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Do Senador HyOekel FreitaS, desistindO -da licença solicita-

da através do Requerimento n° 572/94. - - -
Do Senador MárCio LaCerda, .rCfererite a Sua ausência do 

País, no período de 24 a 27 do corrente mCs. 
Do Senador Affonso Camargo, referente a sua ausência do 

País, no pr6xiin0 dia 31 de julho. 
Do Senador Hydekel Freiras, refeieíite a sua iruSêncía do 
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missão Mista e estabelecimento de calendário para a sua tramita
ção. 

1.2.8- Discursos do Expedieote (oontinuação) 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO.- Advertência ao Go

verno no sentido da adoção de medida para assegurar a estabiliza-
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SENADOR MARCO MACIEL- Defesa do aproveitamento 

da fibra de coco na fabricação de bancos e estofados de veículos 
nacionais. - -

1.2.9- Comunicações da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da piesente sessiio, nos tennos 

do art. 174. do Regimento Interno. 
Término do prazo para apresentação de emendas aos Proje

tas de Lei da Câmara D0 S 11 e 58, de 1994 {n .. s 2.777 e 2581192, 
na Casa dC: Oiígerrij, Sendo que aos mesmos não foram oferCcidas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Seoado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ------- RS 23,53 

Tiragem: 800 exemplares 

2-ENCERRAMENTO 
3.:. ATOS DO PRESIDENTE 
N"s 273 a 279, de 1994 
4- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N" 3, de 1994 
5- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 97, de 1994 
6- ORDEM DE SERVIÇO DO DIRETOR-GERAL 
N" !,de 1994 
7- MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE-ÚDERES DE PARTIDOS 
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANEN-

emendas. TFS 
1.2.10- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 

Ata da 938 Sessão, em 1 o de agosto de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Lourival Baptista, Me ira Filho e Ronaldo Aragão 

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

Alexandre Costa- João França - Josaphat Marinho - Lou· 
rival Baptista- Marco Maciel- Ronaldo Aragão - Valmir Campe· 
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptísta) - A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão~ 

Sob a proteção de Deus., iniciamos- nOSSos tritbalhos. 
O Sr. 1 o SCcretirio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- N" 270, de 1994 (n" 569/94, na origem), de 26 de julho úl
timo, comunicimdo o recebimento das Mensagens SM D

0
S 150 a 

!52 e !54, de 1994. 
Restiruindo aur6grajos de projetos de lei sanCiimadcs: 
-No 271, de 1994 (n° 576194, na origem), de 27 de julho úl-

timo, referente ao Projeto de Lei da Câmara no 185, de 1993 (no 
2.398/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art 71 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, prescrevendo san
ção a ser aplicada em caso de descumprimento do disposto no ca~ 
put do referido artigo, sancionado e transformado na Lei no 8.923, 
de 27 de julho de 1994; e - -
. - N'"272, de 1994 (n .. 584~. na origein), de 29 de julho Ul

tiino, referente ao Projeto de Lei do_Senado n .. 156, de 1993 (n" 
4.372193~ na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Mar
co Maciet, que renova o prazo de que trata o § 6° do art. 2" do De
creto-Lei n .. 2.452, de 29 de julho de 1988, introduzido pela Lei no 
8.396, de 2 de janeiro de 1992, para a ínstalação de Zonas de Pro
cessamento de Exportações Já existentes, sancioiiado e transforma
do na Lei no 8.924, de 29 de julho d~ 1994. 

AVISO 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N" 1.154!94, de 26 de julho último, comunicando que deixa 
de prestar as informações solicitadas através do Requerimento n<> 
492, de 1994, do Senador Eduardo Suplicy, tendo em vista tratar
se de matéria de competência da Secretaria -de Planejaniento, Or-
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çamento e Coordenação da Presidência da República. 

A Comwticação foi encamiribada em cópia, ao re
querente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFíCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N" 217/94, de 20_dejulho último, comunicando que aquela 
Casa decidiu pela rejeiÇão do Projeto de Lei do Senado no 420, de 
1989 (n° 78/91, naquela Casa), de autoria do Senador Carlos De'
Carli que institui o Dia Nacional de Preservação da Amazônia 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, mensagens presidenciais que serão lidas pelo 
Sr. 1° Secretário. 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇÚES 

Exmo.Sr. 
Senador Hwnberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Hydekel Freitas, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, vem co
municar a V. Ex_• que, de acordo com o § 3° do art. 43, desiste da 
liderança solicitada alravés do Requerimento no 572/94. 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1994.·- Seiuulor Hydeke1 
Freitas. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, alínea a. do Regimento Interno, co

munico a V. Ex- que, devidamente autorizado pelo Senado, me au
sentarei do País, no período de 24 a 27 do corrente mês, com 
destino a La Paz, Bolívia, integrando cOmitiva do Senhor MiniStrá 
das Minas e Energia. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 1994.- Senador Márcio 
Lacerda. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno do Senado 

Federal, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do País 
no próximo dia 31 de julho, em viagem de caráter particular, com 
destino à República do Paraguai. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 19~.- Senador_Affonso 
Camargo. . 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex", Dos tennos do ãrt. 39, alínea a do Regi

mento Interno do Senado Federal que me ausentarei do Pais a par
tir de amanhã, dia 16, com destino aos Estados Unidos da 
América. onde tenciono permanecer até o dia 1 O de agosto. 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1994. - Senador Hydekel 
Frdtas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - As comunica- . 
ções lidas vão à publicação. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 595,DE 1!194 

Nos termos do art. 256, alínea b, do Regimento Interno, re
queiro a retira,cbr-do·Requerimento no 589;·de i994,--onde solicito 
seja considerado como licença autorizada o período mencionado, 
de 25 a 29 do cOrrente inêS. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1994. - Scriador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O requerimen-
to lido é deferidO pCia Presidência. - --

tário. 
Sobre a mesa, requerimenro que será. lido pelo Sr. lo Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 596, DE 1!194 

Requeiro, nos termos do§ lo do art. 13 do Regimento Inter
no, que seja considerada como licença autorizada a minha ausên
cia aos trabalhos da Casa no período de l'" a 5 de agosto de 1994, 
quaildõ, estarei no interior do meu Estado, o Paraná, realizando 
contatos politico-partidários. - - -

Sala das Sessões, 29 de julho de 1994. _:--Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. - -

O Sr. Lourival Baptista, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. partici-
pei, na última quinta-feira;-diã 28-àe julho de-t994, no Memorial 
JK, dO lançamento das bases de uma proposta de governo formula
da pelo Senador Fernando Henrique Cardoso como candidato à 
Presidêncfa da República. 

Durante essa reunião no- auditório do Memorial, perante um 
público seleto, que transbordou o recinto, e num clima de grande 
expectativa e enrusiasmo, ouviu-se do Senador Fernando Henrique 
Cardoso as linhas gerais da sua proposta de governo como candi
dato, constantes de um texto intitulado O Real e o Sonho. 

Nesse importante documento, Sr. Presidente, o ilustre Sena
dor analisa a situação do País, sua conjuntma social, económica e 
politica, as dificuldades e persp"ectivas do momento atual, as nos
sas imensas potencialidades, e posiciona uma esttatégia-de gover~ 
no para sainnos da crise arual e encontrannos os caminhos para o 
progresso e o desenvolvimento. 

Lembrou, em sua exposição, que a iniciativa básica para se 
recuperar a economia - pré-requisito inâiSperiSável para qualquer 
plano de governo, é dar um fim à inflação, garantindo-se a estabi
lidade da moeda e condições de e_ficiência do setor público e da 
economia. objetivo que antes Já houvera sido tentado sete vezes e 
fracassado pelos mais diversos motivos, entre eles algumas adver
sidades conjunturais. 

Entretanto. agora, com o Plano Real em vigor e com a sua 
implantação gradual, corrigidas, com as experiências já acumula
das, as imperfeições dos planos anteriores, o nosso País se encon
tra em uma situação mais favorável para que esse plano venha a 
ter sucesso. Por exemplo: a economia está crescendo à taxa de 4% 
a 5% ao ano; as indústrias dispõem de capacidade ociosa, podendo 
reagir a pressões áe demanda sem riscos de desabas1:ecimento; ti
vemos, neste ano, a maior safr_a agrfcola da nossa história: 76 mi
lhões de toneladas de grãos; temos mais de 40 bilhões_ de dólares 
em divisas, que, além de lastrearem a nova moeda, permitem as 
importações necessárias à politica de manutenção de preços bai
xos, e a questão da dívida externa, enquanto esta é equacionada 
com a renegociação realizada. 

Afirmo que, em função do real, alcançaremos a estabilidade 
sem confisco, sem congelamento, sem choque e com muitos bene· 
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ffcios para as faixas mais carentes da população. 
A sua proposta de plano de governo elege cinco metas prio

ritárias a serem realizadas: Emprego, Educação, Saúde, Agricultu
ra e Segurança, pontos fundamentais para se iniciar o resgate de 
uma imensa dívida social do País para com o povo. 

Pretende-se, com esse programa, um modelo economica
mente sustentado, um modelo ambientahnente sustentável, um 
modelo da participação ati v a da vida internacional e um modelo de 
justiça sociã.J, onde o direito à vida com dignidade seja uma garan
tia de todos. 

Como desafio mais urgente, o Senador Fernando Henrique 
situou o combate à miséria e à fome. Para tanto, será necessário a 
mobilização de todos os instrwnentos de ação sociaL A refonna do 
Estado e a recuperação de sua capacidade de investimento são ou
tros desafios que se impõem com urgência. 

O conjunto de medidas constantes dessa proposta, conform~ 
exposição feita pelo eminente Senador, irá contribuir para aperfei
çoar as relações do Estado com a sociedade e çpm o sistema inter_
nacional, criando as condições necessárias para o nosso progresso, 
para o nosso desenvolvimento scx::ial, econômico e político. 

Sr. Presidente, ouvi a exposição do Senador Fernando Hen
rique Cardoso, precedida por alocução feita pela Vice-Govcrnado
ra do Distrito Federal, Márcia Kubitschek, em que exaltou o 
entusiasmo e a confiança do seu pai. Depois, detive-me na leitura 
de documentos sobre os_ quais faço eSte comentário no plenário do 
Senado, manifestando minha esperança e minha crença de que, 
certamente, com a sua implantação definitiVa, teremos um Brasil 
melhor, mais justo e mais desenvolvido. 

Desta tribuna, quero cumprimentar o eminente Senador Fer
nando Henrique Cardoso pela proficiência com que diagnosticou 
as nossas dificuldades, fixou as metas prioritárias de seu programa 
de governo e transmitiu-nos, conl otimiSnió-- ào gt"ailde público 
presente, a mim, ao Governador João Alves Filho e ao Senador 
Albano Franco, que interrompeu sua campanha eleitoral em Sergi
pe para assistir a esse importante evento -, a garantia de resultados 
extraordinários em benefício da Nação brasileira. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte'? 
O SR. LOURIV AL BAPTIST"A - Com prazer, eminente 

Senador e gr.iilde Líder Josaphat Marinho. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Lourival Bap

tista, V. Ex• procede, com muita oporbmidade, na análise que faz 
do esboço de programa ou de plano lançado pelo Senador e candi
dato à Presidência da República Fernando Henrique Cardoso. Sem 
dúvida, o documento oferecido à Nação contém muito de louvá
vel, mas admito que se possa até divergir de alguns dos seus pon
tos. De qualquer modo, o que me parece mais relevante é a 
circunstância de um candidato à Presidência da República julgar
se no dever de expor à Nação os pontos fundamentais de suas 
idéias, que constituirão, se eleito, as bases do seu plano de ação. 
No momento em que os candidatos estão se preocupando com as 
críticas uns aos outros- o que não interessa à Nação-, o candida
to Fernando Henrique Cardoso sai _d_a rotina da política rasteira 
para um campo mais alto, o de apreciação dos problemas e das 
questões que interessam à Nação. Permita-me salientar este aspec
to, sem entrar ainda nos pormenores do documento, e assinalar a 
grande vantagem para a Nação de sua apresentação. É um teste
munho de respeito à opinião nacional que quer Saber dos candida
tos o que pensam sobre as graves questões que atormentam a 
Nação antes de se preocuparem com críticas uns aos outros. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato, eminente 
Senador Josaphat Marinho, pelo seu aparte, que, com o brilho da 
sua inteligência e com o seu saber, veio enriquecer o m~u díscu:
so. Conheço V. Ex• há muitos anos e açompanho a sua v1da polítl· 

ca no vizinho Estado da Bahia, o qual V. Ex• representa com dig
nidade nesta Casa. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, da síntese do plano de governo do candidato Fer
nando Hemique Cardoso, constante do discurso que pronunciou 
no último dia 28 de julho no Memorial JK, intitulado "O Real e o 
Sonho". 

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

c DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

O REAL E O SONHO 

Discurso de Fernando Henrique Cardoso 
no Memorial Juscelino Kubitschek, 

em 28 de julho de 1994 

É com entusiasmo que compareço· ao memorial em que ho
menageamos Juscelino para lançar as bases de minha proposta de 
governo, urna proposta para transformar o sonho de hoje no real 
de amanhã. Reconheço a vitalidade das idéias de Juscelino e, a 
exemplo de todos os brasileiros, lamento que sua extraordinária 
ação de estadista, o marco do Brasil moderno, tenha ficado incom
pleta. 

Juscelino teVe a ousadia e a coragem de propor um Brasil 
novo. Quando chegou à Presidência da República. o País vivia 
grave crise politica e as perspectivas econômicas eram sombrias. 
O modelo de desenvolvimento, ainda sustentado pela agricultura, 
mostrava seus limites em um mundo que se industrializava rapida
mente. O Brasil parecia condenado a repetir-se em impasses políti
cos e propostas econômicas já ultrapassadas pela História. 

Hoje, Juscelino é uma unanimidade. Soube governar com 
sentido deffiocrático por compreender que, em uma sociedade 
complexa como a brasileira, a tolerância e o trabalho permanente 
de aproximar forças divergentes são os únicos caminhos para fazer 
com que a politica cumpra seu objetivo maior: servir ao bem pú
blico. Juscelino foi, essenciabnente, wn articulador de consensos, 
um homem de ação, de resultados. 

O governo Juscelino coincide com o aprofundamento da de
mocracia; a própria dinâmica nova do desenvolvimento transfor
mou a sociedade, trazendo à cena atores. como os sindicatos 
modernos. Em poucos momentos de sua história, o povo brasileiro 
foi tão criativo nas artes, na música, no cininia, na literatura, como 
no período inaugurado por Juscelino Kubitschek. 

Alcançou o que poucos estadistas conseguem: criar uma 
nova identidade nacional. 

Neste momento. estamos diante de desafios tão ou mais Írg
pc;>rtantes quanto _os enfrentados por Juscelino. A crise brasileira 
tem natureza diferente da que ocorria nos anos cinqüenta. Hoje, o 
universo da política é mais complexo. Forças sociais, mais diver
sas e ativas, irúluenciam diretamente os processos de decisão. A 
economia, de base industrial, conviveu. até pouco tempo, de fonna 
viciada, com a inflação. O peso da dívida social tomou'7se revol
tanle. 

O sistema internacional transformou-se e, agora, numà eco
nomia globalizada, a competição é determinada. principalmente, 
pelas conquistas científicas e tecnológicas. Teremos de avançar - e 
muito - na reforma da educação brasileira e nos estímulos à ciên
cia e tecnologia. para que o País tenha condições de foijar um 
novo modelo de desenvolvimento, que gere empregos, impulsione 
inadiáveis transfonnações sociais e alCance presença significativa 
na economia mundiaL 

Para atender às aspirações nacionais e populares, a inserção 
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do Brasil no sistema produtivo internacional requer um Estado re~ 
formado, capaz de abrir~se eficazmente às reivindicações e aos an~ 
seios da população, especiahnente dos mais pobres, que vivem 
uma cidadania incompleta, mas cujas necessidades devem estar no 
centro das preocupações nacionais. - -

Não são pequenos os desafios. Porém, se soubermos unir as 
forças sociais em um projeto efetiVarõeilte- democrático, que com
bine desenvolvimento com jUStiÇa:-Soc-ial, surgirá rim Brasil reno
vado. 

Como em 1955, as próximaS eleições prciofdericiafs-ã.breiii 
uma perspectiva de grandes transformações. 

Estas eleições terão um sentido histórico raro. Não somente 
pela grandiosidade do exercício-democrático. Slo mais de cem mi
lhões de eleitores a preencher 1.654 cargos. São mais de 30.000 
candidatos. Estará em jogO, também, o destino do-Bi'asil. Precisa
remos incorporar-a extraordimúia eXperiência política dos últimOs 
anos, desde as frustrações até as manifestações vivas d3. cidãdania. 
Aprendemos que a vontade, sem a capacidade de articulação, gera 
frustrações. Aprendemos que a honestidade, a probidade, o equilí
brio, a maturidade, o espírito de servir ao povo são condições ne~ 
cessárias para o exercíciO de funções públicas. 

Estas eleições colocam o futuro do Brasil em causa. Que 
país teremos? Temos o direito- mais do que isto, a obrigação -de 
eleger aqueles que optem par transfonnações, ao mesmo tempo, 
profundas e realistas, para que construamos com segurança um 
Brasil moderno, justo e próspero. --

Fui e soti wn homem que acredita na força transformadora 
das idéias. Para ganhar força política., as -idéias devem ter clareza, 
consistência, realismo e sentido de futuro. A democracia cumpre 
sua vocação. quando os interesses se convertem em idéias e pas
sam a disputar os corações e as mentes dos eleitores. Sein demago
gia, sem o populismo inconseqUente, que vende ilusões a troco de 
votos. 

Depois de anos de inflação, corrupção e recessão. agora te
mos o direito de sonhar, de não admitir os limites de um Brasil 
ainda injusto, de contrastes sociais inaceitáVeis._O Sori:hi:i ilpODfã O 
futuro, mas é o conhecimento objetivo da realidade que- aponta os 
caminhos do possível. 

!.O REAL 

A crise. 

Apesar da situação altamente insatisfatória que observamos, 
em muitos aspectos da vida nacional, temos., hoje, um pafs melhor 
de que há dois anos. Conquistamos as condições para faZer uma 
mudança profunda e já demos os primeiros passos. Mas resta um 
longo caminho para construirmos uma sociedade melhor e mais 
just3.: 

o ponto âé Partida para a reconStrução da 'sociCda.de teria de 
ser, narurahnente, a reorientação da nossa economia. 

_A :crise brasileira está relacionada com problemas financei
ros, especialmerite, os ligados ao setor externo. De um lado, a dívi
da, que teve um crescimento explosivo, devido à elevação sem 
precedentes das taxas de juros. no mercado, internacional, na pri
meira metade dos anos oitenta. De outro, uma situação fortemente 
adversa, no comércio internacional, conseqüência da multiplicação 
de práticas protecionistas. A queda de preços de matériàS-prím"as, 
durante a maior parte da década passada. afetou as receitas de ex
-portação,-a renda nacional e a oferta de empregos. Esse quadro foi 
agravado pela perda de competitividade de setores de nossa indús
tria, que cederam faixas de mercado para países de industrializa
ção recente. justamente, aqueles que investiiam, lnaciçamente, em 
educação. ciência e tecrlologia, abrindo-se ao comércio iriteinacio
naL 

A dívida externa alimentou a dívida interna e as duas juntas 
concorreram para exaurir a capacidade financeira do setor público, 
até o ponto de tomar praticamente impossível o exercício de go
vernar. Não se governa com um estado falido. 

Por si só, essa situação teria sérias conseqüências, em qual
quer país do mundo, com efeitos muito perversos. A crise limitou, 
drasticamente, a capacidade do setor público de expandir suas re
ceitas, no mesmo rinno das demandas sociais, que passaram a Se 
acumular em volume crescente. O governo deixou de cwnprir, 
mesmo em padrões mínimos, suas funções essenciais, na área so
cial e na própria manutenção da lei e da ordem pública. 

Agravando este cenário, o setor público foi paralisado por 
pressões cumulativas sobre recursos minguantes, pelo clientelis~ 
mo, pelit aPropriação privada dos cispaç-os governamentais e pelo 
fenômeno novo do corporatiVIsmo em áreas da máquina estatal. 
Juntos, embora muitas vezes em campos políticos opostos. estes 
interesses acabaram por comprometer ainda mais a frágil capaci~ 
dade de ablar do Estado brasileiro: a própria cap3cidade de gover-
nar. 

