
aplicação dos recursos públicos. 

Senador Ney Maranhão- Uder do PRN. 

Sr. Presidente. vou encaminhar à Mesa este requerimento 
de informação. · --

O segundo assunto que me ttaz à tnbuna é um ofício quere
cebi do Dr. Gerson Carneúo Leão, Presidente do Sindlcato dos 
Cultivadcres de Cana de Açúcar do Estado de Pernambuco, que 
passo a ler: 

Recife, lo de julho de 1994 

Exm0 Sr. 

Senador Ney Maranhão 

Senado Federal 

Bras.1ia-DF 

Informamos ao digno Senadtt que, há aproxima
damente 15 dias, o Banco do Brasil em Pernambuco re
cebeu as normas para a prorrogação dos débitos dos 
cultivadores de cana. Dos três itens solicitados por este 
Sindicato, dois foram atendidos. Quanto ao terceiro, que 
diz respeito à capitalização dos juros de diária para se
mestral, o Banco do Brasil alega que depende do Conse-
lho Monetário NaCional.- - - - - --

Quanto à prorrogação das dívidas dos_ no~sos as
sociados, estamos tendo todo o apoio dos Técnicos da 
Superintendência -do Banco do Brasil em Pernambuco. 
Quando existe qualquer divergência, os referidos técni
cos comparecem às agências para os esclarecimentos ne-
cessários. -

Acreditamos que 70% a 80% doS associados des
te Sindicato já encãminharam suas propostas para rene
gociação. Mas ainda é necessário, Sr. Seriador, que o 
Conselho Monetário resolva o caso da semestralidade e 
que a Presidência do Banco do Brasil libere dinheiro 

novo, principalmente para as áreaS que tiveram suas cul
- ttiiaS dizimadas com a seca, pois, por melhor que seja a 
safra 1994/1995, jamaiS se -conseguirá recompor o que 
foi perdido. · 

Certo de seu atendimento, agradeço-lhe antecipa
damente, 

Atenciosamente Gerson Calueiro Leão, Presi
dente 

Sr. Presidente. há três sem~ fiz um prommciamento ver
berando a atitude de alguns gerentes de agências cm Pernambuco 
que estavam fazendo uma verdadeira guerra de nervos ao ameaçar 
os pequenos parceleiros- e agricultores com a execução de seus dé-
bitos. No entanto, eu tinha certeza absoluta, e demonstrei iStO no 
meu pronunciamento, de que o Presidente do Banco do Brasil, Al
cir Calliari. e o Superintendente do Banco de Pernambuco, Dr. 
Sombra, não compacttlavam com essa atitude de alguns gerentes 
em Pernambuco. 

A prova de qUe eu tinha razão foí eSta ciri:a que recebi do 
Presidente do Sindicato. em que ele demonstra que a Superinten
dência do Banco do Brasil em Pernambuco e o Presidente da .insti
tuição, qüe-têin se corilportãdO ã-altura da importância dessa Casa 
de crédito para o desenvolvimento nacional, estão tomando medi
das imediatas. E aí está uiiia sOlução: os pequenos e meSmo os 
grandes agricultores estão vendo a OOa vontade do Banco do Bra
sil. 

Sr.. Presidente. sempre que falo em agriculttua e pecuária. 
em abastecimento de um país com a dimensão continental do Bra
sil, lembro-me daquele grande país irmão que está dando exemplo 
ao mundo, pela fé no seu poVo, apesar dos problemas diffceis que 
enfrentou.. Trata-se daquele país que cultiva suas terras desde 
3.000 anos antes de Cristo: a Cbiria. Apenas 18% de seu território 
serve para a agricultura e a pecuária, sendo que 16% dessas terras 
são cultivadas - 65% pelo braço do camponês chinês e 35% por 
mecanização- e abastecem 22% da população da Terra. 

Devo ter feffo cerca de oito viãgens a Foimosa e à Repúbli
ca Popular da China. Toda vez que lá chego, fico espantado com a 
tenacidad~ d~ s~ _povo cm ~lação ao _tr~o. Por esse motivo~ 
sempre qrie ocupo a tribuna do Senado mo"stro o exemplo desses 
países. 

V. Ex•, Sr. Presidente. que é um homem com o pé no chão, 
de mãos calosas. que sabe o que é laçar Ul!l: l?oi. o que é dar inje
çáo em uma vaca. sabe plantar café, conhece as coisas simples~ 
como eu, entende que qualquer país do mundo, em primeirO lugar, 
precisa ter agricultura e pecuária. Como dizia o grande üder chiriês 
~ Tse Tung, povo de baniga cheía não _pensa em revolução. Foi 
por não seguir esse pensamento que todos os regimes comunistas 
do mundo caíram como wn castelo de canas. A UniãD Soviética, 
por exemplo. preparou-se para disputar com os Estados Unidos em 
armamento - talvez tenha tido armamentos mais modernos dos 
que os americanos -, mas não deu conúda ao- povo. O resultado de 
ignorar-se o que falou o grande Mao Tse Ttmg fora detrubada do 
D.iu!Ode Berl~_e a derrocada do ~e do Leste euroPeu. 

At,ualmente, os maiorçs capitais do mundo estão sendo car
reados para a Chína. Por quê. Sr. Presidente? Porque eles viram 
que o mundo mudou. Não existe mais ideologia; o que há hoje é o 
poder dos interesses. Os países têriJ. que se submeter a esta grande 
realidade: o lllundo hoje é composto por interesses mútuoS. 

Preocupo-me muito com o Plano Real. Ninguém de bom 
senso pode deixar de apoiá-lo e desejar que dê certo, porque a iil-
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fiação :infemiza a tOdos nós. Ora. o Planó está nas mãos do Con
gresso. Temos que aprovar o ajuste fiscal, controlar as contas pú
blicas do Governo, regulamentar o art. 171 da Constituição, para 
deixar claro o que é empresa estrangeira e o que é elllJXesa nacio
nal. 

A esse respeito, Sr. Presidente, tenho mn projeto,- feito jus
tamente para regulamentar o art 172, que apresentei na épOca cm 
que eu era Uder do Governo do Presidente Collor neste Senado. 
Trata-se do cmendão do Presidente Collor que pedimos para ser 
regulamentado. Conseguimos sua aprovação na ComiSsão de As
Smltos Econômicos por 16 votos ã zerO. -Faz uni ano e-quatro me
ses - tenho os dados que tirei no computador- que o projeto saiu 
do Senado e foi para a Comissão de Economia. Indústria e Comér
cio, da Câmara dos Deputados, e está nas mãos de um Deputado 
do Nordeste -gosto de matar a cobra e mostrar o pau - o Deputa
do Gonzaga Mota, ex-Governador do Ceará Já falei com S. &
umas duas vezes, mas não sei por que o projeto não anda. 

Já citei aqui que. na China Comunista. qualquer empresário 
que entre no pafs e invista na média, pequena e microempresa 
principalmente tem direito de remeter para fora do País os seus lu
cros. sem nenhum problema. Aqui, no Brasil, ainda estamos regu
lamentando isso, e este é o motivo pelo qual o Brasil-não tem 
recebido, à altura das suas necessidades, os investimentos estran
geiros, pririCipalmente dentro da média, pequena e microempresa, 
onde se concentram 70% da fo>:ça de trabalho desta Nação. 

Sr. Presidente, V. Ex" tem, no Estado do Paraná, fazendas 
que são modelos de eficiência e produtiVidade. Pois bem, bastaria 
que os agricultores de no_sso País tivesSem metade daquilo que V. 
Ex- tem lá- não conh~ mas já ouvi falar por gente que entende 
do assunto, inclusive aquela fábrica de papel, a cuja inauguração 
todos aqui do Senado fomos convidados a assistir e que é um dos 
orgulhos da indústria nacional. 

O que precisa vir para o Brasil são investirõ.eD.tos. Sr. Presi
dente, porque temos a matéria-priiita. temOS -terras boas; precisa
mos de tecnologia e dinheiro para complementar o 
desenvolvimento. Como explicar que um país como o- D.OssO, para 
quem Deus deu tudo de bom: clima. terras, tenha 30 milhões de 
pessoas morrendo de fome? Isto se deve, Sr. Presidente, à incom
petência das elites. Isto significa que n6~- do Congresso; terilos 
que modificar as leis erradas, como dizemos no Nordeste, leis fa
jutas, leis imbecis, que não podem ser cumpridas. 

Estou bá dois anos e meio preocupado com esse ajuste fis
cal O Congresso tem que fazer logo o controle das contas p6bli
cas do governo, senão esse Plano que está aí. esp(:rando a 
cooperação de todos os brasileiros. pode ir de água abaixo. E V. 
Ex.•, como grande empresário. como uma pessoa que conhece-mui
to bem este problema e está preocupado como eu, como o Senador 
João Cal.mon e tantos outros Senadores aqui dentro, sabe que pre
cisamos tomar providências imediatas. Está aqui, em nõSsas mãos, 
nas mãos do Presidente. 

Há um outro projeto, Sr. Presidente, o Projeto de Equiva
lência-Produto, de autoria deste Senador, que está na Comissão de 
Assuntos Econômicos, do Senado, já com parecer favorável, Pron
to para ser votado. Vinha para o Plen_ário, mas Dão sei põr que o 
meu amigo, Líder do--Governo. Senador Pedro Simon, pediu que 
fosse devolvído à Comissão. 

ocorre que aqui, no Brasil, quem toma dinheiro emprestado 
para plantar mil sacos de feijão ou dez mil_ toneladas de cana paga 
pelos mil sacos de feijão e pelas dez mil toneladas de 1:30a e ainda 
fica devendo cinco ou seis mil sacos de feíjio._ -- - o -

Sr. Presidente, o arranco para o desenvolvimento _ocotre 
quando se criam facilidades para o agricultor, porque em qualquer 

país do mundo a agricultura e a pecuária são prioridades e. no Bra
sil. não ocorre isso. Ontem Vi, no "Jornal da GlObo", se não -me en
gano. a notícia de que toneladas de trigo foram enviadas para 
ri:iatar a fome do nordestino em Alagoas. E o que se viu? O trigo já 
estava estragado, servia apenas para porco - não sei nem mesmo 
se o-Porco comeria. Um dos- diretores responsáveis por esse abas
tecimento, do Programa da Fome, ainda teve o desplante de dizer 
que o trigo estava muito bom. Só se for para a farm1ia ciCie. Os 
moinhos mandarem examínar o produto e constataram que ele es
tava estragado, impróprio para a -alimentação humana. Ainda as
sim, essa autoridade, com um documento da CONAB na mão, 
dizia que o produto estava perfeito. J! disse mna vez ao Presidente 
Itamar, ao Presídente Collor e a outras autoridades que, infeliz
mente, às vezes, se indicam para certos cargos pesso-as que nada 
entendem do assunto; pessoas que, como no Ministério da Agri
cultura, s6 entendem de carne no prn.to e., quando muito gorda,. 
pensam que é porco. __ 

Sr. Presideote, l<rnlino essas minhas considerações parabe
nizando o Presidente do Banco do Brasil e o Superintendente do 
Banco em Pernambuco, pelas atitudes que têm tomado em defesa 
dos pequenos agricultores de Pernambuco. . _ _ _ 

Tenho ainda um último comentário a fazei. Sr. PreSidente. 
É com respeito ao epis6dio da demissão do Secretário da Receita. 
Considero O Dr. Osíris de Azevedo Lopes Filho um homem sério, 
um homem competente, um homem que cumpriu a sua obrigação 
no que se refere à mrecadação de impostos. Aliás, tenho autorida
de para falar sobre este assunto, porque, há mais ou menOs dOis 
anos e meio, o mundo quase veio abaixo quando eu disse que tí
nhamos uma alta carga tributária, por força de expressão. 

- Às vezes, pago um preço caro, porque o que sintõ digo; 
digo ao Presidente da República, digo a quem quíset-, pois não te
nho rabo de palha. Fui investigado pelos milicOs durante Oito anos, 
Sr. Presidente; inclusive passei dez meses na Casa de Detenção de 
Pernambuco, e minha mulher levando a marmita para mim. E te
nho meus docmnentos, lá bonitinhos: não devo nada, sou inteiro. 
Mas, como se diz no Nordeste, conselho é como rapé: toma quem 
quer. 

Por isso. repito: sem o ajuste fiscal. esse plano não pode dar 
certo, e está nas mãos do Congresso resolver este problema. É im
possível ao empresariado pagar a carga tributária, por isso a maio
ria absoluta dele sonega. Repeti isso umas duas vezes. Na terceira 
vez, a jornalista e minha amiga, Soninha Carneiro. filha do ines
quecíVel amigo Janduí Carneiro, meu colE::ga de Câmara - ele do 
velho PSD, e eu do velho PTB de ~túlio Vargas, da carta-testa
mento, Partido de V. Ex-', Sr. Presidente; meu coração é do PrB -, 
perguntou-me: "Mas, Senador, quer dizer que a maioria sonega?" 
E eu lbe disse: "A maioria, e não sei se todos!" Então, ela me per

. guntou: "Quer dizer que V. Ex"' também sonega?" Respondi: "Cla
"ro; se estou dizendo ... N""ao sou a~tória do mundo!" Mas foi 
fcirçã. de eipressão, para chãmar a atenÇão da sociedade. do Con
gres_so, para acabarmos com is~ e ~os essa carga fiscal. O 
mundo vcbio abaixo. Mas eU não rasgo dinheiro, porque não sou 
doido. Minha continha pessoãi, de pessoa fisica, está bonitiilha. o 
SINDIFISCO. ãttavés do PT, criticou-me muito. Fui -fisCali.zãdo 
durante seis meses. Encontrarain tudo certinho nas minhas contas 
pessoais. Encontraram algumas irregularidades nas minhas empre
-sas. Como vão encontrar em qualq"uer uma. Mesmo que o empresá
rio queira pagar certinho hoje, Sr. Presidente. o fiscal chega lá e 
diz que o pagamento foi feito de i:fumeltã. errada. A forma de paga
mento é complicada 

- Isso aconteceu há dois. anos ~meio. Esti~ ria -tribuD.a do Se
nado e recebi o apoio dos meus companheiros. Guardo sempre na 
minha pasta a certidão negativa do meu Imposto de Renda. De seis 
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em seis meses, retiro uma certidão negativa., que atesta se devo ou 
não aó Fisco. Acho que é isso que temos de reSolver. 

Sr. Presidente, fizeram reportagens sObre mim, sobre as mi
nhas empresas, o que me levou a chegar aqui e, perto de vários 
jornalistas, propor ao meu amigo Eduardo Matarazzo Suplicy, Se
nador, uma pequena aposta: o Partido de S. Ex- escolheria três em
presas neste País- uma pequena, uma média e uma-grande- e eu 
escolheria o fiscal. Se encontrássemos uma cuja vida fiscal fosse 
certinha. direitinha,. eu renunciaria ao meu mandato; do contrário, 
S. Ex'" renunciaria ao seu. S. Ex-, que não é doido,. não ã.Ceifou a 
aposta. E ninguém aceitaria. É por isso, Sr. Presidente., que temos 
que fazer esse ajuste fiscal urgentemente. 

Agora. então, voltando- e estou dando essa explicação para 
chegar aonde quero com respeito à demissão, ontem. do Dr. Osíris 
Lopes Filho do cargo que ocupava na Receita Federal Ninguém 
pode ser mais realista que o rei. Sr. Presidente. Havia maneiras 
mais tranqililas de se resolver aquele problema sem forçar uma de
cisão boba. no meu entenda. O Dr. Osíris Lopes Filho e sua equi
pe tinham que tomar uma decisão competente naquele momento 
em que o Presidente da República,. em nome do Brasil inteiro, es
tava saudando os nossos P,eróis, entregandO-lhes as Medalhas do 
Mérito DesportiVo. 

O que essa seleção de futebol fez para a imagem deste País 
só é comparável, na minha memória, em cinqiienta anos, ao que 
fez Juscelino Kubitschek. ninguém mais. E onde? No primeiro 
país do mwdo, os Estados UnidOs. A1i ela ID.ostrou a competência 
do nosso povo, o que é o Brasil, que este País sabe o que quer e 
para onde vai. E essa gente chega ao Brasil, Sr. Presidente, a Per
nambuco. ao Estado que deu força à seleção, àquele Estado que a 
recebeu de braços abertos, com o calor humano dos representantes 
dos Guararapes e das Tabocas. No Estádio de Santa Cruz. havía
mos dado aquela magnífica recepção aõS CanarinhoS, demos forçã. 
aos CanarinhOs, que ganharam âe-cinOO a zero da BolÍvia- e de
pois completaram as eliminatórias jogando com a Argentina. 

O Sr. Mauricio Corrêa -Senador Ney Maranhão. V. Ex' 
me permite um aparte. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre Mi-
nistro e meu amigo MauríciO Corrêa.. -

O Sr. Mauricio Corrêa -V. Ex" aborda um tema que está, 
hoje, na ordem do dia, que é =itariiente o pedido de demissão for
mulado pelo então. ou ainda, Secretário da Receita Federal, Dr. 
Osfris Lopes Filho. É preciso ficar bem claro - e V. Ex" já falou 
isso, de certo modo - que· essa -seleção saiu dos Estados Unidos, da 
Caiif&nía, e viajou durante uma noite inteira. -~ 

O SR. NEY MARANHÃO - Doze horas de vôo não são 
brincadeira. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Chegou no Recife e houve aque
la recepção estrondosa, porque aquele foi o Estado que acolheu a 
seleção, que confiou nela. E em face das comemorações justas, 
dos aplausos populares, da grande recepção ·que foi feita na Cidade 
do Recife, eles chegaram aqui com mais de cinco horas de atraso. 
Imagine bem o cansaço desses jogãdores. Depois de Brasília, já 
tarde da noite, vão para o Rio de Janeiro. D Rio de Janeiro todo es
tava na rua aguardando a seleção para aplaudi-la. para aplaudir os 
heróiS-do momento. que engrandeceram o nome do Brasil em todo 
o mundo. Às llb30min. não se localizava o SecretáriO da Receita 
Federal para se encontrar uma solução. que só poderia ser tOmada 
dentro da lei. 

O SR. NEY MAR.A.NHÃÓ- É claro, Senador. 
O Sr. Maurício Corrêa- Fizeram uma relação dos objetos 

e a bagagem foi liberada. Onde está a culpa do Presidente $ Re-
pública? ---- -

O SR. NEY MARANHÃO-Ele não tem nenhuma. 
O Sr. Maurício Corrêa- Onde está a culpa do Ministro 

Ricupero? ---

0 SR. NEY MARANHÃO -Ele iiãO tem ii<iÓhuma 
O Sr. Maurício -Corrêa - O :Ministro Ricupero fez o pos

sível para localizar o Secretário da Receita Federal. O que aconte
ce, lamentavelmente. em que pese as altas qualificações do _Dr. 
Osfris, do excelente trabalho que fez ... -

O SR. NEY MARANHÃO- E ninguém tem dúvida disso, 
Senador. 

O Sr_ Maurído Corrêa - ... é que s. s• anunciou antes que 
ia fazer isso. Criou um fato -publicitário~-um estrépito extrema.Inen
te desnecessário. Ora, o Governo não vãi abrir mão do cumpri
mento da lei. 

O SR. NEY MARANHÃO- É claro. 
O Sr. Maurício Corrêa.- Essa hist6ri.a de S. s• dizer que 

sai porque não pôde cumprir a lei. data v~ é ~a afuma.ção 
demagógicã.. Porque tião seria no Governo do Presidente Itamar 
Franco. com o Ministro Ricupero na Fazenda e toda a sua _equipe 
de t:rabalho. e após essa grande recepção do povo brasileiro ao real 
e a confiança de que se vai combater e se está combatendo a infla
ção. que se iria facilitar que jogadores saíssem do espaço da alf'an
dega sem pagar os respectivos tributos. 

O SR. NEY MARANHÃO- É cbuo, Sena.doi. 
O Sr. Maurício Corrêa -De tal sorte que V. Ex• faz real

mente um pronunciamento adequado e justo, defendendo o Presi
dente Itamar Franco, porque, na verdade. Sua Excelência não tem 
nada a ver com isso. O povo estava em -polvorosa nas ruas. queria 
que a seleçã.o saísse, havia o cansaço. de maneira que o que houve 
foi uma hberação, mas com-os objetos anotados, tanto é que os tri
butos serão cobrados. V. Ex- merece o meu aplauso por estar tra
zendo à colação uma colocação extremamente correta, que é essa 
da inculpabilidade do Governo nesse episódio. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Maw:ício Corrêa, te
nho respeíto e admiração por V. Ex•, como jurista e por ter assu
mido uma das Pastas mais difíceis do Governo, a da Justiça. 

V. Ex-, nesse aparte, completou exatamente o meu pensa
mento: o erro, que não acredito ter sido de má-fé, foi o pré-julga
mento, que deu a entender que a lei não seria cumprida. 

A lei vai ser cumprida, Senador, mas o que V. Ex" disse é 
fato. Com esses homens, esses nossos heróis cansados, depois de 
receber a medalha_ das mãos do Sr. PreSidente da República e o 
Rio de Janeiro em polvorosa os esperando, era para o Sr. Osúis 
Lopes Filho. Diretor da Receita, ter dado uma ordem Ímne, dentro 
dessa linha que V. Ex- acabou de sugerir, e não ter sugerido que os 

-nossos jogadores são sonegadores, estão acima da lei, o que não é 
Ver<iacle. 

No meu entender. Senador Mã.urfcio Corrêa., isso feriu os 
brios dos nossos jogadores, dos nossos Romários e Ricardos Ro
chas. Ricardo Rocha é mn jogador do meu Estado de Pernambuco 
que tive o prazer de recebei. FUfã ciU~aita pessoa _a cumprimentar 
esse caboclo nordestino que, quando desceu do avião, beijou a ter
ra de Pernambuco, do Brasil, com a taça. na mão. Não me esqueço 
que ele chegou perto de mim e dis_se: "Sena4or,_ a CBI:_ e_ a Fed~
çãd-Pernambucana de Futebol homenagearam V._E:;t- graças à Lei 
no 8.651, de sua iníciati.Va, que salvou o futebol brasileiro do débi--= · 
to com _a Previdência. Esse é um exemplo de coisa que tem de ser 
feita com competência, usaiído a cabeça. 

Veja V. Ex•: os clubes brasileiros de futebol deviam um tri
lhão e meio à Previdência. Quem iria fechar o Corinthians, o Fla
mengo, o Beira Rio, o meu SaD.ta Cruz? Não pOderiam fechá-los. 
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Nós, políticos, somos muito- cOmbatidos, mas temos o sexto 
sentido. O que aconteceu após a a:PfOvilção dessa lei7 Hoje. o 
INSS está recebendo milhares e milhares de reais. Por quê? Por
que fizemos um levantamento do débito, e o Congresso aprovou o 
meu projeto de lei. que destina 5% da renda dos eventos para os 
cofres da Previdência. Em virtude disso, os clubes hoje estão rece
bendo o cectificado de regularidade e podem receber verbas fede
rais. Foi essa a maneira que encontramos para resolver o problema 
dos clubes que eram sonegadores. 

Era isso -que o Dr. Osfris tinha de fazer, dentro da linlia de 
pensamento que V. Ex"' defendeu ao me apartear. 

O Sr- Mauricio Corrêa- Senador Nê Maranhão, permita
me mais um acréscimo. Fui Ministro do Presidente Itamar Franco, 
assim como o Presidente desta sessão, Senador José Eduardo. N6s 
conhecemos as circunstâncias em que o Dr. OsíiiS foi nomeado 
Secretário da Receita Federal Ele foi indicado pelo Ministro Mau
ro Durante, eXatamente quando o pernambucano Antônio Carlos 
Monteiro, que havia sido designado pelo Deputado Gustavo Krau
se, saiu da Secretaria da Receita Federal, mas o Presidente Itamar 
não o nomeou'. V. Ex- h_á de se recordar disso. 

O SR- NEY MARANHÃO-Correto. 
O Sr. Mauricio Corria- Um dia, o Dr. Ives Gandra me 

telefonou, porque os jornais estavam riotiCiando que eu havia m:. 
clicado o Dr. Osfris. Na verda.de. o meu nome aparecia, porque, na
quela_ ocasião - eu me recordo - eu ainda era do PDT e havia 
incompatibilidade entre alguns Parlamentares do Rio de Janeiro 
com algumas propostas que o Dr. Osíris estava fazendo antes~ se
quer, de ter sido nomeado. como a substib.rição do Superintendente 
da Receita Federal no Rio de Janeiro. Então começaram a noticiar 
que eu estava indicando o Dr. Osíris, exatamente para comprome
ter o meu nome, inviabilizando a nomeação dele. Um dia, eu já ti
nha saído do PDT, o Dr. Jves Gandra da Silva. advogado da maior 
expressão no Brasil. meu particular amigo, com quem falo quase 
todo dia, me telefonou e disse: "Maurício. indicando o Osíris, voe! 
está fazendo uma das melhores coisas que podem- ser feitas em 
nome do cumprimento do dever na Receita Federal. O Dr. Qslíis 
tem toda a capacitação para exercer com probidade e seriedade a 
Receita Federal." Eu falei com o Presidente, e no outro dia a no
meação saiu. Não foi uma nomeação fácil. Outros também devem 
ter pedido pelo Dr. Osíris. Seguramente eu jiedi. Quando o Minis
tro Fernando Henrique Cardoso assumiu, não havia o desejo de 
manter o Dr. Osíris, mas o Presidente Itamar Franco determinou 
que ele continuasse. Nós sabemos que o seU estilO, às vezes re
cheado com determinados estrépitos publicitários, não agradava o 
Presidente da República. A Receita Federal desenvolve uma tarefa 
muito importante. No meu entendimento, o Secretãriõ-da Receita é 
mais impoitante, do plnto de vista dos interesses coletivos, dos 
empresários, dos_ contribuintes, do que o próprio Presidente daRe
pública. 

O SR- NEY MARANHÃO~ Correto. 