Desde 0 início da década passada, estivemos mergulhados A inflação agrava o conflito distributivo, aguçando as ten-
na mais devastadora crise econômica e social deste século. sões setoriais. Cada segmento da economia passa a ver somente 

Nossa economia deixou de gerar empregos produtivos, a in- seus interesses de curto prazo. 
fiação minou 0 poder de compra dos salários, especiahnente, dos A iniciativa básica para recuperar a economia, que é o fim 
brasileiros de menor renda. O governo perdeu a capacidade de for· da inflação e a estabilidade da moeda. garantindo as condições de 
mular e executar as políticas necessárias pani inelhorar a Saúde e a eficiência do setor público e da economia, foi feritada sete vezes e 
educação do povo e dar-lhe segurança. Aumentaram muito as dife- sete vezes fracassou. 
renças entre ricos e pobres; cresceram 0 desemprego e, principal- Por trás da desorganização do Estado e das dificuldades da 
mente, 0 subemprego na economia informal. A miséria e a fome economia, que a inflação expressa, está o esgotamento do nosso 
tornaram-se vergonha para toda a Nação. A violência e a insegu- modelo de desenvolvimento, baseado na industrialização protegi-
rança tornaram-se parte do nosso cotidiano. Violência que atinge 0 da. Uma nova revolução nos modos de produzir e comerciar trans-
pobre da periferia, a criança. a mãe de farru1ia. formou o mundo, criando a necessidade de adaptar as economias 

Nos últimos anos, se já tínhamos razões de revolta por cau- nacionais às novas tecnologias, aos novos produtos e à globaliza-
sa da miséria crescente, passamos a sentir. tainbéln, indignação, -ção das relações econômicas. Por demasiado tempo, ficamos pre-
quando se revelaram escândalos e roubos de proporções inimagi- sos ao velho modelo - até pelo sucesso que tivera nos anos 
náveis., envolvendo dirigentes no Executivo, no Legislativo, no Ju- sessenta e setenta - quando o mundo já estava obtendo beneffcios 
diciário e no setor privado. - inquestionáveis de uma etapa de ~tura e de desregulamentação. 

Essa revolta e a indignação foram os sentimentos que nos - Deixemos aos historiadores a tarefa de dissecar as razões 
moveram, a mim e a tantos outros, a colaborar com o Presidente das oportunidades perdidas. O importante é sermos capazes de 
Itamar Franco, desde o primeiro- momento, numa tarefa ·que- pare"''"- aprender-com os erros -do passado_ c-- o que costuma ser mais düí
cia impossível: reconstruir a dignidade da vida pública e orientar o cil- com os nossos próprios erros. 
governo para o seu papel de servir ao povo. 
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Es1ablllzação econômlc:a: condição indispensável para 
superar a crise. 

Hoje, pode-se afirmar com convicção que o Brasil foi capaz 
de tirar_ as lições do passado e de construir um caminho para supe
rar a cnse. 

Não tenho a pretensão de ser o primeiro a identificar os pro
blemas do Brasil e a enxergar as saídas. As circunstâncias da vida 
politica deram-me, porém, a opOrtunidade de traduzir essa visão 
num projeto de ação governamental e de colocá-lo em prática sem
pre com o apoio do Presidente da República: o Programa de Esta
bilização Econômica.. ou Plano Real, que chegou a sua fase 
decisiva com a entrada em circulação da nova moeda. 

Permitam-me retomar um pouco no tempo. Em maio de 
1993, assumi o Ministério da Fazenda, cargo que nunca pensara 
em ocupar. A situação política não era encorajadora e as dificulda
des da economia, sobretudo do setor público,_eram enonnes, A in
flação crescia mês a mês e parecia haver sido incorpor2da. para 
sempre ao cotidiano dos brasileiros, embora estivesse destruindo 
os alicerces do País. 

Aceitei o desafio de enfrentar a inflação, porque estava cer
to da determinação, honesta e sincera, do Presidente Itamar Franco 
de alcançar resultados seguros para o povo. E pol-que acreditava 
que mobilizaria talentos e esforços. Desde o primeiro dia como 
Ministro da Fazenda, fiXei como meta fundamental debelar a infla
ção e criar condições efetivas para um desenvolvimento saudável e 
moderno, justo e eqUitativo para todos os brasileiro. 

A inflação prejudicava os mais pobres. Os salários se dete· 
rioravam rapidamente. Os investimentos não se faziam - ou eram 
feitos precariamente --em clima de incerteza e insegurança. E a in
flação persistia porque, certamente. alguns- poucos e poderosos -
ganhavam com a especulação, com a ciranda financeira. 

E, enquanto esses poucos ganhavam, todos nós perdíamos, 
não só dinheiro mas -o que é pior- a confiança em rt6s e em nos
sa capacidade de colocar a própria Casa cm ordem. A economia 
deixou de ser vista como um campo de oportunidades. de exercí
cio criativo. Transformou-se num e$pa.ÇO de luta em que a única 
preocupação era defensiva de busca de vantagens individuaiS. Os 
projetas comuns pareciam impossíveis. A sociedade não acredita
va na capacidade do governo de enfrentar os- problemas, a classe 
politica refugiava-se ·na indiferença oU na defesa de interesses lo
calizados e de curto prazo. Reformas decisivas ·na- Cõnstiruição 
deixaram de ser feitas. Mais ainda, os politicas não acreditavam 
nos empresários e os empresários desconfiavam dos políticos. Em 
resumo, o Brasil não acreditava mais em si mesmo. E o povo esta
va saturado com a falta de perspectivas, com a paralisia de suas li
deranças. A inflação afetava a psicologia coletiva e os próprios 
valores da sociedade. 

Era preciso dar um basta a. esse estado de coisas e não po
díamos fugir a nossa verdade. E qual era a verdade? A verdade era 
que precisávamos derrotar a inflação, como primeiro passo indis
pensável para a arrancada na direção de uma nova justiça. 

Em momento algum, me faltou o apoio do Presidente, para 
fazer o necessário, por mais difícil que fosse. Tenho a certeza de 
que a história saOOrá reconhecer em Itamar Franco o homem públi
co que, assumindo a Presidência da República em ciicuriS.tâncias 
extremamente difíceis, tem sabido conduzir_º País por caminhos 
democráticos, com determinação no combate à inflação e à misé
ria. 

Havia várias formas para enfrentar a inflação. AO contrário 
dos chamados neoliberais, que acreditam bastar o equih"brio das fi
nanças públicas, e dos populistas., que acreditam em picOtes nilla~ 
grosos impostos pelo governo, escolhemos uma política que, 
desde o início, protegesse os que vivem do salário. O método de 

realizá-la exigia transparência, que fosse feita às claras, por meio 
da negociação. 

Para derrotar a inflação, tínhamos que começar por equili
brar as receitas e as despesas do governo; em seguida, desindexar 
a economia e preparar os agentes econômicos - empresários, tra
balhadores, consumidores e o próprio governo - para conviver 
com a inflação baixa. Só_ m_(ão, poderíamos aposentar o velho e 
desmoralizado cruzeiro e estabelecer regras para que wna nova 
moeda nascesse, realmente forte e estáveL 

Esse trabalho não se podia fazer da noite para o dia e o ca
minho nem sempre foi fácil. Tibhamos que expor ao País os pro
blemas e dificuldades e não ceder à tentação demagógica de 
alimentar a ilusão de que uma inflação, que perdura há mais de 
trinta anos. fosse acabar por um passe de mágica. 

A primeira tarefa para debelar o processo inflacionário era 
equilibrar as contas públicas, aumentando a receita na medida do 
possível e, principalmente. controlando a despesa. Foi isto que fi
zemos., na primeira fase do Programa de Estabilização. Muitos Dão 
a~itavam que seria possível reunir. no Legislativo, apoio sufi
ClCIIte para aprovar essas medidas e trataram de dissuadir-me do 
esforço que julgavam inútil. De fato, não foi fácil. Com muito tra
balho e perseverança e apesar da obstrução de alguns setores, ã 
maioria dos parlamentares não faltou com seu apoio e consegui
mos., contrariando a prevísão de muitos, assegurar o equih'brio fis
cal para 1993 e 1994. 

A segunda etapa do Plano foi a criação da Unidade Real de 
Valor - a URV, Em vez do congelamento de preços, da violência 
da quebra de contratos e do confisco das contas correntes e da 
poupança. que falharam em todos os planos anteriores, propuse
mos ll!Il3._ ~tiva baseada ~-a transparência, na previsibilidade e 
no diálogo permanente com a sociedade. que é a única forma com
patível com Jl modo democrático de governar. 

Quisemos converter em URV, primeiramente, os salários, 
para preservar seu poder de compra, na hipótese de uma_acelera
ção dos preços, nessa fase de transição. Antes, os salários eram 
reajustados pela inflação plena. apenas de quatro em quatro meses. 
Com a URV, passaram a ser arualizados, diariamente. Os pessi
mistas diziam que os salários, pensões e aposentadorias seriam 
comprimidos quando de sua conversão para URV. Agora, até mes
mo os mais críticos reconhecem que aconteceu justamente o con
trário. Os salários de março apresentaram um pequeno ganho real 
e os salários de abril cresceram mais ~ treze por cento, quando 
comparados com a média dos salários, no período de novembro de 
1993 a fevereíro de 1994. Em suma, não houve pC:rda para os- salá· 
rios. Ao contrário, os ~tos, liberados da tarefa de lutar pela 
reposição da inflação, puderam concentrar suas 

reivindicações na busca de aumentos reais, que podem ser 
comprovados pelos levantamentos tanto da FIESP e da CNI, como 
dO DIEESE, que é o órgão de pesquisa dos próprios sindicatos. 

Com ísso, estávamos prontos para entrar na terceira fase do 
programa, a do Real, a moeda que prenuncia o fim da inflação. 

Nos últiinos anos, à medida em que nossa moeda se desva
lorizava, os que podiam, buscavam proteger o seu poder de com
pra por meio de uma moeda forte e estável, muitas vez;es do dólar. 
Agora, temos wna moeda forte, que vai preservar os nossos salá
rios e as nossas econon:rlas, urna moeda nossa. E ela será forte, 
porque tem lastro sólido em nossas reservas e porque haverá rígi
dos limites para a sua emissão. Mas ela será forte, prúicipalmente, 
porque, antes de criá-Ia. pusemos a Casa em ordem. 

Outro dado fundamental é o de que as circunstâncias são 
mui~o mais favoráveis do que nas tentativas anteriores. 

A economia está crescendo a taXas_ ae- (Jüatto a cinco por 
cento ao ano. Outros fatores importan~: as indústrias- dispõem de 
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capacidade ociosa, podendo reagir, rapidamente, a aumentos na 
demanda, sem desabastecimento. Tivemos, neste ano, a maicir sa
fra agrícola de nossa história - cerca de 76 ri:iilbões de toneladas 
de grãos - e a próxima se anuncia ainda mais promisSoi'a. Dispo
mos de mais de 40 bilhões de dólares em divisaS que, além de as
segurar lastro para o real, permitem que se façam as importações 
necessárias, para manter os preços baixos.-A reitegoCiãÇão da dívi
da externa encerrou um longo capfntlo de relações. às vezes düí
ceis, com a comunidade internaciorial, inaugurando novo período 
em que o Brasil. resgata sua condição de p6Io atraente para os in
vestimentos externos. 

Desde a entrada em circulação da nova moeda, nossos ad
versários lião têm como negar o êxito do Plano, no controle da in
flação. Não aceito, no entanto, a crítica- a tini -sUposto caráter 
concentrador de renda do Plano, que tenho ouvido alguns econo
mistas e políticos repetirem, de maneira irresponsável e demagógi
ca. Inconformados com a excelente aceitaÇãO -:Poprilai- do real, 
dizem agora que ele "vai congelar a miséria". Isto ainda é com
preensível na boca de quem tem, pelo menos, a desculpa da falta 
de preparo para entender o absurdo que está proferindo. Mas é 
simplesmente lamentável quando dita por quem, tendo o dever de 
ofício de saber o que diz, troca a :iri.tegridade intelectual pelo opor-
tunismo pOlítico. - -

Além dos amnentos salariais em termos reais~ que já ocori'e
ram durante a fase da URV, a introdução do Real e a redução da 
inflação significarão um novo benefício para os segmentos de me
nor renda da população. Estima-se que, pelo menos, 9 bilhões de 
dólares de renda anualizada serão transferidos, cm tennos líquidos, 
do sistema finariceirO para o público, o que representa seis por 
cento da massa total de salários. e bastante mais do que isto, se 
considerarmos somente os salários niaiS baixo. 

Em resumo, vamos alcançar a estabilidade sem confisco, 
sem congelamento, sem choque e com efetivo beneficio paTa as 
camadas mais pobres da população - a partir de uma politica que 
não segue qualquer figurino ditado de fora do Brasil ou alheio à 
nossa experiência. 

!!.O SONHO 

Estabilizar a economia não basta. A estabilização não 6 um 
fim cm si mesmo, mas é um passo indispensável para recolocar a 
sociedade na rota do progresso econômíco_ e soCial. É preciso, ago
ra, aproveitar o avanço na estabilização, para atacar de frente os 
problemas estruturais do País. A estabi..l.iZação não é um fun em Si 
mesmo, mas é um passo indispensável para recolocar a sociedade 
na rota do progresso cconômico e social. É preciso, agora, apro
veitar o avanço na estabilização, para atacar de frente os proble
mas estruturais do País. 

Minha candidatura à Presidência da República nasceu da 
confiança depositada em mim por meus companheiros de coliga
ção para que eu conduza o projeto necessário de transformação da 
sociedade brasileira. Seguiremos diretrizes claras e viáveis, que 
respondem às necessidades fundamentais do povo brasileiro. Sa
bemos como criar um novo modelo de desenvolvimento que com
bata a miséiíã., -melhore a distribuição de reDda, assegure a 
inserção inteligente da economia brasi!Ciril nOffiWido c reorganize 
o Estado. 

As cinco prioridades imediatas 

A precariedade de nossa situação social, visível nas ruas e 
nas estatísticas oficiais, é percebída de forma dolorosa pelos bras i

.... · leiros. O povo conhece as expressões mais dramáticas da crise e 
clama por ações concretas. A falta de emprego e a instabilidade 
angustiam tanto os nossos jovens cjmi:nto os trabalhadores expe-

rientes, A familias - e até mesmo as crianças - percebem que a 
educação recebida nas escolas públicas não os prepara para o mun
do de hoje. O descalabro dos postos de saúde e dos hospitais pú
blicos e conveniados 6 motivo de verdadeiro horror. A 
insegurança pessoal afeta a todos. A fome faz pane do dia-a-dia de 
amplos setores da população. 

Elegemos cinco metas para o nosso prOgrama de governo -
emprego, educação. saúde. agricultura e segurança- não como um 
exercício acadêmico ou estratégia eleitoral, mas por reconhecer
mos que são os pontos fundamentais para comcçannos a resgatar a 
imensa-dívida social do nosso País para com seu povo. Não são 
metas exclusivas nem foram cOOsideradas de fonna isolada. Com
põem um projeto maior de desenvolvimento, que se viabiliza no 
longo prazo e cujãS bases pretendo lançar. 

Em cada uma dessas áreas, estamos divulgando um conjun
to de ações governamentais. capazes de obter resultados expressi
vos. no horizonte de quatro anos, e consolidar tendências positivas 
para o futuro. 

O importante, nesses cinco pontoS. não é a originalidade. A 
campanha eleitoral está mostrando uma grande coincidência das 
prioridades de todos os candidatos. O que vai diferenciai os candi
datos não serão os temas de campanha, mas sim, fundamentalmen
te, a fonna de tratá-los e, principalmente, a capacidade de fazer o 
que é preciso. -

De minha parte, esrou convencido de que, com respostas 
corretas aos anseios da população·, nestas cinco áreas, daremos os 
passos indispensáveis para a transfonnação mais profuD.da e abran~ 
g'ente da sociedade brasileira. 

Os objetivos de 1oogo prazo 

Em prazo mais longo, deveremos consolidar um modelo de 
desenvolvimento fundado numa sociedade educada e movido por 
uma economia altamente competitiva, em que o motor do progres
so sejam os modos mais avançados de produzir. O Brasil pode dar 
este salto de qualidade no espaço de uma geração. Para isto, inicia· 
remos um esforço sério de investimento em educação e adotare
mos, ao mesmo tempo, as polítiCas corretas nas áreas- 8giicola, 
industrial c de serViços. Vinte anos devem bastar para que nosso 
País ocupe um lugar entre as grandes nações do século XXI, com 
progresso e justiça social. O tempo de um mandato presidencial é 
suficiente para fixar esse rumo e dar-lhe sentido de pennanência, 
gerando as condições básicas para que o novo inodclo _se: sustente 
no longo prazo. - -

Se a educação é a base do novo estilo de desenvolvimento, 
o que lhe garante dinamismo e susteritação é o progresso cieritífteo 
e tecnológico. Melhores laboratórios de pesquisa, dentro e fora da 
universidade, melhores cientistas e tecnólogos de alto nfvel são 
fundamentais, para dotar a sociedade do conhecimento que gera 
novos produtos e níveis crescentes de produtividade na indústria, 
na agricultura c nos serviços. Para chegarmos a isso, é fundamen
tal estabelecer uma verdadeira parceria entre setor privado e go
verno, entre a universidade e a indústria. tanto na gestão quanro no 
financiamento do sistema brasileiro de desenvolvimento científico 
e tecnológico. 

O governo dará especial atenção à formação de quadros al
tamente qualificados, aperfeiçoando o nosso sistema universitário. 
Outro passo importante é a expansão seletiva do sistema de bolsas 
de estudo, no exterior e no Brasil, e o efetivo aproveitamento des
ses recmsos humanos indispensáveis para o progresso do PaíS. 
Embora os resultados dessa opção estratégica sejam visíveis so
mente ·a médio e longo prazos, por isso- mesmo, é indispensável 
defmi·la desde já e começar, imediatamente, a realizar os investi
mentos necessários em educação, ciência e tecnologia. 
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Uma clara política industrial, num sentido amplo - abran
gendo o conjunto das atividades produtoras de bens e serviços -
será defmida e promovida permanentemente pelo governo. Para 
isso, será necessário estar atento à identificação de novas ativída
des a serem estimuladas de maneira especiaL 

Atuaremos coerentemente na fixação de tarifas externas, em 
toda a cadeia produtiva; garantiremos tarifas de serviços públicos 
estáveis; cuidaremos de que o país conte com uma adequada infra
estrutura de energia, comunicações e transporte> a -estabilidade 
proporcionará as condições para a consolidação de um mercado de 
crédito de médio e longo prazos; criaremos uma agência para a 
promoção de investimentos; faremos com que o BNDES passe ã 
amar, também, como o Banco de Comércio Exterior do Brasil, ga
rantindo o financiamento de longo prazo de nossas exportações. 
Em contrapartida, exigiremos que nossa indústria seja competitiva 
e modema, que se atualizc permanentemente, para produzir com 
qualidade. 

População mais educada, novas tecnologias e um setor pro
dutivo dinâmico e inovador são as receitas básiCaS para uma vanta
josa inserção do Brasil na economia internacional: com empregos 
estáveis, produtivos e bem remuncndos. nosso povo pod~_ enca
rar o resto do mundo de igual para igual e o fuOJro com confiança, 
sem medo de competir. 

Em suma, queremos um modelo economicamente sustenta
do, em que o Brasil encontre formas próprfas· de manter, a-longo 
prazo. o seu processo de desenvolvimento; um modelo ambiental
mente sustentável, em que as preocupações com a ecologia este
jam, efetívamente, -presentes em todas as decisões; um modelo de 
participaçao atilla na vida internacional, de abertura para o mun
do, que leve o Brasil a ver o sistema internacional como um cam
po de oportunidade para a realização dos interesses nacionais e. 
fundamentalmente, um medeio de justiça social onde o direito à -
vida com dignidade seja garantido a t!!!los. 

As metas de médio pra:w 

O caminho até lá, contudo, passa por alguns obstáculos im
portantes. É precisõ criar -os recursos qUe serão investidos, maciça
mente, na educação e no desenvolvimento cierifífico e tecnológico. 
O mais fascinante, em felação à experiência de outros países, é que 
o Brasil possui todas as condições para gerar a massa de recursos 
necessária ao invesfinie"nto quê Vai garantir nosso salto para o de
senvolvimento com justiça social. Neste sentido, é precisO- usar de 
forma inteligente nossas riquezas namrais e nossas vantagens com
parativas atuais, pãl"3 produzir, gerar riqueza. investir, consumir e 
exportar. 

A agricultura é um setor da maior importância estratégica, 
como já disse, anteriormente; da mesma fonna, o parque industrial 
brasileiro Coiitará c-om o apoio do governO para consolidar-se, ex
pandir-se e modernizar-se, gerando riquezas e empregos para os 
brasileiros~ Atenção muito especial será dada às pequenas e mé~ 
dias empresas, responsáveis por -parcela unportmte do emprego e 
da produção industrial. Uma nova política de crédito, adequada à 
capacidade de pagamento dessas empresas, bem como a reforma 
tributária e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, serão 
prioridades do governo. 

O Brasil pode e deve aproveitar muito mais intensamente 
seus recursos naturais, para gerar empregos, divisas e bem-estar 
para o seu povo, sem abrir mão dos cuidados com o meio ambien
te e a preservação da biodiversidade. O potencial gerador de em
pregos do turismo, em especial. nas regiões Norte e Nordeste, 
também está longe de ser plenamente aproveitado e será desenvol
vido em nosso governo. 