O Sr. :Mauricio Corda -Um articulista jamais escreve
eu nunca vi - contra a Receita Federal. As revistas caluniam, os 
jornais às vezes clifamam_, injuriaiil várioS cida®os, mas m.mca vi 
um artigo caluniando um Secretário da Receita. Por quê? Porque 
basta o Secretário da Receita apertar uni botão ou puxar aquela ga
veta para retirar a bist6ria da vida do contribuinte. E como V. Ex• 
disse muito bem, quando fez o desafio ao Senador Eduardo Supli
cy, llinguém é imuile-ao Imposto de Renda neste País e no mundo~ 
porque, se começarem a perguntar se a pessoa declara o que paga 
à empregada ou quanto pagou de telefone. .. Há certas sutilezas que 
podem, perfeitamente~ entrar nesse rol que leva à uma fiscalização 
do Imposto de Renda. apesar de estar tudo legal Eu sofri uma 

campanha nesse sentido porque havia declarado como despesa 
con~b!rições que dei ao Partido. e a Receita entendeu. em deter
minado momento, que não se podia mais fazer dedução de contri
buição partidária. Paguei. até antecipadamente,. porque a Receita 
entendeu que tinha que ser pago, mas até hoje essa questão aiD.da 
não foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Faço mais esse 
aparte para dizer a V. Ex• que o Dr. Osíris se:mpre recebeu do Pre
sidente da República, Dr. Itamar Franco, toda cobertura. toda soli
dariedade, todo aplauso~ embora S. Ex" não concordasse com 
certas medidas que eram tomadas no campo da publicidade, por
que, se se vai punir determinado empresário, não é necCsSãiiójO:. 
gar o nome dele nas primeiras páginas dos jornais. Primeiici, é 
preciso saber se é devido aquele tnbuto, e depois, então se cobra, 
mas na fonna. da lei, sem levar à execração pública o nome de res
peitáveis personalidades da nossa economia. E em segundo lugar, 
para encenar~ Senador Nê Maranhão, se tivesse de ser feita a fisca
lização do jeito que se pretendia, e não antecipadamente, falando 
como se falou, que se fizesse no Recife, -quando o avião chegou lá, 
potqUe isso é o que determina a lei. 

O SR- NEY MARANHÃO - Senador Maurício Corrêa, 
Completando o aParte -ck V. Ex-~ -gOStaria-de lembiar alguils Casos
que foram cercados de estardalhaço~ já que esse não" e o primeiro. 
Em Recife houve o caso de três importantes empresas: a CIDAR, 
representante da Ford e de tratores, tradicional em Pernambuco; a 
Usina Matari., uma das mais importantes e sérias empresas daquele 
Estado. pertencente ao Grupo do Deputado Gilson Machado; e a 
IndUstria Pillar, que é uma das empresas mais conhecidas no Nor
deste. A fiscalização delas foi um Deus nos acuda. A imprensa 
verberou a atitude do Secretário da Receita,. que convidou a televi~ 
são. o i:âdío. o Satanás de asa para acompanhá-lo em uma blitz 
para fiscalizar essas empresas. 

Esse foi um dos motivos da demissão do Superintendente 
da Recei~ de Pernambuco, q_ue não aceitt:ru esse tipo de coisa. Ter 
dos sabemos que os fiscais têm autoridade para abrir os livros da 
emptesa e s-e o empresário se negar a apresentá-los há a lei para 
forçá-lo a isso. mas não com a presença da imprensa, porque isso 
desmoraliza. A quebra do sigilo abala o crédito da empresa. 

Se V. Ex• fosse uma pessoa simples, se não fosse Senador~ 
se não fosse Ministro da Justiça, se não tivesse o prestígio que 
tem, a imprensa não teria dado tanto destaque ao episódio que en
volveu V. Ex• e a Receita Federal. A imprensa fez aquilo porque 
V. Ex• é um homem de expressão nacional, como é o meu caso. 

A Receita deve agir de maneira singe~ sem ostentação. 
mas com pulso Imne. Não é a primeira vez que acontece um fato 
como esse que provocou a demissão do Sr. Osúís. Em Pernambu
co houve a mesma coisa. 

Agradeço o aparte de V. Ex". 

Sr. Presidente, V. Ex- está tendo uma paciência de Jó para 
com este Senador, mas já vou ençeiOO" o meu pronunciamento. Te
nho c~ de que apesar desse episódio que a imprensa boje está 
comentando, todos nós sabemos - e tenho autoridade para falar 
nessa linha- que podem dizer tudo sobre meu amigo~ o Presidente 
Itamar Franco, mas não podem dizer que Sua Excelência não te
nha boa intenção para com o País, não seja honesto e que as coisas 
não estão dando certo. -

Muita gente está zangada porque as coisas estão dando cer
to. porque, se não estivessem. estariam com um sorriso de orelha a 
orelha. No entanto, estãO pensando duas vezes sobre o que está 
ocorrendo no País.-

PortaDto, Sr. Presidente~ muito obrigado pela consideração 
que teve para cOm este orador. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (José Eduardo)- Senador Nê Mam
nhãó. a8radeço-lhe as referências elogiosas. V. :ExA é sempre muito 
elegante. 

Concedo a palavra :w Senador João Calmon. 

O SR- JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, sn e Srs. Se
nadores. desejo que os Anais desta Casa registrem a minha 
homenagem a um conterrâneo, Osífis Lopes Filho, naScido em Ca
choeiro do Itapemirim, que na base do boi:n humor capixaba é 
apontada como a capital secreta do mundo, lá nasceu também 
aquela figura estrelar da liteiaO!ra brasileúa, Rubem Braga. 

O episódio oconido na chegada dos tetracampeões de fute
bol a nível mundial realmente exige uma série de meditações. 

Nobre Presidente José Eduardo Vieira - uma das glórias 
empresariais brasileiras, que tem demonstrado com sua atuação no 
Senado que é um impecável homem público. que coloca os inte
resses da comunidade acima do seu próprio interesse de estrela do 
capitalismo brasileiro, principal acionista e fundador do BAME
RlN.DUS -. eu não sairia .daqui em paz com a minha consciência 
se não deixasse um registro em relação à atitude tomada pelo cx-
S=etário da Receita Federal. . . 

Há muitos anos uma daS ieViSt:as de ma:IOr circUlação no 
mundo, a Reader's Digest mantinha uma seção sob o título de 
"Meu tipo inesquecível". E~ realmente. S. s• se incorpora à história 
da administração pública deste País com as características- dessa 
seção do Reader's Digest- "Meu tipo inesquecível". 

Osíris Lopes Filho agiu no cumprimento exclusivo da letra 
fria da lei. O Galeio, obviamente, não é cenário do pri.D:leiro, déci
mo, centésimo ou milionésimo caSo de-eiitrada de mercadorias tra
zidas por turistas ou homens de negócios em regrisso do eXterior. 
Não ousaria citar números porque nãO -tenho os dados precisos, 
mas o ex-secretário Osfris cumpriu o seU devei e eie Pàssãrá à his
tória com as características de um tipo, iealm.ente, inesquecível. 

Entretanto, a atinlde do Ministro da Fazenda, ·o admirável 
professor e diplomata, Rubens Ricupero, e o apciío quelhe deu 
também o Presidente Itamar Franco, transformam o episódio do 
Galeão numa página que jamais- será esqUêcida na história do nos
so País. 

Esta Casa. onde nos encontramos neste momento, teve uma 
iniciativa extremamente feliz, sOb- responsabilidade principal do 
candidato à Presidência da República Fernando Henrique Cardoso, 
ao pedir a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre Evasão FIScal. É a mais importante CPI já realizada no-âm
bito do Congresso Nacional. Os seus membros, poréin,--ClimaraDJ. 
no deserto. O ex-Secretário da Receita Federal, í>r.-OsíriS Lopes, 
assim como o nosso eminente ex-Ministro da Justiça, que tanto 
nos honra com a sua atenção, cumpriu o seu dever. Mas não foi 
apenas ele; qualquer pessoa que estivesse à frente do Ministério da 
Fazenda e à frente dos destinos do País- Ministro Ricupero na Fa
zenda, Itamar Franco à frente do Executivo Federal -, todos agi
riam exatamente de acordo com o desfecho que foi encontrado. 

Se não houvesse sido tomada essa providência o Brasil apa
receria em manchetes de primeira pá.:,oina-nO-iiiundo inteiro, porqUe 
isso provocaria um escândãlo coin- repercussão mundial, agravan
do a imagem do Brasil no exterior. 

Mas, neste .momento, sob a premência da falta de tempo 
para me estender ainda mais, eu desejo repetir o que já disse.: Osí
ris Lopes Filho entra para a história do País como um tipo inesque
cível. Tomou a decisão que lhe era ditada não apenas por sua 
consciência, mas também pelas leis do País. O Presidente Itamar 

Franco e o Ministro Ricupero agiram impeatvelmente, porque, 
caso contrário, essa glária que foi o êxito do Brasil sagrando-se te
tracampeão mundial de futebol, essa página histórica teria Wn des
fecho profundamente deplorável que poderia até provocar 
c-onflitos da maior gravidade, não apenas no Galeão, mas também 
durante o desfile dos campeões pela ruas do Rio de Janeiro. 

Mas como capixaba, como brasileiro, como parlamentar, 
que viu á pouca imp:lrtância dada pela mídia deste País aos traba
lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Evasão Fiscal, 
posso afirmar sem dúvida nenhuma- e o futmo o_ confirmará
que foi a mais importante realizada no Congresso Nacional nas úl
timas décadas e está apresentando resultados concretos, porque 
houve um aumento substancial da arrecadação de impostos graças 
à atuação da CPI. graças ao dinamismo e a-Vigilância do_ ex-Secre
tário da Receita FedCra!, o Professor Oslí:íS Lopes Filho. 

O Sr. Ney Maranh.ã9 :-Permite-me V. E:r um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON - Ouço o aparti do nobre Sena

dorNêMaranhilo. 
O Sr. Ney Maranbão - Obrigado, Senador João Calmon. 

Tenho orgulho de privar dessa amizade tão enraizada que temos. 
Quando V. Ex* fala- e com muita propriedade, preocupação e res
peito- sobre a CP! da Evasão Fiscal,-eu, cOmo todos nóS ãqui. nos 
preOcupamos mais airida porque criamos uma comissão parlamen
tar de inquérito assinada por 68 Senadores, encabeçada por mim, 
para verificai:- as contas públicas. fiscalizá-Ias por cinco anos. a co
meçar deste. Tomamos dados estatísticos que revelaram fatos im
preSSionantes: Claramente, foi possível observar que o Congresso, 
hoje, não tem condições de observar as dotações que o Executivo 
manda para o Legislativo. E uma prova disso, Senador, é que 
aconteceu o escândalo do Orçamento. Nós sabemos o que pode 
acontecer numa casa desarrumada. Os guabirus entram. Fof isso 
que aconteceu na Comissão de Orçamento. V. Ex" vem à tribuna 
fazer esse alerta, mostrando como a CPI atrioõ. Compreendo que 
houve uma série de problemas, uma série de atropelos na ComiS
são de Orçamento e em outras comissões. Temos que pôr em exe
cução essa propoSta do Senado. A minha proposta _era a de_ que 
essa comissão fosse criada Cxclusívamente-pelo Senado, Para que 
este fizesse um estudo nesse sentido e depois o remetesse para a 
Câmara. Tivemos a assinatura de 68 Senadores. Até agora essa co
missão não foi instalada, P<n'3 concretizaimos aquilo que o Con~ 
gre5so precisa ter em mãOs: dados, condições, para Contestai' 
aquilo que o Governo manda para aprovarmos, e aprovamos, mui
tas vezes, aqui, no esClD'o, sem contestar, porq1:1e não temos condi
ções pãra isso. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR- JOÃO CALMON- Muito obrigado, nobre Senador 
Nê Maranhão, que enriquece este meu modesto pronunciamento 
com a sua intervenção. 

~ Encetro este breve pronunciamento reafirmando a minha 
cre:D.ça no .fururo deste País. Estamos camjnhando na linha certa.. 
Ainda esta semana, concedi uma rápida entrevista à TV Brasl1ia. 
na qual destaquei que o nosso ex-colega Itamar Franco é um brasi
leiro de pé quente. É um homem que vai passar à história do País 
com relevo singular. Nós o conhecemos aqui lutando bravamente, 
neste mesmo cenário, defendendo teses que exigiam a coragem de 
um kamicaze, de um piloto suicida Com a coincidência desse te
tracampeonato, de mn efeito psicológico que não deve de forma 
alguma ser subestimado, temos a certeza, dentro da precariedade 
das certezas humanas. obviamente, da possibilidade, que é incon
testável, de Itamar Franco contribuir, de man~ decisiva, para a 
eleição do seu sucessor. Graças também ao êxito do Plano Real, 
vamoS deixar de seguir um gesto que tive num momento de grande 
-emoção no plenário do Congresso Nacional, diante de algumas 
distorções recentes, que resultaram de uma redução do percentual 
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da receita de impostos federais para a educaçao. De acordo com a ato novo neste País. 
sabedoria popular, águas passadas não movem moinhos. Creio que O Presidente Itamar Franco ficará registrado na história 
já se atenuaram os efeitos dessa redução nos percentuais da receita como o homem que fez a transição do imobilis:ri:10, da descrença. 
de impostos federais para a educação no momento em que a para um país novo, de expectativas; para um país, que, na verdade, 
UNESCO coloca-nos abaixo de 69 países-em dispêndios públicos tem tudo para dar certo, não s6 pela riqueza do seu solo, não s6 
com educação em relação ao Produto Nacional Bruto. pela grandeza deste teii:i.tório. O Brasil é um país rico; é eSSencial-

Enceiro estas considerações, nobre Presidente, com a minha mente dotado pela graça de Deus, porque aqui não há desertos, 
reafirmação de que o episódio oconido no Galeão terá repercussõ- não há terras improdutivas. O que não temos são recUrsos para fa
es extremamente benéficas para o Brasil. E, dentro desse quadro :ze:r com que essa terra produza. Agora. cogita-se de transpor as 
geral, surgirá com i'elevo singular esse primoroso servidor da Na- águas do rio São Francisco para o Nordeste. Ótimo. Esse é um so
ção. que é o ex-Secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho. nho do Presidente Itamar Franco. 
Com exemplos deste tipo e com a compreensão, com a capacidade De tal modo que hoje temos uma moeda que realmente está 
de transigência,. com o pragmãtisinO político que inspiraram Ita- caminhando no -rumo certõ. Temos uma: política econômica sego
mar Franco e o Ministro Rubens Ricupero, o Brasil colherá exce- ra. Não teinós mais aquele farisaíSlno de ã.dmitir que deveiiiOS ter 
lentes frutos desse episódio, que não nos cobre de vergonha ou de uma prevalência de estatais. S'empre defendi estatais. Mas temos 
constrangimento, porque, ao contrário, nos inspira Uma reflexão que chegar à realidade de que o Estado de hoje é moderno, que 
sobre a necessidade de exemplos como esse de tentativa do cum- tem que se comp~bilizar COI!l_ ~ o~ nações.-com os outros es
primento rigOrosO da lei. Enfim, tudo isso representa Uin conjlmto tados~ Onde essas experiências já fcinlm feitas. Temos não só os 
de epís6dios que terão como desfecho uma vitória do Brasil. Mui- exemplos da União Soviética e das suas satélites, que são exCm-
to obrigado! plos clássicos a esse respeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) _ Concedo a palavra . A economia mud?u no mundo~ é necessário que a m~ina 
ao nobre Senador Maurício Coriêa. - - - - - - ---- SCJa completamente lubrificada,. que nao tenha esses gastos dispen-

. sáveis com esta®s in:lprodutivas, com diretores que ganham pol-
0 SR. MAURÍCIO COR!d:A (PSDB-DF. Pronn=a o pudas remunerações por mês e não produzem, na verdade, uma 

seguinte ~urso. ~em revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas retribuição necessária para o futeresse da economia brasileira. 
para um rápido reg:r.stto. O empresário precisa. cada vez mais, do inCentivo do Esta-

Sr. Presidente,. Sr"s e Srs. Senadores, ontem li no Correio do, de tal niodo que ele tenha liberdade de produzir. Essa é a visão 
Braziliense os-resultados de umapesq~ segundo a qual o índi- que o mundo vive atualmente; e essa realidade foi trazida para o 
ce de aceitação do Governo Itamar Franco está em 71%. As pes- Brasil. 
quisas anteriormente realizadas davam em tomo de 44%, se não O Presidente Itamar Franco. portanto, se credencia como 
me falha a memória, em. oub.Ibro do ano passado e em março deste um dos grandes presidentes desta República e passará para a hist6-
ano. Sessenta e oito por cento dos brasilienses acreditam que o ria como o homem que consertou a nossa economia. 
BiaSil caminha bem e que a política está dando certo; 7% apeoas Temos, e V. Ex" sabe muito bem disso, quase 40 bilhões de 
entendem que o Brasil piorará daqui para frente. dólares de reserva. Por que o Plano Cruzado não deu certo'? Por· 

Faço este registrO porque esse reflexo de Brasília, na verda- que as nossas reservas se exauriram. Felizmente, há um lastro ca
de, transpira para o Brasil inteiro- é o que a Nação está sentindo. paz de sustentar este Plano. E V. Ex- que preside hoje a sessão 
Quando o Presidente-ltamar Franco __ assumiu O-Governo, dePois teve cOnhecimento das dificuldades Pe~ quais o Governo passou. 
daqueles acontecimentos que n6s todos conhecemoS; -houve um inclUsive das crfiicas que lhe eram dirigidas, qUando falava que os 
certo instante de euforia a respeito do Seu Governo, mas depois juros precisavam ser baixados. Emhora seja do setõr banqueiro. V. 
vieram as críticas acerbas, os comentários que. às vezes, nem sem- Ex"' sempre se pronunciou favoravelmente à queda dos juros; V. 
pre .goelam a construir, e o resultado foi que o Governo sofreu Er deu a sua contribuição a este Governo de uma forma inestimá· 
uma pancadaria enorme no percurso desses meses- até chegar à ins- vel. sobrerudo no que diz respeito aos nossoS- cafezais. à produção 
talação do Plano Real. do nosso café e à perda que estávamos tendo em face da competi-

Foram várias as dificuldades enfrentadas. V. ax-. Presidente ção internacional, principahnente a da Colômbia. V. Ex• introdu
José Eduardo, sabe muito bem disso. Trocas- de Ministros da Fa- ziu uma sistemática perfeita para qtie o Brasil pudesse ser, como 
zenda,. dificuldades de adapta~ do Ministério, até- que foi -ím- no passado, um país de respeito internacional como produtor de 
plantado o Plano Real, um sistema de economia que está trazendo café. 
novamente o otimismo par3. e"ste País. As críticas feitas ·ao Gover-
no Itamar Franco foram injustas. - -- - - -

A questão relativa à corrupção tem sido combat:icfu. energi
camente. As medidas saneadoras da nossa economia têm sido veri
ficadas a todo instante. Se não houve uma Revisão Constio.Icional, 
nos termos em que se preconizava. a culpa nã"o foí do Goverrio. A 
maioria queria, mas uma minoria obstaculizou, -e a Revisão não 
aconteceu. de tal modo que a Constituição nãci Pôde ser enxugada 
nas pretensões que se queria. 

Faço este registro -apenas Pârã dizer que um mineiro simples · 
de Juiz de Fora. um homem em quem ninguém acreditava num 
certo momento, sobre quem recaíam dúvidas, esse mineiro está-se 
revelando como um administrador perfeito, capãZ, honesto, since
ro, que não enrola. que não engana a Nação brasileira. Há um dita
do em latim que diz tempus regit actum (o tempo administra, 
rege o ato). E estamos vivendo exatamente esse momento de um 

Ó Sr .. Meira Filho- V. Ex- me permite mn aparte? 
ó ·sR. MAURÍCIO CORRÊA - Perfeitamente,. Senador 

Meira Filho. 
O Sr. Meira Filho - Senador Maurício Corrêa. este meu 

aparte não é para acrescentar coisa algwna à manifestação de V. 
Ex•; apenas para aplaudi-lo. A-manifestaÇão de V. Ex- chega no 
momento exato e preciso. -O Presidente Itamar tem revertido o 
quadro, e o faz a favor dele. Sua Excelência conseguiu colocar 
deD.tro do espírito do povo a esperança de coisas melhores, de um 
país melhor, pela sua atitude e postura. Então, estamos acompa
nhando os jornais e vemos _qúe a opinião púbiica, através dos insti
tutos de pesquisa, estão ao lado de Sua Excelência. Creio que é um 
término de governo de muita atividade e ãção. que traz muitas es
peranças para o nosso País. O nieu aparte é apenas para isto: nitifi· 
car, apoiar e aplaudir V. Ex,•, com esse seu pronunciamento no 
momento exato. 
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O SR. MAURÍCIO COR::RÊA Agra.deçÕ a V. &- essa 1° pronunciamcoto: RclaJ:or: sCnador A.mir ~. favorá-
referência, sobretudo por ter dado toda a cobertma ao Governo vel ao projeto; 
aqui no Senado. nas votações de ínteresse do nosso País. ' 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 

Senador José Eduardo, ilustre Presidente desta sessão, Se- regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição. 
nadares aqui presentes, eu me reservarei para fazer, em outra opor-
tunidade, um exame do Governo Itamar Franco, em que pretendo -3--
provar a eficácia de sua administração, enfim, ó-que Sua Éxcelên- PROJEfO DE DECRE10 LEGISLATIVO W 46, DE !993 
cia tem feito, as injustiças que foram praticaôas-e os louros qUe co
meçam a ser colhidos neste momento. pela adoção de uma política 
correta. limpa. em que não há aquela manüestação de auto-estima, 
de méritos pessoais. de se alardear que é meJhor do que todos. Tra
ta-se de um governo que começou simples, mas que tenninará 
com grandes vitótias. Vitórias que consolidarão a nosSa economia, 
vit6rias que melhorarão o salário do trabalhador, que -6- o-desejo do 
Presidente Itamar Franco. . . . 

Enfim, acredito que é um governo que se iniciou de uma 
forma transitória, por ser wn governO que faria a transiçãÕ de um 
que saiu para wn outro que vai entrãr, mas que, na verdade, eStá-se 
credenciando como um governo que ficará registrado na História 
do Brasil por ter feito o grande avanço -de colocar a economia bra
sileira nos eixos, para que p Brasil possa produzir e se encaminhar 
seguramente para ser colocado entre as maiores nações deste mun-
do. -- _____ __ -

Era o que tiDba a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, (Muito bem! O arador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Garibalcti AJves Filho -Irapuan Costa Júnior- Meiia Filho 

-V alnrir Cmnpelo. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- Nada mais haven

do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, -deSignaiido 
para a sessão ordinária de lo de agosto do corrente ano a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. õ/5, VIli, do Regimento Interno) 
Votação, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 44, de 1993 (n° 250193 na Câmara dos Dfputados), que aproVa 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gnmde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação: -

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá-
vel ao projeto; -

2o pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, pelare
gularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

-2--
PROJEfO DE DECRE10 LEGISLATIVO N" 45 DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 
Votação, em nuno úD.icO; do PrOjetO àe Decreto ~gíslativo 

n° 45, de 1993 (no 253193, na Câmara dos Depuiados), que aprova 
o ato que renova a c:::oncessão outorgada à Rádio CapinZal Ltda, 
para explorar serviço de radiodifuSão sonora eri:L onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catari.na, tendo 

Pareceres, proferidos em-Pleiükio, eni-Sulistituiça.O-à COmiS-
são de Educação. - --- -

(Incluído em Ordem do Dia,. nos termos do 

art. 375, VTII, do Regimento Interno) 
Votação,_ em turno único, do Projeto-de Decreto Legislativo 

n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputadós), 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, tendo 

PareCer, proferido em Plenário, em substituiÇão à Comissão 
de Educação: 

1° pronuuciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJEfO DE DECRE10 LEGISLATivO N" 48, DE I 993 

- -- -

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, VIli, do RegimenTO Interno) 
Votação. em tnrno único, do Projetõ de Decreto LegiSlativo 

0° 48, de 1993 (0°_264/93, _na~-dos Deputados}~ que-aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltcla., para 
explorar seiV:iço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro? Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

lo pronunciamento: favorável ao projeto; 
T pronunciamento:_ pela regularidade dos atas e procedi

mentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE I 993 

(Incluído em Ordem do Dia no_s termos do 

art. 375, VIli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 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 
so:viço de radiodifusão sonora em freqü.ência modulada na Cidade 
de OsóriO, Estado do Rio <lTande do Sul, tendo 

,.. Pareceres, _proferidos erii. Plenário, em substituição à Comis
-sãã ~de Educação. 

t• pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2• pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

~6-

PROJEfO DE DECRE10 LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
- - - -- - - -- -

(Incluído em Ordem do Diá, nos tCnnos do 

art. 375, VIU, do Regimento Interno) 
Votação, em tnmo único, do ProjetO de Decreto Legislativo 

n• 52, de 1993 (no 246/93, na Câmãr.i dos Deputados), que: aprova 
6 ato que renOva a concessã_o _outorgada à Rádio Grande Lago 
LIDA, parn explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo. 

Pareceres favoráveis, proferidos em Pleitário, enl substitui
ção à Comissão de Educaçio: 

1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
ze proDUDciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atas e procedimentos con~~tes à propo
sição. 

-7-
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia DOS termOs do 

art. 375, VIU, doRegimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Leglslativo 

n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetâ Empreendimen
tos L 'IDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de F1oriano, Estado do Piauí, tendo. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-
PRO.JETODE DECRETO LEGISLATIVON"7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 275, VIII, doRegimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

D0 7, de 1994 (no 308J93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de -Timbó 
LIDA., para explorar serviço de radiodlfusão sonora em onda mé
dia na cidade de Timb6; Estado de Santa Catarina,. tendo. 

Parecer favorável, proferido em -Plenáiiõ, Relator: Senador: 
Meira Filho,. em substituiç-ão à ComissãO Oe Educação. 

-9-
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia D.Os teiT.D.os ão 
art. 375, Vl!I, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n°9,. de 1994 (n°301193, naCãmaradosDeputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós 
LTDA .. para eXplOiar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do ·Pará, tendo. 

Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator. Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do 

art. 375, VIII, doRegimento Interno) 
Votação, em t:irino únic~ do Projeto de-Decreto Legislativo 

n•lo, de 1994 (no 297/93, na Câmara dos Deput3dos), que aprova 
o ato que outorga pennissão "à Fundação Pe. Urbano lliesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia lnodulada,. 
com fins exclusivamerite educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo. 