A expansão da agricultura, a exploração dos recursos natu-

rais e do turismo demandam investimentos na recuperação e na 
ampliação da infra-estrutura de energia. transporte, cOmunicação e 
saneamento. Além do seu valor estratégico, para o aproveitamento 
de vantagens comparativas sem paralelo no mundo, o investimento 
nesses setores gerará centenas de milhares de empregos diretos. a 
curto prazo. 

Em breve, anunciarei o conjunto de obras que deverão ser 
completadas ou significativamente avançadas, durante os quatro 
anos do meu governo. A definição deste conjunto de obras e in
vestimentos em infra-estrutura deverá levar em conta as diversida· 
des regionais da economia brasileira. Estou convencido de que é 
preciso que o Governo Federal atue, decididamente. no sentido de 
buscar um maior equilibrio econômico e social entre as regiões do 
País, ciente de que as ã.tuais disparidades geram tensões sociais e 
políticas prejudiciais à Wlidade nacional e à consolidação das insti
tuições democráticas. 

Seremos inovadores ao definir as fontes das quais virão os 
recursos necessários para este programa. Espero contar com cinco 
mecanismos para realizar este grande esforço: as verbas tradicio
nais do orçamento pUblico. saneado e revigorado pela refonna fis
cal; os fundos provenientes do processo de privatização; a 
participação nos mercados financeiros nacional e internacional. 
mediante a emissão de títulos de longo prazo, possibilidade con
creta para um país como o nosso, que terá sua sinlaçâo macroeco
nômica sob controle~ a definição de uma nova parceria com o setor 
privado, na realização de investimentos públicos sob a forma de 
concessões ou de associações com empresas nacionais e estrangei
ras; e, fmalmente., o financiamento externo assegurado pelas fontes 
bilaterais e pelo Banco Mundial e Banco Inrenunericano de De
senvolvimento, que buscaremos ampliar e direcionar para projetas 
que Cõincidam com nossos novos objetivos de desenvolvimento, 

Existem, aqui como no exterior, muitos investidores interes
sados em aplicar seus recursos no Brasil, em projetas de média e 
lOnga matutação e com boas perspectivas de rentabilidade, desde 
que haja estabilidade econômíca. Com nossa economia estabiliza
da e inserida no circuito fmancéiro internacional, sem temores 
pueris em relação ao Capital estrangeiro, vamos atrãir umã. massa 
considerável de recursos tanto de empréstimo quanto, especial
mente, de investimentos diretos. 

A crescente parceria com o setor privado, na propriedade e 
gestão da infra-estrutura nacional, exigirá a redefinição do papel 
do Estado, como instância reguladora, com POder de evitar mono
pólios e abusos que tendem a ocorrer em situações de concentra
ção do poder econômico. É fundamental~ que o governo tenha, 
realmente, o poder de regular a prestação de serviços públicos, no 
interesse do cidadão e dos objetivos estratégicos do País. 

Estes elementos serão, portanto. a base da nossa estratégia 
de médio prazo para criar as condições que viabilizem, como obje
tivo de longo prazo, a criação de um novo modelo de desenvolvi
mento com justiça para o Brasil. 

ID-O DESAFIO MAIS URGENTE 

Não teremos nenhum projeto de país, de desenvolvimento 
ou de nação enquanto continuarmos a conviver com a enorme 
massa de excluídos e miseráveis. 

Vamos combater a miséria e a fome! Esta é a meta da mais 
elementar justiça e todos os instrumentos de ação social devem ser 
mobilizados nessa direção. 

O socorro às_ camadas mais carentes da população exige 
uma combinação inteligente de ações emergenciais e de reforma 
das áreas de saúde, Sãneamento, educação, habitação e segurança. 
A experiência de alguns países latino-americanos, na criação de 
fundos de emergência. oferece exemplos que precisamOs analisar 
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e, na medida do possível, adotar. A própria experiência brasileira 
com projetas especiais de alimentação, de distribuição do leite e 
combate à fome oferec:e-nos exemplos de parceria enlre Estado e 
sociedade, que deveremos estimular e ampliar para outras áreas, 
mas cuidando sempre de evitar que o direito do cidadão tenha o 
cunho do clientelismo. 

As reformas nas áreas sociais terão comO- õbjetivo cCntral 
proporcionar ao cidadão os bons serviços póblicos a que ele tem 
direito~ É preciso colocar o povo em primeiro lugar. 

Quero que muitas das medidas que serão adotadas pelo 
novo governo, na área social, tenham wn efeito positivO, rápido e 
significativo sobre a vida de nossas crianças. Um esforço especial 
e pennanente deverá ser concertado pelo Governo Fedem!. junto 
com Estados, Municípios e, principalmente, com a sociedade, para 
que nossas crianças não passem mais fome, não-tenham que traba
lhar antes da idade apropriada. para que tenham saúde e para que 
recebam uma educação de boa qualidade. Temos que banir da face 
de nosso País o problema dos meninos que vivem na rua As crian
ças não podem ser wn drama para a consciência coletiva; elas são 
parte da solução do futuro de nossa Nação. 

Nossa preocupação com o futuro não pode nos fazer esque
cer das pessoas mais velhas. Nossa sociedade precisa resgatar urna 
díVida para com aqueles que ajudaram a construir esse País. lutan
do em condições adversas de educação e treinainento,- recebendo 
salários que não lhes pennitirafn aeum.ular um mínimo para en
frentar a velhice com dignidade. É preciso construir rirri SiStema de 
Previdência que ofereça ã Certeza de uma vida tranqüila para os 
mais velhos. Como Ministro da Fazenda, pude contribuir para ga
rantir algumas conquistas, que agora precisamos consOlidar e am
pliar. 

O bem-estar dos trabalhadores depende não só do valor do 
salário em Reais, mas também do preço e disponibilidade dos bens 
que consomem no dia-a-dia. Nossa política agi"ícola garantirá ali
mentos fartos e baratos e, ao mesmo tempo, não descuidaremos da 
questão habitacional. É preciso redefinir o sistema de financiamen
to habitaciõn"ãl, oferecendo crédito de longo prazo para quem pode 
pagar e subsídios para que aqueles que vivem em habitações subo
manas tenham acesso a uma casa digna. 

IV- A REFORMA DO ESTADO 

A refortna do Estado e a recuperação de sua capacidade de 
investir estão profundamente associadas à JXlSSibilidade de êxito 
nas políticas sociais. dado que o setor público é e continuará sendo 
o grande responsável pela prestação e coordenação dos serviços 
nestas áreas. 

Precisamos de um estado menor, qrie -s~a forte e ágil, que 
tenha condições para regulamentar a atividade econômica e que 
awe com eftciência no combate às nossas mazelas sociais. 

A refonna do Estado tem duas dimensões: a fiscal e a admi
nistrativa. 

Do ponto de vista fiscal. é precisá atacar de imediato os 
dois problemas cruciais do lado da receita e da despesa: simplifi
car o sistema tributáriO- ineflciente, que asítxia as empresas, ieCu
perando a capacidade de geraçào de receitas, para que o governo 
possa realizar um programa de investimentos compatível com as 
necessidades do País; e redefinir as esferas de competência da 
União, Estados e Municípios. de modo a aprofundar a descentrali
zação e aplicar melhor os recursos públicos. 

Um regime fiscal saudável, incluindo mn novo pacto fede
rativo, será-o eixo das propostas de reforma constituCional- que, 
eleito, encamiilharei ao Congresso iãO logo assuma a chefia do go
verno. 

Do ângulo administrntivo, ti-ata-se dC recuperar a capacida
de do governo de governar; Nos últimos 15 anos. o Estado brasi
leiro foi perdendo sua eficácia. O emprego no sdof -público 
amnentou cetea de 60%, na década passada. A ampliação do nú
mero de ftmcionários ocorreu, especialmente, no âmbito das adinJ.
nistrações municipais. Já na esfera federal, a ineXistência de 
programas permanentes de treinamento e de processos objeti.Vos 
de avaliação e promoção, distorções salariais e a perda do senso de 
missão profissíonal, tomaram o funcionalismo vítima da apatia ou 
de um corporativismo predatório. Reconstruir a capacidade admi
nistrativa do Governo Federal significa estruturar- as E3ireirti dos 
seus servidores dentro de padrões de eficiência- nO desempenho e 
de justiça na remuneração. 

Tornar o governo mais eficaz, paia gerir o País e prestar os 
serviços que a população requer, significa, também, racionalizar a 
máquina pública e reduzir a presença do Estado, em áreas onde ela 
não é mais necessária. O processo de privatização será acelerado, 
mas teremos o cuidado de não somente reforçar o podà- regula
mentador e fiscalizador do governo, como também, de evitar a for
mação de monopólios privados. O papel do Estado como produtor 
de bens e serviços de infra-esttutUra será mantiCIO, nas áreas estra
tégicas, nas quais deverá ter a capacidade de produzir com os mes· 
mos níveis de eficiência do setor privado. 

A privatização, no entanto, não pode ser proposta nem exe
cutada com bandeiras ideológicas. Ela se impõe para ampliar a ca~ 
pacidade de investimento da sociedade, para aumentar a 
competitividade e, onde for o casO, melhorar -a gesiao. Não se ira
ta, entretanto, de uma .. privatização selvagem", que vê na presença 
do Estado o inimigo da SOciedade. Privatização adequada requer o 
reforço da autoridade pública. para assegurar que o cidadão e a so
ciedade serão bem servidoS, sejam privadas ou estatais as formas 
de controle e gestão. Para isso, será necessário estabelecer meca
nisrilos transparentes, competentes e preservadores do interesse 
público. 

A reforma do Estado, nas duas dimensões indicadas, será 
peça essencial para alcançar e manter o equilibrio global da econo
mia brasileira. A preocupação com a estabilização hãverá de ocu
par-nos cada vez menos. mas, ainda assim, exigirá atenção, nos 
próximos dois ou três anos, até que posSamos declarar, finalmente. 
a inflação como coisa do passado. 

O processo de liberalização da economia e a aberttira para o 
exterior terá seguimento, não como um obfetívO ein si, máS como 
uma peça estratégica da modemiia.ção de nossa economia. Apesar 
da rapidez. do processo de abertura comercial do Brasil e da ausên
cia de políticas específicas poi- parte do governo, para estimular a 
competitividade da nossa indústria e agricuhura, a verdade é que o 
SC!Or produtivo nacional soube resistir e adaptar-se à competição 
externa. 

Um grande número de empresas empreendeu vigoroso mo
vimento, no sentido de ajustar-se às novas exigências da competi
ção: incorporou avanços tecnológicos, simplificou estruturas, 
promoveu maior participação dos trabalhadores no seu planeja
mento estral.égicõ~ terceirizou ati.vidades.. passou a exportar. 

Surgiram peQUenas e-médias 6npresas de tipO novo e novas 
formas de negociação entre trabalhadores, empresários e gõVemos 
foram experimentadas, muitas vezes, com resultados excepcionais. 
Nossa indústria foi capaz de vencer os desafios e está bOje mais 
forte do que há 15 anos, pronta para o novo salto de desenvolvi
mento. A produtividade na indústria. cresceu mais de 50 poT cento. 
desde 1980. e o·núnic!fo -de· empresaS,-brasileir.is qu-e já contam 
com certificação internacional de qualidade é bastante expressivo. 
quase alcançando quatro centenas. 



4234 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Agosto de I 994 

V- ESTADO E SOCIEDADE CIVil.. Não hesitarei em utilizar todos os recursos existentes nas 
Ao longo dessa prolongada crise, o Brasil passou por uma mãos do Estado e todos os mecanismos ao alcance do governo, 

significatiVa mudança: a sociedade tomou-se mais plural, mais di- para promover a incorporação desses grupos discriminados e para 
ferenciada. mais forte e participativa. Os trabalhadores da cidade e tornar o direito de igualdade perante a lei. de realidade formal e re
de campo organizaram-se em múltiplos sindicatos, federações e tórica, em direito efeti.vo e real. Para começar, nas áreas de atuação 
confederações., reforçando a diferenciação e o pluralismo. Surgiu direta do governo, será necessário estimular a presença das mino
um imenso número de movimenros sociais, de organizações comu- rias, como os negros e índios, ou de grupos discriminados, como 
nitárias locais e de conselhos de participação - especialmente no ainda o são as mulheres. 
nível municipal - revitalizando a vida política e produzindo novas 
fonnas de conttole público. Multiplicaram-se as organizações não
governamentais de todo tipo, muitas delas voltadas para a presta
ção inovadora de seiViços públicos. 

Numa palavra, enquanto o Estado foí ficalido mais e mais 
paralisado, a sociedade brasileira tem demonstrado enonne criati
vidade, grande capacidade de utilizar a nossa heterogeneidade c a 
nossa diversidade como fontes de riqueza cultural, e muita iniciati
va em substituir -o Estado e as administrações, na solução dos pro
blemas. 

Essa vitalidade, por exemplo, é inegável na área da cultura, 
onde é eViaente 0-s_Ucesso em ramos da indústria cultural, corno a __ 
música popUlar e a televisão. Mas também a músiCã erudita,. as ar
tes plásticás e gráficas, o teatro, O cinema, o arteSanato; a literatura 
exibem invejável riqueza e cresciniCriiCi significativo~ apesar da 
descontinuidade do apoio governamental e do caráter incipiente do 
patrocínio privado. O Estado não pode ser omisso nesta área, 
como, aliás, não é em nenhum país que preze seus valores. Apren
demos muito no passado recente e creio que, boje, estamos em 
condições de definir com OS artiStas um mecanisniõ- rCalista de 
apoio governamental à cultura que, além dos recursos fiscais que o 
governo possa colocar no sistema, signifique um estfriiulo à cola
boração do setor privado e que contemple a efetiva participaÇão 
dos criadores culturaís, em processos de decisão. 

Esse vigor renovado da sociedade constitui recurso da 
maior íinpOrtância, para recolocar o País i:iO ruiria ceri:O. -A ciíaçãO 
e a ampliação de espaços públicos, embora não- governamentaís, 
serão objeto de pennanente atenção do governo. Assumo este 
compromisso com clareza e convicção, porque ele corresponde a 
minha principal experiêncía como homem público e como políti» 
co: buscar as convergências e o entendimento, sem desconhecer a 
força e a legitimidade dos interesses, construir consensos, negociar 
e governar em nome do interesse comum e não em nome desse ou 
daquele sctor. 

Nosso modelo de crescímento anterior ocorreu nwn contex
to em que o desenvolvimento podia se dar exaurindo os nossos 
vastos recursos naturais, agredindo e depredando o meio ambiente. 
Com o avanço da consciência ecológica nO mundo contemporâ
neo, inclusive entre nós, graças à atuação permanente, mais uma 
vez, da sociedade civil revitalizada e organizada, será necessário 
que o governo esteja sempre pronto para responder às demandas 
de preservação-do meio ambiente. de uso racional e renovável dos 
nossos recursos naturais e da busca de padrões de crescimento sus
tentável. 

Finalmente, ressalto a necessidade da mobilização perma
nente da sociedade, em defesa da promoção, consOlidação e am
pliação dos direitos da pessoa humana, especiaJmente, dos grupos 
que, historicamente, vêm sendo passivamente esquecidos ou ativa
mente discriminados e segregados. Atenção especial, neste aspec
to, será dada aos portadores de deficiência, que se contam aos 
milhões no País e que, graças à ação de entidades da sociedade, 
como as APAE, sobrevivem a duras penas. Existem iiiiciativas no 
Congresso e leis que deverão ser implementadas, para atender às 
necessidades dos portadores de deficiência e dar apoio a suas fa-
mflias. - - -

VI- O ESTADO BRASILEffiO E O SISTEMA INI'ERNACIO
NAL 

Nos dias de hoje. não existe projeto de desenvolvimento au
tárquico. O sistema internacional é- um campo de opornmidades, 
de recursos, que devem ser buscados com naturalidade. Somos um 
grande país, com clara vocação para wna participação ativa c res
ponsável nos negócios do mundo, 

Fui Ministro das Relações Exteriores e, embora tenha sido 
curta a minha gestão, renovei a minha crença de que a primeira 
condição para o êxito da política externa é a de que esteja efetiva
mente em sintonia com as necessidades e os interesses do povo a 
que serve. A segunda condição é discernir o sentido das transfor
mações do sistema internacional, especiahnente., neste momento 
de transições rápidas e, às vezes, dramáticas. Ê compreender, tam
bém, que qualquer conquista internacional exige persistência e 
coerência. 

Queremos regras estáveis e equilibradas para as trocas inter
nacionais e adotaremos as medidas que nos dêem condições efeti
vas c;k:_ COJnpetitividade. A_ política externa tem _ um papel a 
desemPen.ha.f, na ampliaÇão do espãÇo ecoDôniico brasileiro e, nes
te sentido, prosseguireí nos esforços de integração no Mercosul e 
na América Latina. A visão brasileira do mundo se constitui a par
tir de nossa presença latino-americana e, em nossa região, deve
mos trabalhar para consolidar os melhores instrumentos de 
apro:idrilaçãõ com-Os vizinhos. 

O Mettosul pode ser um fator decisivo, ria preparação do 
Brasil e de seus parceiros, para inserir-se de forma favorável num 
sistema econômico em que as exígências de competição são acres
centes. A ampliação dos mecanismOS de integração para o espaço 
sul-americano será estimulada. O Brasil tenderá a projetar-se com 
mais confiança no mundo quanto mais forte e consistente for a 
cooperação intra-regional A proposta brasileira de criação da 
ALCSA- Área de Livre Comércio Sul-Americana), concebida e 
lançada durante a minha gestão à frente do ltamaraty, contribui 
justamente para esse propósito. 

Desenvolveremos um núcleo de políticas em tomo dos ob
jetivos de integração com a economia mundial que nos pennita 
atuar em harmonia com as tendências positivas do sistema interna
cionaL Reforçaremos a nossa ênfase o multilateralismo comercial, 
procurando extrair todos os benefícios potenciaís da conclusão da 
rodada Uruguai e da nova Organização Mundial de Comércio. 

A construção de uma nova ordem mundial não se fará sem 
que valores universaís sejam ã sua base~ Em um mundo em que 
existem contrastes, que se acentuam, entre ricos e pobres, a paz e a 
estabilidade sempre serão provisórias. A retomada do tema do de
senvolvimento, na agenda internacional, a busca de formas reno
vadoras de cooperação entre os Estados, é trabalho necessário da 
diplomacia brasileira. Precísamos de instrumentos modernos para 
a reali~çi!o dos anseios de justiça e igualdade. 

A presença internacional de qualquer pafs supõe que tenha 
bases de efetiva segurança. A verdadeira vocação das Forças Ar
madas se exerce plenamente, quando serve aos propósitos nobres 
de garantir a segurança e tranqüilídade das fronteir:as, de afastar 
ameaças à soberania, quando cumpre, enfun, a sua respúnsabilida~ 
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de primordial. Por isto, as Forças Armadas deverão ocupar lugar 
privilegiado nas atenções do governo. DeverãO ser criadas as con
dições para modemizaç~ e aparelhamento das três Forças, de 
acordo com as exigências do mundo moderno, e nossos militares 
deverão ser remunerados de acordo com a alta responsabilidade 
das tarefas que exercem. A vocação democrática das Forças Anna
das brasileiras não faz mais do que reforçar-se. É chegada a hora 
para a sociedade, reconhecendo o papel essencial que cum
prem, dedicar-lhes náo só respeito, mas aS condições materiais 
para seu reaparelhamento, em função das necessidades contem
porâneas, e para a revalorização do profissióllalisrilo militar, as
segurando-lhes carreira com bom treinamento e com a devida 
remuneração. 

Vll- CAPACIDADE DE NEGOCIAÇÃO 

Conseguimos expandir as fronteiras da liberdade ao rede
mocratizar o Pms: fortalecendo e aprimorandc:fnóSSa democracia. 

O Brasil ocupa, hoje, uma posição de liderança quanto à li
berdade de expressão e participação e aos mecanismos de regula
ção e preservação institUcionais. Isto não é algo triv~ numa 
sociedade tão complexa e desigual como a nossa. O caminho que 
já percottemos reforça em mim a idéia de que devemos perseverar 
no aprimoramento das instituiçoes e na busca dos consensos possí
veis entre os Vários segmentos que compõem a heterogênea socie
dade brasileira. 

Já dei provas, como parlamentar e como ministro, tanto da 
minha busca permanente de negociação, como de coerência com 
as minhas convicções fundamentais e finneza nas decisões. Eleito 
presidente. saberei persistir no diálogo e dar a minha contribuição 
para banir a intransig!ncia e os radicalismos da vida brasileira. 
sem abrir mão das responsabilidades inerentes ao cargo. 