Pareceres favoráVeis, -proferidos em PlenáriO, em subsçi_mf--
ção à Comissão de Educação. · 

1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favorá
vel ao projeto~ 

2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pelare-

~~e dos atas ~procedimentos co:~~cementes à proposição. 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLArtvO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

ne 11, de 1994 (rio 265(93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
- O_ato que renova a pennissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma

res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqiíência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo. 

--Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu ~eiro, em substiruição ~ Comissão de Educação. -

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, doRegimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n•12, de 1994, de 1994 (n• 319/93, na Câmaradoslkputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Culblral Cru
zeiro do Sul para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São PauJo, 
tendo 

Pareceres favoráveis, proferidoS em PleÍlário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comlssão de EducaçãO: 

_ 1~ pronunciamento: favorável ao projeto; 
2°- pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi

mentos concernentes à proposição. 
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, doRegimento In.terno) 
Votação, -erl:i turno úiJ.iCo, do Projeto de Decreto LegislativO 

n•18, de 1994 (n• 252193, na Cfunara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia LIDA., 
para explorar servíço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Aiiguaína, Estado do TocantinS, tendo. 

Parecer favorável, proferido eni- Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de ~caç~o. _ 

__ -14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(lncluídg eut Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, v_m, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de _Decreto Legisl~vo 

no 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins LIDA, 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Anápoli~ Estado de Goiás, tendo. 

Parecer favorável, profãido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiÇão à COmissão de Educação. -

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de-urgência, nos teii:nos -do 

art. 375, VW, doRegimento Interno) 
Votação, em twno úniCO,. do PrOjeto de DeCreto Legislativ_o 

n• 23, de 1994 (no 327/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos LIDA.~ para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais, ten
do. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, cm substiblição à Comissão de Educação. 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de mgência.. nos termos do 

art. õ/5, VIII, doRegimento Interno) 

Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 382/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí para exec11tar serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modu1ada. com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Ge:ais, tendo. 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substiniição à Comissão de Educãção. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 375, VIII, dnRegimento Interno) 

Discussão, em blmo 'ÚniCO, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dns Daputadns), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisã.o);-na Cidade de Lon~ Estado do Pa
raná. (Dependendo de pare= da Comissão de EducaÇao) 

-18-

PROJETODELEIDACÂMARAN"16,DE 1994 

(Em regime de urgência, nos teimas do 

art. 336, b do Regimento Interno) 

Votação, em turno únko, do Projeto de Lei da Câmara D0 

16, de 1994 (nu 2.248191. na casa de origein); que regulamenta o 
art. 236 da Coilstitnição Federal, dispondo sobre setViços notariais 
e de registro, tendo. 

Pareceres. 
-sob no 132, de 1994, da ComiSsão ãe-C"oD.Stituição, JuStiça 

e Cidadania, favorável ao Projeto coni--EmCndas rias 1 e 2- CCJ, 
de redação que apresenta; 

- de Plenário. Relator: Senador Magno Bacelar, em substi~ 
ru..ição à Comissão de Conüntição, Justiça e Cidadania. pela rejei~ 
ção das Emendas n"' 3 a 26, de Plenário. · 

-19-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 

art. 336, b do Regimento Interno) 

Discussão, 6n tumõ úlrico~-dOPrõjeto de Lei da Câmara no 
112, de 1994, (n° 4268/94, na casa de Oriiem), de iniciadva dn 
Presidente da República, que institui á Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. (Dependendo de Pãrecer- da Comissãó de 
Assuntos Econômicos) - · 

-20-

0FÍCIO N" S/56, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b do Regimento !Dtemo) 
OfíciO n• S/56, de 1994, através·dn qual a Prefeitura doMu' 

nicípio do Rio de Janeiro solicita autorização dn Senado para emi
tir Letras Financeiras daquele Município, destinadas ao giro da 
dívida mobiliária daquela Prefeitura. (Dependendn de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N" 14, DE 1994 

A Comissão Diretora do Senado Federal. no uso de suas 
competências regimentais e regulamentares, resolve: 

Art. 1• A utilização dn Auditório Petr6nio Portellú da Sala 
das Sessões Plen.árias fica restrita a atoS e solenidades promovidos 
pelo Senado Federal e pelo Congresso NacionaL 

Art. 2' As dependências dn Auditório Petrônio Portella po. 
derão ser cedidas, exclusivamente, para a realização de palestras. 
seminários, congressos e-simpósios de natureza cultural ou cientí
fica. do interesse parlamentar,. vedada a realização de eventos de 
caráter político-partidário. 

§ 1 o A Cessão somente será concedida para os dias úteis e 
fora dos períodos de recesso parlamentar, desde que o número de 
participantes não ultrapasse a capacidade de lotação e mediante 
termo de responsabilidade firmado pelo cessionário pela indeniza
ção pecaniáiia de eventuais danos materiais decorrentes, de acordo 
com a avaliação da Administração do Senado Fedenil. 

§ r A cessão será imediara.mente suspensa ou transferida se 
esta coincidir com data de eventos do interesse do Senado Federal 
ou do Congresso Nacional. 

§ 3° Fica o Serviço de Segurança autorizado a intervir. du
rante a realização do evento, contra quaisquer atas_ dos cessioná
rios ou participantes que atentem contra a moral e os bons 
cosnunes ou a integridade FJ.Sicã. das pessoas e o patrimônio do Se~ 
nado Federal. 

Art. 3" É o Primeiro Secretário competente para controlar e 
autorizar a cessão do Auditório Petrônio Portella na forma prevista 
nestektO;-

Art. 4° Ficam garantidas as cessões autoriZadas até a data dã. 
entrada em vigor deste Ato. 

Art: 5° Este Ato entra em_ vigOr na data de sUa publicação. 
Art. 6° Revogam~se as disposições em contrário. · 

__ Sala da_Comissão_Diretora, 7 de julho de 1994. -Humberto_ 
Lucena, Chagas Rodrigues, Júlio Campos, Lucidio Portclla. . 

-- -- - -

,.. ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N" 15, De 1994 

Aite<a as disposiçÕes sobre a concessão do Au
xíli<>-Ali"!"ntação aos servidores do Senado Federal e 
dos seus Orgãos Supervisionados. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no Uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, de acordo com o dispos
to no artigo22 da Lei no 8.460, de 17 de setembco de 1992, combi~ 
nado com o artigo 4• da Lei n• 8.889, de 21 de junho de 1994, 
resolve: 

Art. 1• O Auxilio-Alimentação; de que trata o Ato da Co· 
missão Diretorano 36;de 19~92, será concedido a todos os servido
res do Senado Federal e de seus órgãos Supervisionados, 
independentemente da jornada de trabalho. 
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Art. ZO A Diretoria-Geral do Senado Federal baixará as ins~ 
truções complementares necessárias à execução e controle da con~ 
cessão do Auxílio-Alimentação. - ·· 

Art. 3" Este Ato entra em vigor na data da-~~ p_ublicaç~ 
com efeitos financeiros a partir de 1° de agoSrO dC 1994. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Comissiió Diretora, 7 de julho de 1994. 

-Humberto Lucena, JúHo Campos, Lnádlo Portella, Chagas 
Rodrigues. 

ATOS DO PRESIDENTE 
Ato de Aposentadoria n• 280, de 1989, da servidora ANNA 

MARIA TAVARES SOBRAL, Analista Legislativo, Classe Espe
cial, Padrão ill. 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal do_ presente Ato de Apo-_ 

sentadoria para incluíra Resolução SF no 21/80. 
Senado Federal, 5 de julho de 1994.- Humberto Ln"ona, 

Presidente 
Ato de Aposentadoria N" 113, de 1991, do servidor DJAL

MA JOSÉ PEREIRA .DA COSTA, Analista Legislativo, Classe 
Especial, Padrão m. 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para in-

cluir a Resolução (SF) n• 21/80. · · 
Senado Federal. 15 de julho de 1994.-Senador Hmnberto 

Lucena Presidente 
ATO DE APOSENTADORIA N" 266, DE 1991, do seii-i

dor ESPEDITO BINA, Analista Legislativo, Classe "I"", Padrão m - - . 

Apostila 
No presente Ato, onde se lê: "para incluir o art. 192., incisO 

I, da Lei n° 8.1 12, de 1990",leia-se: "para incluir o ãrt. 192, inciso 
L da Lei n• 8.112, de 1990, a partir de 19-4-91". 

Senado Federal, 15 julho de 1994. -Senador Humberto 
Lnceoa, Presidente. 

Ato de Apostila N" 702, de 1991, do servidor JOSÉ DE 
QUEIROZ CAMPOS, Assessor Parlamentar, Código SF-AS-3. 

Apostila 
No presente Ato de Aposentadoria, onde se lê: "aposentado, 

compulsoriamente, a partir de 12 de dezembro de 1990", leia-se: 
"aposentado, compulsoriamente, a partir de 12 de dezembro de 
1990, cOm efeitos financeiros a partir de lo de janeiro de 1991 ". 

Senado Federal. 15 de julho de !994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. -- · 

Ato de Aposentadoria N" 264, de 1992, ~servidor RENA- . 
TO DE ALMEIDA CHERMONT, Analista Legisla!ivo, Classe 
Espeáal. Padrão m. 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para ex
cluir o art. 193, da Lei no 8.112,. de 1990, e incluh o artigo Z' da 
Lei n• 6.732T/9. · 

Senado Federal. 15 de julho de !994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. - -- -- --

Ato de Aposentadoria N" 399, de 1992, do servido< JOSÉ 
NUNES RODRIGUES, Técnico Legislativo, Classe ÉspeciaÍ, Pa
drãoill. 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal do presente AU? de Apo

sentadoria para incluir a Resolução SF no 21/80. 
Seoado Federal. IS de julho de 1994. ~Senador Humberto 

Lucena Presidente. 
Ato de Aposentadoria N> 271, de 1993, da servidOnl WIL- -

MA NOIETO MARANHÃO .DE OLIVEIRA, Analista Legislati
vo, Classe Esp~.Padrão V. 

Apostila 
_ :fica alterado o fundamento legal do presente Ato para ex-

cluir a Resolução SF no 21/80 e incluir a Resolução SF/42193. 
Senado Federal. IS de julho de 1994.- Senador Humberto 

Lucena, Presidente. 
(*)ATO DO PRFSIDENTE 1\ro 219, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora n° 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta- do Processo D0 PD-
000155194-2, resolve aposentar, voluntariamente, o servidor NO
BOR SAITO, Analista di Informática LegiSlativa, Nível III, 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, nos tennos 
do artigo 40. inciso III, alínea "c", da constituição _da R.eplíbliCa 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 62, 67, 100, 186, 
inciso III. alínea "c", e244 da Lei no 8.112, de 11-12-90, como ar
tigos-o da Lei no 8. 162, de 8-f-91,-bCin asslln--com as vantagens 
do Ato 006, de 1992, do PreSidente do Conselho de Supervisão do 
Prodasen e das Resoluções 59191 e S!l93 do Senado Fedeia!, com 
proventos proporcionaiS ao tempo de serv1ço; cOrresPondente à ra
zão de 30/35 (trinta, trinta e cinco avos) do seu venciii::i:ento, obser
vado o dísposto no artigo 37, inciso XI, da ConstitUiÇãO Federal. 

Senado Federal, 31 de maio de 1994.- Senador Humberto 
Lnceoa, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com inconeção no DCN 
(Seção ll), de 2-6:94. ~ -~ -

(*)ATO DO PRESIDENTE N"221, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelÕ -Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o·que consta do F'!Q
cesso n° 01 06f94-.1, resolve aposentar, volUntariamente, CARLOS 
ANTONIO BORGES, matrícula !036, Analista de Indústria Gráfi: 
ca Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão V /S30, do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, 
nos termos do artigo 40, inciso m, alínea "a", da ConstitiiiçãO da 
República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inci
so m. alínea "a", da Lei D

0 8.112, de 11 de dezembro de 1990. e 
artigoS lo da Resolução- 59, de 1991, e 36, incisos I em,§ 4°, 
da Resolução-SFn° 51, de 1993. 

Senado Federal,31 de maio de 1994. --aumberto Lucena, 
Presideote do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção do DCN:o 
(Seção II), de2-6-94. 

ATO DO PRESIDENTE N" 265, DE 1994 

O Presidente do Senâdo Fe4er.;_l._ nq uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6•, § 2•, da Resolução n" 42, de 1993, re
solve designar MÁRIO SOLON RIBEIRO DE OUVEIRA, Téc
nico- Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, 
Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 
substituir o Diretor da Subsecretaria Técnica e Eletrônica, FC-8, 
em seus impedimentos eventuais. 
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Senado Federal, 21 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

N" 94, DE 1994 
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, resolve.: 

Art. 1• Designar os servidores MANOEL ESPERIDIÃO 
PEREIRA (mattícula ri' 2035) e ALEXANDRE ASSUCENA DE 
VASCONCEILOS (matrfi:ula n• !431-Cegr.J) gestores, titular e 
substituto, respectivamente, do Contrato no 35, de 1994, celebrado 
entre o Senado Federal e ENTI1ERM ENGENHARIA DE SIS1E
MAS TERMOMECÂNJCOS Ltrla., para a "prestação de se.-viços 
de manutenção corretiva, durante o exercício de 1994, com fome
cimento de peças originais, em 254 (duzentos e cinqüenta e qua
tro) aparelhos de ar-condicionado de janela, j~talados ~no 
Complexo Administrativo do Senado e nas Residências Oficiais,. 
das marcas Cônsul, Springer, Brastemp e Sanyo"". 

Art. 2• Designar os serVidores MARCELO BRANDÃO DE 
ARAÚJO (matrícula n• 1944-Cegraf) e ALCIDES SANTOS 
GRANADO DA SILVA (matrícula n• 1980) gestores. titular e 
substituto, respectivamente, dos seguintes contratos, celebrados_ 
entre o Senado Federal e a EMPRESA BRASJLEJRA DE COR
REIOS E TELÉGRAFOS: 

-Contrato n" 7, de 1988, referente à prestação de "serviços 
de coleta, recebimento e ttansporte de encomenda (Sedes)"; 

-Contrato n° 49, de 1990. referente à "aquisição de selos e 
produtos da ECT e utilização de todos os serviços prestados pelas 
Unidades Postais". 

Art 3o Revogam-se as disposições em contrário. 
Ait. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em 20 de julho de 1994. - Manuel Vilela de ~es, 

Diretor -Geral. 

A TODO DlRETOR-GERAL 

N" 95, DE 1994 

Dispõe sobre a concessão do Auxílio-Alimenta
ção aos servidores do Senado Federal e de seus Órgã
os Supervisionados. 

O Direiõr-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 2° do Ato da ComiSsão Diret:ora n° 15, de 
1994, resolve: 

Art. 1• O Awu"lio-Alimentação, instituído pelo Ato da Co
missão Diretora n° 36, de 1992. será conCedido a todos os servido-
res do Senado Federal e de sens órgãos Supervisionados, 
independentemente da jornada de trabalho, observado o disposto 
neste Ato. 

Art. 2° O Auxílio-Alimentação consiste no fornecimento 
mensal de carnê, consti:OJ.ído de bilhetes que pennitem ao servidor 
a aquisição -de refeiçãá ou de gêneros alimentíciOs-em estabeleci· 
mentos comerciais. 

Art. 3o O Auxilio-Alimentação não será concedido ao servi-
dor que: 

I- afastar-se do serviço em razão de: 
a -licença para o serviço militar; 
b -licença para atividade política; 
c -licença para tratar de interesses partiCulares: 

d- afastamento para exercício de mandato eletivo; 
e- afastamento para estado ou missão no exterior: 
f- suspensão; 
g- reclusão; 
n - afastar-se do serviço, por qualquer motivo., sem remu

neração; 
ill- quando requisitado, estiver recebendo Auxílio-Alimen

tação pelo órgão requisitante; 
IV - quando-estiver OObendo o Auxílfo-Alimeniação em 

outro órgão público em razão de acumulação de cargo. 
Art. 4° O servidor nomeado terá (ijreito ao Awa1io-Alimen

tação somente a partir do mês subseqüente àquele em que entrar 
em exercício. - -

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no e1put deste artigo 
ao servidor que retomar ao exercício de suas atividades, em decor
rência do término dos afastamentos de que trata o artigo anterior. 

Art. SO A, participação -financeira do servidor no custeio do 
programa do Awúlio-Alimentação corresponderá a I% (um por 
cento) do seu vencimento básico, a ser descontado na folha de pa
gamento do mês subseqUente ao do recebimento do carnê. 

Parágrafo único. Além da contribuição prevista no caput 
deste artigo, o servidor deverá arcar com o valor COirCSpOndente 

aos dias úteis que faltar injustificadamente ao serviço, ou aos que 
deixar de prestar serviço ao Senado Federal. em decorrência de 
aposentadoria.,. licença ou afastamentos que não ensejam direitO ao 
Auxílio-Alimentação. na hipótese de tê-lo recebido indevidamen
te. - - - o -

Art. 6• O gereneiamento do programa é da responsabilidade 
dos 6rgãos de pessoal respectivos, competindo-lhes baixar as ins
~ões necessárias para opção, recebimento. exclusão, reinclusão. 
prestação de contas. devolução, credenciamento de servidores nas 
unidades administrativas incumbidas da disaibuição, bem como 
outras instruções necessárias ao cabal cumprimento deste Ato. 

Art. 7" O valor do Awúlio-Alimentação é de R$112,92 
(~entoe doze reais e noventa e dois centavos). 

Art. SO O servidor que recusar o recebimento do Auxilio· 
Alimentação será excluído do programa. podendo ser reincluído. a 
partir do mês subseqüente, mediante requerimento junto ao respec
tivo órgão de pessoal. 

Art. 9" A aquisição dos carnês de que trata este Ato dar-se-á 
mediante contratação de empresa especializada, em confomúdade 
com a legislação vigente. 

Art. 10 A execução do programa do Auxílio-Alimemação 
previsto neste Ato dependerá de disponibilidade orçamentária es
pecífica. 

Art. 11 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Ge
ral.<!o Senado Federal. 

Árt. 12 Este Ato entre em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir de lo de agosto de 1994. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente os Atos do Diretor-Geral ri'. 9, de 1992; 43, 45, 53 e 55. de 
1993;e7Ó,de 1994. · · 

Senado Federal. 21 de julho de 1994. - Manoel Vdela de 
Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - Está encerrada a 
S_essão ... 

(Levanta-se a sessão às 10h26min.) 
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SUMÁRIO 

l-ATADA 92' SESSÃO, EM 26 DE JULHO DE 1994 
1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDffiNTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da_~epúbüca 
N" 'U>7, de 1994 (n° 563!94, na Origem), de 25 do corrente, 

comunicando _o ·recebimento das Mensagens n°s 230 a 240-CN, de 
21 do corrente ano. 

N"' 268 e 269, de 1994 (n•s 564 e 566, na origem), resti-
tuindo autógrafos de projetos de lei sancionados. · -

N" 201, de 1994- CN (ri• 562/94, ria-ongem), propondo ao 
Congresso Nacional modificação no Projeto de Revisão do Orça
mento para o exercício de 1994. 

1.2.2 - Pareceres· 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1993 .(n• 501-C, de 

1991, na origem), que ''regulamenta o exercicio da proftssão de 
Instrumentador Chúrgico e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 129, de 1993 (n• 4.499-C, de 
1989, na origem); ·que· "institUi o piso salarial, dispõe sobre a jor
nada e condições de trabalho dos enfermeiros e determina outras 
plml'idências. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 1994 (n° 3.383/92, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 442 da COnsoli
dação das Leis do Trabalho - CL T para dec!ar.u- a inexistência de 
vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados. 

-Projeto de Lei da Senado n•392, de 1991, que "dispõe so
bre a participação dos empregados nos lucros das empresas loca
doras de mão-de-obra". 

1.2.3 -Comunicação da Presidência 
Abertura de prazo para intetposição de recurso a fim de que 

o Projeto de Lei da Câmara n' 79/93 (n• 501/91, na Casa de ori-
gem), continue sua tramitação. -- · · · 

l.2A -Oficio 
- Da Comissão ·de Assuntos Socíai.S: CoilÍúnic:áDdO·a -apro

vação, em reunião realizada nesta data, do Projeto de Lei do Sena
do n° 392, de 1991,-que ''dispõe sobre a particip<ição dos 
empregados nos lucros das empresas locadoras de mão-de-obra", 
de autoria do Senador Pedro Simon. 

1.2.5 -Comunicação da PrCsidência 
- Abertura de prazo para intetposição de recurso regimen-

tal, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de 
Lei do Senadon• 392, de 1991. seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.6 - Requerimentos 
N° 592, de 1994, de autoria do Senador José Richa, solici

tando licença para ausentar-se dp_ País entre os dias 06 e 19 de 
agosto do corrente ano. Votação adia& por falta de quorum 
- N" 593, dé 1994, de autOria do Senador Cid Sabóia de Car
valho, solicitando que sejam consideradOs, conio licençâ autOriza~ 
da, os dias I, 4 a 7, 19 e 22 do mês de julho do corrente ano. 
Vo~ção adiada-por falta de~quorum - - · 

.N" 594, de !994, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, so
!.icitf1I1do que sejam considerados, como li~~ç~ ~~t~dã.. os dias 
3, 6, 10, 17, 20, 24, 27 a 30 de junho e I, 4 a7, 21 e 22 do julho 
do corrente ano. Votação adiada Por falta de quorum. 

1.2. 7 - Comunicações da Presidência 
Recebimento, do Presidente do Senado da Repúblic~_Domi:' _ 

nicana e da Assembléia Nacional, de expediente lnfOrnlando sobre 
fatos ocorridos_ durante o processo eleitoral naquele PaíS, e_solici
tando solidariedade desta Casa. 

. Recebimento do Oficio n° 1.361/94, de -20 --do corrente, do 
Procl!rdor-Geral_da República, para conhecimento e providências, 

. objetivando o aperfeiçoamento do Projeto de reforma do Sistema 
Financeiro Habitacional, cópia da sentença proferida pelo JuiZ da 
Segunda Vara Federal da Sessão Judiciária do -Es-tado do Mato 
Grosso, em ação movida pelo l\.1inistério Público FOOeial contra a 
União Federal e o Banco do Brasil. 

Recebimento do A viso n° 492/94, de 12 do corrente, do 
Presidente em exercício do Tribun8J de Contas da União, transmi
tindo informações ielativas ao OfiCio n° 448/94, da PreSidência do 
Congresso Nacional, sobre o que consta do Relatório_ Final da Co
miSSã_o Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar irregula
ridades no Orçamento. 

Abertura de prazo para recebimento de emendas aos Proje
tes de Lei da Câmara n•s 129/93 e 28194. 

1.2~8- DiscursoS do EXpediente. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Resposta de S. Exa. a 
jornalista de Aracajú --SE, a respeito da preferência eleitoral dos 
fumantes do Estado na escolha de seu nome para o Senado da Re
pública. 



4200 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Julho de 1994 

EXPEDIEN'IE 

Centro GráficO do-Senado Federal 

MANOEL~ELADEMAG~ 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIELDAS~VAMA~ 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTODAPAZJÚNJOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Dirctor Industrial 
FLO~ AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Senhor Pre
sidente da República para definição dos índices de reajuste salariaJ 
a serem concedidos aos servidores públicos civis·e-riiilitares . 

. ' SENADOR PEDRO SIMON, como Líder- Consideraçõés 
sobre. o :Plano Re~.l1 a liberação.da bag~.gem da J?el~gação brasilei
ra de futebol na alfândega do ÃcroPQrtõ Intemaciônal do Galeão, 
no Rio de Janeiro - RJ e as novas regras para os programas de. 
propaganda eleitoral na televisão. 

. SENADOR MARCO MACIEL - Govcrnabilidade do País 
comprometida por unl Sistema ·político ca6tico, ihstável e eStrutu
ralmente desarticulado. 

SENADOR MARCO MACIEL- Histórico da frágil gover
nabilidade brasileira. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral -------- R$ 23,53 -

Tiragem: 800 exemplares 

-Recebimento do Oficio n° 1390'94, de 21 do corrente, do 
Procurador~Geral da República, encaririnhando a esta Casa corres~ 
pendência recebida por aquele Órgão. 

· TES 

1.3 -ENCERRAMENTO 

2- AT_OS DO PRESIDENTE 

N"s 8 e 156, de 1994 (Republicação) 
N"s 266 a 272, de 1994 

3- ATO DO DmETOR-GERAL 

N" 96, de 1994 

4- MESA DmETORA 
5- LíDERES E VJCE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 92a Sessão, em 26 de julho de 1994 
, ' - ' , 

4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do _Sr. Carlos Patrocínio 

ÀS I I HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- Césai Dias- Irapuan 
Costa Júnior- João Rocha- Lourembcrg Nunes Rocha- Lourival 
Baptista- Lucidio-P6itella- Mansueto de Lavor- Marco Maciel 
- Marhi'cC -P-intO-- Mauii.Cio ·cõrlê'"a -'-.:. Mauro Benevides - MCiia 
Filho - Moisés Abrão - Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Ruy 
Bacelar- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A-lista de pre
sença acusa o-comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo nú~ 
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prOteção de 'Ueus, iniciamoS nossos trabalhos. 
O Sr:-1 ~SecretáriO procederá à leitura do ExPediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 267. de 1994 (n° 563/94, na origem), de 25 do corrente, 
comunicando o recebimento das CN n<>" 230 a 240, de 21 do cor~ 
rente ano. 

Restítuindo autógrafos de p_rojetos de lei sancionados: 

- N° 268, de 1994. (n° 564/94, na origem), de 25 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 226, de 1993 (n6 

1.104/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao inciso n do 
art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, que se transformou 
na Lei n° 8.921. de 25 de julho de 1994; e 

- N° 269, de 1994 (n° 566/94, na origem), de 25 do corren
te; -referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 240, de 1993 (ri0 

252'92, na CaSa de origem), quC acrescenta dispositivo ao ait. 20 
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimen~ 
tação da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de ncoplasia maligna, que se transfor~ 
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MENSAGEMN° 201, DE 1994-CN 
(n° 562/94, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Quarta-feira 27 4201 

Nos tennos do- artigo 166; § 5°, da Constituição Federal, proponho a Vossas 

Excelências m~dificação no frojeto ~ ~visão. do Orçamento para o exercício de 1994, enviado a 
essa Casa com a Mensagem no 347, de 2 de maio de 1994. 

2. A alteração ora proposta tem por objetivo ajustar os Programas de Trabalho de 

"Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda" e do 
próprio Ministério da Fazenda, em razão de reavaliação da receita de capilal decorrente de 

operações de crédito internas e externas.. sem, contudo, implicar aumento de despesas, confonne 
exposto a seguir: 

a) altera a programação de receita de capilal, deduzindo o montante de CR$ 

48.500.000.000,00. (quarenta e oito bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros reais), previstos 

inicialmente como operações de crédito internas, e acrescentando-o à receita oriunda da colocação, 

no exterior, de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional; 

b) destina esses recutscis que serão captados para a amortização da dívida mobiliária 

federal interna; 

c) permite o pagainenfó das despesas administrativas decorrentes da emissão, no 

valor de CR$ 72.500.000,00 (setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais); e 

d) ampara o pagamento de encargos decorrentes da emissão, no valor de CRS 

725.000.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros reais). 
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3. A presente adequação do orçamento destina-se a viabilizar o reingresso da 

República Federativa do Brasil no mercado internacional de capi~s. sendo essa a providência 

necessária para a concretização do processo, face a oportunidade de_Jllercado observada para julho 
'' do corrente, na forma por mim aprovada. 

4. · · · · · Outra vantagem decorre do conseqüente aumento das disponibilidades em divisas, 

elevando as reservas internacionais a níveis adequados para fazer face às necessidades do Programa 

de Estabilização Econõmica. O Decreto-lei n• 1.312, de 15 de março de 1974, fornece 0 

embasamento legal para tal finalidade . 

5. . Na verdade, os recursos captados nessa operação serão usados Para resgatar parte da 
dívida mobiliária interna, resultando em benefício para a União através do alongamento do perfll 

desta dívida, com encargos mais reduzidos. 

6. Cabe reafirmar que_aJ!ltcração. que_ se pretende não acarreta aumento de despesas no 

valor total do Projeto de Lei Orçamentária de 1994, visto quli será processada a realocação de 
~ursos de forma a adequar o Programa de T~b;uh~ do~ &gã~~ e~~~Ividoi · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · Essas, Senhores Membros do Congresso· NacionÍII, São· às· considerações que ora 

submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências. 

Brasília, 2 2 de julho 

. . c--:-J 1 j
~ l.Jf' (, 

. de 1994. 
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RECEITA 
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EM INTERMINISTERIAL N2027 

Brasília, 15-- ·ae julho de 1994. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Ministério da Fazenda solicita a adequação dos Progra
mas de Trabalho de Encargos Financeiros· da União - Recursos sob su
pervisão do Ministério da Fazenda e do próprio Ministério da Fazen
da, objetivando atender a reavaliação da receita de capital decor
rente de operações de crédito internas e externas, sem, contudo, im
plicar aumento de despesas; conforme· exposto a seguir: 

a) altera a programação de receita de capital, deduzindo 
o montante de CR$ 48.500.000.000,00 (quarenta e oito bilhões e qui
nhentos milhões de cruzeiros reais), pre:vistos inicialmente como 
operações de crédito inter_nas, e acrescentado-o à receita oriunda da 
colocação, no exterior, de títulos de responsabilidade do Tesouro 
Nacional; 

b) destina esses-recursos· que serão ç:aptados para a amor
tização- da dívida mobiliária fedel:a·l. interna; 

c) permite o pagamento das despesas administrativas de~ 
correntes da emissão, no valor CR$ 72.500.000,00 (setenta e dois mi
lhões e quinhent_os mil cruzeiros reais) ; e 

d) ampara o pagamento ·de· encargos decorrentes da emissão, 
no valor de CR$ 725.000.000, 00 '(s-etecentos e vir! te ·e .cinc9 milhões 
de cruzeiros reais). 

2. A alteração na forma· proposta destina-se a viabi-ll'zar o 
reingresso da República Federativa dó BráSil no mercado internacio
nal de capitais, e, adicional'mente proporcionar aumento das disponi
bilidades em divisas, elevando as reservas-internacionais a- níveis 
adequados para fazér face às necessidades·ao Programa de.Estabiliza- 1 
ção Econômica. ~(I 

3. os recursos captados nessa operação de crédito externa 
serão usados para reduzir parcela da dívida mobiliária interna, com 
resultados benéficos para a União, através dó alongamento ··ao ·prazo 
médio desta dívida, com encargos mais reduzidos. 

4. Em decorrência, essa captação de -recursos externos na 
forma proposta não incrementará o endividamento total da União, uma 
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vez que serão integralmente aplicados na liquidação de compromissos 
existentes. 

5. Finalmente, cabe informar que o Decreto-lei nl! 1.312, de 
15 de fevereiro de 197 4, fornece o· indispensáv.el ernbasamento legal 
para a presente propositura. · 

Respeitosam~nte, 

RUBENS RICUPERO 
Ministro de Estado da Fazenda. 

BENI VERAS 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria 

de Planejamento, orçamento e Coordenação 
da Presidência da República 

ANEXO À EXPOSiçÃO DE MOTIVOS DA.SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAçÃO 

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NS! 027 , DE IS / 07 j94 

1. síntese do problema ou da situação que reclama ·providências: 

I Adequação dos Programas de Trabalho do Ministério da Fa-1 
lzenda e de Encargos Financeiros da União- Recursos sob Süpervisãol 
I do Ministério da Fazenda, em razão da reavaliação da-·· receita de I 
1 c a pi tal decorrente de operações de crédito internas e e:Xtern:as. - ·1 
I ' . . . - . I 
---------------------------------------------------------------------
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida 

proposta: · 
-------------------------------------------------------------------------
I 
I cicio 

I 
I 

Alteração do Projeto de Revisão do Orçamento para o exer-1 
de 1994, enviado através da Mensagem n2 347, de 02/05/94. 
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~· Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 

Não há. 

4. Custos: 
--------------------------------------------------------------------~ I Os recursos necessários são oriundos do remanejamehto de[ 
[dotações consignadàs no Projeto de Revisão do Orçamento para o[ 
I exercício de 1994, não havendo aumento de. despesas'. I 
I I 
I I 
I I 
i I 
r r 

S. Razões .que·justificam a urgênciai 
' . . ---------------------------------------------------------------------

I Proporcionar a redução parc.ial da dívida mobiliári-a in-1 
[terna mediante a captação de~recursos no mercado internacional de[ 
[capitais. I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I ---------------------------------------------------------------------
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
--------------------------------------------------------------------

Não há. 

----------------------------------------------------------------·-----
7. síntese do parecer do órgão jurídico: 

---------------------~----------------------------------------------
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PARECERES É óbvio que detenninadas atividades ligadas à 
PARECERN'194,DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais,. sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 79, de 1993 (n' 501-C, de 
1991, na origem) que "Regulamenta o exercício da 
profissão de Istrumentador Cirúrgico e dã outras 
providências". 

Relator do Vencido: Senador AlmirGabriel 
É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da 

Câmara n• 79, de 1993, que trata da regnlamentação da profiSsão 
de instrumentador cirúrgico. 

É bem verdade que, quando se trata de delimüaf-ó cODjui::J.to 
das profissões que merecem regulamentação; eriCõntramos dificul
dades em estabelecer parãmetros rigidos para sua justificação. 

Todavia, deve-se ter sempre presente que a regra básica no 
mundo de hoje, consagrada incluSive na nossa ConstituiçãO; é_ a li
berdade de exercício de qualquer trabalho, oficio ou -proflssão (art. 
5°, inciso Xlll). Este é o espírito do texto constitucional, ou seja, o 
de gal."3lltir a plena liberdade de exercício de qualquer atividade la
borativa. A reSsalva seria apenas para aquelas profiSSões que exi
gem conhecimentos mais_ complexos, alcançados através de 
fomação acadêmica específica. · · · ·· · · · · . . . - .. . 

Ressalte-se que uma excessiva ieg,Jlamentação de profiSsõ
es atenta contra a universalidade do direito- do trabalho, contra a 
eficiência na alocação dos recursos humanos, e, conseqüentemen
te, contia o interesse público. 

· Sobre a queStão, observa Celso Ribeiro Bastos: 

"Uma formá muito sutil pela quãi_ O EStado por 
vezes• àcàba com a liOOrdade de opçãO profissional é a 
excessiva regulamentação. Regulamentar uma profissão 
significa exercer a competência fiXada na parte ímal do_ 
dispositivo que diz: observadas as qualificações profis
sionais que a lei exigit 1

• 

Mais adiante, explica: 

Mas é evidente que esta lei hã de satisfazer requi
sitos de cunho substancial, sob_ pena de incidirem abuso 
de direito e conseqüentemente tomar.:se ínconstituciónal. 

Assim é que hão de ser observadas qualíficações 
proflS_sionais. 

Para que uma determinada atividade exija qualifi
cações profissionais para o seu desempenho, duas condi
ções são necessárias: uina cónsistelite no fato de a ativi
dade em pauta implicar conhecimentos técnicos e dentí
fioos avançados. E lógico que toda profissão implica al
gum grau de conhecimento. Mas muitas_ delas, muito 
provavelmente a maioria, cOntentam-se com utn aprim
dizado mediante algo parecido com um estágio profis
sional. A iniciação destas piofissões pode~se dar pela as
sunção de atividades junto às pessoas que as exercem, as 
quais, de maneira informal, vão transmitindo os novos 
conhecimentos. 

Outras contudo demandam conhecimento anterior 
de cará.ter formal em instituições reconhecidas. As di
mensões extremamente agigantadas dos conhecimentos 
aprofundados para o exercício de certos misteres, assim 
como o embasamento teórico que eles pressupõem, obri
gam na verdade a este aprendizado formal. 

Outro requisito a ser ateiidido para regulamenta
ção é que a profissão a ser regulamentada possa trazer 
um sério dano social. 

medicina, à engenharia, nas suas diversas modalidades, 
ao direito, pod_erão ser geradoras de grandes malefícios, 
quer quanto aos danos materiais, quer quanto à liberdade 
e quer ainda quanto à saúde do ente humano. Nestes ca
sos, a exigência de cumprimentos de cursos especfficos 
se impõe como uma garantia Oferecida à sociedade". 

E conclui: 
1Nos casos, no entanto, em que inexistem grandes 

riscos para a sociedade, é preferivel manter-se a ativida
de livre em nome precisanierite do direito à livre opção 
profissioilal. O excesso de regulamentação nega este di
reito" (em Comentários_ à_Co~tituição _do Brasil, Vol. U 
São Paulo, 1989, pp. 77 -78). 

As restrições, coino se vê, sãO ·a excéÇãO, cujOs- critérios ob
jetivos não são fáceis: de definir, 'mas por-outro lado, não são im
possíveis. A restrição da qualificação profissiOnal estabelecida em 
lei tem como ponto de partida o princípio de que o Estado regula
mente tão-somente as profissões cujo exercício esteja_ int.iriw:rieDte 
ligado .. à vida, saúde, educação, liberdade ou segurança das pes
soas. E esse, portanto, o motivo de a lei exigir determinadas condi
ções de capacitação para o exercício de taiS atiVidades. Taís 
~condições, todavia, não se acham presentes no ofício de In.Stru-
mentador Cirúrgico. -- -

Por fim. ~sa ingerência: do Estado, a título de regulamenta
ção da lícita ativid:ade laboral •. poderia erisejar a alega~ de in
ton:stitucionalidade, porque tal intromisSão" poria em riSCo o direito 

_individual de exercer o ofício de_Instrumentador Ciiúrgicõ. -
Regulam.C!J.tação de profissões devem existir. Tal constata

- ção, porém, não significa que ela é ne_cessária e dev~ existir _para 
todas as profissões. - - - --- --

Pelo exposto, opinamos peJa rejeição do ProjetO de Lei da 
Cãmara n• 79, de 1993. 

Sala das Comissões eln, 9 de junho de 1994.- Jutahy Ma
galhães, Presidente - Almir Gabriel, Relator- Me ira Filho - Regi
naldo Duarte- Jonas Pinheiro- Gerson Camata- João França
Iram Saraiva - Lucídio Portella - Alexandre Costa - Onofre Qui
nan - João Rocha - Magno Bacelar - DirCeU -CanidrO .: Cai-los 
Patrocínio. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO; . 
·DO SENADOR CÉSAR DIAS 
1Na Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara n° 79, de-1993 (n° 501-C, 
de 1991, na origem) que "regulamenta o exerCfcio da 
profissão de Instrnmentador Cirúrgico e dá outras 
providências". 

De autoria do ilustre Deputado Marcelino Romano Macha
do, o projeto em tela tem por fmalidade regulamentar a profissão 
de Inst\l)mentador Cirúrgico. 

Em sua justificação, o autor da proposição alega: 
11P..egulamentar a profissão de Instrumentador Ci

zúrgico é aSsunto da mais alta importância por ser este 
proflSsional essencial no auxílio ao médico-cirurgião. 
Ordenando, controlando e fornecendo o instrumental ci~ 
IÚrgico ao cirurgião" e seus auxiliares durante o ato cirúr.:. 
gico, ele presta um serviço que, Sem o qUal, tomaria a ta~ 
refa bastante difiCultada. Por isso, tomamos a iniciativa 
de reapresentar o Projeto de Lei n• 902, de 1988, de au
toria do ilustre Deputado Antonio Sali.m Ciriati, que re
gulam~nta o exercício desta profissão''. 
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O presente projeto, em sua tramitação na Câmara dos Depu
tados, mereceu aprovação na ComiSsãO de Tmbalho, de Adminis
tração e Serviço Público e na Comissão de ConstituiÇão e Justiça e 
de Redação. ~~ ~ - - ~-

Como se sabe.- toda regulamentação de determinada profis
são tem por objetivo estabelecer normas pará "o exercício de uma 
atividade profissional específica. Aplica-se como exigência legal 
para que alguém possa exercer certa profissão. Desse modo, tais 
normas são válidas tanto para os trabalhadores autônomos, quanto 
para aqueles profissionais assalariados desde que compatíveis com 
os direitos gerais de proteção a todo empregado. Ressalte-se ainda 
que essas normas são especiais e; assim, ·prevalecem sobre as nor
mas gerais de proteção a todo empregado,_ combinando-se as duas 
de modo a formar utna disciplina juridica uniforme nas relações de 
emprego. 

Por outro lado, a regulamentação jamais deve ter como ob
jetivo principal a resetva de mercado e, sim, a exúlência da_ for~ 
mação desse profissiOnal e a fiscalização dos seus serviços. 

Nesse sentido, a presente iniciatiV-a, aO-propiciar um melhor 
amparo trabalhista <!- I}S_Se$ profissíõnais, estará gerando maior se
gurança nos seiViços por eles prestados, evitando, dessa maneira, 
que aventureiros e pessoal desqualificado atuem em área de tão 
grande importância. 

Efetivame11te. a atividade desempenhada por esses profis
sionais é de grande relevância, vez que sua função consiste no pre
paro das mesas e instrumental c:ir1írgic_o, na participação :i:i.as 
cirurgias, com ent:rega 4o instrumental n~cess~~ ao trabalho _do 
cirurgião e ,de seus aUXiliares e, enfun, ná desmontagem 4a-~- mesas 
e assepsia do instrumental chúrgico ultilizado, bem como na guar-
da e conservação do mate-rial cirúrgicO. · 

Entendemos que a proposição soh análise merece nosso in
tegral apoio por se tratar de matéria relevante paxa o bom desem-
penho da profissão P-e Jns~entador CiiúrgicO. · _ 

Pelas razães acima expostas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara no 79, dal993. " . ~ 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1994. - Çésar Dias. 

PARECER N° 195, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociªis sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 129, de 1993 (n° 4A99-C, de 
1989, na origem) que "institui o piso salarial, dispõe 
sobre a jornada e condições de trabalho dos enfer
meiros e determina outras providências". 

Relator: Senador Almir G3briel 
De autoriã da ilustre Deputada Benedita da Silva, o projeto 

em tela tem por finalidade dispor sobre a rem:uneiação e a jornada 
de trabalho dos enferineirõs. bem coil:io" determinar a obrigatorie
dade de ser observada uma proporção mínima de enfermeiros em 
relação a leitos hospitalares e à "pOpulação. Por fnii, estabelece ain
da uma proporção mínima de enfen:aeitos docenteS para grupos de 
alunos em estágio ulliversitáriO. _ ... 

A autora do projeto justifica- sua inciatiVa-~J~gando: 
"a inadequação do salário é patente. tanto pela 

formação exigida ao profissional (nível superior. com 
duração de 4 a 5 anos, a.crescido de período d_e especiali
zação), quanto pelo processo de trabalho. dada a resJX>n
sabilidade e a especificidede da atividade do Enfermeiro; 

a jornada de trabalho do enfermeiro é excessiva, 
tanto em relação ao tipo de sua atividade profissional 
(desgastante e estressante), quanto em relação à jornada 
de trabalho de outros profissionais de saúde de nível su
perior, que já conquistaram a redução da jornada de tra-

balho: 
para que a formação do enfermeiro sejã adequada, 

é necessária a defmição da proporcionalidade aluno/pro~ 
fessor. Pesquisa realizada por A. C. Correia (Orientação 
e Ensino de Esrudantes de Enfermagem no Campo Clí
nico~ 1972) demonstra a necessidade de_um professor 
para cinco alunos na área hospitalar e um professor para 
dez alunos na área de saóde da comunidade; 

enqua.rlto a OMS r4icome:rida a relação de no míni
mo a atnação de um enfermeiro para cada cinco milha
bitantes, no Brasil, esta proporção está em tomo de um 
enfermeiro para cada 34.000 habitantes, o que demons
tra claramente o défi_cit deste _profissional em nosso 
Pais". 

--A proposição assegura ao enfermeiro O piso s"illarial acresci
do do adicional de insalubridade equivalente a 40% desse piso. 

Estabelece uma jornada de trabalhq de 6 horas_ diárias e 30 
horas semanais, sendo que as horas excedentes serão pagas à razão 
de 100% sobre o salário-hora. 

Detennina ainda o projeto que. quruido sujeitos a regimé de 
plantões diurnos, os enfermeiros não poderão trabalhar mais de 12 
horas c_on::;eqitiVas, pestas __ -_Í!J:Cluí_das 2 horas para repouso e ali
mentação, respeitando-Se o intervalo tÜínimo de 60 hOras entre 
cada jornada e a subseqüente. 

. Os plantões notumos serão compreendidos entre as 22 ho
ras de um dia e as 6 horas do dia seguinte, e somente em casos ex
cepcionais poderão exceder de R-horã.s, rrias não -p-oderão 
ultrapassar 12horas. 

É assegurada a dispensa do enfermeiro dirigente sfudicai (li
bera-se a totalidade da jornada para 5 membros da diretori3._ da As
sociação BraSileira de Enfermagem- ABEn, Conselho Federal de 
Enfermagem - COFEn. Conselhos Regionais - COR.Ell. Federa~ 
ção Nacional de Enfermeiros FNE e Sindicãtos; e liberam-se Ciri~ 
qüenta por cento da jornada" para outros membros de _diretoria e 
para delegados sindicais). 

A proposição fJXa também a relação de 9 enferitieiios para 
cada unidade de 30 leitos hospitalares, em clínica médicá OU Ciiút-
gica. 

Na área de serviços de Saúde Pública é asSegurado Ulfi en-
fenneiro para cada cinco mil habitantes. -

Por frm, a proposição regulamenta a proporção de enfÚmei
ros docentes em disciplinas que exigem estágio, na raião de um 
professor para cada cinco alunos na área hospitalar e um professor 
para cada dez alunos na área de saúde da comunidade. 

Efetivamente, as garantias previstas no presente projeto de 
lei têm_ o mérito de proporcionar à laboriosa classe dos enfermei
ros condições mais adequadas de trabalho e de vida. Ademais, en
tendemos que a melhoria das condições de trabalho terá reflexos 
bastaiite PositiVos no ·qUe -Concerne ciO atendi.merito aos usuários 
dos serviços _de saúde e, de modo geia!, à população. 

Entretanto, a prOpoSta em questão carece de alguns reParos 
que pasSamos a analisar a seguir. 

1. O artigo 1 o traz em seu bojo a expressão qualquer que 
seja a fonte pagadora ensejando que o piso salaial ali inscrito é de
vido tanto aos empregados de empresas privadas, quanto aos ser~ 
vidores públic_os_. Ora, como se sàbe, o art. 61, § 1° n, alínea a, da 
ConstitUição Federal, preceitua que são de iniciativa privativa dO 
Presidente da República ~ leis_ que disponham sobre a criação de 
cargos, funÇões ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração. Conseqüentemente, a 
citada expressão deve ser retirada, pois afronta diretamente a Lei 
Maior. 
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Quanto ao valor do piso salarial, propomos o mesmo reivin
dicado pelos médicos e _odontólogos para uma jornada de trabalho 
semanal de 20 horas. Acreditamos que _o referido valor é justo e 
mantém o equilíbrio dentro da equipe de _saúde responsável pela 
atenção aos pacientes. _ , , ·"· • __ · 

2. O artigo 2° assegura, de maneira· indiSCriri:llnada, adicio
nal de insalubridade correspondente a 40% do piso salarial da ca
tegoria. Consideramos ser da maior justiça que o adicional incida 
sobre o piso slarial e não sobre o salário mínimo. Contudo, parece~ 
nos mais consoante à realidade estabelecer para -os que desempe
nham suas atiVidades cm condições insalubres, acima dos limites 
de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, a percep
ção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10%, segundo se 
classifiquem nos graus máximos, médio e mínimo. 

3. Nova redação foi dada ao artigo 8%, vez que sua inten
ção não era a de flxar o hoclrío do plantão noturno e sim o período 
que deve ser considerado trabalho notumo. Ademais, propomos, 
para o caso específico do trabalho do enfermeiro, que Séja c~si
derado Uabalho notumo o executado entre as 19 horas de um dia e 
as 5 horas do dia seguinte, já que a_flXação-lCS<il_dCye levai e.tll 
conta o periodo habitual dos plantões notumos da classe. ~lera
mos também o período de duração do intervalo _para_ repouso e ali
mentação de 2 para 1 hora, pois há que se levar em conta que a 
hora do trabalho notumo é computada como de 52 minutos e 30 
segundos (art. 73, § 1', da CLT). 

Por outro lado, com modificação na reda.ção, foi ni"antido o 
tratamento que deve ser dispensado ao plantão notumo, su~
do-seapenaso§30porSerdispoSitrVoín66uo. __ '_". · ... -

4. Suprimiu-se o artigo 10, pois já exis~~ in_s1I1,Jm~ntos que 
garantem alime,ntação subsidiada ~ de b<iixo ·custo, . . _ . 

5. O artigo~ I I fcii suprloiido teD.do em vista que todas as ca
tegoriaS de trabalhadores, através de acordo_ com os empregadqres, 
têm conseguido a liberação da jornada de trnbalh_o para_ o traQalha-:
do,.. que desempenha detexmina_da_atiV~~~- ~~~~~-· _ .. 

6. Quanto aos artigOS 12 e 13, eD.ten~QeQJp~ gue_ a fixação do 
número mínimo de enfermeiros por leitos -hoSpitalares visa garan~ 
tir padrão de qualidade· de assistênia. A_-rcalidade bJ:a-~~eira,_ po
rém, é extremamente variável de região para região, como o é da 
capital para municípios dela distantes. A fixação em lei ~stes pa
râmetros pode inviabilizar o furicionamentó dos serviços públicos 
de saúde deixando a população sem o _m.íriiriJ.o- de- as_~~St~riÇiã., O 
número ·atual de enfermeirOs é peQueno e, -ãfên:i-dO niaíS, -eStá mal 
distribuído, concentrando-se nos grandes centros ~rbanos; Seria te
merário colocar em lei esta obrigatoriedade. 

7. Da mesma forma, como suprimimos os-artigos 12 e 13, o 
fizemos também como artigo 14. Vemos que a·proposta busca ga
rantir um padrão mínimo de qualidade de_ ensino da enfermagem, 
via fixação de nUmero minimo de doCentes para alunos em está
gio. É muito louvável esta preocupação, porém não cremos ser 
acertada sua inclusão em lei Trata-se de um problema de qualida
de de ensino universitário, o qual deve ser abordado a nível das 
Faculdades de Enfermagem, sem ferir a autonomia universitária 
nesta questão. 

8. Em relação ao artigo 15, suprimimos as expressões "do
cência" e "de saúde11 e "a produção de conhecimento científico es
pecífico". Consideramos que a docência de enfermagem também 
pode ser exercida, a exemplo da docência em outras áreas, por ou
tros profissionais. Não vemos razão para restringir em lei esta li
berdade. Também não consideramos ser específico da enfermagem 
a administração de seiViços de saúde, e, portanto, não deve constar 
em lei. Finalmente, quanto à expressão "a produção do conheci-_ 
mento científico específico", não nos parece adequado que seja fi
xado em lei ser tal produção exclusividade dos enfermeiros, pois 

estes conhecimentoS são resultado de investigações afetas a várias 
áreas. 

9. É garantia constitucional (art. 7°, inciso VI) a irredutibili
dade de salário. Portanto, desncessária se faz a recomendação do 
artigo 16. 

PostOs estes reparos, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n' !29, de 1989, na forma do seguinte substitutivo. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE IEI 
DA CÂMARA N" 129, DE 1993 

Institui o piso salaria~ dispõe sobre a jornada 
e condições de trabalho dos enfermeiros e determina 
outras providências. 

o congresso NaciOlial decreta: 
Art. 1 o Nos termos do inciso V, art. 'JO. da Constituição Fe

deral, o piso salarial dos enfermeiros passa a vigorar na forma es
tabelecida nesta lei. 

Art. 2° O piso salarial dos eDfermeiros constitui a remunera
ção mínima devida pelos serviçoS ProfiSsionais por él~s prestados, 
com relação de emprego, a J>essoãs físicas ou juridicas ·de direito 
privado. 