Não vamos nos iludir. nem induzir o Pafs ao erro. A eleição 
do presidente, por fundamental que seja. é insuficiente para -asse
gurar as mudanças de que o Brasil reclama. Tais mudan'?-s exigem 
persistência e convergência dos esforços do E~tivo. do Legisla
tivo e do Judiciário. da UniãO e dos Estados e Municípios. Isto re
quer, além de um programa realista e ousado, a existência de uma 
maioria política e social consistente que lhe dê sustentação. 

Com a fragmentação dos partidos. no Brasil, essa maioria 
não vai emergir espontaneamente da urnas, mesmo em eleições si
multâneas para presidente, governadores. senadores, deputados fe
derais e estaduais. A capacidade de articular maiorias, somando 
forças diferentes e, no limite, até divergentes. consti_rui., assim, um 
elemento básico da aptidão de qualquer partido político para go
vernar o Brasil. 

Por isso. ao propormos os temas que consideramos funda
mentais para a discussão do nosso programa de governo o fazemos 
com nitidez, m_as sem sombra de sectarismo. Vale dizer: sem dei~ 
xar de explicitar posições que possam nos diferenciar,- mas Cons
cientes de que as diferenças ideológicas e de trajetória política não 
podem impedir a busca de convergências. para que o debate eleito
ral conduza à formação de uma maioria capaz: de sustentar as deci· 
sões necessárias às mudanças qu(: o país exige.-

Vill- O COMPROMISSO DE GOVERNO 

Meu compromisso é o de governar cotn coragem o Brasíl. 
de não medir saCrifícios e de lutar pela realização de ideais de de
senvolvimento com justiça. 

Consciente das dificuldades do momento, não temo o que 
sei que vou enfrentar. Conheço as dimensões históricas do de
safio. Tenho sentido da realidade e sei que meu projeto incorpora· 
o sonho brasileiro por uma vida melhor. Não vou compactuar 
com os promotores do atraso, do clientelismo!_ do corporativismo. 

Minha única bússola será o interesse da Nação. que guiará as deci
sões de meu governo. 

Nada há de mais precioso para o brasileiro, neste mo
mento, do que a liberdade de es_colher, de dizer o que está erra
do e de mudar o que for preciso. sempre dentro da lei. 

O Brasil conhece meu estilo de trabalhar. Sabe que sou um 
bo{llem experiente, que sabe ouvir e ter paciência. Mas, que não 
tem medo de ousar e de decidir. 

Todos sabem o quanto sofremos, quando este País mergu
lhou no autoritarismo. Fomos impedidos de trabalhar e muitos. 
como eu, tivemos que nos exilar. Mesmo longe, jamais deixei de 

_ _pensar no Brasil, de lutar pela democracia. A rudo resisti, com 
muita luta e esperanç_a, porque sabia que o Brasil era maior e me
lhor do que essa gente que achava que tinha resposta para tudo, às 
custas da liberdade do nosso povo. 

Quando voltei ao Brasil, decidi ingressar na política. porque 
estava convencido de que poderia ajudar a mudar a vida dos brasi
leiros. Senti que poderia usar a maturidade e os meus conhecimen
tos, para ajudar a consauir o País do sonho de todo_s nós. Aprendi 
que a tolerância é a força-rilaior. Numa sociedade democrática, não 
se mudam as coisas com ódio, com virigaD.ça, -com raiva, com des
respeito às leis. 

Jamais coloqüei os meus interesses pessoais, minhas simpa
tias e antipatias, à frente dos interesseS maiores da Nação. Quem 
está no governo tem que lidar, primeiro, com a realidade, porque é 
esta que nos ensina o caminho das transformações possíveis. Caso 
contrário, corremos o risco de enveredar pelo caminho da mentira. 
Governar uma democracia é. antes de mais nada, conviver com as 
limitações, aceitar o pOssíVel no presente, para almejar o idear no 
futuro. 

Não se começa a Construir uma casa pelo teta, mas pelas 
fundações. Nossa proposta tem começo, meio e fim. Sabemos que 
é o momento de transformação. Pretendo ser o promotor deste sal
to para a prosperidade e para a criação de um novo ânimo na vida 
btasileira. Já começamos a construir as fundações com a conquista 
da estabilidade. Continuaremos a buscar desenvolvimento e digni
dade. 

Quero receber um mandato do povo para corruir realidade o 
sonho. A esse mandato- e só a ele- serei sempre fiel. Eleito, cor
responderei à confiança dos brasileiros. Teremos um novo Brasil 
às vésperas do ano 2000. Um país que será respeitado, não pelas 
dimensões de sua geografia, mas pelo sentido de humanidade de 
seu povo e pela competência que marcará a condução da sua vida 
pública. Saberei ousar, sem imprudência. Assumirei as responsabi~ 
lidades, sem arbitrariedade. Governarei com firmeza. mas sem ar
rogância. 

Para isso, preciso do povo. De seu vo_to. De sua inspiração. 
De sua confiança. 

O sonho de um Brasil justo é o sonho de todos nós. 

COMPARECEM MAIS OS SRS_: 
Albano Franco- Epitácío Cafeteira -HemiqÜe Almeida

HugO-Napoleão- Mansueto de Lavor- Maurício Corrêa- Meira 
Filhó. 

O SR. PRESIDENTE (ROnaldo Aragão)- 01ienhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória no 556, de 25 de 
julho de 1994, que dispõe sobre a_vinculação da Fundação Osório 
e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos ter
mos dos §§ 4° e 5"' do art. 2? da Resolução no 1/89-CN. fica as
sim constituída a Comissão Mista incumbida de emitír parecer 
sobre a matéria: -- -- - -
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SENADORFS 

TITULARFS 

PMDB 
lJosé Fogaça 

2.Coutinho Jorge 

PFL 
3Júlio Campos 

PPR 

4.Epitácio Cafeteira 

PSDB 

S.Maurfcio CotTêa 

PSB 

6José Paulo Bisol 

PT 
7 .Eduardo Suj;Iicy 

DEPUTADOS 

TITULARES 

BLOCO 

l.Alacid Nunes 

PMDB 

2.Tarcísio Delgado 

PPR 

3Jair Bolsonaro 

PSDB 

4.SigmaringaSeixas 

PP 

5 .Raul Belém 

PDT 

6.Beth Azize 

PTB 

7 .Bonifácio de Andrada 

SUPLENTFS 

l.Ronan Tito 

2.0noíre Quinan 

J.Odacir Soares 

4.Affonsci Camargo 

5Jutahy Magalhães 

6. 

7. 

SUPLENTFS 

l.Wemer Wanderer 

2.Germano Ri8otto 

J.Carlos Virgilio 

4Jabes Ribeiro 

5.Benedito Domingos 

-6.Valdomiro Linla 

7 .Elísio CurvO-

De acordo com a Resolução n"' 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1"'-8-94- Designação da COmissão Mista; 
Dia 2-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Are 31-7-94- Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a ComissãO Mista eniitir o parecer sobre a ad-

missibilidade; 
Até 9-8-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 24-8-94 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRFSIDENTE (Ronaldo Aragão)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória no 557. de 26 de 
julho de 1994, que altera a Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos 
dos §§ 4° e so da Resolução no 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista Incumbida de emitir parecer sobre a matéila. 

SENADORFS 
TITULARFS SUPLENTFS 

PMDB 

1. Ronan Tito 1. Mansueto De Lavor 

2. Almir Lando 2. Ruy Bacelar 

PFL 
- - --'--

3.Guilhern1C Pãlmeira 3. João Rocha 

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 4. Affonso-Camargo 

PSDB 

S. Mário Covas 5. Almir Gabriel 

PMN 

6. Francisco Rollemberg 6. 

PRN 

7. Aureo Mello 7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

TITULARFS SUPLENTFS 

BLOCO 

1. Luiz Viana Neto 1. OS-6rf0 Adriail.o 

PMDB 

2: Nelson Proença 2. Gonzaga Mota 

PPR 

3Fetter Júnior 3. José Maria Eymael 

PSDB 

4. José Anibal 4. Moroni Torgan 

PP 

5. Raul Belém 5. Benedito Domingos 

PDT 

6. Márcia Cibilis Viana 6. Marina Clinger 

PSTU 

7. Ernesto GradeUa 7 .Maria Luíza 

Fontenele 
De acordo com a Resolução no I, de 1 989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação -da matéria: 
Dia 1°-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-8.:94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 1°-8-94 --Prazo para recebimento de emendas. Prazo_ 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 10-8-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 25-~94 _- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRFSIDENTE (Ronaldo Aragão)- O Senhor Presi-
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dente da República editou a Medida Provisória _ne 558, de 26 de 
julho de 1994, que dispõe sobre a assunÇãO.-peiã União, de crédito 
da Export Development Corporation- EDC, e de debênttlres emi~ 
tidas pela EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., 
bem como sobre a utilizaç5.o de créditos da União junto à EM
BRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S-.A~ 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4e e5e do art. 2° da Resolução n"l/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma~ 
téria: -

SENADORFS 

TITULARFS SUPLENTES 

PMDB 

!.Alfredo Campos l.DiValdo Suruagy 

2.Márcio Lacerda 2Flaviano Melo 

PFL 

3Jônice Tristão 3.Raimundo Lira 

PPR 

4.Epitácio Cafetifra 4.Affonso Cantargo 

PSDB 

5.Mário Covas 5.AlnrirGabriel 

PDT 

6.Magno Bacelar 6 .Darcy Ribeiro 

PP 

7 Jrapuan Costa: Júnior 7-.Nelson CamCíro---

DEPUTADOS 

TITULARES SUPLENTES 

BLOCO 

I Aldir Cabral 1 Alacid Nunes 

PMDB 

2.Marcos Lima 2.Carlos Nelson 

PPR 

3.Victor Faccioni 3.Fábio Meirelles 

PSDB 

4.Geraldo Alckmin Filho 4.Paulino Cícero 

PP 

5.Raul Belém S.Benedito Domingos 

PDT 

6.Paulo Ramos 6.Libefato Caboclo 

PMN 

7 Jerônimo Reis 7 .Nilson Glbson 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 1°-8-94- Designaçáo da ComissãO Mista; 

Dia _2-8-94- Instalação_ da Comissão Mista; 

Até 1°-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 10-8-94 - Prazo final da Comissão Mista; 

Até 25-8-94- Prazo no cOn-gresso N~Õnal. 

O SR- PRFSIDENTE (Ronaldo Aragão)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 559, de 26 de 
julho de 1994, que organiza e disciplina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do POder Executivo e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tennos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo da Resolução no 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORFS 

TITULARFS SUPLENTES 

PMDB 

1. Pedro Slmon L Anrir Lando 

2. Cid Saboia de Carvalho 2. Márcio La=da 

PFL . 
3. Raimundo Lira 3 .. Jôníce Tristão 

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 4. Alfõnso C~g~ 

PSDB 

5. Mário Covas 5. Ahnir Gabriel 

PI'B 

6. Jonas Pinheiro 6. Valmir CaritJ)elo 

PSB 

7. José Paulo Bisol 7. 

DEPUTADOS 

TITULARFS SUPLENTEs 

BLOCO 

I. Délio Braz 1. Darei-Coelho 

PMDB 

2. Carlos Nelson 2. Harley Margon 

PPR 

3. Paulo Mourão 3. Ronivon "Santiago 

PSDB 

4. J ack.son Pereira 4. Deni Schwartz 

PP 

5. Raul Belém5 5.Benedito Domingos 

PDT 

6. Max Rosenmann 6. Giovanni Queiroz 
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PT 

7. José Fortt.inati 7. Chico Vigilante 

De acordo com a Resolução n" 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendáii:o para a lramÍtiiÇãO-da matéria: 

Dia I ,.-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-8-94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 10-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 10-8-94 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 25-8-94 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronilldo Aragão)- Q Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n" 560, de 26 de 
julho de 1994, que dispõe sobre as alíquotas de contribuição para 
o plano de seguridade do servidor público civil ativo dos poderes 
da União. das autarquias e das fundações públicas, e dá outras pro-
vídênciãs. · 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tennos 
dos §§ 4° e SO do art. 2'" da Resolução no 1189-CN, fica assim cons
tiblída a Comissão Mista incwnbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: -

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 

PMDB 

1. José Fogaça I. Amír Lando 

2. Ronan Tito 2. Gilberto Miranda 

PFL 

3. Alexandre Costa 3. Carlos Patrocútio 

PPR 

4. Epitacio Cafeteira 4. Affonso Camargo 

PSDB 

5. Mário Covas 5. Almir Gabriel 

PT 

6. Eduardo Suplícy 

PMN 

7. Francisco Rollemberg 

DEPUTADOS~ 

TITULARES SIJI'LENTES 

BLOCO 

1. Reinhold Stephanes l.Jairo Carneiro 

PMDB 

2. Tarcfsio Delgado 2~ Gennano Rigotto 

PPR 

3. Ricardo Izar 3. Eraldo Trindade 

PSDB 

4. Geraldo Alckmin Filho 4. Antônio Faleiros 

PP 

S. Raul Belém 

PDT 

6. Amauly Müller 

PRN 

7. José Carlos Vasconcellos 

5. Benedito Domingos 

6. Carlos Alberto 
Campista 

7. Paulo Octávio 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-8-94 - Designação da comissão Mista; 
Dia 2-8-94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 1°-8-94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o pai"ecer sobre a admissibilidade; 
Até 10-8-94 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 25-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renal do Aragão) - Volta-se à lista 

de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT M.-\RINHO (PFL-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, é louvá
vel o esforço desenvolvido pelo Governo para assegurar a estabili
zação da vida econômico-financeira do País, sobretudo depois da 
entrada em vigor do real. Cumpre reconhecer o empenho desen
volvido, principalmente pelo Ministério da Fazenda. no sentido de 
garantir normalidade no que concerne, de modo especial, a preços. 

É pena que o Governo não tenha adota.do, no curso do mês 
de julho, as medidas cabíveis para- expurgar a gordura excessiva
mente introduzida nos preços por produtores, ~dustriais e comer
ciantes. Se o houvesse feito, como-fOi sugerido, provavelmente 
não estaria experimentando as dificuldades que estão sendo assina
ladas depois de 1 o de julho. Mas não vale es_sa ~bservação nem 
como crítica, apêriils como advertência, para ver-se que é melhor 
prevenir do que reprimir. Não tendo adotado a medida saneadora 
durante o mês de julho, o Governo está agora a braços com o ex
cesso que foi iti.cluído nos preços no mês de junho, e com os acrés
cimos que, de Várias fontes., estão sendO tentados depois da 
entrada em vigor do real. 

As formas de fugir à regularidade da vida econômica são 
múltiplas. Agora mesmo, em Salvador, pude observar um desses 
artifícios. Num supermercado, a partir de compras de detenninado 
valor, o estabelecimento oferece um bônus aos compradores; mas, 
ao converter esse bônus em valores de mercadoriàs, retém a nota 
de venda, ou seja. junta a nota do bônus à nota fiscal de yenda e_ as 
retém. V ale dizer: concede um pequeno benefício à pOpulação e 
engana o Fisco. É evidente que, no momento em que o estabeleci
mento comercial retém a nota de venda, não faz a declaração devi
da para efeitos fiscais. 

Não é S6. No dia 30 de julho último, o jornal O Globo pu
blicou: 

A estabilidade de preços ainda não está garantida. 
Pelo menos é o que se conclui da última pesquisa da 
SUNAB em 125 supermercados do Rio, mostrando que 
os preços dos produtos da mesma marca ou tipo apre
sentam diferenças de até 312%. É o caso do café em pó 
(500g) encontrado por R$1 ,30 até R$ 5.36. A ü.íspersão 
também é grande nas prateleiras de arroz. O tipo parabo
lizado varia de R$2.45 a R$7 ,50 (Skg). 
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E continua o jornal a dar exemplos da exploração desen
freada. 

Mais grave, talvez, é a nota que o mesmo jornal- insuspei
to para fazê-la porque um jornal conservador - publica a respeito 
das observações fonnuladas pelo empresário Mário Bemardini, 
Diretor do Departamento de Economia da Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo. Segundo a notícia, esse Diretor da 
FIESP teria declarado: 

Caso a taxa real de juros fciãd_a pelo Governo se 
mantenha elevada até o fim de agosto, a indústria vai re
passar a alta do custo financeiro aos preços dos produ
tos. 

E adiante acrescenta: 

A indústria-nãO agüCnia pOr mais -tempo a preSsOO 
dos juros elevados. O GovernO sabe disso perfeitamente. 
Nosso limite é o f'mal de agostO. ---

Não discuto, Sr. Presidente, a elevação dos juros; provavel
mente são excessivos. Necessariamente o GovernO há de lutar por 
baixá-los. Mas o que não se admite no regime de legalidade é que 
o empresário ameace o Governo e a popuhiÇao. e fixe pra:W para o -
Poder Executivo. - - - - -

O Sr. LourivaJ Baptista- V. Ex• concede-me um aparte? 
O SR. lOSAPHA T MARINHO- Com muito prazer, no

bre Senador Lourival Baptista. 
O Sr- Lourival Baptista- Eminente SenadoiJosaphat Ma

rinho, estou ouvindo V, Ex- com muita atenção. V. Ex_• aborda um 
assunto muito importante. o que vemos é a ganância, é o povo 
sendo enganado. Os preços são exorbitantes. CODlpra-se uma mer
cadoria por um preço num dia e. no outro, o preço já está diferen
te. Não há m8is respeitá. V. EX• faz muito bem em alertar a Nação 
para que o Governo procure tornar prOvidências- no seiitído de que 
esses gananciosos, esses exploradores do público não cOntinuem 
agindo em detrimento dos que necessitam e que vivem honesta~ 
mente labutando, traballiando. criando seus filhos e os colocando 
nas escolas. Isso acontece não s6 com o comércio, mas também 
com os órgãos pUbliCas e emPresas particulares, que exorbitam 
nos preços, como 6 o caso das mensalidades escolares. V. Ex_•, 

com muita propriedade, faz um alerta à Nação. Dizem que está 
tudo calmo, mas isto não é verdade. Não está nada calmo. Pennita
me dizer a V. Ex•, Senador Josaphat Marinho- que, com sua inte
ligência, sua maneira de agir. sua Jionestidade, seu nome honra a 
terra onde me criei -que estamos em cima de um barril de pólvo
ra. O povo está resistindo, mas não resistirá por muito tempo. Q 
Governo precisa tomar providências para cOnter esses gaitanciO
sos .. a fim de que não ganhem tanto dinheiro como têm ganho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muito obrigado a V. 
Ex_•, nobre Senador Lourival Baptista, pelo reforço que dá às pala
vras que venho proferindo. V. Ex" tem razão: é pi'eciso não confiar 
demasiadamente na tolerância do povo, sobretudo quando o povo 
sofre muito. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Josaphat Marinho, V, 
Ex• me concede um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouçõ V. Ex'. 
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Josaphat Marinho.. ouvi 

com atenção o iníciO do pronWtciamento de V. Ex•. muito apro
priado, em que chama a atenção do Governo e da Nação para a 
conseqüência que poderá o Plano trazer. Fico a me perguntar se 
apenas nós descobrimos o meio de estabelecer que na economia 
nacional o dólar s6 vaJe R$0,93._ Será que somente nós descobri~ 
mos isso? Há econárriiãs com moeda forte. como o iene e o marco 
alemão, porém somente os economistas brasileiros idealizadores 

do real estabelecc:ram para o dÓlar o valor de R$0.93:. Nao sei se 
isSo Vai durar muito, ou se vai durar somente até as eleições. Bas
tou o Ministro da Fazenda anunciar que a inflação este mes seria 
de 7% para que, imediatamente, esse percentual fosse repassado 
para os preços. Hoje, os preços já estão 7% mais caros. Sabemos 
que a conversão dos preços -pata o-real foi feita pelo pico. Hoje -
V. Ex- sabe disto - o salário mínimo, que é de si:ssenta e poUcos 
reáis, não dá para comprar uma lata de tinta. E a cada dia novos 
aumentos são embutidos nos preços, como disse muito bem V. 
Ex•. E isso vai continuar a ocorrer. É preciso -que se chame a aten~ 
ção do Governo, a fim de que ele aja com energia. porque senão 
esse Plano não dará certo. Não ser Se eSsa também é a opinião de
V. Ex•. É preciso ajUstar a econonlla à realidade, ou então, Sena
dor Josaphat Marinho, terá razão quem diz que esse plano é eleito
reiro e só durará até a eleição. V. Ex• está certo ao chamar a 
atenção do Governo e das autoridades do Ministério da Fazenda 
para que tomem cuidado. Já é hora de o Governo agir com mais ri· 

- gor, sob pena de repetir o que aconteceu com o Plano Cruzado. 
Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço a V. Ex• a 
ajUda que traz ao debate. Devo dizer-lhe que, em relação ao Go
verno, faço-lhe justiça, reconhecendo o esforço que tem sido de
senvolvido para conter o abuso do poder econômico privado. 
Ta1vez o Governo precise adotar algumas medidas mais enérgicaS. 