Art. 3° É fixado o piso salarial dos enfermeiros em qllantia 
equivalente a 800 URV (oitocen-tas Unidades Reais de Valor) para 
uma jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) se
manais, ressalvado o disposto nos arts. 5° e 6° desta lei. 

§ 1 o O piso Sa]arial a que se refere o caput passa a vigorar a 
partir da vigência desta lei. 

§ 2° Os reajustes salariais da categocia obedecerão à política 
salarial adotada pelo Governo. · 

Art. 4° O exercício do trabalho em condições insalubres, 
acima dos limiteS de tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Trri.bafuo, assegura a percepção de adicional respectivamente de 
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por 
cento) do piso salarial dos enfermeiros, segundo se classifiquem 
nos graus máximo, médio e míninio. 

Art. 5' As horas excedentes à jornada de trabalho de 30 
(trinta) horas semanais serão pagas ã razão de 100% (cem por cen
to) sobre o salário-hora. 

Art. 6° Os enfermeiros, quando sujeitos a regime de plantão, 
não poderão trabalhar por mais de 12 (doze) horas consecutivas, 
nelas incluídas 1 (uma) hora para repouso e alimentação, a qual 
será considerada hora trabalhada, respeitando-se o intervalo míni
mo de 60 (sessenta) horas entre cada plantão. 

Parágrafo único. A alimentaçã_o será fornecida gratuitamen
te aos profissionais, quando em regime de plantão. 

Art. 7° O. trabalho norumo terá remuneração superior em 
pelo menos 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora diurna. 

_ Art. 8° P.~a os efeitos desta lei, considera-se trabalho notur-
D.O o executado entre as 19 (dezenove) horas de um dia e as 5 (cin-
co) horas do dia_- seguinte. . . 

Art. 9° O irabalho durante feriados civis e religiOsos será 
pago na mesma :razão da hora extra. _ 

Art. 1 O. Os equipamentOs de proteção individual serão for
necidos pelo empregador em quantidade suficiente e com qualida
de adequada pãra o desempenho de suas atividades. 

Parágrafo único. Inclui-se entre os equipamentos de prote
ção o uniforme de uso diário. 

Art. 1 I. São nulos os contratos de trabalho que visem elidir. 
sob qualquer forma, o disposto nesta lei. _ 

Art. 12. Constitui atividade específica do enfermeiro a as
sistência de enfermagem direta e indireta aos pacientes e suas fa
mílias, a administração e a gerência dos serviços de enfermagem e 
outras atribuições previstas em lei. 
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Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogamwse as disposições "em contrário. 
Sala das Comissões 9 de junho de 1994. - Jutahy Magalhã

es, Presidente - Almir Gabriel, Relator- Meira Filho - Réginaldo 
Duarte- Gerson Camata- João França- Marluce Pinto- Iram 
Saraiva - Onofre Quinan - Carlos Patrocínio - Dirceu Carneiro -
Alexandre Costa- Magno Bacelar- Jonas Pínheiro.....; Lucídio Porw 
te lia. 

PARECER N' 196 DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de 
Lei da Câmãra n° 28, de 1994 (n° 3.383, de 1992, na 
origem), que "Acrescenta parágrafo ao art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para de
clarar a inexistência de vínculo empregatício entre as 
cooperativas e seus associados 11

• 

Relator: Senador Magno Bacelar 

I - Relatório 

Chega à apreciação desta Comissão o Projeto-de Lei da Câ
mru:a n' 28, de 1994, de autoria do ilustre Deputado Podro Tonelli 
e outros. A proposição pretende declarar a inexistência de vínculo 
empregaticio entre as cooperativas e seus associados e entre estes 
e os tomadores de serviços daquelas. 

Os autores da proposta, na justificaÇão apreseritada, relacio
nam diversas decisões judiciais no Sentido do não reconhecimento 
do vínculo empregatício nos casos em análise. Dessas destacamos: 

1 Não se confunde a figura do associado de coope
rativa de trabalho com empregado de tal cooperativa, ne~ 
cessário a tomar burocraticamente viável a execução de 
seus fms sociais (IRT 4a Região, za turma. -Rec. 
4377175)." 

11Não se vincula através_ de c_ontrato de __ emprego o 
associado de cooperativa de trabalho que se serve da 
mesma para a realização de sua atividade profiS:sionitl 
para empresas diversas (fRT 4a Região, 2a Turma. Rec. 
4.7[3175)." 

Declaram, também, a 11absoluta impossibilidade jurídica e 
técnica de existência de relação cmpregaúcia entre os associados 
da cooperativa de trabalho e os tomadores de seus serviços". 

Concluem afumando: ''Estabelecendo a regra da inexistên~ 
cia de vínculo empregaticio nos termOs ora propostos, niilhares de 
trabalhadores rurais e urbanos, tal qual como o-s garimpeiros, que 
via Constituição Federal tiveram forte apoiO- pãra a organização 
em Cooperativas (art. 174, § 3° e § 4a da CEF) terão beneficie:> de 
serem trabalhadores autónomos, coro a vantagem de dispensar a 
intervenção de um patrão11

• 

Na casa de origem, o Projeto obteve aprovação unânime da 
Comissão de Traballio, de Administração e Serviço Público e, 
também, parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com substitutivo, na Comissão_ de Constituição e Justi~ 
ça e de Redação. -

É o relatório. 

II- Voto do Relator 

A iniCiativa dos ilustres deputados é de inegável alcance so~ 
cial, eis que pretende beneficiar os trabalhadores, principalmente 
os rurais, ofcreccndo~llies a alternativa de oonstitmçaOde coopera~ 
tivas de trabalho, sem o risco de eventual declaração de _existência 
de vínculo empregatício entre os associados e a sociedade consti~ 
tuída ou entre estes e os tomadores de serviço desta. 

Percebe-se claramente a ausência de um empregador; assim 

defmido nos termos da Consolidação. na relação estabelecida entre 
assoCiados e cooperativas ou tomadores de serviço. Entretanto, a 
fixação em lef da.inexistência do vínculo empregatício poderá tor~ 
ná~la indubitável, além de reduzir os recursos ao judiciário traba~ 
lhista.· 

A configuração do vínculo, esclareça-se, redundaria em au~ 
mente do volume de encargos incidentes sobre os rendimentos do 
trabalho, além de oonflitar diretamente com a condição de associa~ 

·do, sujeitei livre para decidir a permanência ou não nesta condição_ 
(inciso XX do art. 5' da CF). 

Em face do exposto e do atendimento aos requisitos de 
constitucionalidade, juridicidade e técnica- legiSlativa, opinamos 
pela aprovação do presente projeto, na fonna do substitutivo apro
vado pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1994.- Jutahy Magalhã
es, Presidente- Magno Bacelar, Relator- Lucídio Portella --Jonas 
Pinheiro- Onofre Quinan- Dirceu Carneiro·.;.. Reginaldo Duarte
Gerson Camata- João Rocha- Iram Saraiva- Carlos Patrocínio
Me ira Filho- Marlucc Pinto- João França - Alexandre Costa. 

PARECER N' 197, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado no 392, de 1991, que "dispõe 
sobre a participação dos empregados nos lucros das 
empresas locadoras de mão-de-obra". 

Rela!or: Senador João Rocha 
O -Piojto em epígrafe, de autoria do Senador PCdro Simon, 

pretende assegurar a participação nos lucros das empresas locado
ras de mão~de~obra, cumprindo principio constitucional a ser par~ 
cialmente regulamentado: iilciso XI do art. 7° da nossa Carta 
Magna. 

Convertido em lei, o Projeto consignaria-a ·referida parti c i~ 
pação montante nunca inferior a 30% (trinta poi c enio) dos lucros 
dessas empresas (art. 2Cj, fiUiido~se a distribuiçãO de forma pro
porcional ao tempo de serviço, 11independentemente da natureza da 
função ou trabalho desenvolvido, do nível remuneratório ou de 
qualquer outra circullstânda". 

Pelo art. 5°, ficaria facultado aos sindicatos daquela catego~ 
ria profissional realizarem o exanle aoS que contribuem na empre
sa, bem como reciueierem em juízo, eí:n nome dos associados, a 
produção das provas necessárias. 

Introduz-se a obrigação de as entidades integi"anles eh-Ad~ 
ministraçãO- Pública, direta e indireta, criai'em qUadros próprios 
para atender ãs suas necessidades de conservação, limpeza e segu~ 
rança. 

NajusiífiCaÇão, aíirma~se que eStaS 11são atividades que vêm 
sendo contratadas jÚnto 3.o setor privado com enorme prejuízo 
para o erário"; além diss-o, visa~se a introduzir instrumento de jus~ 
tiça social num campo traballiista onde a exploração da mão-de~ 
obra alheia alcança p-roporções absurdas. 

O Projeto foi dist,ribuído a esta Comissão, para decisão ter~ 
minativa. No prazo regimental, o ilustre Senador Gerson Camata 
apresentou emenda ao parágrafo úD.ico do art. 6°, para vedai a oori~ 
trataçã6 de empresás locadoras de mão~de-obra pelos órgãos pU~ 
blicos. 

Como já asSinalado, cuida~se de- proposiç.ão que tem por oh~ 
jetivo_ regulamentar parte do inciso X do art. 7° da Constituição, 
que assegura aos trabalhadores a participação nos lucros das em~ 
presas. 

Dirige-Se a um segmento do Setor Terciário- os trabalha~ 
dores repassados pelas locadoras de mão~de~obra, para operação 
em empresas e entidades, pú.blícas e privadas- como destinatários 
dos beneficies fmanceiros que explicita. 
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O Instituto, uma vez praticado, repreSenta uma vantagem 
histórica. vez que aSsegurará ao trabalhador algo mais, diferente'da 
pura e simples venda da força-de- trabalho. Cria-se, assim, nova re
lação social de produção, nova modelagem do diálogo social inter
no, na Empresa. 

O caminho adotado - da parte para ·o todo - permite consi
derar que, uma vez adotada a regulamentação do inciso constitu
cional para esses trabalhadores, constituír-se-á valioso paradigma, 
ancilar à pressão sócio-trabalhista pelo direitá outorgado pelo inci
so X do arL 7° da Constittüção Federal, cxtensiVõ a todos os traba
lhadores., urbanos e rurais. 

O Senado Federal já aprovou, na legislatura passada, Subs
titutivo a vários Projetes sobre o tema. Remetido à Câmara, lá se 
encontra anexado a dezenas de outros. Entrementes, algumas pro
posições, visando à regulamentação do preceito constitucionaL fo
ram aqui apresentadas e se encontram em tramitação nesta 
Co 

. - . . .. 
rmssao. 

No mérito, devemos Ser amplamente favoráveis a iniciativa 
tão elogiável. Admitida à ConstituiçãO de 1946, ainpliada na de 
1967 e mantida na Emenda n° 1, de 1969, a participação nos lucros 
- e complementarmente na gestão, a partir da Constituição de 
1988- exalça a contribuição inestimável do traballiador, na forma
ção-do patrimôi:Uo das enipresas. 

Quanto â Emenda n° 1, do Emi.n_ente Senador Gerson Ca
mata, embora de elevados e justos propósitos, deixa de ser acolhi
da, por não me parecer de todo pertinente ao objeto do Projeto, 
que é o de repartir lucros, na Empresa - ver Regimento Interno, 
art. 230, alínea ttatt. 

Assim sendo, somos pela aprovação do PLS n° 392191, fa
zendo votos que ele contribua para acelerar o projeto histórico de 
ascensão social do trabalhador brasileiro. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1994- Jutahy Magalliã
es, Presidente- João Rocha, Relator- Alexandre. Cqsta.- Onofre 
Quinan- Iram Saraiva- AJ.mir Gabp~l- -C~lg_s Patft?qni<?:... Di!':-: 
ceu Carneiro- Lucídio Portella- Marluce Pinto- Gerson Ca.mat.a 
- Reginaldoi;>uarte- Meira Fi)ho- Jqão fran.>a,.. Megno Bacelar·. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O Expediente 
lido vai à publicação. . .. . 

Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de As
suntos Sociais; concluindo contrariamente ao Projeto de Le_i da_ 
Câmara n•79, de 1993 (n• 501191, na Casa de origem); que reguli
mcnta o exercício da profissão de Instrumentador Cirúrgico e dá 
outras providências. 

De._ acordo com o disposto no parág:çafo ú~ico do art. 254 do_ 
Regimento Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oito horas 
para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Se
nado, para que a matéria continue sua tramitaçãO. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

Of. n•"Q3f94-CA: 

Senhor Presidente 
Nos termos do § 2°, do art. 91, do Regimento Interno, co

munico à V. Exa que esta Comissão aprovou em reuníâo realizada 
nesta data o Projeto de Lei do Senado n° 392, de 1991, que ''Dis
põe sobre a participação dos empregados nos lucros das empresas 
locadoras de mão-de-obra'', de autoria do Senador Pedro Simon. 

Renovo à V. Ex a protestos d_e esti.rúa e consideração. 
Sala das Sessões, 26 de julho de 1994.- Senador Lourival 

Baptista, vice-presidente no exercício da presidência. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Com referên

cia ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao 

Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3° letra a s-a, do Regimellto 
Interno, abrir-sc-á o prazo de cinco dias úteis para -interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Proje
to de Lei do Senado n° 392, de 1991, seja apreciado pelo Plenário. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cretário. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N° 592, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requereiro a V. Ex a, riOs teimos -do ait. 43, Inciso TI, do Re

gimento Interno do Senado Federal, autorização· para· ausentar-me 
do País, com destino ao Canadá e Estados Unidos da América, en
tre os dias 06 e 19 de agosto, sem ônus para o Senado. 

cba. 
Sala das Sessões, 21 de julho de 1994. - Senador José Ri-

REQUERIMENTO N" 593, DE 1994 

Senhor Presidente, 
O Senador infra-assinãdo, nos termos do que dispõe o arti

go 13, § 1°, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência~ de
pois de ouvido o Plenário, seja c.onsiderada

1 
como licença 

autorizada, 2.~_ausências das sessões dos dias 1°, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 
21 e -22 do mêS-de jUlho dci corrente anO~ uma vez_qUe _o_ rcqureilie~ 
nas mencionadas datas, vem participando de inadiáveis c0mpro-
m1ssos partidáiios no Estado do Ceará. -- ~ 

Sala des Sessões, 22 de julho de 1994.- Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

REQUERIMENTO N° 594, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 13, 1°, Regimento Int~mo, requeiro 

seja considerada como licença autorizada minha ausência aos tra
balhos da Casa nos dias 03, 06, 10, 17, 20, 24, 27, 28, 29 e 30 de 
J1U1ho e 01, 05,.06, 07,21 e 22 de julho de 1994, quando me en
contrava no Estado do Amapá, desenvolvendo atividades políticas 
ligadas a minha ação parlamentar. 

Sala des Sessões, 26 de Julho de 1994.- Senador Jonas Pi
nheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A votação dos 
requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência recebeu do Presidente do Senado da Repúbli
ca Dominicana e da Assembléia Nacional expediente informando 
sobre fatos oconidos durante o processo eleitoral naquele Pais, e 
solicitando solidariedade desta Casa. 

O expediente será despachado à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidência 
recebeu, do Procurador-Geral da República, o OfíciO n° 1.361, de 
20 do_ corrente, ,encaminhado a esta Casa, para conhecimento e 
providências, objetivando o aperfeiçoamento do projeto de refor
ma do Sistema Financeiro Habitacioria.I, cópia da sentença proferi
da pelo Juiz da Segunda Vara Federal da Secção Judiciária do 
Estado do Mato Grosso, em ação movida pelo Ministério Público 
Federal contra a União Federal e o Banco Central do Brasil. 

O expediente será despachado às Comissões de Consti-tUi
ção, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, para conh~i
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidência 
recebeu, do PrCs.idente em exercício do Tribunal de Contas da 
UniãO, o Aviso no: 492, de 12 do corrente, transmitindo informaçõ
es relativas ao Oficio n° 448/94, desta Presidência, sobre o que 
consta do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de In-
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quérito destinada a apurar irregularidad_es no Orçamento. 
A Presidência determina a anexação de cópia do expediente 

ao processado da mencionada Comissão e a remessa, em original, 
à Mesa Diretora do Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Foram enca
minhados à publicação pareceres da ComiSSão de Assuntos So
ciais que concluem favoravelmente aos seguintes Projetes de Lei 
daCfunara: 

N' 129, de 1993 (n' 4.499/89, na Casa de origem), que ins
titui o piso salarial, dispõe sobre a jornada e condições de trabalho 
dos enfermeiros e determina outras providências; 

N' 28, de 1994 (n' 3383/92, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CL T, para declarar a inexistência de vínculo empregatíció" entre 
as cooperativas e seus associados. 

As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões_ or
dinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, ll,letra 
d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, durante o mês de junho, um jornal de Sergipe di
vulgou comentário de um jornalista de Aracaju, dizendo que não 
votaria em mim porque, sendo eu um dos dirigentes da Campanha 
Nacional Contra o Tabagismo, não queria os votos dos fumantes. 

No pronunciamento que fiz sobre o assunto, na última quin
ta-feira, dia 21 de julho, eu lhe respondia que, assim como Jesus 
Cristo abominava o pecado e amava os pecadores, a minha luta era 
contra o fumo e não contra os fumantes, e desta forma estava ten
tando alertar a todos contra os perigos do tabagismo e dos sofri
mentos que as doenças dele decorrentes causam aos viciados. 

A edição de 13 de julho dos mais importantes jornais do 
Pais divulgou a morte de R. J. Reynolds, neto do fundador da 
Companhia Tabaco RJ. Reynolds, de enfisema pulmonar e falhas 
cardíacas decorrentes do tabagismo, que já havia abandonado em 
1986, mas terminou mOITendo aos 60 anos, em 28 de junho últi
mo, na Carolina do Norte. 

A denúncia é do seu irmão Patrick Reynolds, que revelou 
não haver comunicado antes a causa da morte do innão 11porque 
não queria publicidade em tomo dos assuntos particulares da famí
lia" e, também, porque integranles da empresa Reynolds eram_ con
trários à "associação do fumo com a causa da morte". 

O Sr. Mauro Beoevides- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Mauro Benevides- Senador Lourival Baptista. V. 

Ex• demonstra, mais uma vez, ser aquele homem obstinado na de
fesa de uma causa: a luta contra o tabagismo. E, com essa leveza 
de estilo que caracteriza a atuação de V. Ex a nesta Casa, condena 
aquilo que ocorreu recentemente, para que tenha repercussão pe
dagógica a morte de um jovem, neto do Sr. Reynolds, que foi um 
dos grandes fabricantes de cigarros e charutos. V. Ex• comenta 
esse fato talvez para despertar uma consciência ainda mais clara e 
mais nítida quanto ao perigo iminente do tabagismo. Queira ~us 
essa pregação de V. Ex•, hoje com a conotação m~cadamente pe
dagógica, produza os devidos efeitos e faça com que todos nós nos 
alertemos contra o perigo do tabagismo para a humanidade. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Grato a V. Ex', eminen
te Senador Mauro Benevides, pelos esclarecimentos dados em seu 
aparte, que muito enriquece nosso pronuncia:inento. 

Na verdade, eminente Senador Mauro Benevides, sou per
sistente, e V. Ex' sabe por que entrei nesta campanha de combate 

ao tabagismo: a perda de um colega dileto que estudou comigo no 
curso primário; eu s_egui Medicina e ele, Direito. Encontramo-nos 
30 anos depois, quando outro colega, em Salvador, disse-me _que 
ele estava passando mal, _quase à morte, no Rio de Janeiro. Na se
mana seguinte, fui ,;;isitá-lo no endereço que me fora dado por 
aquele colega em Salvador. Não disse que era Senador, mas, sim, 
um antigo colega do Colégio Antônio Vieira, na Bahia. Manda
ram-me subir. Conheci, -então, sua senhora e seus filhos, que me 
informaram a razão da doença: o tabagismO. 

Quando entrei no quarto, ele estava na cama, encostado em 
travesseiros e respirava-cOm dificuldade devido ao enfisema pul
monar. O fillio virou-se e perguntou-lhe: ''Meu pai, sabe quem é 
esse?". Ele nada respondeu. Seu filho, então, disse-lhe meu nome 
e ele começou a chomr. Nós nos abraçamos. Ele, com dificuldade, 
pediu papel e lãpis. Trouxeram-lhe um bloco em que escreveu: 
"Lourival, quero veneno ou revólver". Relatei esse episódio no 
primeiro discurso que fiz nesta Casa há alguns anos. 

Não posso deíxar, agora, de citar um outro fato aconrecido 
há quatro anos. Estava em Nova York- V. Ex~. Senador Mauro 
_Benevides, como Presidente do Senado, designou-me para uma 
reunião da ONU, na primeira viagem que fiz ao exterior-. num 
restaurante da Quinta Avenida, quando passou uma grande perso
nalidade brasileira, que me viu e foi ao meu encontro. Eu esta\· a 
ali esperando que o Banco do Brasil fosse aberto- naquela época 
era gerente daquela instituição um amigo de todos nós, muito pres
tativo, Lino Otto Bohn. Durante nossa conversa, este homem fu
mava um cigarro após o outro; insisti pará que -largasse esse 
hábito. Lá pelas tantas, ele enjoou e perguntou-me por que insistia 
tanto nesta campanha. Contei-lhe o caso de meu amigo de infância 
e afirmei que muitas pessoas se suicidavam devido o tabagismo. 
Sabe o que ele me disse, meu caro Líder Mauro Benevides? "Meu 
pai fumava de 3 a 4 maços de cigarro por dia e, após alguns anos, 
chamou os três ft.lhos e disse: Meus filhos, já estou respirando cum 
dificuldades e vou me matar". 

Esta personalidade, que citei em um dis<..urso sem nomeá
lo, está morrendo em um hospital no Rio de Janeiro, com proble
mas renais e- pulmonares. 

É por isso, eminente Senador M:auro Benevides, que insisto 
nessa campanha. Não me incomodo com esses que dizem que não 
votam em mim porque combato o tabagismo. 

DeVido a -ter lido nos jornais o caso desse Reynolds, que é 
um grande milionário, cujo neto acabou de morrer devido ao taba
gismo, resolvi trazer ao conhecimento desta Casa e do povo o refe
rido fato. 

Grato a V. Ex:l. 
O Sr. Pedro Simon (fura do microfone)- Serão mais oito 

anos em que V. Exapoderá estar fazendo esse discurso. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Deus, lá em cima, está 

dizendo amém ao que V. Ex"- acaba de dizer, eminente Senador 
Pedro Simon. Muito obrigado. 

Continuando o meu discurso, Patrick Reynolds afirmou 
que, após ver o médico de seu irmão atestar que o enftsema era 
conseqüência do fumo, e sabendo que também seu pai, de mesmo 
nome, houvexa morrido de enfisema pulmonar aos 58 anos, em 
1964, resolveu fazer essa den~ncia, uma vez que ele, Patrick Rey
nolds, também já vinha ·se dedícaiido à luta por uma América livre 
do cigarro e já havia testemunhado contra a indústria fumageira 
perante o Congresso dos Estados Unidos. 

Sr. Presidente, este é um caso que merece registro, pois se 
trata de uma comprovação dos males do fumo dentro de uma fanú
lia que fundou a grande empresa de cigarros americanos, que é a 
RJ. Reynolds. 

Na linguagem popular, é o caso do feitiço que se volta con-
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tra o f?iticeiro~ -

É preciso que a indústria do fumo, a sociedade de um modo 
geral, e as pessoas, em particular, conscientizem-se de que a pro
rh1':1"0 e o consumo dos derivados do fumo só -causam malefícios, 
semnenhumretomobenéfico. - -- -- -- ----

Um estudo, publicado no Jornal do Brasil, relativo a dados 
publicados pelo Centro de Controle de Doenças, órgão federal dos 
Estados Unidos, revelou que aquele país gastou no ano passado 50 
bilhões de dólares, isto é, quase metade da importância de nossa 
dívida externa. com doenças relacionadas com o tabagismo. 

Concluo, Sr. Presidente, afnmando que o cigarro tem que 
ser abolido, urgentemente, de nossos hábitos culturais. 

Finalizando, peço a transcrição, com ó meti pronunciamen
to, das seguintes notícias: ''RJ. Reynolds morre _aos-60 anos de en
fisema", edição de 13 de julho de 1994 de O Estado de S.l'aulo; 
"Falecimento", nota publicada no jornal O GLOlJO, edição de 13 
de julho de 1994; ''Fumo pode ter matado neto-~ RJ! Reynolds", 
Folha de S. Paulo, edição de 13 de julho de 1994; "Quando o ci
garro custa muito caro", edição de 11 de julho de 1994 do Jornal 
do Brasil. 

Gostaria. Si. Presidente. de fazer um apelo à Diieçã.o da 
Casa paxa melhorar a iluminação do plenário, pois está dificil ler 
nestas condições. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA· 
DOR LIJURIV AL BATISI'A EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo- AIS 
Quarta-feira, 13 de julho de 1994 
Folha de S. Paulo 

PERSO'NALIDADE 

RJ Reynolds morre aos 60 
anos de cnfisema 

~eto do fundadcr da companhia de rabaco 
fumava demais e estava internado desde janeiro 

Los Angeles- RJ. Reynolds, neto do fundador da Compa· 
nhia de Tabaco RJ. Reynolds, morreu aos 60 anos. A causa. se
gundo seu irmão, foi enfisema e falha- Cardíaca decorrentes do 
cigarro. Patrick Reynolds disse em Los Angeles que seu irmão, 
que abandonou o cigarro em 1986, depois de fumar durante anos, 
morreu dia 28 de junho em sua casa, na Carolina do Norte. 

''Eu não anunciei a morte de meu irmão antes porque não 
queria publicidade em tomo_dos assuntos particulares da família'', 
disse Patrick. Ele revelou ter adiado a comunicação também por
que integrantes dos Reynolds eram contrários à associação do 
fumo como causa da morte. "Essa foi outra razão pela qual adiei o 
comunicado". reafJI'IllOU. "Não queria maus sentimentos no fune
ral." 

O enterro de RJ. Reynolds ocorreu dia 6 de julho, na Flóri~ 
da. ''Não tenho dúvida alguma de que meu irmão morreu em con
seqüência do cigarro", disse Reynolds. "Falei com o médico Roy 
Duke, que o atendia no Hospital Bom Samaritano em West Palm 
Beach, e ele confirmou que o enfisema foi resultado direto dos 
anos de fumo." 

Patrick Reynolds é um ativista contrã-O fuinci que testemu
nhou contra a indústria do tabaco perante o Congresso e formou 
em Los Angeles um grupo_de Cídadãos pela América Livre do Ci
garro. Ele afirmou que seu :irmão estava interriã.do desde janeiro. 
"Ele ficou extremamente fraco e não conseguia falar", contou. O 
pai de Reynolds, também chamado RJ. Reynolds, morreu de cnfi· 
sema em 1964, aos 58 anos. 

O Globo 

Quarta-feira, 13 de julho de 1994 

Falecimento 
RJ. Reynolds, 60 anos, de enfisema pulmonar. Neto do 

fundador da indústria de cigarros que leva o seu nome e um dos 
diretores da empresa. foi um fumante empedernido até os 52 anos. 
Desde janeiro estava infeinado num hospital em Washington, sem 
poder sequer falar. Segundo seu innão, o antitabagista Patrick 
Reynolds. os médicos que trataram dele _confir:rDarain -que o enfise
ma foi resultado de sua prática de fumante. 

Folha de S. Paulo 

Quarta-feira, 13 de julho de 1994 

FUMO PODE TER MATADO 
NETO DE RJ. REYNOLDS 

Das agências incrnacionais 
RJ. Reynolds, neto do fundador da companhia de cigarros 

de mesmo nome, morreu aos 60 anos de doenças ligadas ao fumo, 
informou ontem seu iimão. 

Patrick Reynolds disse em Los Angeles (EUA) que o irmão, 
que parou de fumarem 1986, morreu dia 28 de junho em casa. 

RJ. Reynolds tinha enfisema pulmonar ligado ao fumo e 
insuficiência cardíaca, segundo o irmão. O pai, também RJ. ReyM 
nolds, morreu de enfisema em 1964. 

"Não anunciei aiites a morte porque não queria publicidade 
eni tomo do funeral", disse Patrick. -

Outro motivo para adiar o anúncio, diz ele, foi a oposição 
de familiares. que não queriam ver o fumo aSsociado- à morte.

"Não hã dúvida de que meu irmão morreu devido ao 
fumo", diz. 

Patrick é conhecido nos EUA por suas posições antitabagistas. 

Jornal do Brasil 

segunda-feira, 11· 7-94 

QUANDO O CIGARRO 
CUSTA MUlTO CARO 

Doenças levaram americano a gastos de US$ 50 bilhões 

Washington- As doenças relaciona-das ao cigarro custaram 
aos ameriCanos US$ 50 bilhões em tratamentos médicos, no ano 
pã:ssado. Os dados foram divulgados pelo Centro de Coirtrole de 
Doenças, órgão federal dos Estados Unidos. ·· · ·· 

De acordo com estudo realizado peJa entidade, os custos 
médicos ligados ao hábito de fumar mais do que dobraram, desde 
1988. Este aumento, em sua maior parte, é atribuídO à" fuflaçãó que 
os preços do atendimento sofreiain e ao aumelltO proporcional do 
número de idosos, que mantém o hábito de fumar. 

Segundo Thomas Novotny, co-autor do estudo e assistente 
da Escola de Saúde Pública da UniverSidade da ,Calif6ri!ia, em 
Berkeley, estes custos estão estimados ''por baixo~'. 

A partir dos gastos totais--com tratamento de cinco males li
gados ao cigarro - doenças cardíacas, enfisema, aiterióescleroSe. 
infarto e cânCer - os pesquisadores determinaram que parcela do 
clinbeiro estava-relacionada somente ao fumo. Em seguida, c-alcu
laram os gastOs com remédios, hospitalização, cuidados niédicos e 
atendimento em casa para tratar estas doenças. O total não incluiu 
os custos liga~'_?_s a acidentes causados pelo cigarro !lem problemas 
em bebês de niães fumantes. 

O estudo foi re3..Iizado en:L momento político impOrtante, 
quando o Congresso americano avalia um aumento nas taxas sobre 
os cigarros. para fmanciar a reforma sanitária. Quatro comitês-
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dois na Câmara e dois no Senado - analisam propostas que au
mentariam a taxa fCdcral atual de 24 cents para US$ 2. por pacote. 

DefensOres do aumento da taxa dizem que é um procedi
mento lógico contra um risco tão óbvio à saúde. Já os oponentes 
argumentam que o cigarro é apenas um entre muitos hábitoc; dele
térios, não deVendo, por isso, ser Sobretaxado. _ 

"Há tão poucas pessoas absolutamente perfeitas", diz Tho
mas Lauria, porta-voz do Instituto do Tabaco, uma espécie de rela
ções puôlicas da indústria tabagista. "O que dizer de alguém com 
excesso de peso ou que bebe álcool?u. indaga ele. ''As taxas sobre 
o cigarro geram US$ 13,3 bilhões aos cofres do governo, mais que 
suficientes para pagar os gastos niédicos com fumantes", avalia. 

Dos US$ 50 bilhões gastos em 1993 em tratamento médico 
ligados ao fumo, US$ 29 bilhões foiam com gastos hospitalares, 
15,5 bilhões em cuidados médicos, US$ 4,9 bilhões para atendi
mento em casa, US$ 1.8 bilhão em prescriÇão de remédios e US$ 
900 milhões no sistema federal de saúde. 

Em abril, o New England Journal of Medicine reuniu es
tudos sobre custos médicos ligados ao fumo e concluiu que o total 
de gastos deve ter atingido os US$ 65 bilhões, em 1985, se a_perda 
de produtividade tiver sido incluída no cálculo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Líder, Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"8 e Srs. Sena
dores, aproveito a realização desta sessão extraordinária do Sena
do Federal, na manhã de hoje, para tranSmitir ao Presidente Itamar 
Franco um apelo, que não seria apenas meu mas igualmente de 
quantos se. encontram no plenário neste iriStante, para que Sua Ex
celência o Chefe da Nação envie, sem qualquer tardança, ao Con
gresso Nacional, o projeto de lei que estabelece a esperada 
majoração de. salários para os servidoreS Civis e militares do nosso 
Pais. -

Recorde-se, Sr. Presidente, que várias reuniões foram suces
sivamente realizadas sem que tenha havido, no âmbito do Gover
no, consenso em torno dos percentuais que favorecerão tanto os 
servidores civis como aqueles que, pertencendo às organizações 
militares, aguardam ansiosamente a definição do Poder Executivo. 

Ora, Sr. Presidente, sxns e Srs. Senadores, é indiscutível que 
a defasagem em que se encontra., neste instante, a remuneração de 
tais servidores não se pode mais c_oritestar: ela é flagrante, é palpá
vel e, conseqüentemente, não podemos procrastinar a concessão 
desse aumento, reclamado por todos os segmentos da categoria 
dos servidores militares e civis do nosso Pa1s. 

Nós, Líderes partidários, no último esforço concentrado, 
chegamos a discutir essa temática, expressando ao Líder do Go
verno~ Senador Pedro Simon, a nossa preocupação quanto à re
messa, por parte do Presidente Itamar, desse projeto para exame 
por parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nós es~ 
tamos _aqui predispostos a acolher a proposição do Presidente Ita
mar e, naturalmente, confiamos em que, obstinado e sensível como 
é o Primeiro Mandatário do País, Sua Excelência haverá de supe
rar as dificuldades de ordem financeira já apresentadas pelo Minis~ 
tro Rubens Ricupero, e, naturalmente, buscará e encontrará as 
fontes indispensáveis à viabilização desse pleito, dessa pretensão 
indiscutivelmente justa de todos os servidores da União. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não, nobre Senador, 

O SR. Maurício Corrêa - Nobre Senador Mauro Benevi-
des, eu gostaria de participar do longo discurso que V. Ex• faz, 
com muita propriedade, acerca dos salários e dos soldos dos setvi
dores militares e civis. Diria a V. Ex11 que o PreSidente- está em!Je
nhadíssimo na obtenção de um índice mais favorável e que é seu 

desejo - interpreto perfeitamente o que sente o Presidente da Re
pública- dar o aumento mais compatíVel com as necessidades dos 
servidores civis e militares. Mas, V. Ex a muitO bem assinalou, há 
dificuldades decorrentes do dima econômico que vive o País: a 
implantação do Plano R~ está obtendo sucesso no_ Brasil. Aqui 
em Brasília realizaram uma pesquisa cujo resultado foi eXtrema
mente saudável e que concluiu que 71% da população de Brasília 
opinou favoravelmente ao Plano Real, sendo qrie apenas 7% não 
acredita no seu êxito. Entretanto, há uma grande expectativa em 
relação ao futuro do nosso País. 

Eu asseveraria a _v. Ex~ do empenho pessoal do Presidente 
da República. A área econômica, inspirada no Ivlinístériõ da Fa
zenda, tem os seus problemas de ajustes com relação à implanta
ção do novo Plano. De modo que não só estou de_ acordo com o 
que V. Ex a pondera, mas também, por justiça, por mérito, não po~ 
deria deixar de reconhecer o empenho pessoal do Presidente da 
República. Se dependesse de Sua Excelência, se a solução advies
se exclusivamente dele, tenho certeza de que nãó viri"a o· auriiento, 
mas a implantação definitiva da isonomia, que até hoje é questio
nada e solicitada. Resumindo, Senador Mauro Benevides, eu cum~ 
primento V. Exa por essa lembrança, e, mais uma vez, agrego que 
o Presidente da República está empenhadíssimo na obtenção de 
um aumento que seja o melhor possível para os servidores públi-
cos civis. · --------- -- -

O SR- MAURO BENEVIDES- Muito grato a v·. Ex•, no
bre Senador Mauricio Corrêa, que até bem pouco honrou o Minis
tério do Presidente Itamar Franco ocupando a Pasta da Justiça e ali 
se houve com aquele espírito público que te:ni sido o grande apa
nágio da sua atuação nesta Casa; IepteSirita:rido o- povo de Brasília. 
Jurista dos mais eminentes, acreditado pela sua atuação nos tribu
nais superiores, V. Exa, naturalmente, merece de todos nós, os seus 
pares no Senado, respeito e admiração. 

V. Ex a afuma, por conhecer muito de pertO o -Senador Ita~ 
mar Franco, que Sua Excdtrida e-Stá coiiViCtO. da necessidade im
periosa, inadiável, de s_e conceder esse aumento.- Nós temos 
absoluta certeza de que ele sempre demonstrou sensibilidade para 
os grandes problemas nacionãis e, agora, nessa "matéria jJeriiriente 
aoS servidores, Sua Excelência já se defmiti pela concessão do au~ 
mento. A dúvida que remanesce - V. Exo. bem o sabe- é apenas 
quanto à ftxação dos tetos para a majO:ração dos servidores- civis e 
daqueles que prestam a sua colaboração às três anUas: o Exército: 
a Marinha e a Aeronáutica. - - - - - - - -

Portanto, a minha presença. no"!;J_ie ·Senador Mauricio Cor-
rêa, tem apenas o objetivo de deixcir-muifo'diro aqUi pãià o Presi
dente Itamar Franco que todos nós estamos inclinados a receber a 
sua me.i:tsagem e diligenciar, coin a maior celeridade possível, a 
respectiva aprOCiação no Sen3.do Federal. Acreditá qué éssa ·deva 
ser também a intenção já manifestada pelos Líderes _da Câmara dos 
Deputados. 

Enfun, o próprio Congresso,· representado pelos Srs. Sena
dores e Deputados~ apenas aguarda que o Poder Executivci-delibe
re conclusivamente sobre o aumento dos servidores civis e 
niilitares do Poder Executivo FederaL 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui, lnais uma Vez; o 
meu apelo veemente ao Presidente para que Sua ExcelênCia-volte a 
se reunir com os Ministros da área econômica, com o S_ecretário da 
Administração Federal, o Ministro Canhii.õ.; enimi-; OOííl Os se tores 
governamentais competentes e possa anunciar ao País a concessão 
desse aumento. E nós, Legisladores, retomaremos tranqüilamente 
dos nossos Estados para votar essa proposição. Faremos um inter
regno nas nossas atividades político-eleitorais, -compatibilÍzando
as com a necessidade do retomo a Brasília, para apreciar essa 
importante proposição. -
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Fica aqui, portanto, o meu apelo, dentro de um sentimento estava entendendo, porque os preços estavam aumentando. E fui 
que cada vez mais se arraiga em todos nós, de que é indispensável um daqueles que consideravam exagerado o prazo concedido para 
a concessão do aumento e uma resolução imediata do Congresso que os preços fossem atualizados; achei mesmo que eles estavam 
Nacional. aumentando exageradamente. Em resposta me diziam, primeiro, o 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Conce<;lo a pa: Senador Fernando Henrique Cardoso e ultimamente o Ministro Ri-
lavraaonobreLfder, Senador Pedro Sim®-~--~ cupero, que, inicialmente, os juros iJ,iam despencar, segundo, os 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como Uder. ·Pro· preços iriam estabilizar-se; terceiro, com a queda dos juros e a es
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- tabilização dos preços, aumentaria o poder aquisitivo do trabalha
dente, sn e Srs. Senadores, creio que é iri:ipOrtante se fazer uma dor. porque aquele montante de 40_a 50% dejuros dejxaria de ser 
anãlise. nesta manhã em que estamos _aqui -poucos, mas. na v'er- recolhido aos bancos. Também o imposto incidente sobre tais áu
dade, representando o Senado Federal-, do andamento do plano ní~ntos, que num dia eram 100, digainos, noutro 140, deixaria de 
econômico _do Governo na hora que _estamos vivendo. Tenho dito ser recolhido. Assim, por exemplo. eu, que ganho um salário de 
muitas vezes e repetido que esse plano é bem diferente dos ante- R$100.00 e compro r.o dia 1' uma mercadoria por R$10,00 e rio 
riores, porque ele teve a participação muito ª_tivã do Congresso dia 31 pelo mesmo preço, terei um aumento de 15 a 20% no poder 
Nacional. aquisitivo do meu salário. 

Os planos anteriores vinham do Exe_cu_ti__v_o _ _e_, num determi- Isso está acontecendo. É impressionante, Sr. Presidente, a 
nado dia, pegavam de impacto a sociedade brasileira. Eu me lem- conduta do Govelno. Ele não-disse: "Olliem! Somos todos fiScais! 
broque com o Plano Cruzado ocorreu exatamente assim. No dia~-- Vamos para rua! O apelo, o chamamento nacional para 3. fisC3Iu..a:
se não me engano, 26 ou 28 de fevereiro, foram Congelados todos ção (participação?) ilão foi feito, mas existe a atuação permanente 
os preços e houve um aumento de cerca de 20% nos salários de to- do Ministro Ricupero, que tem comparecido a alguns programas 
dos os trabalhadores. de televisão para defender o Plano. 

Recordo:-me que foi uma época fantá~tica a do_inícío do Quero daqui, publicamente,_ elogiar, de modo especial, o 
Plano Cruzado, quando, de repente, o trabalhador saía de casa o Jornal Nacionãl, da Rede Globo, que vem mostrando os preços, 
seu salário valia mais 20% e todos os preços estavam congelados. vem mostrando as donas de casa fazendo a fiscalização. trabalho 
Desta vez, ao contrário também do Plano Collor. onde isso pratica- didático de primeira grandeza. Mostra o que-oCorre nos Superrher-
mente aconteceu. cados de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Sâo Paulo, de Per-

Desta vez, ao contrário do que aconteceu no Plano Collor, n~buco, de Miiias Gerais. Mos~ as diferenças de preço e faz 
nada foi feito às escondidas, se bem que, no Plano Collor houve o um apele- n6 sentído de que os consumidores não comprem-mais 
congelamento, inclusive, das poupanças, das contas correntes e de do que_ o absolutamente neCeSsário, que boicotem e não comprem 
outros depósitos bancãrios, O Gove.mQ deba_teu, analisou e discu- quando os preços estiverem exagerãdamente altos. Constantemen~ 
tiu. As reuniões dos ministérios eram abertas. O Presidente falaVa te é feito um apelo no sentido de que o consumidor faça uma pes-
à Nação, explicando o Plano. Tudo foi aprovado por meio de pro- quisa para buscar os menores preços. Isso tem surtido efeitO. Estou 
jetos enviados ao Congresso. citando o Jornal Nacional, mas sei que outros jornais, outras rç-

Se repararmos o plano, veremos que entre a iniciativa do desde televisão, também estão fazendo isso. 
Governo e o projeto aprovado há muita-S -dif~rença.K No que tange O Ivfi.nistro Ricupero. em cadeia de rádio e televisão, fez unl 
às verbas destin~das ao fundo emergenciaL por exemplo, o projeto apeJo no sentido de que as prefeiturãs dó interiOr, os sindicato~ de 
que veio ao Congresso _lançava mão de ver!Ja3 das prefeituras c trabalhadores, as donas de casa se reunissem e publicassem a list_a 
dos Estados. Essa Casa não admitiu isso. alteroU o projeto. e o Pia- dos preços dos -gêneros de primeira necessidade, mostrando as di-
no foi aprovado. · ferenças. elogiando e destacando em manchete aqueles estabeleci-

Esse Plano não prometia milagres. Dç_sde o iníCiO, o Presi- mc-ntos que tivessem preços razoáveis e recomendando ao povo 
dente Itamar Franco e o Minislfe Fçmãnrl;o Henrique Card_Qso dj- quC não cOmprasSe se os preços eStivessem abusivamente elevados. 
ziam permanentemente que não era 1J.P1 plano milagroso. O O milagre não aconteceu_, R~almente_,_ da_noite para o -di~ a 
Governo não estava dizendo que ia salvar o Brasil. vida não mudou, mas estamos sentindo, sr.· Presidente, que, aos 

O Ministro Rubens Ricupcro, diga-se de passagem. na mi- poucos, estã havendo adaptação. 
nha opinião, _está tehdo umaatuação excepcional não só como Mi- Gostaria de dizer que somos testemunhas, eu e o compa-
nistro, continuando o_ desenvolvimento do Plano. mas também nheiro Ministro Mauricio Corrêa, aqui presente, de que desde o 
como cidadão. Nas suaS falas no rádio .e rui ieiCVíSãO, em virtude primeiro dia os -juros- têm-sido uma das principais angústias -do 
do seu estilo, da sua maneira de falar, da espontaneidade e sinceri- Pi-csidcnte ltamãt, que nunca os aceitou. Somos testemunhas do 
dade. ele comove, elé convence. Ele mesmo diz: 'Nós estamos no seu protesto, da sua revolta; durante os debates a que assistimos~ 
início do começo. Estamos no princípio do começo''. em-gabinete fec1iado, Com Os Ministros da área econõmica, contra 

Na verdade, não se poderia imagínar um milagre. Não se os percentuai.c; ãbusivos dos jurOs em nosso País, e a explicação 
pode-ria acreditar que, de repente, os 32 roílh_ões de_ brasileiros que que a área ecónQmica deu é importante. ' 
passam fome poderiam comer e sair da mis6ria quase absoluta em Quando 0 Presidente Itamar reclamou -_eu estava presente 
que hoje estão imersos. ou que empregos aparecessem da noite - dos juros altos, a resposta do Ministro Ricupero e do Presidente 
para o dia. É claro que isso não podia acontecer. do Banco Ccntr;:tl, Pedro Malan, foi a seguinte: não se poderia bai-

Todavia, tinha que se começar pelo início, e o G_?Vemo do xar os juros de 62% para 1%. Na verdade, no dia 30 de junho. o.s 
Presidente Itamar Franco começou. Qual é o início? E texminar juros cobrados eram mais de 50%; no dia 2 de julho, eles baixaram 
com o maior adversário, o mais cruel, o mais maldito adversário, para 8%. Diziam o Ministro Ricupero e Pedro Malan ao Presidente 
principalmente da gente pobre que vive de salário: a inflação. Este, da República que os juros, que agora estão em 6%, no fmal de 
repito, é o início: terminar com á inflação. agosto, estarão-em nível compatível com o de qualquer pais civili-

Lembro-me, como se fosse hoje, de que várias vezes per- zado, com a inflação e com juros de_ 1 a 2%. Não há condições-
guntei ao Ministro Ricupero- e, ainda antes, ao então Ministro diziam eles- de-baixar os juros agora, porque circulam, nas contas 
Fernando Hemique Cardoso- como seria_o Plano, pois ·eu não o correntes e nos -bolsos dos brasileiros, cerca de R$6 bilhões e há 
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nas poupanças, nos CDB's e em outras aplicações cerca de R$120 
bilhões. Se, de repente, os juros fossem zerados, haveria uma cor
rida dramática para o saque desse dinheiro e um corre-corre para 
comprar casa, automóvel ou sei lá mais o quê, provocando descon
trole. 

É preciso dar-se um tempo para -a s-CíCiedade adaptar-se ao 
Piano, e essa é uma das questões que o Governo está mostrando. 
Há também a campanha muito inteligente por parte das instituiçõ
es de crédito, mostrando que aquilo que acontecia está mudando. 
Era uma coisa fantástica; vivíamos num regime do combate. Eu 
tive que dar explicações até a parentes meus - e quase não o con
segui-, que temiam o plano e diziam: ''Esse Plano vai acabar co
migo". E eu perguntei: mas como é qu-e Vãí-ãeã.bar contigo? Ao 
que respondiam: 11A vida inteira tive um dinheirinho na poupança 
e vivo desse dinheiro; isso agora não vai maiifãcofttecer. Eu estava 
ganhando 45% e era com isso que me mantinb~. A agora_ como é 
que vai ser?" Eu respondi: tu tinhas uma ilusão enorme; tu ganha
vas 45%, mas, na verdade, os preços tambéni -subiam nessa pro-
porção. Se tu· ganhavas de juros da poupança 45%, os preços 
daquilo que tu ias comprar também aumentavam 45%. O que vai 
acontecer agora é que tu vais ganhar 2%, mas os preços não vão 
aumentar absolutamente nada. 

A explicação está sendo no sentido de que, aos poucos, o 
dinheiro da fonte improdutiva- da especulação financeira maldita 
que havia nesse país e que, aos poucos, irá diminuir - irá girar, 
porque o Banco do Brasil existe para proporcionar crédito rural, 
que os bancos existem para dar dinheiro a novas indústrias, a pe
quenas e a microempresas, para que prosperem. É preciso usar o 
dinheiro para a produção e não para a espeCulação. Estamo~. aos 
poucos, tranqüila e serenamente, seguindo esse caminho. E im
pressionante ver, Sr. Presidente, o esforço da sociedade brasileira. 

Quando o Presidente Itamar. o l\1in.istro Fernando Henrique 
Cardoso ou- o Ministro Ricupero iam pari ã televisão assegurar 
que não haveria congelamento, alguns aumentavam os preços, ale
gando que, quando estão insistindo muito de um jeito, é porque 
vai acontecer de outro. Até entendo isso, mas, n-ccminha opinião, 
aumentaram exageradamente. 

Quero felicitar o Governo pela Campanha frrme, austera e 
dura que vem fazendo, no sentido de determinar o abaixamento de 
preços. E tem conseguido resultados. O problema do pão. por 
exemplo, pode ser citado. Outro dia, _em Porto Alegre, o dono de 
uma pequena padaria, que fica perto da minha casa, resolveu bai:
xar o preço do pão, porque achou que estava alto demais. No dia 
seguinte, fui Conversar com ele sobre isso, e verifiqUei que ele ha
via aumentado novamente, porque o Sindicato dos Padeiros o 
ameaçara. Há um preço oligopolizado. Isso também estava aconte~ 
ccndo em São Paulo. Aumentaram exageradamente o preço; fume, 
o Ministro detenninou a recomposição. e o jJreçO Voltou ao que 
era, como aconteceu cm Brasília, no que tange às passagens. Em 
muitos lugares, os preços estão caindo do esçândalo do exagero e 
vindo para os caminhos da normalidade. 

Sr. Presidente, esse é o início. Não estamos acostumados a 
viver em um país sem fuflação, cm que o preço do leite, do pão ou 
da gasolina se mantém constante durante o ano inteiro. Esse é o 
primeiro passo, o início. 

Por isso equivoCain-se os candidatos à Presidência da Repú
blica que querem fazer campanha em cima do fracasso do Plano 
Real. Esse é um erro primordial. Reconheço _que o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso foi o Ministro que implantou q Plano, tem pres
tígio, credibilidade. Aquilo que o Fernando Henrique Cardoso tc
ria que fazer para mostrar que era Õ i 'homem do real", os outros 
fizeram por ele. Cometeram uma ingenuidãde. Se fosse do PT, do 
PDT. eu diria que este- é um plano do Brasil. foi aprovado pelo 

Congresso Nacional .. O que importa saber é o que se fará em se
guida. 

Se o Presidente Itamar Franco entregar o governo, Se Deus 
quiser. com inflação zero, juros de 1%. situação -de normalidade, o 
novo Governo terá condições de dizer quais são ·as prioridades 
para construir um Brasil novo. Este ano, o Presidente da República 
praticamente vai zerar o déficit públíco. · · · 

É inacreditável quando dizem que o Plano-Real é eleitoreiw 
ro. Leio a medida provisória para as pessoas, e elas me dão razão. 
O Presidente da República, por conta própria, baixou uma medida 
provisória dizeri.do qlú~- só podia emitir tantos reais até março do 
próximo ano. E aimna, por conta própria, que D.ão pode dar aval 
para ninguém, nem para governadores, nem para a PETROBRÁS, 
nem para prefeitos. Isso_num ano eleitoral, num ano em que o aval 
para um governador pode significar apoio, voto. 

Esse Plano não é cleitoreiro. O Presidente Itamar Franco 
não está preocupado em realizar grandes obras, porque_ sabe que o 
seu GoverD.o é de transição. Sua Excelência quer colocar a casa em 
dia através de um governo de seriedade, um governo de austerida
de, um governo da ma:is absoluta integridade. 

Divulgru:mn uma notícia envolvendo o irmão do Presidente, 
pai do sobrinho que ele tanto amava e que faleceu naquela viagem. 
O próprio irmão do Presidente afastou--se e abriu .as suas contas 
para que fosse feita a fiscalização- em torno de sua vida. Porque ele 
sabe que esse é o estilo do Presidente Itamar Franco-, ·que essa é a 
forma de a,gir do Presidente da República. 