O Ministro da Fazenda tem anunciado e praticado a redução 
de tarifas para efeito de importação. Tem também anunciado o 
chamamento de empresários para conter pr6ços. EssaS rnediClas de· 
vem desdobrar-se, porque o poder econômico privado não tem li~ 
rnite na ganância; o que lhe interessa é o lucro e, quando pretende 
o lucro, não considera o sofrimento do povo. O Governo há de se 
sentir tanto mais forte para agir, quanto mais solidáiio é o povo 
com a execução das medidas relativas ao Plano. A população não 
correu para o consumo excessivo, não tem multiplicado compras 
desnecessárias:-SCnte-se que, de modo geral. no País, o povo coO
teve-se e está adquirindo o estritamente necessário, mas é preciso 
que o Governo persevere nas providências para dar-lhe cenez:a de 
que essas medidas vão prosseguir e que se desdobrarão em outras 
tantas quantas necessárias para conter e fulminar o abuso do poder 
econômico. 

Eram essas, Sr. Presiderite. -ãs ponderações que eu queria 
trazer, nesta tarde, a respeito do problema. não - insisto - como 
crítica ao Governo, mas como advertência, para ajudá-lo a agir 
com a energia necessária, a serviço dos interesses do povo. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Ronaldo Aragão deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 
ao riobre Senador MaurfClõ Corrêa. - -- -

O SR. MAURÍCIO COitRtA (PSDB - DF. Pronuncia o 
seguinte discmso. ) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, come
mora~se. hoje, exatamente, um mc!s de vigência do Plano de Esta
bilização Econõmicã. do Governo Federal, com a implantação da 
nova moeda corrente, o real. 

Se buscarmos as origens de nascimento do Governo Federal 
de hoje. ter-se-á. necessariamente. de se fazer um exame da trans~ 
posição do período Collor, apeado do poder pelas circunstâncias e 
fatos conhecidos de todos, e dos difíceis e - diria até cruéis - obs
táculos que o Presidente da República teve que enfrentar para che
gar no momento que_-ora vive a Nação. 

Poderia, sem dúvida alguma, limitar-Se O Chefe-ôa Nação à 
mera expectativa de produzir mna administração voltada, basica-
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mente, para a transição da turbulência do Governo passado para os 
novos tempos que se aguarda possam brotar das eleições gerais 
que vão se travar em outubro próximo, com ênfase maior para o 
novo Presidente da República. 

Ao contrário desse conceito, preferiu o Presidente Itamar 
Franco, na sua modéstia e simplicidade, não se reduzir ao quoti
diano palaciano, para gerar, na rotina de seus compromissos diá
rios e na criatividade do enfrenlamento dos temas cruciais da vida 
nacional, um novo modelo que pudesse retirar o País da estagna
ção. do desânimo e da gigantesca inflação que nos amedronta a to
dos, tarefa que se impôs, com o descortino de quem conhece os 
problemas brasileiros e a determinação, coragem e espírito público 
que são o seu apanágio, para vencer os inCrédulos, derrotar as cas
sandras do pessimismo e firmar-se como o Presidente que poderia 
ausentar-se de iniciativas prOpriamente mais clássicas de um pe
ríodo governamental mais longo para arrostar os desafios dos pro
blemas mais dramáticos do País e sobre _eles estudar as soluções, 
apresentar alternativas, recompô-las., rnelltorando-as, aperfeiçoan
do-as. 

Na solidão a que às vezes se submete. nos momentos dis
tantes da a giração da agenda, teve o Presidente Itamar Franco, para 
que Minisrros de Estados se adaptassem aos seus objetlvos e ideais 
de tomar a dura decisão de substituí-los para que a platafonna con
cebida em seu ideário não sofresse sOlução de continuidade. 

E mais urna vez não foram poucós os que se bateram contra -
o seu estilo, a sua fonna de agir, o seu gênio, enfim a sua persona
lidade. 

O Sr. Loorlval Baptista - Permite-me V. Ex• wn aparte., 
eminente Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORIÚlA - Perfeitamente, Senador 
Lowival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- V. &.• traz hoje a esta Casa um 
assunto muito importante e oportuno, um alerta à Nação. E faz 
muito bem em dizer da ação. do movimento, dó desejo do eminen
te Presidente Itamar Franco. Conheci Sua Excelência nesta Casa. 
quando meu colega, Senador da República. Depois, foi levado, por 
motivos que todos sabemos, à Presidência da Repúblíca. Homem 
honesto, digno, íntegro, amigo dos seus amíàos, está atravessando 
- como toda a Nação está vendo - essa situação em que nos en
contramos. Mas ele é um homem íntegro, resoluto, que deseja e 
procura. como mn médico, os medicamentos para essa doença que 
assola a Nação. V. &• faz muito bem em ressaltar a honestidade, 
o trabalho e a vontade do Presidente Itamar Franco em fazer com 
que o Brasil venha a viver momentos de paz e de tranqUilidade. 
Que um dia o povo reconheça o seu trabalho e o seu desejo de que 
a Nação viva liberta dessa inflação desenfreada, dessa falta de res
peito aos preços, assunto há poucos minutos abordado pelo emi
nente Senador J osaphat Marinho. E V. Ex- faz muito benlC:m fizer 
esse pronunciamento, dizendo da vontade do eminente Presidente 
Itamar Franco. Solidarizo-me com as palavras de V. Ex•. Continue 
nesta luta, que é o que desejamos. 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Obrigado, nobre Sena
dor. V. Ex•, que conhece de perto o Presidente da República, sabe 
das suas intenções.. do seu desejo e patriotismo. Está sendo difícil 
conduzir este barco, mas o Presidente da República irá sair en
grandecido deste Governo pela seriedade com que tem procurado 
administrar-este País. 

Passado o momento inicial da instalação do seu Governo, 
quando as esperanças do povo para ele se voltavam. foi grande o 
prestígio a qUe chegou o Chefe da Nação. 

Durante a fase seguinte, quando os problemas se avolwna
vam, o estrépito laudatório se arrefeceu e os ataques mais duros e 
perversos se redobraram. 

Contudo, não nirefeceram o ânimo do Presidente. que na 
sua hercúlea firmeza prosseguiu- na busca de soluções mais corre. 
tas e adequadas para os nossos problemas. A nomeação do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso para a Fazenda obteve aplausos 
quase que unânimes. Mas o Presidente sabia que o novo ministro, 
pelo seu perfil e excelente relacionamento com a comunidade in
ternacional, iria favorecer e consolidar as metas por ele projetadas. 

Por isso, deu-lhe a liberdade de ação, permitindo-lhe a com
posição de sua equipe não só em seu próprio Ministério, senão 
também nas áreas mais diretamente ligadas à gestão de nossa eco
nomia c fmanças. 

Hoje o real é uma certeza. 
Mas é bom frisar-se que, a par dos méritos pessoais do Se

nador Fernando Henrique Cardoso, houve atrás dele um Presidente 
que não só lhe deu a força necessária. mas administrou diutuma
mente os conflitos que surgiam, as apatias de uns, as ciumeiras de 
outros, mas, mais do que tudo isso, a permanente fiscalização pes
soal do Presidente Itamar Franco, quer no comando das centenas 
de reuniões que se realizaram em seu próprio gabinete, quer nas 
orientações que eram expedidas e nas decisões por ele tomadas. 

Nem todas as questões foram equacionadas no mundo da 
desorganização econômica do Brasil, que o real se propõe ajUstar. 
A mutilação provocada pela orgia -fmanceira, a par de gerar essa 
culb.lra perniciosa dentro do mercado, ligando inflação a lucro cri-
minoso, exige mãos finnes para que seja debelada por completo a 
crise de nossa economia. 

Dentre-os agenteS mais-corrosivos da estabilização aviltada, 
um fator decisivo que se impõe vencer tem as suas raizes no siste
ma bancário brasileiro. Os juros que o Presidente Itamar quis sem
pre controlar. ajustando-os a patamares suportáveiS, como 
acontece nos países organizados, são ainda um· desafio a vencer. 
Atrás de tudo isso, montou-se, com o passar do tempo de cultura 
ínOacionária, um cartel invisível da banca nacional, de tal sorte 
que este monstro não pôde ainda ser derrotado. 

Há enclaves de seus comandos incrustrados na própria ad
ministração pública, que se sabe que existem, mas não se conse
gue localizá-los. 

Espera-se que ainda no Governo Itamar Franco se possa re
duzir a cobrança de juros no padrão do teal, ou seja, se o real não 
vai gerar inflação, corno justificar cobrança de juros exorbitantes, 
verdadeira agiotagem ostensivamente exigida, com percenruais 
que uln:aPassam a casa de 10, 12, 15, e até mais por cento? 

É inexplicável e intDleráveL 
É bom lembrar que, quando o Presidente comandou a redu

ção imediata de juros, houve wil clamor geral Contra ele, motivan
do editoriais, criticas éoriru.nOentes e até ameaças indi.retas. 

Quem está atrás disso é um fai:nastna que pensa, age, dirige, 
seguramente tem pernas, órgãos, vontade, mas, acentuadamente, 
tem cérebro, cérebro que organiza e controla esse cartel invisível, 
mas que aparece toda vez que se pretende combatê-lo. 

Para finalizar a obra que o real inicia. além dos juros extor
sivos, volto a mencionar a reforma constitucional que urge sqa 
feita, ajustando, depois de sua experiência de vigência, equívocõs 
que foram cometidos e alguns conceitos hoje ultrapassados pela 
atualidade mundial, isto é, da economia predominantemente adota· 
da pelos pafses em crescimento econômico e social. 

Neste primeiro aniversário de um mês do real, por ter per
tencido à equipe do Presidente Itamar Franco, com muita honra 
para mim, penso nos momentos difíceis de um Presidente. Particu
larmente da angústia, da tristeza que, em muitos momentos. o ator
mentam. Da vontade altiva, patriótica, escorreita, séria de querer 
acenar. E às vezes dá errado. 
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Do sofrimento, do martírio dos CY.cessos de -críticas desuma
nas que não constroem.: De intctpretaçf \!5 açodada!. que, muito an
tes de se dirigirem-à ação do adnU1iíSfrador, resvalam para o 
campo da privacidade, ferindo o senr1mento humano com estoca
das que furam o coração. 

Com tudo isso estoicamente t .. 'tTI convivido o Presidente da 
República. 

A Presidência da República lt m causado ao ser humano Ita
mar Franco a dor de muitas injllstiç .tS. Algumas decepções e mui
tas frustrações. Nem o destino traçou-llie melhor sorte. 

Nesses dois anos e pouco d1! poder, além da saúde e do des
gaste que a emoção acarreta, ceifc·u-lhe dois entes muito próximos 
e queridos. Perdeu a querida mã€ . de quem nunca se afastou, e em 
sua condição de viúva, foi timhf:m o seu pai. 

E agora recentemente, quando se encontrava em Cartagena, 
na Colômbia, um infarto inex1 n1ível tirou a vida de seu sobrinho 
Ariosto, que nos seus 37 .anos je idade, era entusiasmo puro de vi
ver a vida, que dividia com < • seu tio o vazio das cahnarias e as 
emoções do Planalto e do Alv :nada. 

A obra de Itamar Frauco será avaliada no momento certo. 
Vai encerrar o seu mandato, que poderia ter sido de mera rotina, 
com grandes realizações. Ma<:. sem dúvida, a mTUmação da casa 
para o novo PresideDte esta·tá pronta, Seni"ã.J.gazarras, sem mark.e
ting. sem ostentação. com t modéstia do mineiro pacato e liwnil
de, um interiorano amantt Cio toiTesmo e do pão de queijo. Já 
antecipando a chegada do ;ovo presidente, retirou-se do Alvorada 
exatam.ente para facilitar quem for eleito. Nos pouco meses que 
lhe restam, estará acomp mhando, minuto a minuto, as realizações 
do seu Governo. - -

Creio que o seu ~.fJ~O se concretizará: Não vai deixar o Go
verno sem melhorar os vencimentos e soldos dos servidores civis e 
militares, sem deixar de aumentar o salário do trabalhador. E vai 
deixar as bases de um programa que se transformará. um dia. na 
obra do século, isto·.::, levar as águas do São FranciSCo para o Nor
deste_ 

O Sr. Meiru Filho- V. Ex• me permite mn aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÍ!:A- Senador Meira Filho, V. 
Ex• tem a palavra. 

O Sr. Meira Fllbo- Estou acoinpanhando a análise que V. 
&• faz do Governo dO Presidente Itamar FrancO, -numa demons
tração _da sua lealdade como auxiliar que fore Coiltinua sendo de 
Sua Excelência. Eu Queria apenas aduzir ao que V. Ex• está dizen
do o apoio mD.::1ço que o Plano está recebendo por parte da popu
lação brasileirr .. Ontem, debrucei-me sobre os jornais e vi a 
pesquisa da D .. daFolha, completa. corretíssima, falando sobre a 
aprovação do f'lano. Em São Paulo, que é um país dentro do nosso 
País, 72% apr•'·Vam o Plano Real No Rio de Janeiro, talvez por in
fluência da c11mpanha contrária do Governador Brizola, a pesquisa 
marca 64% ele aprovação do povo carioca; cm Minas Gerais, 75%; 
no Rio Grar.de do Sul, 70%. O povo está seD.tindo que o objetivo 
do Plano é J econduzir a econorriia brasileira para o caminho certo. 
Tenho acompanhado com o mais vivo interesse. É evidente que a 
ganância ru·.1da há de parar. Não é possível que essa falta de res
peito ao es1orço de um Governo e ao desejo de um povo não seja 
estancada. Creio, perfeitaniente. qi.ie cOrii a atuação deste apóstolo 
da economia. que é o Ministro Ricupcro, haveremos de chegar ao 
ponto da tranqililidade para a economia brasileira. Aliás, os- ex~ 
perts já ,!:StãO prevendo para este m..!s duas quedas importantes: a 
da inflação e, conseqüentemente a queda dos juros. Espero em 
Deus q.Je o ténnino do Governo llumar Franco seja coroado por 
esse ohjetivo de se conseguir a estabilização da·economia-'brasilei~ 
ra, o que virá, sem dúvida, trazer :Jara o nosso País o beneficio do 
inveslimento e do trabalho para tantos de que dele necessitam. Pa-

rabéns a V. Ex• pela análise perfeita que faz sobrri o PfariO Real, 
que V. Ex• tem acompanhado com bastante conhecimento de cau
sa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- O aparte de V. Ex", Sena
dor Meira Filho, foi extremamente -oporn.mo. A resposta da socie
dade brasileira ao Plano tem sido a melhor possível, graças 
exatamente a essa fiscalização. 

O Sr. Meira Filho- Senador Maurício Corrêa, pennita-rile 
ainda. Há um aspecto que merece ser enfocado nesta hora, qual 
seja, o da compreensão e espírito público da imprensa escrita, fala
da e televisada, que está acompanhando, interessando-se e dando 
um enorme respaldo ao Plano Real e, conseqüentemente. ao Presi-
dente Itamar. - _ - -- - - - -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex" tem toda razão. 
Além da resposta da sociedade, sobrerudo das donas de casa, está 
havendo uma compreensão muito nítida, clara, da imprensa brasi
leira, noticiando todo dia os abusos de preços. 

No que tange especificamente ao auinento abusivO de pie
ços, o Governo tem feito o possível. Há hoje a Lei AntibUste, que 
está sendo posta em prática. Os resultados são um pouco lentos, 
porque não pode haver nenhuma prisão sem a autorização do Po
der Judiciário. Às vezes, as pessoas exigem providências imedia
tas, mas se esquecem de que quem tem autoridade no Brasil para 
prender é o juiz, attaVés de promoção do MiniStério Público. 

Nobre Senador Meíra F11ho, o aparte de V.Ex• engrandece 
esta rápida análise, feita no sentido de se comemorar o primeiro 
mês do Plano Real. 

As pesquisas de opinião pública dão ao Presidente Itamar 
Franco 79% de aceitação do seu trabalho. Sem dúvida que é a pri
meiia resposta de um trabalho, de um servidor público exemplar, 
com os olhos voltados para os que sofrem, lutam e para aqueles 
que são injustiçados, abandonados, omitidos. 

É a primeira compensação de quem está cumprindo o seu 
dever com patriotismo e coragem, isto é, de quem nasceu para ser~ 
vir._--

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, à Sr. 
Meira Filho, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Ronaldo Aragào, 

O SR. PRESIDEN'IE (Ronaldo Aragão)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o_seguin
te discurso.) --Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a tratar 
de uma questão relativa à nossa política industrial: o aproveita
mento do coco. 

Enganam-se aqueles que pensam poder aproveitar-se do 
coco tão somente a água, a castanha e, em alguns casos, a casca 
para alimentar o fogo -de caldeiras. Também a fibra, produto da 
transformação daquela casca grossa que protege o coco propria
mente dito, tem um papel importante na indústria, inclusive na 
produção de automóveis, sendo utilizada na fabricação de bancos 
e estofados. Esse material, em associação com o látex proporciona 
um composto chamado de crina-látex, muito resistente, fume e 
moldável, bem apropriado às características dos assentos e encos
tos dos veículos. 

A nossa indústria automobilística sempre utiiiioii, em seus 
carros, bancos em que a fibra do coco era fartamente usada. A par---
tir do governo Figueiredo, entretanto, um flanco foi aberto entre 
essas indústrias, ao se permitir que a General Motors importasse 
uma unidade industrial completa para a produção de assentos de 
espuma de poliuretano. A seu reboque, outras montadoras aderi
ram à espuma e, em conseqüência, a crise se instalou no setor de 
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transformação do coco: dez empresas, todas instaladas no Nordes
te, a região mais pobre do País, enCerram as suas atividades· as 
oito que ainda permanecem em funcionamento operam com ~pe
nas quarenta por cento da capacidade produtiva instalada. 

De acordo com a ABRACQCO - Associação Brasileira da 
Agroindústria do Coco, no Brasil, apenas a Volkswagen e a Mer
cedes-Benz utilizam assentos de crina-látex em alguns de seus veí
culos, sendo que, na Volkswagen. a tendência é- substiOJí-la por 
espuma nos próximos dias, Alegam as montadoras que a escolha 
da espuma de JX)liuretano se deve ao fato de ter o seu preço infe
riOI' ao da crina-látex em cerca de dezoito por cento. Infelizmente, 
isso -é ·verdade. Sr. Presidente, Srs. Senadcres, se, no processo pro
dutivo, for ublizada a borracha nacional. Todavia, se se utilizar o 
látex impãtado, õ preço fmal. do composto· crina-látex fica doie 
por cento inferior ao da espuma. 

Pelo que se pode ver, o nó da questão encontra-se no pro
cesso produtivo da borracha brasileira, sendo a conclusão, nesse 
particular, clara e objetiva: a nossa borracha é maiS cara e de pior 
qualidade, porque os seringalistas foram aqui deixados à própria 
sorte: não têm incentivos, não tem financiamentos, o processo exR 
ttativo do látex é rudimentar, não há pesquisas para tornar o proR 
cesso produtivo mais racional c para aumentar a produtividade. 

Apesar disso tudo, o Brasil ainda disporia de condições de 
preço e qualidade para exportar moldados em crina-látex. A Ale
manha, de acordo com a mesma ABRACOCO, tem interesse em 
adquirir o crina-látex nacional. Não o faz por uma simples razão: 
os fretes internacionais encarecem de tal fonna o nosso produto 
que deixa ela de ser competitivo no mercado internacional. 

Quais s~. Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Senadores, as van
tagens de se utilizar a crina-látex -rios estofados dos nossos veícu
los? 

São elas várias e, a meu ver, determinantes para que" esse 
uso fosse imediatamente adotado por todas as montadoras. No que 
tange, por exemplo, ao conforto e à segurança,. enquanto no assen
to de espuma o tempo de tolerância da pela a uma temperatura de 
35,5C .é de 55 minutos, no de fibra de coco, esse tempo sobe para 
137 mmutos. Quanto à aeração, o assento de crina-látex é superior 
ao de espuma por reter menor calor e ser mellior isolante térmico, 
o que proporciona maior bem-estar ao motorista. 

O fato mais a.USJ)icioso, no tocante à crina-látex., é que ela 
atende perfeita.TTiente !s e;xjg_._ênciªs modernas de utilização de ma
teriais naturais, recicláveis e biodegradáveis, o que nãÓ acontece 
com a espuma de poliuretano, derivada do petróleo e poluente, por 
não se degradar facilmente na natureza. Além disso, a ftbra de 
coco, em combinação com o látex. forma um composto anôcha
mas, bem adequado à prevenção da propagação do fogo em caso 
de colisões. _ 

No que concerne à mão-de-O-bra. o composto de fibra de 
coco leva também uma grande vantagem sobre a espuma. Enquan
to naquela utiliza-se apenas um. Num t.enipo-de desemprego alto, 
como aquele pelo qual passamos, essa é uma variante altamente 
auspiciosa que precisa ser levada em conta. A expectativa da 
ABRACOCO é de que, com a reativaçãõ do setor, sejam criados 
cerca de dois mil e seiscentos novos empregos diretos, só no pro
cesso de manufarura. inclusive gerando a implantação de dez em
presas no Nordeste, para beneficiamento do coco. 