O Banco lnteramericano já publicou que o custo das obras 
do rio Tietê e o da duplicação da estrada Belo Horizonte-São Pauw 
lo diminuíram mais de 50% entre a avaliação realizada no início 
do Governo Collor e aquela feita sob o Governo Itamar. Viram, 
com o novo governo, com a nova realidade, com a riõva austerida
de, que havia escandalosos e absurdos preços. E é o que está acon
tecendo praticamente _em todas as constJ.uções neste País. 

Sr. Presidente, no momento em que acabar o Brasil do es
cândalo, o Brasil da gm:j~ta, o Brasil do percentual, o Brasil da in
flação, e entrarmos numa era do Brasil sério, o- Brasil da 
responsabilidade, caberá ao novo Presidente, a partir dessas medi
das, que são importantes, fundamentais, necessáría:s, ip.díspcnsá
vcis, mas são preUmfuares, construir um Brasil diferente. Um 
Brasil com o alicerce da seriedade, um Brasil que escolherá as 
prioridades, que olhará para a nossa agricultura. 

É justo que o Presidente Itamar Franco e o Ministro Synval 
Guazzelli festejem, e com grande alegria, por estarmos produzindo 
a maior safra da história do nosso Brasil: 76 milhões de toneladas 
de grãos. Mas é uma vergonha, 76 milhões de toneladas de grãost 
É uma vergonha se olharmos para os Estad9s Unidos, que produ
zem 240 milhões de toneladas só de milho._ E necessário um plano 
para a agricultura. A primeíra coisa que temos que fazer para os 32 
milhões de brasileiros que pasSam fome é produzir mais, é dupli
car nossa produção, e isto poderá ser feito no começo do próximo 
governo. 

O Sr. Marco Macicl- Pennite-me V. Exa um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, nobre Se

nador Marco .Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Pedro Simon, ao 
tempo em que registro o oportuno discurso de V. Exa, gostaria de, 
em rápidas palavras, tecer duas considerações. Em primeiro lugar, 
com relação à safra. Realmente, é uma safra recorde, e o País não 
pode deixar de se orgulliar disto, de modo especial o Governo, que 
tem como Ministro da Agricultura um ex-colega nosso, o ex-Ga-. 
vemador e ex-Deputado F~eral Synva_l Guazzelli. Com relação à 
questão da safra, eu gostaria de dizer, como V. Exa observa com 
propriedade, que o que produzimos é significativo, mas está muito 
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aquém das nossas-dimensões de pa í. s continental. 
V. Ex .. recorda os Estados Unidos, que proch.lziram. na safra 93/94, 
só de milho, mais de 200 toneladas e produzem aproximadamente 
560 a 600 milhões de toneladas de grãos, e grãos das mais diferen
tes naturezas, alguns dos quais ainda não conseguimos produzir 
em quantidades significativas, como o centeio, a cevada e outros 
tantos. Embora os Estados Unidos sejam um país mai\)I' que o nos
so, talvez tenhamos mais disponibilidade de lcrras agricultáveis, 
porque não sofremos, com tanta inclemência, as vicisSitudes cli
máticas. Além disso, uma parte do territóri_o americano-vive prati
camente coberta de gelo, como é o caso do Estado. do Alasca. 
Podemos aumentar muito a nossa produção. Só"ó-_c"errado_ tem cç.n
dições de produzir mais_ de 200 milhões de toneladas de; grão_s, 
graças ao trabalh_o que a EMBRAPA está realizando no CPAC. 
Ainda, recentemente. o Senador Fernando Henrique Cardoso visi

tou, até por proposta minha. o CPAC c pôde ver cm dados e em 
números que só o cerrado brasileiro tem condições de produzir 
mais de 200 toneladas de grãos. Temos um en'?Ifile desafio _pela 
frente. Na hora cm que aumentannos a nossa produçâo de grãos, 
melhoraremos a nossa balança comercial, alimentaremos melhor o 
nosso povo, tirando segmentos importantes da fome e da miséria;_ 
e. o que é mais significativo, geraremos ctnprégos diretos c indi
retos. porque a agricultura ainda é uma atividade qUe emprega
muito, quer mão-de-obra qualificada, qt. .-.r não-qualificada. Essã. é 
a primeira observação que gostari_a de f~zer. 
E gostaria de dizer- e me perdoe aproveitar _a ocasião- qUe esti

mo que o resultado das eleições presidenciais Venha Ocorrendo 
como esperamos, pelo menos estas são as minhaS expectativas, 
com a vitória do Senador Fernando Henrique Cardoso, para que 
possamos ter o País como um grande produtor de grãos e também 
um grande produtor de proteínas. Isto porque, na proporção em 
que produzimos mais grãos, podemos, também, aumentar a nossa 
ofe1ta de proteína, inclusive anitnal, desde que consigamos am
pliar os_nossos rebanhos, que têm condições de se desenvolver em 
todos os níveis, desde_ a pecuária de pequeno porte até a de grande 
porte, em várias porções do território nacional. 
Por isso gostaria de chamar a atenção para esse fato que V. Ex11 

destaca, neste momento._ a respeito das potencialidades da agrope
cuária brasileira. O segundo ponto a que gostaria de me referir foí 
levantado por V. &• no início do seu pronuncfumento e diz res
peito à questão da inflação. Na proporção em que conseguinnos 
jugular a inflação e dar estabilidade à economia. estaremos criando 
condíções para que o País volte a cresçcr de forma consistente e 
sustentada. E, o que é mais importante, 
criaremos condições para fazer- perdoe-me pela expressão talvez 

já não-apropriada -uma grande revolução cultural no País. Se não 
quisermos usar a expressão revolução cultural, podemos falar em 
uma grande transformação de conduta em nosso País, porque o 
que a inflaÇão trouxe, a reboque dos males que provocou no plano 
social e no plano econônúco, foi uma enorme distorção no plano 
do nosso desenvolvimento ético. Na proporção em que a moeda 
deixou de ser não somente um instrumerito de valor, mas também 
um instrumento de troca. na hora em que a moeda deíxou de ser 
um referenciaL.. Eu defendo, até, a tese, nobre Senador Pedro Si
mon, de que devcriamos incluir a moeda entre os símbolos 
nacionais. Todo país qUe se preza tem 
uma moeda respeitável, porque na :moeda passa também a con

fiança no país. Na proporção em que perdemos a moeda como ref
erencial de um valor econôm.ico, fizemos com que essa perda 
passasse para outros campos. A partir daí, um metro passou a me
dir oitenta centímetros; um quilo passou a equivaler a setecentos 
ou oitocentos gramas. Com isto, quero dizer a V. Ex"' que a infla
ção não trouxe Somente scqüelas no campo monetário, financeiro, 

econômico, social, porque trouxe concentração de renda, o empo
brecimento de largas porções de nossa sociedade; mas_também, e 
sobretudo, prejuízo no plano dos valores éticos de nosso País. Co
meçou a valer no Brasil aquilo que incorretamente, sei, passou a·se 
Chamar Lei de _Gerson,- todos procurando tirar vantagem. 
Na proporção em que não se tinha o referencial básko, qtie era a 
nioeda, todos procuravam, de alguma forma, ser mais espertos que 
os outros_ Isso aconteceu em todos os campos. Não tínhamos mais 
um padrão de conduta erii nosso País. Espero, _na proporção em 
que o País volte a ter uma -moeaa respeitãda, séria, e que seja bem 
recebida no exterior, que possamos ajUdar a conigir condutas 
equivocadas, incorretas, que começaram a vicejar em nosso País. 
Como, aliás, tem defendido muito bem Eduardo Giannetti da Fon
s_eca, bá urna vlnéulação mais profunda do que se re:-.sa entre ética 
e inflação. Com a exacerbação do processo inflacionário, houve 
uma reverberação muito grande em todos os outros campos da ati
v idade humana. A pessv·a--sabi'a que, apliC-an-do 
num dia e pagando no Outro, tinha vantagem; sabia que, não pa

gando, a multa era muito menor do que o valor da correção. Foram 
criadas castas neste País: os que tinham a moeda indexada e os que 
tinham a moe4a_erodida pela inflação. O comportamento de "tirai 
vantagem se alastrou e concõireu para que o País começasse a 
conviver com muitas distorções de_ conduta, algu~s alicerçadas 
ou animadas no processo inflacionário. Muita gente, de boa-fé, di
zia que estava se defendendo. Havia aqueles que podiam se defen
der, mas muitos não tinham como_ se defender, como o 
aposentado._ Os que tinha_m como se de:fender 
da ili.flação diziam que _estavam recorrendo a isso em legítima de
fesa. Então, isso_ ®u lugar_ a muitas situações. Acredito até que 
muita gente partiu para deslizes éticos, morais, e até legais tam
bém, inclusive o administrador público, querendo se proteger da 
inflação- alguns até bem-intencionados. Mas o_ fato é que, de uma 
hora para outra, o País todo passou a viver sob a lei de Gerson. S_ei 
que o Gerson protesta to. da vez. que se usa o nome dele. 
Ele prova que a propaganda que fez, atendendo ao apelo de uma 
empresa de publicidade, não tinha esse objetivo. _Mas a leitura que 
a sociedade fez foi essa. Ficou a história do dar um jeito-contra a 
inflação. O jeito tornou-se ulnçi instância paralegal. Concluo o meu 
aparte -perdoe-me pela demora. Espero que tenhamos uma moe
da que se faça respeitar, uma mqeda que tenha credibilidade -esta 
é a grande questão na moeda, credibilidade. Isto poderá contribuir 
para reformar não somente a -J'X)lítica monetária, mas, também, a 
política de desenVQ-lVimento e os co-stumes
Espero que essa moeda venha trazer para todos nós a _certeza de 
que o País vai viver sob novas regras. O verdadeiro desenvolvi
mento não é a,quele que apenas produz expansão de bens mate
riais, mas aquele que traz, também, enriquecimento espiritual para 
toda a sociedade. Por isso, quem sabe, 
V. Ex"', eu e acredito que a grande maioria dos brasileiros que tor
ce e espera, possamos ter, aLra.vés dessa reforma monetária, uma 
reforma de costumes, que venha nos colocar num processo de 
crescimento que não -seja apenas aquele que prOdUz resultados 
concretos no plano C'COnôroico, mas que ajude a construir uma so
ciedade mais justa. Este é o grande desafio brasileiro: sociedade 
com um desenvolvimento m<ti1> justo, Porque tivemos u.m cresci
meTifo- que, de alguma forma,_contribuiu para ampliar as injustiças, 
aumentar, pela i.Dflação, as desigualdades de nossa Pátria, que se
revelam na enorme conCentração de renda que hoje divide os bra
sileiros em no~o Pais. Muito obrigadO. 

O SR. PEDRO SIMON - Fico profundamente satisfeito 
com o seu aparte. V. Ex11 enriqueceu o meu pronunciamento. O 
meu discurso passa a ser feito a quatro mãos: o que cu fiz com mo
déstia e o que V. Ex a expôs com muita competência. 
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V. Exn tem toda razão. Eu acrescentaria até um pouquinho 
mais: -é provável que até marido e mullier Venham a se acertar 
mais com a estabilidade dos preços, como aconteceu na época do 
Cruzado- vou fazer justiça. Eu me lembro de que um amigo me 
disse: ''Eu não agüentava mais minha mulher. Eu estava desconfiaM 
do de que ela era incompetente, irresponsável, que- iião sabia gas
tar. Mas agora faz três meses que lhe dou a mesma quantia, e estou 
vendo que ela tinha razão: os preços é que estavam aumentando''. 

V. Ex'" está absolutamente correto no que afirmou. Sua afir
mativa pode parecer meio estonteante, mas é absolutamente real. 
No momento em que tivermos uma vida estável, em que tivermos 
certeza de que o preço é aquele. o quilo sai tanto, a moeda é aque
la, o poder aquisitivo é este, poderemos pensar noutras coisas, 
noutros valores; poderemos fazer nossas contas e saber o que vai 
acontecer num mês na nossa família, DO nosso estabelecimCnto: 
poderemos projetar. E no momento cin que cu tirar o jeitiil.ho dis
to, estou tirando o jeitinho do resto também. Não temos uma linha 
de conduta aqui e outra acolá. As linhas de ação e de corrcção e a 
maneira de ser, temos uma, ou seja, um único comportamento. 

V. Ex a tem razãO; é um círculo vicioso que, lá pelas tantas, 
atinge a todos. 

Alguns donos de supermercados dizem: "Mas o que eu vou 
fazer?" Chamei a atenção do Senhor Presideiite-d3.-RC"píiblica e do 
Ministro Ricupero para o detalhe de que há supermercados que 
são responsáveis por esse aUmentO, porque foram eles que dobra
ram os preços, mas há alguns que o praticam devido ao aumento 
dos oligopólios produtores. 

Então, o círculo vicioso de aumentos tem que acabar.- No 
momento em que se estabiliza o preço, havendo estabilidade, isso 
é bom para todos. 

Eu tinha um bar em Porto Alegre na década de 40, 50. Lá 
eu vendia o doce mil-folhas, que custava 200 réis. Sete anos de
pois, vendi o meu bar e o mil-folhas ainda custava 200 réis. Está
vamos acostumados com isso. A rigor, até a época do Juscelino 
era, mais ou menos, a nossa vida. Começou a Guerra, participamos 
dela ajudando e exportando para os Aliados c eles não nos paga
vam. Então, o Dr.- Getúlio tinha que mandar cniitii:' moeda para, 
como isso, pagar os produtores. Quando tCIDJ.inou a Guerra, tínha
mos que receber os nossos atrasados de volta, recolher o que havia 
a mais de dinheiro. Na verdade, o que recebemos foi na forma de 
quinquilharias, produtos manufaturados, plásticos etc. Aí começou 
a inflação, que aumentou absurdamente. O própriq· Juscelino disse 
e reconheceu que seria o preço que iriamos pagar para crescer 50 
anos em 5, que, logo adiante, telia que terminar, mas não terminou 
até hoje. 

Portanto, tenn.inar com a inflação é o primeiro pass·o. V. Ex" 
tem razão; no momento em que tivennos urna linha de ação, uma 
moeda, urna c_onduta ética do cidadão diante da economia, issO -vai 
existir. -

É fácil imaginarmos as várias razões pOr que acontecem as 
coisas neste Congresso- Quem podia, até o ano passado, olhar, na 
hora de fazer uma emenda, se aquele era ou não ·o valor da obra. 
Chegando em agosto, o- projeto de reforma do Orçamento, em sua 
fase de votação, já. estava completamente diferente~ em sua execu
ção, no ano seguinte, tinha-se acrescentado ou retirando três zeros. 

Então, urna moeda estável faz com que Se teri.ha estabifida~ 
de permanente, quanto a isso, tem razão V. Exa. · 

O Sr. Maurício Corrêa - V. Ex á me permite um aparte, 
nobre Senador Pedro Simon? -

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, ouço o 
aparte do nobre Senador Mauricio Corrêa. ·r 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Pedro Simon, pela for
ma, pelo estilo, pelo vigor. pelo entusiasmo, pela coloc-ações feli-

zes, sobretudo pelo preparo, V. Exa alça-se, sem dúvida nenhuma, 
a um dos maiores parlamentares desta sessão legislativa e _das pas
sadas, em que V. Ex"' também profligou como emérito parlamen
tar. Permito-me-me filiar-me à corrente daqueles que admiram V. 
Ex a pelos seus méritos. O pronunciamento é extremamente oportu
no, quíçá devesse realizar-se numa sessão mais completa de Sena
dores. V. Ex-~--- faz ju-stiçif; o Governo
do Presidente Itamar se inaugurou num momento dificil. à saída 

de um Presidente da República questionado sobre sua conduta, a 
sua assunção ao poder, o entusiasmo que se gerou no começo. e 
ainda, como produto da era do Collor, a imprensa avançou pro
gressivamente na sua independência, no seu dever de criticar, de 
censurar, de denunciar, isso se arraigou ainda mais -na era do Presi~ 
dente Itamar Franco; as questões do Governo, algumas mazelas fo
ram até. de certo modo, injustamente exploradas, mas V. Exa faz 
justiça. Acriscerito, denlrO dessa linha de raciocínio desenvolvida 
por V. Exa, que o mérito deste Plano Real tem que ser atribuído 
primeiramente ao Presidente Itamar Franco. Não quero aqui retirai 
os méritos do Seilador Fernando Henrique Cardoso, candidato à 
Presidência da República. S. Ex a foi o graride artífice, 
como Ministro da Fazenda, para que se chegasse ao ponto em que 

nos encontramos. Senador Pedro Simon, quem dirimiu aS COntro
vérsias que havia entre equipes, as ciumeiras, os caprichos pes
soais, as quizilas que eram criadas? TOdas elas _foram 
administradas pela paciência, pelo descortino e pela firmeza do 
Presidente Itamar Franco e pela conduta que Sua Excelência ado
teu, permitindo à Fazenda que tivesse liberdade para montar, real
mente, um plano há muito cobrado pela sociedade brasileira. Isso é 
tão verdade que sabemos o sucesso_da implantação do Plano Real, 
ainda mais, como V. Ex a afmna muito bem, com a felicidade de 
termos, na Pasta da Fazenda, a extraordinária figura do Ministro 
Rubens Ricupero. A IstoÉ desta semana publica uma excelente re
portagem- que se V.Exa não leu deverá. fazê-lo- a respeito da en
trada dos _produtos brasileiros na Argen·tina. É uma reportagem 
muito bem feita em que se salienta a aceitação dos nossos produ~ 
tos -Sadia, General Motors, Conexões Tigre; enfun, urna lista in
findável de nomes de empresas brasileiras -, que estão entrando 
no mercado argentino, tomando conta, na verdade, da Argentina, 
tal o sucesstnia mercadoria brasileira, a ponto de a Brahma 
ou a Sadia, se não me falha a memória, já deter 10% do mercado 
no seu respectivo setor na Argentina. Isso advém do respeito que 
está impondo o Plano Real no Brasil. V. Exa faz com grande pro
priedade essa análise; porém, acrescento também, Senador Pedro 
Simon, que isso se deve, em primeiro lugar, à coragem do Presi
dente Itamar Franco. Quantas e quantas vezes V. Exa o viu, pa
cientemente, em reuniões cansativas, _exaustivas parã discutir um 
assunto, enxugando~o. E, toda vez que isso acontecia, o Presidente 
Itamar Franco se mostrava Como um demoCrata, 
dando a sua :Palavra decisiva e filial quando o assunto já esulva eS
gotado. Evidentemente, ainda há uma recalcitrância de alguns em
presários brasileiros em não quererem auxiliar na busca de uma 
economia acurada no Brasil, porque aqui há uma cultura enraiza
da, que, às vezes, conduz a esse estilo inflacionário; mas estamos 
prOgredindo. A lei que foi voiada re·centemente", a lei antitrnste, 
iniciada na minha gestão no Miiristério da Justiça, tem ~a fl.!'_lali
dade pedagógica, terapêutica, porque a lei existe muito mais para 
causar medo do que para ser aplicada. Aliás, um brocardo latino 
diz isto: "medo em todos e pena em poucos". Essa é a fmalidade. 
Qiier dizer, é preciso que-haja urna norma para causar um receio
de que, sendo aplicada, aquele a quem a lei é dirigida vai sofrer as 
conseqüências de suas normas. Digo a -v. Exa. que é muito correta 
a aflrmação feita ainda há pouco, com relação à receptividade e ao 
entusiasmo. Hoje sabemos que o povo recebe o seu dinheiro e 
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sabe que, com aquele dinheiro, pode comprar as mercadorias dese
jadas, não tantas quanto ele queria, mas dentro _daquele padrão em 
que ele se habituou a fazê-lo. __ De tal sorte que assevero 
a V. Ex .. o entusiasmo com que tenho presenciado a reação do 

povo, porque, até agora, a tendência dos preços é realmente baixar, 
pois quem não os baixar corre o risc'o de ter ó seu negócio fracas
sado, porque a sociedade brasileira está fiscalizando. Foi uma co
locação feliz que V. Ex• fez. Encerro este rápido aparte, 
cumprimentando V. Ex a pela oportunidade deste seu pronuncia
mento~ Penso que se tem que fazer justiÇa- ao Presidente Itamar 
Franco nesse momento, porque Sua Excelência é o artífice de tudo 
isso. Um homem que assumiu a Presidência da República, de certo 
modo desacreditado, criticado, censurado, m Governo onde nã_o 
precisava, necessariamente, enipolgar a Nação brasileira com pro
jetes de grande porte. Mas, na verdade, com a sua paciência, com 
o seu espíritç. de tranqüilidade, conseguiu realizar o Plano Real e 
metas de combate à corrupção, que estão scrid-o colOcadas em Prá
tica. Portanto, aquele vício do passado está acabando. Os candida
tos estão dizendo -que o real tem a sua temporada defmida. Não é 
verdade. Sabemos que o Brasil tem uma resCiva de quase 40 bi
Jhões de dólares, diferentemente do Plano Cruzado, que não tinha 
resenras. Então, temos reservas suficiente pãril manter esse Plano 
até a seu fmal. Para completar essa grande tarefa, essa gr.w.de rea
lização, que é, realmente, purificar a nossa economia, melhorá-la e 
dar credibilidade ao mundo com relação à nossa moeda, 
é preciso enfatiZar, rima vez rilais; qi:ie essa obrit só será completa 
na hora em que, eleito o novo Presidente da República, se faça 
uma Revisão Constitucional, enxugando esse Texto ou .aprovando 
emendas que dêem à Previdência Social a segurança necessária 
para o amanhã, que é duvidoso, com o objetivo de racionalizar os 
nossos tributos, enfim, que organizem a nos sã.- óidem econômica. 
Na medida em-que isso acontecer, esse Plano, que não será tempo
rário e sim permanente; terá que ser cOmpletado por medidas que o 
Congresso adotará. Tenho certeza de que essa mentalidade haverá 
de predominar assim que se inauguiàr a nova sessão legislativa já 
com o novo Presidente da República. Meus parabéns pelo pronun
ciamento de V. Ex~. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno aparte de 
V. Ex•, quando traz alguns esclarecimentos da maior importância. 

Realmente, não há como deixar de reconhecer a presença, a 
ação do Presidente Itamar Franco. Sua Excelência teve modéstia, 
singeleza cm não se envaidecer, fazendo, cm seu Governo. obras 
monumentais. Sua Excelência aceitou os _obstáculos; inclusive, 
muitas e muitas vezés, a ironia e as charges exageradas, por parte 
da imprensa, porque ele tinha um objetivo. 

De modo muito especial também tem razão V. &a: a identi
dade dele e a força que ele ·deu para o 'MiniStrO Fernando Henrique 
foram os grandes fatores através dos quais essa questão fosse leva
da adiante. E a sua presença= no sentido de buscar uma unificação 
no entendimento- V. Ex• foi um brilliante 1v1in.istro e Sabe o esfor
ço que é feito no sentido de conter gastos, de dar prioridade a algu
mas questões - fez com que essa questão avançasse coino 
avançou. 

Mas, fundamentalmente, tem razão V. Ex-a quando diz que, 
para que esse Plano, realmente, a partir de 1 o de_ janeiro, possã 
continuar, é necessário revisão, mudánças e reformas na Constitui-
ção. 

Não podemos ter um artigo na Constituição, que votamos 
como uma grande vitória - e é uma grande vitória - que diz que a 
Saúde _é um direito do cidadão e um dever do Estado e não term.os 
absolutamente fórmulas para fmanciá-la. Por isso está aí essa grita 
generalizada. 

Não podemos ter uma Previdência que está prestes a falir, 

não podemos viver essa dolorosa realidade de não podermos au
mentar o salário. Não é por que a economia não pode aumentar o 
salário mínimo, é porque a Previdência quebra se se aumentar o 
salário mínimo. Mas temos de achar uma resposta para isso. Deve
mos ter a coragem, que não tivemos agora, de dizer _que se deve 
tenninar com as aposentadorias especiais. As pessoas não podem 
aposentar-se com 25 anos de serviço. Tem de haver a aposentado
ria proporcional ao que se trabalha e a normalização dessas contas 
"atuariais11

• Isso é necessário e haverá de ser feito .. 
Sr. Presidente, ainda tinha muitas coisas para falar, mas V. 

Exame adverte que o meu tempo chegou ao fmal. _ 
Encerro minhas palavras dizendo, como não poderia deixar 

de fazê-lo desta tnbuna, sobre o Tetracampeonato. 
O Brasil ganhou, e isso é importante. Sr. Presidente, porque 

animou a nossa moral. Claro que estamos vivendo uma época 
completamente diferente da de 1970~ Hoje, a democracia é total, a 
liberdade é absoluta e respiramos os ares da liberdade. Em 1970 
vivemos um dos piores momentos: _o do endurecimento do Presi
dente MédicL Mas não há dúvida de que, quando se fala no mila
gre brasileiro de 1970, por uma ironia ou não, ele começou com a 
vitória da Seleção, exageradamente usada. à época, peJo Gov_erno. 
E devo fazer justiça ao Presidente Médici, que era um apaix__onado 
pelo futebol- embora tivesse o defeito de ser gremista doente, cu 
sou Internacional - Mas agora nem o Presidente Itamar, nem nós 
queremos usar o Tetra a favor da realidade que ãí está. Mas não 
deixo de reconhecer, publicamente, que o Tetra ajudou o ânimo do 
brasileiro, que estava por baixo. A homenagem foi realmente justa. 