À vista de todos esses argumentos, algumas conclusões se 
impõem: o Governo, através do Ministério da Indústria, do Co
mércio e-do Turismo, dirigido lu_cidamente pelo nosso colega Mi
nistro Elcio Alvares, precisa fixar políticas com relação ao 
assunto, inclusive recomendando às montadoras de automóveis 
para que voltem a usar a crinaRlátex nos bancos dos veículos na
cionais, Paiã-lnàit:ifCOilforto e segurança dos usuários de automó-

veís e como forma de inserir a nossa indústria na tendência mun
dial de veículos recicláveis f:: ecologicamente corretos. 

Como a barreira intei}JOSta JXli' essas empresas é o preço. a 
ação governamental precisa a :ontecer em -dois níveis: num primei
ro, permitindo que se utilil:e · inicialmente - na fabricação do 
composto de crina-látex, a bon·::cha importada; num out:fo, criando 
condições para que o processo ,]e produção da borracha. no âmbito 
interno, se tome mais eficiente. melhorando a qualidade, aumen
tando a produtividade e reduzinJo os preços. Assim, com o tempo, 
o látex extraído nos nossos seringais passaria a ocupar o lugar do 
látex importado, até que todas as nossas necessidades fossem su
pridas. 

Por último, para que as empresas nacionais possam exportar 
com mais facilidade, é preciso que o Ministério da Fazenda e ou~ 
tras autoridades ligadas à exportac,.l~~ gestionemjunto à Conferên
cia Internacional de Fretes preços a • menos equivalentes àqueles 
praticados do Oriente para a Europ< e para a América do Norte 
para os produtos do coco e seus man faturados. já que as caracte
rísticas desses fretes se assemelham. 

--- Tenho certeza, Sr. Presidente,~ r"'s. e Sn. Senadores, de que 
a indústria automobilística brasileira ... :eguindo o exemplo da in
dústria automobilística européiã, ader.tá a essa nova tendência de 
se utilizarem, nos veículos, componen:cs recicláveis e naturais., E 
por que, então não tomar logo essa \:e ...... isão, antes que esse seg
mento industrial se esfacele entre nós'· E:.;peramos, pois, que o Go
verno aja rapidamente e com todo t• s,·u empenho, para que o 
nosso País seja~ o mais rápido possível. ~nserido nessa nova ten
dência mundial de aproveitar adequadatm nte os recursos naturais 
e de utilizar, com freqüência cada Vez mô!i na inc.lúsaia., matérias
primas reaproveitáveis. 

Este é o nosso apelo, certo de que au tvés dessas providên
cias se contn.Ouirá para o desenvolvimemn do País, gerando-s_e 
mais emprego, especialmente no Nordeste. 

O SR- PRESIDENTE (Rooaldo Arag6o) - A Presidência 
dispensa, na presente sessão, o período destinaa l a Ordem do Di.a. 
nos termos do art. 174 do Regimento Intemo.-

Na presente sessão terminou o prazo par.• apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

- -Projeto de Lei da Câmara n .. 11, de 194•\ (n"' 2.777/92, nà. 
Casa âe origem), que acrescenta parágrafos ao .u1. 133 c:ia Con
solidação das Leis do Trabalho; e 

- Projçtq-de Lei da Câmara_n"' 58, de.1994{n .. 2.581&. na 
Casa de origem), que revoga artigos do TítUlo V da Consolliià
ção das Leis do Trabalho - CL, que tratam da or~.mização síndi
eal. 

Os projetes não receberam emendas. __ 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportuna

mente. 
O SR- PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Nuda mais ha

vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalho~. designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO, DE DECRETO U:GISLA TIVO N" 44, DE 1993 
(!NCLU!DQ EM ORDEM DO DIA NOS TERMOS DO 

ART. 375, Vill, DO REGIMENTO INTERNO! 

Votã.çãó, em rumo único, do Projeto de Decreto l.eJ!lislativo 
n" 44, de 1993 (n .. 250193 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência môdulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
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Pareceres, proferidos cm Plenário, cm substitUiçãO à Comis-
são de Educação: -

--1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favorá
vel ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Áureo MeUo, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, de 1993 
(INCLUÍDO EM ORDEM 00 DIA NOS TERMOS DO 

ART. 375, Vlll, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em nuno úriiCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 45, de 1993 tno 253193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à- Rádio Capinza.l Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em S:Ubstituíção à Comis-
são de Educação. -- - -

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2e pronundamento: 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, Vlll, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D

0 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço de 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 e pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao piojeti:i; -

- 2• pronunciamento: Relator: Senador 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 

ART. 375, VIII, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 48, de 1993 (no 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 
MeDo, em substituição à Comissão de Educação. 

- r pronunciamento: favorável ao projeto; 
- ze pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
(INCLUÍDO EM ORDEM DO DIA NOS TERMOS DO

ART. 375, Vlll, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 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 freqüência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em PlenáriO, Clri substituição à Comis
são de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

-- - ;.. -:r pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos ates e procedimeniOs concernentes à propo
sição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
(INCLUÍDO EM ORDEM DO DIA, NOS TERMOS DO 

ART. 375, VID, DO REGIMENTO INTERNO) 

VotaçãO, em tuino- úníêõ, do Projeto de Decreto Legislativo 
ne 52, de 1993 (na 246193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
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 Paraná, tendo 

Pareceres favoráVeis, proferidos em Plenário, em substib.li
ção à Comissão de Educaçio. 

.._ t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos é procedimentos concernentes 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 nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 55, de 1993 (no 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ito que renova a cOncessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média: _na_Cidade de Flori ano, Estado do Piauí. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
N_ey Maranhão, em substiruição à Comissão de Educação. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(INCLUÍDO EM ORDEM DO DIA NOS TERMOS DO 

ART. 375, VID, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 7. de 1994 (no 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Tirnbó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondã média ila ci
dade 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 TERMOS DO 

ART. 375, VID, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
ne 9, de 1994 (no 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 em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, ein substituição à Comissão de Educação. 



4244 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGmso NACIONAL (Seção TI) Agosto de 1994 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüSncia modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
g~ Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em Substitui
ção à Comissão de Educação. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável do projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-11-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

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

Votação, eni b.Jmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 11, de 1994 (n'" 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 freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator: Senadpr 
Dirceu Cameíro, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do --

art. 375, VIIL do Regimento Interno) 

Votação, em b.tmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'"12, de 1994 (n°3l9/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Furidação Cultural Cruzeiro do Sul, 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modo~ 
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substiblição à Comissão de Educação: 

-1• pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi~ 

mentes concernentes à proposição. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do-

art. 375, vm, do Regimento Intf:mo) 

Votação. em 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 outorgada à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocan!IDJ>_,Jendo 

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 d-Õ Dia~ nos termos do · 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no _19, de 19~~ (n"25_4193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renOva a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~ 
são) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ctrlos Patrocínio, em substiruição à Comissão de Educaçio. 

-JS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 
(EM REGIME DE URG~CIA, NOS TERMOS DO 

ART. 375, vm, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em b.tmo único, do Projeto de Decreto ~gislativo 
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 sonc:H"a em 
onda média na Cidade de Botc::lhos, Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

-16-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos tennos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'" 24, de 1994 (n'" 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Ftmdação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaf para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos, na ci~ 
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favOrável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substitUiÇão à Co"missão de Educação. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 
(EM REGIME DE URGêNCIA, NOS TERMOS DO 

ART. 375, Vill, DO REGIMENTO INTERNO) .. 

Discussão, em turno único, do Projet_o ~Decreto Legislati~ 
vo n° 64, de 1993 (no 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 

- Emissora Pãranaense S/A, para explorar serviço de radiodifJJSão 
de sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do 
Paraná. Dependendo de parecer da Comissão de;_ Ecl,ucação. 

-18-

. .PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(EM REGIME DE UROONCIA, NOS TERMOS DO 

ART. 336, B, DO REGIMENTO INTERNO) 

Votação, em turno único. do Projeto_ de Lei da Câmara n'" 
16,- de 1994 (n° 2.248191. na-casa de origem), que regulamenta o 
arL 23_6 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
- sob no 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi~ 

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas nos 1 e 2 -
CCJ, de redação. que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela re
jeição das Emendas D0 S 3 a 26. de Plenário. 

-19-

PROJEfO DELEIDACÂMARAN.ll2 DE 1994 
(EM REGIME DE URGêNCIA, NOS TERMOS DO 

art. 336, b. do Regimento Interno) 
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Discussão, -em turno único, dÕ ProjCtõ de Lei da Câmara n° 
112. de 1994 (n .. 4.268194, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que instirui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências. Dependendo de Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

-20-

0FÍCIO N" S/56, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Ofício ri'" S/56, de 1994, atravéS do"ciual a Prefeitnra do Mu· 
nicípio do Rio de Janeiro solicita autorização-do Senado para elni· 
tir Letras Financei.i:as daquele Município, deStinadas ao giro da 
dívida mobiliária daquela Prefeitura. Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

-21-

PROJETO DE LEI DO SENAD<fN"-21, 
DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Se!!ado n .. 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor. que regulamenta o § 3o do art. 192 da ConstituiçãO Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máXúnõs, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Co~ssão de ASsuntos Ecmiô
micos. 

O SR. PRF."liDENTE (Ronaldo A.ra~!<>l- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta·se a sessão às 15 horas e 58 minutos.) 

A TOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N" 273, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi cOnferida pelo art. 6 .. , § 2'", da Resolução n .. 42, de 1993, e 
tendo em vista o disposto no an. 38 da Lei no 8.112, de 1990, re
solve designar ALEXANDRE BASTOS DE MELO, Analista Le
gislativo, Área de Apoio Técnico do Processo Legislativo, 
Especialidade Orçamento Público, Nível III, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, para substituir o Senhor Consultor
Geral do Senado Federal, símbolo FC-9, nos seUs impCxllmefitOs 
evenOJ.ais. 

Senado Federal, 27 de julho de 1994. - Senador Júlio 
Campos, Presidente, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 274, 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 pelo Ato da Comissão Diretora 
n .. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso rf 0874.194-9, resolve aposentar, por invalidez, OSMAR OS
CAR MACHADO, matrícula 1899, Técnico de Indústria Gfáfi.Ca 
Legislativa, Nível II. Classe Especial, Padrão IVIM23, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos 
termos do art. 40, inciso l, da Constituição da República Federati
va do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso I, parágrafo 1 .. , 
da Lei n .. 8.112, de 11 de deiembro de 1990-e iiriigos 1 .. da Reso
lução S.F n .. 59, de 1991 e 36, incisos I e lll, § 4°, da Resolução 
S.Fn• 51, de 1993. 

Senado Federal, 28 de julho de 1994. - SenadOr Hlinlberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 275, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, em confonnidade com a delegação de 
competência que lbe foi outorgada -pelo Ato da Comissão Dlretora 
no 2, de 1973, e de acordo com o que consta do Processo n<> 
012.817!94-5, resolve exonerar, a pedido, MÓNICA SILVA DA 
CUNHA do cargo de Técnico Legislativo, Área de Saúde e A~sis· 
tência Social, Especialidade Enfennagern, Nível IT, Padrão 22, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir de_ 22 de julho de 
1994. 

Senado Federal, 29 de julho de 1994. --Senador· JUlio 
Campos, Presidente. em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 276, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 

lhe foi conferida pelo art. 6 .. , § 2", da Resolução n<> 42, de 1993, e 
tendo em vista o que cop.sta do Processo n .. 012.590194-0, resolve 
designar JOÃO HELIO ÇARV ALHO ROCHA, Analista Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico aO Processo Legislativo, Nível llL 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substi· 
ruir o Diretor da SubSecretaria de Edições Técnicas, símbolo FC·9, 
no perfodo de 1 .. ·9·94- a-30-9-94, duniiii:t: à afastamento- do tín.Ilar, 
em gozo de fériaS. -

Senado Federal, 29 de julho ~e 1994. - Senador JllHo 
Campos, Presidente, em exercício. -- --

ATO DO PRESIDENTE N" 2'17, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão D!retora 
n .. 2. de 4 de abril de 1973, e tendo_ em VIsta- o -que-Consta dO Pro
cesso n<> 011.737/94·8, resolve aposentar, voluntariamente, MAR· 
LY CERQUEIRA CARNEIRO, 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, in
ciso m, alínea a, da ConstitUiçãO da República F'ederativa do Bra· 
sil, combinado com os artigos 186, inciso lU, alínea a, e 67, da Lei 
n .. 8. 112, de 1990, bem assim com a Resolução n .. 77. de 1992, e 
os artigos 34, § 2°, 37 e 41, da Resolução (SF) n<> 42, de 1993, com 
proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de jullio de 1994. - Senador Júlio 
Campos, Presidente, em exercfcio. 

ATO DO PRESIDENTE N" 278, DE 1994 _ 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de confonnidade 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• 012.368/94-6, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor LUIZ CARLOS MENEZES MUNIZ. Ánalista Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso ID, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m. alínea a, e 67, da 
Lei n'" 8.112, de 1990, bem assim com os -artigos 34, § 2", 37 e 41, 
da Resolução (SF) n<> 42, de 1993, com proventos integrais, obser
vado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de julho de 1994. - Senador JúUo 
Campos, Presidente, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 279, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimentai e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada peio Ato da Comissão Dirdora 
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n'" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 012.006194-7, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor FRANCISCO SOARES" MARTINS, 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 m, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil. combinado com os artigos 186, lnciso m. alínea a, 193, e 
67,daLei n• 8.112, de 1990, bem assim cornos artigos 34, § 2•, e 
37, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos integrais, 
obsexvado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constiruição Fe
deraL 

Senado Federal, 29 de julho de 1994. - Senildor JóUo 
Campos, Presidente, em exercício. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N" 3, DE 1994 
O PrhneirÕ. Sec~o dO Senado Federal. no uso de suas 

atribuiçõeS regimentais e regulamentares, resolve: 
Art. _}'" Fica criada uma Comissão Especial. presidida pelo 

servidor JOÃO ORLANDO BARBOSA GONÇALVES e integra
da pelos servidores AGACIEL DA SILVA MAIA, WlLMA COS
TA FERREIRA, GLÓRIA MARIA RIBEIRO PINTO DE 
ALMEIDA, MARIA HELENA RUY FERREIRA E S!LVANA 
LÚCIA RlOS SAFE OE MA TOS, a fim de elaborar roteiro, texto, 
editoração e impressão de Guia do Senado Federal, a ser produzi~ 
do nas oficínas do CEGRAF. 

Art. zo A Comissão terá até o--dla" 3-1 de-OutUbro de 1994 
para a apresentação do Guia concluído. -

Art. 3o Este Ato c:ntta em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. -
Senado Federal, 29 de julho de 1994. - Senador Júlio 

Campos, Primeiro Secretário. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 97, DE 1994 

O Diretor-Gerai 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 Pi:irileiro Secretário, resolve: 

Art. 1° Designar os servidores GERSON VALENTIM (ma
trícula 3441) e ROGÉRIO BRAGA DE FIGUEIREDO (matrfcula 
3432) gestores, titular e substituto,. respectivamente,. do Contrato 
n'" 36, de 1994, celebrado entre o Senado Federal e a Matei- Tec
nologia de TeleinfomiâtiCa S/A- ~TEC, "para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 
de peças, durante o exercício de 1994, em wna central telefônica, 
marca EricssonJMA TEC, instala:da na residência oficial da Presi
dência do Senado Federal". 

Art. 2o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 26 de julho de 1994" - Manuel Vlle!a de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ORDEM DE SERVIÇO DO DIRETOR-GERAL 

N" 1, DE 1994 

Delegação de Competência 

O Diretor-Geral do Senado FederaL autorizado pelo Ato n• 
112, de 1985, do Presidente do Senado Federal, resolve delegar ao 
Diretor da Subsecretaria de Administração Financeira competência 
para assinar Notas de Empenho relativas às despesas previamente 
autorizadas pela Diretoria-Geral. _ 

Senado Federal, 29 de julho de 1994. - Manoel Vaela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 
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1.2.1 -Requerimentos SENADOR NEY MARANHÃ.O - Defesa da SUDAM e da 
- N° 597, de 1994, de autoriâ. do Senador Francisco Rol~ SUDENE. Apoio ao Plano de Transposição das Águas do Rio sâO 

lemberg, solicitando que seja considerado, CO:plO licença autoriza- Francisco. -
da. o pcriodo de 1° e 5 de agosto de 1994~ Votação adiada por 1.2A- Comunicações da Presidência 
falta de quorum. -Edição, pelo~Senhor Presidente da República, da Medida 

- N" 598, de 1994, de autoria do Senador Louremberg Nu- Provisória n' 561, de 28 de julhõ de 1994, que altera o art. 5' da 
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Votação adiada por falta de quorum. ComisSão Mista e esta~l~jmento' de calendário para a sua trami-

- N" 599, de 1994, de autoria do SenadOr Ney Maranhão, tação. . ~ ~ ~ , . ~ ~ 
solicitando ao Ministro das Minas e Energia as ínfori:itá.çõ"es que - Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
menciona. Provisória n' 562, de 28 de julho de 1994, que dispõe sobre o 

- N° 600, de 1994, de ãutoiia do Senador Eduardo Suplicy, exercício das atribÜições institUcionais da Advocacia-Gemi da 
solicitando ao Ministro da Fazenda as infOrmações qUe menciona. União, em caráter etiiergencial e provisório, e dá outras providên-

1.2.2- Comunicações da Presidência cias; designação da Comissão l\.1J.sta e estabelecimento de calendã-
- Recebimento do Oficio D 0 S/62, de 1994 (n° 2.679/94, na rio para a sua tramitãÇão. 

origem), ?o ~co Central do Brasil, encaminhando manifestação -Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medidi 
daquele Orgão relativa à solicitação do Governo do Estado do Rio Provis6riâ n° 563, de 28 de jullio -de 1994, que altera dispositivos e 
Grande do Sul, para que seja alterado o percenrua! de rolagem de acresoeuta artigos à_!-ei n' 8.694,~ de 12 de agosto ~1293, que 
sua dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1994, autori.iãdo-- diSpõe sobre as diretrlzes para a elaboração e execução da Lei Or
pela Resolução n" 36, de 1994, do Senado Fedeia]. çamentária anual de--{994, e dá ouiras Providências; designação da 

- Arquivamento definitivo, previsto nô Parágrafo único do Comissão Mista e eSt:ãbelecimento de calendário para a sua trami
art. 254, do Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara n° tação. 
79, de 1993 (n' 501/91, na Casa de origem), que regulamenta o ~ ·~ . .,. Edição, pelo' Senhor Presidente da República, da Medida 
exercício da profissão de ID.stnlmentador Cirúrgico e dá outras Provisória n° 564. de-29 de julho de 1994, que dispõe sobre a cria-
providências. ção dos cargos em comissão que -menciona; designação da ComiS-

1.2.3 -Discursos do Expediente são :Mista e estabelecimento de calendário para a sua tramitação. 
SENADOR WURNAL BAPTISTA - Transcrição do Pare- - Edição, pelo~ Senhor Presidente da República, da Medida 

cer e voto do relator, Conselheiro Raulino Tramontin, na sessão Provisória n" 565, de'29 de jufuo de 1994, que autoriza o Poder 
plenária do Conseiho Federal de Educação, realizada ontem. sobre Executivo a abrir ao~ Orçamento· da Seguridade Social da União, 
o projeto de transfonnação das Faculdades Integradas Timdentes, em favor do MiniStéijo da lutegração Regional, crédito extraordi
sediadas em Aracaju- SE, em Universidade. nário no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para 

SENADOR Glll3ERTO MIRANDA -Focalizando o coipo- os fins que especifica; designação da Comissão Mista e estabeleci
rativisino, o assembleísmo e 6 gn}vismo nas UniVersidades_ brasi- mento de calendário para a sua tramitação. 
!eiras que, na opinião de S. Ex', inviabilizam a aplicaÇão do pre- ~ - Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
ceito da ''autonomia universitária" e evidenciam-O ''pacto da me- Provisória n° 566, de 29 de julho de 1994. que dispõe sobre o Pla
diocridade11. no Real, o Sistema. Monetário Nacional, estabelece as regras e 
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condições de emissão do Real e os critérios para CoDVersão das 
Obrigações para o Real, e dá outras providências; designação da 
Comissão Mista -e estabelecimento -de cale_ndári.o para a sua liabii
tação. 

, - EdiçãQ, pelo Senhor Presidente da_ República, da Medida 
Provisória 0°-567, de 30_de julho de 1994, que_dispõe sobre a.base 
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo 1° 
do art. 22da Lei D0 8.212, de 24 de julho de 1991, e dã outras pro
vidências; designação da Comissão Mista e est<i.belecimento de ca
lendário para a sua tramitação. 

1.2.5 -Requerimentos 
- W 601, de 1994, de autoria do Semu;lor Magno Bacelar, 

solicitc!ndp_ que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias·i\,5, 6, 7, 13., 21 e 22 de julho de 1994. _Votação adiada por 
falta de quorum. 

- N° 602, de 1994, de autoria do Senador Reginaldo Duarte, 
solicitando que seja conSiderado, como licença autorizada, o perlo
do de 25 a. 29 de julho de 1994. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

- N° 603, de 1994, de a_utoria do Senador Flaviano Melo, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias ! 0

, 4, 5, 6, 7, 13, 21,22 e 26 de julho de 1994. Votação adia-
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· da por falta de quorum. 
1.2.6- Comunicações da Presidência 

_- Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 
do art. 17 4, do Regimento Interno. 

....., Término do_ prazo para apresentação de emendas ao Proje
to de Lei da Câmara n° 22, de 1994 (n° 467/91, na Casa de ori
gem), que revoga o art. 508, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Término do prazo, sem que tenha sido interposto recurso. 
no sentido de_ inçll!são em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Se-. 
uado n° 392, de 1991, que dispõe sobre a participação dos empre
gados nos lucros das empresas locadoras de mão de obt:a~ aprecia
do conclusivamente pela Comissão de Assuntos Spçiais._ A Câma
ra dos Deputados. 

1.2.7 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
13- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
W 211 e 212, de 1994 (Republicação) 
3.,.. ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N° 63, DE 1994 (Republicação) 
4-MESADIRETORA . 
5- LíDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS .. 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 943 Sessão, em 2 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN1ES 
OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Carlos De 'Carli - Eduardo Suplicy -
Francisco Rollemberg- Gilberto Miranda - Jrapuan Consta Júnior 
- João Rocha -_LourivaLBaptista ~ Magno Bacelar- Mauro Bene
vides - Meira Filho - Ney Maranhão - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 14 SIS. Senadores. Havendo nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. --- -

Sob a proteção -de Deus, iniciãmos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-. 

cretári.o. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO N° 597, DE 1994 

Requeiro seja considerada como licença autorizada nos ter
mos do artigo 13, §I 0 , do Regimento Interno do Senado Federal, 
minha ausência de Brasília, nos dias 1° e 5 de agosto de 1994, a 
fim de tratar, como Uder do Partido da Mobilização NaciOnal no 
Senado Federal, de assuntos políticos e administrativos no Estado 
de Sergipe. 

_ Sala das Sessões, 1 o de agosto de 1994.- Senador Francis-
co Rollemberg. - - - · 

REQUERIMENTO N' 598, DE 1994 

·Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos do artigo 13 § 1° do Regimento Inter-
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no, que sejam considerados como de licença autori,_zada os dias 1°, 
4, 5, 13, 19, 21, e 22 do mês de julho do ano em C)JISO, em vista de 
estar tratando de assuntos partidários no meu Estado. 

Nestes Termos, 
P. Deferimento. 
Sala das Sessões, 30 de julho de 1994.- Senador L<>urem

berg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE {Maguo Bacelar) ~ A votação. dos 
requerimentos lidos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se~ 
cretárici. . . . .. . . 

São lidas os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 599, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2°, combinado com q art. 70, da 

ConstitUiÇãO Federal, e, ainda, art. 216, incíso I;- do Regimento ln
temo do Senado Federal, (atinente à sua competência fiscalizado
ra), solicito do Senhor Ministro das Minas e Energia as-s_eguintes 
informações: - -

L Qual a população atendide pelo regime especial e preço 
de gás liquefeito de petróleo para os consumidores de _baixa renda 
- o V ale-Gás? 

2. Qual é o cnsto mensal do V ale-Gás? .. 
3. Quais as atuais exigências para ci re-cebimento do V ale-

Gás? 
4. Foi detectada alguma correlação de_desvios do Vale-Gás 

com o esquema ECf, montado por altos funcionáriOS para tririsfe
rências de franquias a empresas privadas? 

5. Existem estudos concretos para incluir os aposentados do 
Fumura! como beneficiários do V ale-Gás? 

Justificação 

OcUpei a tribuna do Senado Federal para aplaudir e solicitar 
do Presidente Itamar Franco o aperfeiçOamento dos Decretos 785, 
de 30 de março de 1993 e 811, de 29 de abril de 1993, com os 
quais são concedidos regime especial de preço de gás liquefeito de 
petróleo para os consumidores de baixa renda, criando-se o Vale-
Gás. . . . . . 

A determinação presidencial, que àiOO o V ale-Gás, reveste
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 Soverruimental, íiiipüStergãvel, 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 V ale-Gás para atender a uma 
situação emergencial em que se defrontam os menos favorecidos 
do País foi uma decisão de rara sensibilidade do Chefe do Gover
no brasileiro, pam quem rendo as minhas homenagens e renovo o 
meu apreço de longa data. 

O V ale-Gás tem beneficiado, como já ãínmado, mais de 7 
milhões de consumidores mas poderia atender mais de 15 milhões 
de brasileiros que estão atravessando as maioreS dificuldades de 
toda a sua existência, sem aciuretãr maiores pressões na execução 
orçamentária desse beneficio. - -

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 contratos de locação são 
passados de inquilino para inqUilino, com o consentimento do pro
prietário, sem qria.J.qucr mudança do nome do contrato original. 
Outros casos existem que o contrato é vêrbal, na base do "fio do 
bigode". 

OCorre que, a regulamentação dos citados decretos exige 
dos humildes beneficiários do V ale-Gás um contrato de locação e 
uma conta de luz em seu próprio nome. 

Entendemos que a medida foi baixada com o objetivo de 
coibir os abusos e cOrrupção inerentes â qualquer siStema de_ beJie-
fício estatal ou privado. 

Não obstante, tendo em vista a nossa realidade, estamos 
apelando ao Senhor Presidente da República para determinar aos. 
órgãos competentes expedir nova regulamentação que ampare o 
numeroso contingente populacional, de baixísshna renda que SI;' 

viram prejudicados pelo simples fato de não terem a possibilidade, 
de imediato, de regularizarem o. contrato de locaçãq_ ~._por_isso, 
também não poderem ter a conta de luz eJJ;l seu próprio nome., 

Essa é uma situação de fato que deverá ser levada. em conta 
pelos bons administradores e com muita _sensibilidade social. 

Tenho a convicção frrmada de que o Presidente Itamar 
Franco baixou a medida do Vale-Gás foi para atender os desampa
rados e não para que a medida ficasse subm.íssa a uma pequena 
questiúncula tão ao gosto dos burocratas de plantão. 

Entendo que a nova regulamentação da matéria deve esta
belec_er mecanismos que evitem os abusoS mas que não afastem çi.o 
benefício aqueles que foram os responsáveis pela introdução do 
Vale-Gás. 

Portanto, a exigência do contrato de locação fonnal deverá 
ser substituída por um atestado do Delegado de Polícia, da Asso-' 
ciação dos Moradores do Bairro ou Sindicato, por exemplo, a fim 
de que o Vale-Gás atinja os seus reais objetivos. _ -

Quero enfatizar o meu posicionameiú.O favo·távef às -demais 
solicitações de aperfeiçoamento do V ale-Gás, notadamente aque
las que visam incorporar como seus beneficiários os aposentados 
do Funroral, destacando a atuação do nobre Deputado Nilton Cm:
neiro, da representação do meu Estado, que tem .lutado mui_to para 
tomar o V ale-Gás um instrumento de promoção social para os me
nos aquinhoados. 

Por isso, solicito de Vossa Excelência as informações .sUpra 
especificadas, a fim de que possa propor as medidas legislativas 
cabíveis para resgatar uma pequena parcela da escandalosa dívida 
sociaL 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1994.- Senador Ney Ma
ranhão, Líder do PRN. 

Ao exame da Casa 

REQUERIMENTO N' 600, DE 1994 

Requeiro nos termos dos arts. 49, inciso X e SO_da Consti
tuição Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da-Fazenda, as 
seguintes iniormaÇÕf?&: 

1 - Ocorreu alguma transação fmanceira de aporte de recur
sos, entre a CEF e o Estado do Piauí, neste exercício, que caracte-
rize o endividãmeilto do referidO estado? -

2- Em caso positivo, enviar cópia do inteiro teor-do contra
to referente a tal operação. 

ral: 

__ justificação 

De acordõ com o art. 52, inciso VII da. Constituição Fede-

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
dera! 

VIl - Dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
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suas autarquias e demais entidades controladas pelo Po
der Público Federal.' 1 

A imprensa noticiou uma grande operação de financiamento 
que teria oconido no primeiro semestre deste ano, entre a Caixa 
Econômica Federal- CEF e o Governo do Estado do Piauí. Sendo 
assim, é de grande importância as informações sólicitádas para que 
esta Casa possa cumprir o preceito constitucional. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1994. - Eduardo Mata-
razzo Suplicy, Senador. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimen
tos lidos seriio despachados à Mesa para decisão, nos teim.os do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

·, . A ~i~cja ~bc~, do Ban~ Central do Brasil, o Ofício 
S/62, de 1994 (n• 2.679194, na origem), encamiilhando a manifes
tação daquele Órgão relativa à solicitação do Governo do Estado 
do Rio Grande do Snl, para que seja alterado o percentual de rola
gero de sua dívida mobiliária vencível nq 1° semestre de 1994, au
torizado pela Resolução n• 36, de 1994, do Senado Fedecal. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
comunica ao Plenário que, uma vez fmdo o pni.zo ftxado no pará
grafo único do arL 2S4 do Regimento Interno, sem inteipOSição do 
recurso ali previsto, determinou O ar'qilivamento defmitivo do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 79, de 1993, (n• 501791, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercido da profissão de Jnstrumentador 
Cirúrgico e dá outras providências. 

Será feita a devida comunicação à C~ dos Deputados. _ 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à lista 

de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pri

meiro orador inscrito. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S:f-8 e Srs. Senadores, uso da 
tnbuna do Senado, nesta oportunidade, para regiStrar um aconteci
mento importante para o desenvolvimento educacional no Estado 
de Sergipe. 

Compareci ontem, Sr. Presidente, representando também o 
Senadoc Albano Franco, à Sessão Plenária do Conselho Federal de 
Educação, onde fui convidado para fazer parte da Mesa dos traba
lhos quando da apresentação do parecer do Conse1heiro Raulino 
Tramontin sobre o projeto de transformação das Faculdades Inte
gradas Tiradentes, sediadas em Aracaju, em Universidade, pleito 
justificado pelo funcionamento de 15 cursos superiores já re~nhe
cidos. 

A esta reunião também compareceram, representando Ser
gipe, o Vice-Govemador _José Carlos Teixei.i'ã, o Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Reinaldo Moura, o Secretário 
de Educação do Estado, Dilson Menezes Barreto, e os Deputados 
Federais José Teles e Pedro Valadare~ · 

Durante a reunião plenária daquele colegiado - certamente 
um dos mais elevados foros de análise e debate dos temas mais 
importantes e especializados da educação nacional, 6rgão do qual 
fazem parte os mais renomados especialistas e autoridades_ expe
rientes nas lides do ensino - _foi apresentado pelo ilustre Conse
lheiro Raulino Tramontin o relatório da Comissão que analisou o 
projeto de transformação das Faculdades Integradas Tiradentes em 
Universidade. 

Essa instituição, Sr. Presidente, que vem prestando relevan
tes serviços à educação superior no Estado ~ Sergipe, fundada em 
9 de dezembro de 1962, pelo Professoc Jouberto Ucboa de Men
donça, consolidou-se no conceito dos meios educacionais e da so-

ciedade sergipana, criando e implantando progressivamente os 
seus diversos cursos, cuwp1indo as exigências legais para o devido 
reconhecimento, e fumando-se, defriritivari:tente, como uma enti
dade altamente conceituada ~nt~ as _i~ti~l.!-içÇes de ensino superior 
do Pais. 

No relatório apresentado pelo Conselheiro Relator, ressalta
se o cumprimento, pela entidade, dos requisitos de universidade de 
campo e densidade educacional, !'CPresentadas pelo ensino de gra
duação, pós-graduaÇão, pesquisas, extensão e cultura, cursos na 
área de Ciências Matemáticas, CiêncÍai; Físicas e Qúíthlc'~, ~iêli
ciâ.S BiológiCas, Ciências Humanas; Ge_ÓCiências,_'FiioS,ofi.a -e 
Letras. - ·-

Atualmente, as Faculdades lnfe&;adas Tiradenies 'atendem 
por ano 3.805 alunos, prov~niente~-da cáplt,3J, dO ktênOr~ e· de Ou-
tros Estados, f=ando, anualmente·, l.768 graduado~ · . . . 

Dessa clientela, -539 S3.o de "AJ.:ãc3ju·, 42% do interior e 5% 
de outros Estados, servindo em Sergipe aos Seus 73 municípios :e, 
mais especificamente, a uma-abrangência popula~ional de 609_mil 
hª-'bitantes, em seus diversos cursos,.@. maiOr parte funcíórtaD.do à 
noite, permitindo desta rOIIJla atender piú:téiPalmente· rufpessoas já 
engajadas no mercado de trabalho e comprometidas com o empre-
go duratite o dia. _ _ 

Do projeto de criação da Universidade consta um plano de 
instalação de novos _cursos, nas _4-iYe:t?as_ áreas ~ !~'l?er, o .q,ue 
constituirá um leque de 3A.difere:p.~_s_opÇfies de bacharyla.do-~.li-
cenciatura em 34 cursos distintos~ , . . 1 

As Faculdades Integradas Tiradentes - identificá.âas no re
latório apresentado como entidade com "tradição e experiência", 
além de cumprir o principio de universidade de campo e apresen
tar razoável densidade educa_cional e ci~ntífica:; -compatível com 
outras instituições congéneres, já reconhecidas como universida
des em centros mais desenvolvidos, revelando sólida capacidade 
patrimonial, fmanceira e pedagógica, foram, ao fmal da reunião, 
pela aprovação do parecer do Conselheiro Raulino Tramontim, 
para alegria da representação de Sergipe presente à Mesa dos tra
balhos e da qualificada assistência de público interessado na apre
ciação do referido projeto, transformadas em Universidade Tira
dentes, sendo, desta forma, a priméira universidade particular em 
Sergipe, com padrões pedagógicos comparáveis às mais desenvol
vidas do País, conforme foi ressaltado naquela importante reunião 
do Conselho Federal de Educação, presidida pelo Conselheiro Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho.- -- -

Desta tribuna do Senado, Sr. Presidente, _envio as minhas 
congratulações ao ilustre Professor Jou"berto Uchoa de Mendonça 
pelo sucesso do seu empreendimento e dos êxitos que vem alcan
çando--em sua obra edUcacional em Sergipe, coroada agora com a_ 
criação dessa importante Universidade, a Universidade Tiradi:mtes, 
e estendo os meus cumprimentos também ao corpÕ- docente, dis
cente, técnico e funcional dessa ilistituição por este importante 
acontecimento para o qual todos contribuíram_com sua parcela de 
trabalho, empenho e atuação, constituindo-se numa valiosa aquisi
ção para o Estado de Sergipe e sua população estudantil. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 
prtmunCiainento, do parecer e voto do relator a que me referi, data
do de 29 de julho de 1994, aprovado na Sessão P!enãria de ontem, 
dia 1 • de agosto de 1994. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIV AL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

PARECER E VOTO DO RELATOR 

As análises efetuadas pela Comissão de consultores, ao lon
go dos trabalhos executados nos anos de 1992, 1993 e 1994,junto 
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às Faculdades Integradas Tiradentes, em seu processo e implanta
ção do Projeto de U:niversic!ade Tiradentes - UNIT, sintetizã.dos 
no Relatório Final, demonstrarido o cilinprimentó dos requisitos e 
parâmetros exigidos pela ReSolução n° 2/94, permitem ao Relator 
concluir: 

a) A entidade pela documentação apresentada e analisada, 
demonstra cumprir todos os requisitos exigidos pela Lei n° 
5.540'68, Resolução n° 2/94 (art_ 6°, 7° e 12) e demais procedi
mentos recomendados pela Comissão Especial Temporária de 
Univers\dade do CFE-

b) Executa e _desenvolve sistematicaniente Um conjunto de 
atividades no ensino da -graduação, nas diversas áJ:e~ d? co~eci-:_ 
mente, pós-graduaçãO lato sensu, pesquisa, extensão, cultura, que 
permitem comprovar a existência de razo_á.vel densidade eduçacio
nal e ciCmtífic~ ~ém do p~encial e condições pa.nl incre~entá-13. e 
consolidá-la. 

c) A análiSe da matriz da densidade educacional e científica 
permite também verifiCar e -alistar (fcilriiprimento do princípio da 
Universidade de Campo, exigência da alínea e, do art. 11, da Lei 
n°5540/68_ 

d) A capacidade patrimonial está demonstrada pela posse 
de bens móveis e imóveis pertencentes à institriiçã6' de ConSiderá
vel valor, onde está inStalado o Cari1J?us Universitário I com infra
estrutura fisiCii.. fuStãlações, equipamentos e materiais necesSários 
ao ensino, pesquisa, extensão e cultura e recursos humanos em 
quantidade e qualidade paxa dar suporte, continUidade e consolida
ção ao Projeto da Universidade Tiradentes. O Plano de Expansão, 
::om a construção do CampUs n. permitirá, já nO qüinQüênio de 
1994-1998, dotar a Instituição de modernas instalações para dar 
suporte aos_ novos_ encargos, decorrentes do amadurec;imento da 
Universidade. 

e) As diretrizes da evolução da Universidade, para o próxi
mo qüinqüêillo; em--todas as áreas· e funções estão detalhadas no 
PDI, - Plano de Desenvolvimento_ Institucional, que permitirão 
àcompanhar e avaliar a atuação da Universidade, nesse perlodo. 

t) A Instituição demonstra e atesta sua integraçãO na comu
nidade local e regional, pelos serviços que presta e pela assistência 
grattiita em-diverSaS 'áieaS de sua atuaÇão. -

g) As atividades da Instituição foram objeto de análise e 
avaliação por parte da COmissão. de COnSultores, auxiliada por 
consultores externos, como comprova o Relatório Final. Os resul
tados atestam a idoneidade da InstitUição, a seiiedade na execução 
das atividades educacionais qUe, apesar daS-carências, dificuldades 
e limitações, consegue, com esforço e superaçãO, oferecer setviços 
de razoável qualidade, compatível com instituições localizadas em. 
regiões merios caicntes e -prOblemáticas do que o Nordeste brasi
leiro. Este esforço de superação representa e traduz a vontade e de
terminação da Instituição em participar do resgate da cidadania de 
toda a população nas dimensões civil, política, social, culttiral e 
econômica. 

Quanto- à pesquisa, a instituição ao implantar o Plano de 
Carreira Docente e defmir Os Núcleos Temáticós, possibilitou sua 
organização. a definição de prioridade, financiamento e adminis
tração. Ao todo são 93projelos indicados no quadro 33, pordepar
tamento, sendo 33 em andamento, 13 concluídos e 47 em análise. 
O quadro 34 apresenta os projetes por núcleos. Merece destaque a 
programação do Núcleo Temático Multidisciplinar dentro do 'Pro
grama de Desenvolvimento Auto-Sustentável para Comunidade 
não Produtiva", detalhado no Relatório Final àS páginas 149 e se
guintes. A programação da extensão cOm seus programas-e proje
tes (52 ao todo) aparece detalhado a partir da página 197 do Rela
tório Final. 

A programação Departamental para o qüinqüênio no ensi-

no, pesquisa a extensão aparece no anexo do Relatório Final 
A Comissão de Acompanhamento considera que todas as 

etapas :Previstas para im:Plmitar o Projeto de Universidade foram 
cumpridas faltando, agora, o processo de consolidação qrie Se dará 
no tempo. a partir da execução do PDL e o Processo de Avaliação 
Institucional e, posteriormente. pela renovação do I'e90nhecimento 
da Universidade. 

h) A Instituição goza de respeitabilidade e idoneidade junto 
à coJmmidade sergipana, participando ativamente, com os pOderes 
públicos em diversas ações integiaaãs para o desenvolvimento hu
mano. Seus dirigentes são profissionais qualificados que se dedi
cam integralmente às atividades educacióirais de primeiro,-segun-
do·e terceiro graus. - - - · · · 

Esse cenário comprobatório leva o relator a votar pelo reco
nhecituento da Universidade Tiradentes- UNIT, mantida pela As
>?QCiação Sergipana de AdministniçOO, com sede em Aracaju, Esta
do-~ ·sergipe, aprovando. também, seu Estatuto e Regimento 
Geral. · 

Conclusões da CETU 
A Comissão Especial e Temporária de Universidade acom

panha o voto do Relator. 
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994.- (Seguem assi-

naturas.) · 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala

vra ao segundo orador inscrito, noOre Senador Gilberto Miranda. 
O SR_ GRJIERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia 

o seguinte -discurso.)- Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, ·a crise 
dillniversidade brasileira constitui um dos aspectos mais espinho
sos de nossa complexa problemática educacional. 