Agora, Sr~ Presidente, quero esclarecer o que penso sobre o 
que aconteceu com os jogadores em relação à Alf'andega. Passar 
pela cabeça de alguém que o Presidente Itamar Franco vai receber 
um telefonema dizendo: - Olha, fulano de tal não vai pagar a Al
fândega, e o Presidente concordar! Será que é esse o estilo do Pre
sidente Itamar Franco? A biografia, o passado_ e a maneira de Sua 
Excelência levam alguém a pensar que isso aconteceu? Tenho a 
certeza de que nãol 

Demonstro o maior respeito pelo Dr. Osíris Lopes Filho. 
Ele fez um trabaJho magnífico! Aliás, mais de uma vez, pessoal
mente, fiz questão de dizer-lhe que o seu trabaJho estava fantásti~ 
co. Casualmente temos uma idéia idêntica com relação a um 
projeto de lei, o qual defendo, e penso que deve ser votado. Esse_ 
projeto defende a tese de que o cidadão, ao nascer, deve receber 
um número, o qual o acompanhará a vida inteira. Esse __ número 
deve constar na Carteira de Reservista, na de Motorista. na Certi
dão de Casamento. na conta bancária, enfim, esse número o acom
panharia toda sua vida, porque isso facilitaria, fantasticamente, a 
vida deste País se todos fôssemos conhecidos, do Oiapoque ao 
Chuí, pelo mesmo número. Se eu, casado no Rio Grande do Sul, 
quisesse me casar na Amazônia, buscariam meu número no pron~ 
tuário e constatariam que eu já era casado. O Sr. Osíris Filho tem a 
mesma idéia e está fazendo os mesmos estudos. Ele dizia-riie que 
está debatendo, porque, se não me engano, no México adotaram 
esse método e acontece casos fantásticos. Por isso enviaram pes
soas àquele país para pesquisar a esse respeito, ou seja, casos .em 
que o cidadão nasce no mesmo dia e tem o mesmo nome. E isso dá 
confusão em termos do número dele. Nesse caso bastaria acrescen
tar o nome da cidade em que o indivíduo nasceu. Tenho o maior 
respeito por ele. Penso que ele está absolutamente certo no sentido 
de_ que todos são iguais perante a lei. 

Eu Pedro Simon, acredito, no seguinte: no dia anterior, 
quando ganhamos a Copa, o Brasil inteiro assistia pela televisão a 
primeira informação dada: a de que eles embarcariam no inesmo 
dia. Terminado o jogo de domingo, eles iriam para o hotel, embar
cariam para o Brasil. Posteriormente--a informação foi a de que 
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embarcariam no dia seguinte. Viriam, não no domingo à noite, 
mas na segunda-feira. Os telejomais mostravam o avião, no aero
porto dos Estados Unidos, que estava atrasado duas, três, quatro, 
cinco horas para decolar e diziam qual era o motivo: o-vçlume 
exagerado da carga. Havia carga demais. Por isso o a.vião não po
dia decolar. Com isso, o avião atrasou várias horas para chégar em 
Recife, onde ficariam duas horas, no entanto, ficaram seis, pois a 
recepção foi" fantástica; aqrii em BraSília iâlnbém chegaram com 
atraso às 18 horas. Deixaram Brasllia às 23 boi-as e chegaram ao . 
Rio de Janeiro à meia noite. ·' · 

Pergunto a V. Exas se não seria norlna.l preparnrum esque-·. 
ma especial com relação aos jogadores e SU8$ bag_agens. A alfân
dega poderia ter destacado um grupo, no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo para que os jogadores chegassem. vissem. recebessem e fos
sem embora. Mas atrasar quatro horas e com toda a população lá 
fora, praticamente ameaçando invadii o aeiOporto, parece~m.e· uma 
questão delicada. 

Duvido que o Presidente tenha dado ordem para liberar. 
Considero normal, no entanto, que tenha pedido para facilitar a 
saída dos jOgadores do aeroporto. Em tal situação, eu destacaria 
um flScal para cada jogador, faria o levantamento, o jogador assi
naria ·e iria embora. Não precisaria sequei pagar na hora, pois to
dos são conhecidos, têm endereço -conhecido, e sabe-se que 
ganham muito bem; não há como não poderem_pagar. 

TodaVia,-O Cjue lemos no jornal é que o-encarregado daRe
ceita qu"eria moStrar-se à custa-Cios novos heróis. S. s• queria mos
trar que todos são iguais, e os nOvos -heróis tinhaiD, de ce:r;ta forma, 
que sofrer umti" humilhação para dar o exemplo. Com todo o cari
nho que tenho pelo Sr. Osíris, não sei se não houve um ex_a8:ero de 
sua parte. O que S. s•podia e devia ter feito, rui minha opinião; êra 
ter falado menos e ter-se preparado mais, estabelecendo um esque
ma para a- recepção e designandO, repito, um ou dOis fiscaiS para 
cada jogador. O jogador veria o levantamento, assinaria o compro
vante e poderia sair. Quanto aós· outros, penetraS, a começar·peio 
Presidente da CBF, esses não tinham o direito ao inesmo tratamen
to. Para saírem mais- rapidameri.té, os 22 jogaãores que o povo es
tava esperando assinariam o comprovante - não estou liberando 
os jogadores de pagaretn o imposto- e teriam suas passagens libe
radas, mediante assinatura de termo de responsabilidade; e iriam 
embora. 

Esse episódío já passou~ contudo, não possO deixar de vir à 
tribuna dar esta explicação. porque s6 (piem não conhece o Presi
dente Itamar Franco poderia imaginar que Sua Excelência entraria 
ein uma questão desse porte. para fazer uma afrrrnativa dessa naru
reza. Nem Sua Excelência nem-o Miiiístro RicupêrO; pelo que sei, 
nem ninguélll do Palácio determinou, pura e simplesmente, a libe~ 
ração.-

Sr. Presidente, neste início de campanha no rádio e na tele
visão,-rio-pr6ximo dia 2, espero que o Brasil tenha condições de, 
por meio de um grande debate entre os candidatos a Presidente da 
República, preparar-se para o Governo vindouro. · 

Sei que está havendo muito crítica. m~s 'Sou um dOs que 
vêem com Simpatia as decis&s do Tribunal Superior EleitoraL 
Talvez haja um pouCo de exagero;·mas penso-qtié é o próprio can
didato quem deve aparecer na televisão e não· Simplesmente, em 
um trabafuo de rníd.ia. vender-se um produto de catididato como se 
fosse Coca-Cola ou Brahma. A meu ver, essa lei que 'foi votadi 
pelo Congresso e está seOdo executada pelo Tribunal é absoluta
mente correta. O candidato é quem deve falar âo povo, expor o 
que pensa e o "qUe quer durante esses dois meses;e o povo esco
lherá o melhor. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) '- Concedo a pa-

lavra ao nobre Senador Marco Maciel. _ _ 
O SR. MARCO MACJEL (PFL-PE. Pronunciá o seguiraê 

discuxso.)- Sr. Presidente, sr-s e S_rs. Senadores, a Agenda da .50" 
Legislatura.. . · . 

Uma visão estratégica nacional deve considerar não apenas 
os objetivos permanentes do País, mas também aqueles fms ime
diaros ou atuais que permitam a atuação coordenada dos poderes 
constitucionais e a mobilização das potencialidades da própria Na
ção. Considerados em seu co:D.junto, os objetivos atuais do BraSil 
são amplos, diversos, complexos e tem inquestionável origem es
trutural. Eles tem uma condicionante comum - o seu caráter polí
tico - e se refletem em algo que, por sua nature~. afeta a toda a 
nação: a govemabilidade do País. E isto o que está em questão, às 
vésperas de uma ampla renovação do poder que, por sua amplitu
de. não tem paralelo na história das su_cess®s presidenciais,. 

Suponho, Sr. Presidente, que o quadro de baix.íssimo nível 
de govemabilidade de 1930 até os nossos dias está suficientemente 
caracterizado. Pode-se argumentar que o que se está chamando de 
governab.ilidade seja apenas a resultante de um processo violento e 
politicamente doloroso de transição do poder. A frágíl govemabili~ 
dade brasileira, no entanto, não se prova apenas pelas incertezas 
geradas a cada mudança de poder. Em meu entender, vai muito 
além. 

Ela tem vários componentes. Senão vejamos: 
(1) uma permanente instabilidade do aparelho jurídico-ins

titucional do Estado: seis consti~uições entre 1934 e 1994, um re
corde sem paralelo nas histórias das democracias ocidentais; 

(2) uma permanente crise fmanceira representada por uma 
sucessão de oito moedas entre 1943 e 1994. Este efetivamente um 
recorde em qualquer democracia. ocidental ou oriental; 

(3) uma persistente crise econômica. caracterizada pela se
qüência dos mais altos índices inflacionários durante o maior pe
riodo de tempo na história de qualquer país~ 

(4) uma crise da dívida externa, representada não apenas 
por quatro moratórias em quarenta anos, mas sobretudo pela siste
mática negoCiação e sistein.áticã. ilegação de todos os acOrdOs CQ:m 
instituições e Organismos fmanceiros-intemacionais~ (5) uma gr.lve 
crise social, evidenciada por um-dos maiores índices de concentra~ 
ção de renda em todo o mundo e pela continuada diminuição-do 
poder aquisitivo da maioria da população brasileira; 

(6} uma crise de confiança que é manifesta em todas as pes
quisas de opinião realizadas ao longo dos últimos dez anos em que 
o governo,-poiíticos, partidos e legislativo aparecem, invariavel
mente, oomo as instituições de menor credibilidade do País. Não 
desejo alongar essa anunciação, que séria tediosa. -porque suponho 
que a natureza da crise brasileira seja evidente por si mesma. 

_ _ Creio -não parecer necessário tentar mostrar que as verte.b:tes 
constitucional, social. econômica; psicológica, jurídica e institu
cional, têm origem politica e por isso mesmo afetam a governabili
dade, que é uma questão ao mesmo tempo política, jurídica_ e 
institucional. O que não funciona no _B:ra~il. sabemos, não é a eço
nom.ia nem são as bases sociais da nação, que tem demonstraçl.Õ 
seu poder efetivo de mobilização_ e de articulação. O que está em 
crise, o que claudica é o sistema político com graves reflexos na 
governabilidade. Como o sistema político é caótico. instável e es
truturabnente desarticulado. Com um sistema caótico, sem fundo, 
nalidade, a crise adquire caráter institucional, de cOnflito entre Os 
poderes e de ingovernabilidade do País. 

O conflito de poderes, porém, não é a causa, mas sim a cçn
seqüência, a resultante da crise po_!ítica. O que não é operativo no 
País não é este ou aquele poder. E mais do que isso: é o sistema 
político como um todo. A ineficiência decOrre igualmente tanto do 
sistema partidário, quanto do sistema eleitoral, com reflexos inevi-
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tá veis no sistema de govemo. E os três, -na realidade, são os sub
sistemas que compõem o sistema político. Se_as partes são incom
patíveis entre si,- defeituosas em sua composição, ineficazes cm 
seu comportamento, o todo s_e_rá, necessariamente, inoperante e 
conflituos_o. ,,-. 

Onde a ineficiência e por qUe a lÕÕ~cia? 
Primeiro, o sistema eleitoral proporcional puro. sem restri

ções, que temos, e que foi adotado com 9 colégio eleitoral de 
1933, utilizado para a eleição da Constituinte de 1934, não permite 
a formação de maiorias estáveis no Congresso. E isso é uma das 
razões não apenas dos conflitos de poder, mas sobretudo da crise 
politica que leva à ingovemabilidade. Onde existe este sistema, ele 
está condicionado por dois fatores: 

a) o índice mínimo variável de 4 a_ 12% para que os partidos 
tenham representação parlamentar, e 

b) a vigência de um sistema de listas fe.chadas, em que o 
eleitor nãd -vota no candidato mas sim- no pãrtido. Creio que, é 
conveniente assinalar, que a última grande democracia onde o sis
tema aqui tinha vigência, a Itália, já o reformou. E as çondiçÇ)es de 
govemabilidade na Itália, sob esse regime, são cOJihec_idas, Em 4? 
anos, houve 51 gabinetes... _ _ _ 

Segundo, o sistema partidário é iguãílnente inoperante e 
ineficaz, porque não há regras mínimas para exis-tênda e funciona
mento dos partidos. A lei Orgânica dá aos partidos com registros 
provisórios. as·mesmas prerrogatiVas eleitorais que dá aos pariidos 
com registro defmitivo. A criação de um partido_ provisório não 
exige mais do que 101 assinamras de eleitores, um manifesto; um 
programa e um estatuto! _Como o sistema_ eleitoral é proporcional 
- repito, já não existe nesSa modalidade nenhuma grande demo
cracia do mundo - os partidos se tQO:!,_am púsiotieiros dos Candi
datos donos _de popularidade ou proprietários de currais eleitorais 
cativos.-

Como explica um dos maiores teóricos da ciência politi~a 
contemporânea, o professor Geovomi, Sartori,_ s6 exjste:in dois mo
delos .eleitorais e_ partidários. O.primeiro estabelece a re~ção elei
tor-partido-candidato, em que o partido tem um papel eficaz e 
relevante, na int.e.nncd_iª-ção política com o eleitorado. Esse é _o _sis
tema vigente na maioria dos países democráticos-. O segulldo pre
vê a relação inversa: eleitor-candidato-partido. O papel de 
intermediaç~o política deixa de ser institucional e passa a ter cará
ter pessoal. E o que prevalece no Brasil. 

Nós temos muitas obs.olescências, como o modelo sindical 
que é, fundamentalmente,_de 1938 com pouquíssimas adaptações. 
Mas a maior delas é certamente o_sistcma eleiiora.l proporcional, 
que vem de 1933 e tew. portanto, sessenta e um anos! Se_não_mo
dificarmos, vamos continuar a ter c:d.ses políticas e cóses institu
cionais. 

Gostaria de assinalar - sem que is.s_o implique em qualquer 
conclusão de caráter científico, mas apenaS COmo uma constatação 
de cunho histórico -,_que o _sistema eleitoral brasileiro mudou em 
1933 e a partir daí se agravaram-sintomaticamente as condições de 
govemabilidade do Pais. Esta é a minha_ conviCção. 

Considerados todos -es-ses preCedentes, levando em conta a 
experiência universal posterior a 1945. e ponderando a história po
lítica recente brasileira, com todos seus precedente_& dramáticos e 
danosos para o País, minha vlsão _estratégica do futuro é clara: a 
reforma imediata de que carc_ce o Brasil é um_a_~fonna política. 

Estamos em vésperas de um transe político radical: _elegere
mos um _novo estamento do poder_ que s6 não abrange os municí
pios. A renovação política vai seguir-á linha de procedimentos dos 
últimos .anos. Em muitos_casos, o núínero de votos brancos e nulos 
vai superar o do_s sufrágiOs válidos. E se não muda:qnos as regras 
do jogo para as eleições futuras e para uma nova vida partidária, 

nem o próximo, nem os presidentes_ seguintes conseguirão formar 
maiorias estáveis no Congresso, o que sigoificã agravar o estado 
de ingovemabilidade intermitente em que vivemos nas Ultimas dé-
cadas. 

-,c-_ Dou, de forma esquemática; Sintética e abreviada, as medi
daS estratégicas que, a meu ·ver. são essenciais. fundamentais, ina
diáveis e urge:iltes, para que se prOmova o qUe ouso chamar de 
reforma po~ítica: _ 

a) há três alternativas para o Sistema eleitoral. Ou adotamos 
o sistema majoritário puro (inodelo americario, inglês, japonês ou 
indkiiO), op. majoritário em duas voltas, como o francês, o que se
ria uma das duas opções. ou adotamos o mcxl.elo niístci (tip(fàle
mão), na minha opinião, a melhor alternativa. O ca.minho, que para 
mim também parece viável, ainda que menoS deSejáVel, é o siste
ma propOrcional, com listas fechadas (modelo espanhol, belga, bo
lan,_dês e escanc}ina'!o). O que não é possível é manter o sistema 
atllaJ.; -

b) a legislação eleitoral deve ainda adotar o desempenho 
eleilora.l míoiino, para que Os partidos possam ter representação 
p~u;l~e_ntar. O ideal seria o índice de 5% Admito que, pelas ca.
mcteristiCas brasileiras,-s~ pOssa admitir partidos regionais, com a 
obtenção.desse rei;ldimento Iníiümo; seguiido ó Dível-de eleição de 
que -se trate. Sem essa limitação. vamos continuar a ser ingov-emá
veis; 

c) a legislação partidária tem que exigir peúodos mínimos 
de criação e militância partidária, para os candidatos a todos os ní
veiS. Há países, como o Chile, onde esse mínimo é de .4 anos. O 
que advogo é uma filiação segundo o nível de participação deseja
da. Por exemplo, um ano para candidatos a vereador e a prefeito, 

_dois para deputados e -goVemaQores etc. Claro que os exemplos 
são meramente indicativos. Nos paises onde_ há sistema eleitoral 

.m..ajoritário, o~ _proporcional de lista feChada, essa vigência é cum
prida pelos partidos, o que dis~nsa a fidelidade partidária. Logo, 
re(rr9-me a esse_ requisito para hipótese de um sistema misto, em 
que o eleitor vote na legenda e_ no candidato; 

d) fmalmente, advogo como fundamental para a govema.bi
lidade, desde que cumpridos os requisitos -anteriores, a coinCidên
cia de eleições ~ederais e estaduais, com mandatos exec:utivos de 4 
anos e legislaturas da mesma duração. 

Aí estão em linhas gerais e muito sistemática, como assina
le~ a minha visão estratégica do futuro imediato do Brasil, um país 
em que a sociedad_e existe e . .fu!)dQJ;J.a, a econo:qlla. e-stá estruttJrada 
e produz com razoável eficácia, mais no qual os poderes constitu
cionais e as inStituições públicas existem e não funcioillun. E, via 
Çle regra. quando se põem em movii:nentó, costumam.- travar as ini

-Ciativas da sociedade e atrapalhar o funcioilliri:i.iitto -da economia. 
Estas reformaS -políticas; Sr. PresÍdent~·- poderiam_ ter sido 

implementadas na Revisão Constitucional, o que, infeliiilieiite. 
por motivos conhecidos, não ocorreu. Precisamos, assin:i; tentar 
viabilizá-Ias em 95, através Qe _uma ampla reforma constitucional. 
Enfim, a agenda-de 95 deve_ sei- a que deveria ter sido i:ea.l.iZada.--em. 
1944, ou seja, através da ReviSão COUStitucional. 

Em sínte,s.e: ou mudam.Çjs, ou reformatriôS e Cvóluímos em 
consonância cõm-oS tempos modernos e as exigências da vida co
tidiana. ou va'IIJ.Q_S continuar iilerguJhados na crise e caracterizados 
em todo o m~s:Io. como o país do futuro. porém-sem futUro ... 

Em, 26 de julho de 1994. 
Era o qu.e.tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -.A Presidência 

recebeu, do Procurador-Geral da República, o Oficio n° 1.390, de 
21 do corrente, encaminhando a esta Casa correspondência recebi:. 
da por aquele órgão. 

O expedie:rite será despãChado à Comissão de Constituição, 
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Justiça e Cidadania, para conhecimento. 
O SR. PRESIDENI'E (Carlos Patrocínio)- Nada mais ha

vendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos. 
Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 13h05min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
(*) ATO DO PRESIDENI'E N' 8194 

Que aposentou WANDER GONI'IJQ DE REZENDE. Ana
lista de Indústria Gráfica Legislativa, Nível ITI, Classe Especial, 
Padtão V/S30. - ~ 

Apostila(*) 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da co;:t
cessão de aposentadoria, para incluir os artigos 1°, da Resolução 
SFn' 59/91, e 36, mcisos I e III,§ 4': da Resolução SF n' 51/93. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994.- Humberto Lucena, 
Presidente. 

{•J Repubhêãêla pOroS Ver Saído com irx:o!Úção noDCN II de 5-4--94 C 8-6-94. -· 

(*)ATO DO PRESIJ)ENI'E N' i56,-DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a del~gação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n' 2, de 4 de abril de 1973, e ternlo em vista o que consta do Pro
cesso n° 004.611/94-2, resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora TEREZINHA DE JESUS DA ROCHA FONSECA, Técnico 
Legislativo, Área de Apoio Técnico aO ProceSso Legislativo, Nível
II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso lli. 
alinea a, 192, inciso II, e 67, da Lei n' 8.112 de 1990, bem assim 
com os artigos 34, § 2'; 37; e 39, da Resolução (SF) n' 42, de 
1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, de Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de março dti"l994. --Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

(*} Rcilraidõ a tepublica;ão por haver saído com irx:orreç.!io no DCN (Scç.!io D), de 8-
6-94. 

ATO DO PRESIDENI'E N' 266, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso_~ sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi oritorgã~ :Pelo AtQ da Comissão Diretora 
ll0 2, de 4 de abril de 1973, e terido em vista o que consta do Pro
cesso n° 011.266/94-5;-ieSoive aposentar, voluntariamente, a servi
dora NORMA SARMENTO DE ALMEIDA, Técnico Legislativo, 
Área de Instalações, Equipamentos, Oaipação e Ambientação de 
Espaço Físico e SeiViços Gerais, N\vel II, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso Jli, 
alínea a, da Constituição da RepúbliCa Federativa do Brasil, co~
binado com os artigos !86, incisoltl,- alíriea a; e 67, da Lei ll0 

8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34; § 2~ 37 e 41 <!aRe
solução SF n° 42, de 1993, com :Pi-oventos integrãis ao tempo de 
serviço, observado o disJX'Sto no artigo 37, inciso XI, da Constituiw 
ção Federal. 

Senado Federal, 22 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENI'E N' 267, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regi.rn.ental e regulameu,tar, 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 Pro
cesso n° 011~044194-2, resolve aposentar, voluntariamente, a serviw 
dora MARIA DAL VA DO NASCIMENTO, Técnico Legislativo, 
Área de Instalações, ~jpamentos~- Ocupação e Ambientação de 
Espaço Físico e ServiÇos Gerais, Nível ll, Padrii.o 30, do Quadro 
de Pessoal 9o Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso llL 
alinea a, da ConstituiÇãó da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigos 186, inciso UI, alinea a; 67 e 250 da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2'; e 37, da Reso
lução SF n° 42, de 1993, com proventos integrais ao tempo de ser
viço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI. da Constituição 
Federal. 

Senado Feder!'!, 22 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENI'E N' 268, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regí:metital e regulamentar, de confonnidade com a delegação de 
cõmj>etência que lhe foi outorgada pclo Ato da ComissãoDiretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do _Pro
cesso n° 011.363/94-0, resolve aposentar, volunt~~ente, p_s_er
vidor CARLOS ROBERTO MELLO DA. SILVA, Técnico. 
Legislativo, Áiea de Polícia, Segurança e Transporte, Nível U. Pa
õni.o 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do 
artig9 49. inciso III, alínea c, da Co!lstituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inFis9 IO. ~~ea 
c; e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com os artigo 34, § 
2'; 37 e 41 da Resolução SF n' 42, de 1993, com proventos pro· 
porcionais ao tempo de serviço, obsetVado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Coristituição Federal. 

Senado Federal, 22 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENI'E N' 269, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de-aórl.I de 1973, e tendo em vista o qUe corista do Pro
cesso n° 010.957/94-4, resolve aposentar, por invalidez,. a servido
ra MARIA JOSÉ SOARES SANI'ANA, 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, inciso I da. éollstituição da RePública Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 186, inciso I,§ 1' e 67, da Lei n' 8.112, 
de 1990, bem assini com os artigos 34, § 2' e 37, de Resolução SF 
n° 42, de 1993, com proventos integrais ao tempo de serviço. a 
partir de 15 de junbo de 1994, observado o disposto no artigo 37, 
inciSo XI,-da Constituição Federal. 

Senado Federal, 22 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENI'E No 270, DE 1994 

_ O :PreSiçlente dÔ Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo art 2°, alínea a, do Ato da Comissão_ Di
retoi'a n° 2, de 1973, e tendo em v1sta o disposto: no art. 36, pará
grafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, resolve remover, a pedido, 
da Sede do Órgão em Brasília para ter lotação e exercício na Rep
resentação do Senado Federal no Rio de Janeiro, _rvlARIA GO
RETIE NOGUEIRA DE SOUZA, Mat;ícula 1388, ocupante do 
cargo de Analista Legislativo, Nível III, Area de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, do Quaw 
dro de Pessoal do Senado Federal. 
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Senado Federal, 22 _de jullio de 1994.- Senador Humberto 
Luceoa, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 211, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, ~o _uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6', § 2', da Resolução n' 42, de 1993, e 
tendo em vista o qUe _consta do Processo n° 012.453/94-3, resolve 
designar HUMBERTO CAEI'ANO DE ALMEIDA, Técnico Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao ProcesSo -Legislativo, Espe
cialidade Processo Legislativo, Nível ll, Padri[o 30, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, para substituir o Diretor da Subsecre
taria de Anais, FC-8, no periodo de 11-9-94 a 30-9-94, durante o 
afastamento do titular, em gozo de férias. 

Senado FederaL 22 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 272, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da SJ;Ia competêncía 
regimental e regulamentar; de conformidade com a delegaç?o de 
competência que lhe foi outorgada peló Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendó em vista o que coilstã do Pro
cesso D0 004.777/94-8, resolve m.anler aposentado, por invalidez, o 
servidor ANSELMO NOGUEIRA MACIEIRA, Analista Legisla
tivo, Nível ID, Padri[o 45, do Quadro de Pessoal do Senado Fede-. 
ral, nos termos do artigo 40, iriciso I, da COnstituição da República 
Federativa do Brasil, combinado_ com os artigos 186, _inciso L_§ _1 °, 
e 250 da Lei D0 8.112, de 1990, arts. 34, § 2'; 37 e38 dàR.esôlu-

ção SF no 42, de 1993, com proventos integrais, a partir de 4 de 
maio de 1994, observado o disposto no artigo 37, inciso XL da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidenle. 

ATO DO Dffi.ETOR-GERAL N' 96, DE 1994 

O D.iretor-Geral do Seriado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com_ o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 9, de 1992, do Primeiro SeCretário, resolve: 

Art. 1' Designar os servidores TADEU IZIDRO PATRO
CÍNIO DE MORAES (matricula n' 3180) e CARLOS MAGNO 
FAGUNDES FRANCI (matricula n' 2369) ·gestores, titular e subs
tituto, respectivamente, do Contrato n° 037, de 1994, celebrado en
tre o Senado FederaJ e ELECTRON ENGENHARJA, 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L TDA. para a reali
zação de obras "de instalação de sistema de ar condicionado cen
tral, execução de acesso de veículos e hall de entrada do edificio 
destinado à Subsecretaria de Assistência Médica e Social do Sena
do Federal". 

Art. zo Revogam-se as disposições em contrário. 
Ârt. 3° Esre ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em 25 de julho de 1994.- Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral. 