Recentemente, o Congre~so Nacional marcou sua presença 
na discussão e no encam.iiihanien(C? dessa quest~ através da Co
iniSsão Parlamentar Mista de Inquérito, presidida pelo nobre De
putado Eraldo Tinoco, do PFL da Bahia, tendo como Relator o 
ilustre Senador João Calmon, do PMDB do EspíritO Santo. itifat1-
gável paladino das causas educacionais nesta Casa há tantos anos. 

DUrante um ano e meio, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, a CP! da Universidade foi um fórum abrilhantado pelos depoi
mentos de eminenteS especialistas como o fisico e eX-Ministro da 
Ciência e TecnOlogiA e da EdUcação, José_Goldeniberg; o ex-Rei
tor da Universidade de São Paulo - USP - Roberto Leal Lobo e 
Silva FiiPo; a antropóloga e ex-titular da Secretaria Nacional de 
Ensino Superior do MEC, Eunice Durhan; o sociólogo e pesqUiSa~ 
dor do Instituto Universitário de Pesquisas do Río de Janeiro (IU
PERJ) Edmundo Campos Coelho; o filósofo e membro do Centro 
Brasileiro de Análise: e Planejamento (CEBRAP), José Arthur Gia
notti; a então reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Vanessa Guimarães'! e o aritigo reitor da Universidade de Brasília, 
meu particular amigo, brilhante José Carlos de Almeida Azevedo 
- dentre outros. ~ 

- - --sr. Presidente, Srs. Senadores, seria de todo impossível ten-
tar resumir aqui a riqueza dessas intervenções dos debates JX>r elas 
suscitadas e das conclusões do Senador João Calmon que se esten
dem pelas 519 páginas de seu relatório. Limitar-me-ia. portanto. a 
focalizar um dos aspectos mais cóticos que, no consenso desses e 
de outros educadorCs, têm impedido as universidades brasileiras. 
especialmente as federais, de cumprir o papel que a sociedade real
mente delas espera no desenvolvimento econômico, tecnológico. 
científico e cultural do País. 

Refrro-me Sr. Presidente, Srs. Senadores ao cancro do cor
porativismo, do ass_embleísmo e do grevismo que inviabilizam 
qualquer tentativa séria de se ampliar o preceito da 11autonomia 
universitária11 consagrado pela Carta de 1988. No ano da sua pro
mulgação, veio à luz o corajoso livro do já citado Professqr Ed-
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mundo do Campos, A sinecura acadêmica, que denunciava o 
"pacto de mediocridade" reinante cm nossas instituições públicas 
de ensino superior. Urii quadro de incompetência, de ativismo sec~ 
tário_ e_ obscurantista que o Professor Edmundo reafirmou em seu 
depoimento à CPI da Universidade. 

Todo ano, o I\.1EC despeja, cm média, 80% do seu orçamen-. 
to nas universidades federais (os níveis pré-escolar, básico e as es
colas técnicis, "por exemplo, que se virem para sobreviver cOm o 
resto) e, deste montante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cerca de 
90% estão comprometidos com a folha de pagamento (bibliotecas, 
laboratórios etc. que se danem. também). 

Tamanha despesa, Sr. Presidente, Srs. Selladores, não é, to
davia~ capaz de garantir um padrão mínimo de qualidade de ensino
na esmagadora maioria dos cursos, jã que esses são praticamente 
monopolizados pelo que o Prof. Edmundo rotula de baixo clero -
um.contingente de professores desprcparados que entre 1980 (na 
gestão dó General Rubem Ludwig no MEC) e a promulgação da 
atual Constituição, que- tornou obrigatórios os concursos públicos 
- beneficiou~se de sucessivos ''trens da alegria", símbolo vergo~ 
nhoso da capitulação das autoridades educacionais- fiente a inter~ 
mináveis greves universitárias. · 

Sr. Presidente, Srs. $enadores, essa lumpen-intelectualida
de demonstra uma instintiva repulsa à curiosidade intelectual e à 
reflexão verdadeiramente critica e desapaixonada, matéria-prima 
de qualquer ·carreira acadêmico-científica digna desse nome. So
bretudo na área. de ciências humanas, o baixo clero consome boa 
parte do seu tempo não na sala da aula, muito menos na biblioteca, 
mas em assembléias e reuniões sindicais oU mesmo partidárias, de
dicando-se à produção e veiculação de uma ideologia alienada _e 
alienante que o grande filósofo e sociólogo francês Raymond Aron 
estigmatizou como o 6pio dos intelectuais. -

Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, a sinecura acadêmiCa é mas
carada por uma' fraseOlogia esquerdista, tão sonora quanto oca e 
anacrônica, qUe ·confuride o aluno insatisfeito, mas ainda incapaz
de uma crltica articulada e fundamentada, ao mesmo tempo em 
que calunia os colegas professores que ousam se rebelar contra a 
tranSformação da cátedra em correia de transmissão da Visão de 
mundo e das propostas da CUT e do PT. 

Todo esse caos é justificado por uma concepção absoluta
mente cega ào igualitarismo democráti"ço, jã que; mesmo nõs paí
ses onde a democracia ostenta a chancela de uma longa e respeitá
vel tradição revolucionária, Como a· Inglaterra, os Estados Unidos 
e a França, a universidade sempre foi preservada cori:to- iriCho da 
d_esigualdade fundamental entre os que sabem e os que ainda não 
sabem. E é com base na autoridade legítima conferida pelo saber 
que os mestres escolhem, dentre seus pares de maior qualificação, 
produtividade e reputação, aqueles _que irão -ocupar os e-Scalões de-
cis6rios. -

Uma herança cultural nefasta de duas décadas de regime 
militar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, f6f o obScurecimento da 
fronteira entre a autOridade e o autoritarismo, deixando um vácuo 
hoje ocupado pela manipulação populista e "p_9liticatp.çnte cor
reta". 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Brasil das eleiçõ
es diretas para reitor, decano, diretor de faculdade, chefe de depar
tamento e deus-sabe-mais-o-quê, brinca-se de "soviete de profes
sores e funcionários" com as costas voltadas ãs demandas cultu
rais, científicas e tecnológicas da sociedade. _Reitores "democrati
camente eleitos" por "companheiros" desses "segmentos" deixam
se intimidar pela patrulha imposta por uma minoria ululante, op
tando claramente pela ilegalidade, uma vez que o Supremo Tribu
nal Federal decidiu não reconhecer o direito de greve dos funcio
nários públicos até que este seja devidamente regula.nlentado. Com 

sua omissão, esses diiii;entes universitários traem· 6 compromisso 
maior de defender instituições que são patrimônio de toda a comu
nidade, sustentadas, com raras exceções, quase que exclusivamen
te pelo suor do contribuinte, pois, afi-nal, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, o ensino público e gratuito é um privilégio defendido 
com unhas .e dentes pelos rebentos das classes alta e média alta 
que formam a maiOria esmagadora do corpo discente das universi-
dades federais brasileiras! · -

Sr. Presidente, Srs. senadores, num diagnóstico tão sucinto 
quanto penetrante desseS impasses, publicado no jornal O Estado 
de S.Paulo do ultimo dia 26 de junho, o ex-Reitor da USP, ex-Se
cretãrio,Estadual de Ciência e Tecnólogia e·ex~Ministro José Gol
demberg denuncia que a falta de Coragem política de nossas auto
ridades educacionais para defmfr com pi:ticiSãõ o 'alcance e os limi
tes da autonomia universitária permite que o Regime Juiidico Úni
co dos servidores públicos federais iriviabilizem esse fundamental 
princípio. _ 

Em suas palavras, as instituições fedérais de enSino superior 
lls~q_ parte ~ administração direta, e Seus seiVidores estão subme- _ 
tidos ao Regime( ... ) Neste particular- continua o ProfessorGol
demberg -,--a Constituição é_ francamente.contraditória, pois ao 
mesmo tempo em que llies concede autonomia didãtico-científita, 
administrativa e de gestão fmanceira e patrimonial (segundo seu 
art. 207) ( ••. ) assegura ao pessoal as mesmas garantias estabeleci
daS-pelo funcionalisnio público'i em gerai. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa- estrutura desestimula a 
busca permanente da excelência acadêmico-científica que deveria 
nortear a vida universitária. Erri piimeiro lugar- e volto a citar o 
Professor·Goldemberg- porque "a Constituição asSegui'a aoi ser
vidores uma série de direitos que os transfOrma numa categoria 
privilegiada cor:O.o, por exemplo, o de contar coní estabilidade dois 
anos depois do ingresso por concurso público. O concursc (sem 
dúvida) inibe o clientelismo, mas não assegura a dedicação nem a 

· competência do professor, a qual deriva de um constante esforço 
de aperfeiçOamento''. 

Em segypdo lugar, S:r;.-PreSidente, Srs. S_enadores, porque a 
"aposentadoria precoce após 25 anos de serviço para as mulheres e 
30 para os homens ( ... ) além de perniciosa, do ponto de vista aca
dêmico( ... ) está condeitando as universichdes públicas à invlabifi
dade financeira e ao arrQCho salarial, parâ não mencionar o suca
teamento intelectual, já que, nos centros mundiais de produção 
científica, sábios de 60, 70 anos ou mais se acham na plenitude de 
sua competência -e criatividade. E, nesse ponto, Sr. Presidente, 
cumpre assinalar que a folha de inativos-dessas instituições já con.;. 
some_ perto de 113 dos recursos de pessoal, podendo brevemente 
atingir 50%, ou seja, um aposentado para cida- profeSSor em exer
cício! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Professor: Goldemberg es
clarece que, apesar de tudo, é possível reverter este quadro, desde 
que autoridades educacionais, federais e reitores se unam num mu
tirão de seriedade, liderança e iniciativa. A saída consiste em "dar 
autonomia às universidades, repassando-lhes um volume de recur
sos, destinados a salário, pesquisa, ensino e infra-estrutura, deixan
do a cargo delas estabelecer seus próprios planos de remuneração 
e aposentadoria ( ... ). Fazer isso não extinguiria uma reforma da 
Constituição (oportunamente, aliás, que o Executivo e parcelis -re
trógradas do Congres~o acabaram de jogar pela janela, sepultando 
a Revisão!), mas leis ordinárias ou dispositivos inclu_ídos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias( ... ). · 

Além disso, Sr. Presidente .:. finaliza o Dr. Goldembcrg -, o 
Governo poderia propor orçamentos diferenciados para as melho
res universidades, desde que vinculados a programas de claro inte
resse social. como o treinamento e o aperfeiçoamento de professo-
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res da escola fundamenta) ou a desenvolvimentos. científicos e tec- 2%, e tarifa zero para prOdutos que ainda não são fabricados no 
nol6gicos de interesse do s.etor produtivo'~ Pais . 

.Sr. Presidente, Srs. Senadores, a universidade no Brasil che- · Ora, será esta uma política prudente? Lembremo-nos todos 
gou a uma encruzilhada definitiva:. Ou se conscie~~ de que o sa- que cada um dos países que se industrializou após a fase dos paí
ber não deve ser fonte-unicamente de privilégio!;õ, DiaS sobretUdo ses pioneiros, todos eles, inclusiYe os Estados Unido_s, adotaram a 
de responsabilidades e assume seu papel na formaçãÓ de capital política de proteção à indústria- nascente. Esse procediméntó foi 
humano para que o Brasil.entre no terceiro milênio pela IX'f1a de muito defendido nos Estados Unidos pelo então, muito conhecido, 
frente, ou se fecha de vez num bp.nker de corporativismo impro- Secretário Alexander Hamilton. Ele concluiu que, para que a in
dutivo, alheio às demandas presentes e futuras de uma sociedade dústria norte-americana pudesse desenvolver-se, era necessário 
que a sustenta com t.a.nto sacrificio, recebendo tão pouco.em troca! .. uma certa proteção no que concerne à industrialização já consoli-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) . dada na Inglaterra. 
O .SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a· pala- O próprio Japão~ em relação aos países que se industrializa. 

vra ao nobre Senádor Eduardo Suplicy. . . · ram anteriormente resolveu, por uma longa fase, proteger a sua in-
. , O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -·SP. Prornmcia o se- dústria. · · · • · • · 

guinte discurso. Sem revisão, ·do· otadpr;) -- sr: Presidente, St's e É muito lrilporlante a integração com os países da América 
Srs. Senadores, presto a minha homenagem à tntmlOiia aO Emôai.,. Latina, que deve começar pelos países do Mercosul, mas isso deve. 
xador Paulo Nogueira Batista que, infelizmente, neSte últimO do.. 'ser feito observando~se as ponderações do Embaixador Paulo No-
mingo, dia 31 de julho, faleceu, vítima de derrame cerebral. gueir_~ Batista. 

· S. Exa era Embaixador do Brasil na ALADI - Associação O Presidente Itamar Franco, sensível a essas ponderações, 
Latino-Americana ·de Desenvolv.imento e lp.te:tcân:l,bio -, sediada havia_ convidado o Embaixador para participar do encontro que se 
em· Monte;vidéu~ e estava, nesscs_últimos dia~s, empenhado na à:ná- realizará quarta e quinta-feira desta s_elna:na. em Buenos Aires~jun-
lise das negociaçõés envolvendo toda a questão do Mercosul. tamente com a comitiva brasileira, Compcistá pelos Ministros Cel-

.. Q. seu filho João Nogueira Batista iegiStróu que seu pâi fã- so Ambritn, Rubens .Ricupero e. pelo próprio Presidente Itamar 
leceu angustiado com a crônica incapacidade de o País resguardar Franco .. 
os seus próprios interesses. .- · · ; ·.Avalio que seriamuito" importante, sobletudo porque o Se-

O Embaixador_Paulo Nogueira Batista sempre enfrentoU ne- nado Federal é responsável não apenas pelas designações de em
gociações as mais .delicadas. Sua trajetória diplomátiCa tem-se baixadores, mas também pelo acompanhamento da política exter
misturado com momentos de grande importância-ria vida diplomá- na independente, reflethmos sobre as colocações do Embaixador 
tica do Brasil, pois ele foi o primeiro Presidente da Nuclebrás, em Paulo Nogueira Batista. 
1975, então convidado pelo Presidente Ernesto Geisel; foi_também O Sr :Ney Maranhão- -Permite~me V. Exa um aparte? 
o principal negociador do acordo nuclear entre o Brasil e aAlema- O SR. EDU~O ~~~y- Ouço~· Exa. com muito 
nha. pmzer. 

Como Embaixador brasileiro nas Nações Unidas, esteve à O Sr. Ney MaranhãO :.:..senador Eduardo Suplicy, em pri~ 
frente de missões Tiiiport.ãnteS- coroo as negociações da dívida ex- me iro lugar, solidarizo-me com V. Ex a neste momento em·_ que· 
tema brasileira, sugerindo ao Brasil que não aceitasse_ a estratégia transmite ao Senado o passamento dessa fxgura- exponencial da 
dos ClCdot:es,.v.oltada para a recapitalização dos banCos. nossa diplomacia. O Embaixador Paulo Nogue"iia BatiSta, um dos 

O Embaixador Nogueira Batista defendia a defl,llÍção de um fillios mais ilustres de Pernambuco, representava de maneira bri· 
programa de desenvolvimento antes_ de senta,r-se_ à mesa para ne· lhante o ltamarati. Com sua morte, o Brasil perde uma figura do 
gociar. Costumava diZer: ''Temqs uma trinca de ases 11,a_mão_, mas quilate do Barão do Rio Branco. Tratava-se de um homem que, 
jogap19~ como se tivésSeinos.um pai-'.'! como V4 Exa bem diss_e, sabia 11-té onde chegar em negociações di-

S. Ex a também se destacou na de_fesa do meio ambiente, ficeis. Era um homem _frrme,_ que tinha convicção nos princípios 
acusando de maiores poluidores os países industrializados; teve que o norteavam n~Se. en:iba.~ di,ficil que _é a diplomacia. Nesse 
papel importante como delegado do Brasil junto ao Acoido Oer.al .. campo, S. Exa teve a opor1llnidade de contribuir para o Brasil 
sobre Comércio e Tarifas-:- GATT; ass_um,iu a Presidência do Con-: . como homem brilhante e inteligente. No espinhoso cargo de em
sclho de Segurança da ONU. em julho de 1988, quando partici- baixador, muitas vezes eni negoci<iÇões impossíveis, s;- Exa de
pou, como mediador, do conflito do Golfo PérsiCo: monstrava consistência, argumentação, e quem ganhava com isso 

O Embaixador_ Nogueira Batista nasceu _em Recife. Pernam- era o Brasil. AssociO: riie .. áS pi laVras de -v. Ex a, Senador Eduardo 
buco, em 1929. Seu pai era usineiro e faleceu jovem, vítin:ia de Suplicy, e acrescento que Pernambuco perde um fillio ilustre, as
ataque cardíaco._foo:p._ou-se ~m_1952, no Itamarati, e era conside- sim como o Brasil e, acima de tudo, o ltamarati. Minha solidarie
rado, como registra a imprensa, um dos mais ativos embaixadores dade. 
brasileiros na defesa_dos direito;:o intCm~cionais _dos países menos O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex11

, Sena-
desenvolvidos. dor Ney Maranhão, pelo aparte. O testemunho de V. Ex a, conterrâ-

Na última semana, em visita que fez ao Presidente Itamar neo dO-Embaixador, é muito significativo. 
Franco, S. Ex a falou longamente sobre as suas preocupações refe- Gostaria de, nesta homenagem ao Embaixador Paulo No-
rentes às negociações do Mercosul. ~eira Batista, registrar o seu Ultimo pensamento, expresso em um 

Ainda há pouco, seu filho Paulo Nogueira Batista JúniOi a:ttigo_d-iVUlgado pelo O Estado de S. Paulo de domingo, dia 31, 
disse~ me que seu pai estava preocupado com os Iml!QrLdas nego- dia de seu falecimento, que se refere à vinculação entre a democra-
ciações com os países do Mercosul - que serão conCretizadas ain- cia e a~ relações internacionais do Brasil. 
da esta semana._ S. Exa temia que elas levassem o Brasil a adotar No 3I!igo denominado "País precisará encontrar modelo de 
uma tarifa de importaçã.o em nível muito baixo para o atual estágio deniocracia"', S. Ex a abordou a importância de se desenvolver a ca
de desenvolvimento da inÇlústria e da economia, de tal maneira pacidade de reflexão crítica para se chegar ao consenso sobre a na
que se tornasse difícil retroagir, por se estar prevendo uma redução tureza dos problemas brasileiros e suas soluções e daí partir-se 
de tarifas de importação para os produtos produzidos, de 20% para para um modelo de desenvolvimento nacional. 
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Disse õ Embaixador: 

É cada vez mais difícil um país se desenvolver 
sem se entrosar com a economia internacional. Mesmo 
no ·caso do Brasil, um país com abundância de recursos 
e, talvez, o primeiro no m.urido em unidade lingüística -e 
coesão social. Isso dá ao Brasil o legítimo direito de ser 
mais que um país, uma Nação. Coisa que a maioria dos 
150 membros da Organização das Nações Unidas pode 
pretender ser, mas ainda não é de fato. Esse entrosamen
to é difícil de ser quantificado. 

Costuma-se dizer que o Brasil é um país fechado 
; à -comunidade internacional por ter um baixo índice de 
' ínlportações ·eni relação ao Produto Interno Bruto. Esse 
· fCchamentó fói' coilse.qU.êricia da excessiVa dependência 

do pais em relação à comunidade internacional, depe~
dência do petróleo e do capital internacional, -que leVou 
à política de substituição de importações. Na realidade, 
o Brasil foi levado à contração das importações para pa
gar a dívida extema. 

Chegamos a ser o terceiro paíS do mtindo em sal
do comercial, abaixo apenas da A_lçroanba _e c;1o Japão. 

· AJ)esãr do Saldo comercial, temos déficit em tUdo mais. 
O -BritSil iri:tporta- ciêri.cia e padrões culturais. Um pais 
paÍ'a se inserir cOiretameme no mundo tem que partir do 
seu próprio projeto nacional Precisamos saber o que 
queremos ser como Nação e o que esperamos de nossa 
relaçãO com o mundo. Isso não si::ghlfica cooperação in
ternacional. As relaçõeS internacionais muitas veze·s têm · 
mais obstáculos que cooperação. ' 

Precisamos desenvolver uma. capacidade de refle
xão Criticil..sõbie O Brasil para chegarmos a um consenso 
sob~ a natu~za dos nosS9s problemas e suas soluções. 
.Não.podemos importar SÓluções ou_-consensos do e_xte
rior . .Somos um país maduro, o que nos toma capazes de 
chegar a uma conclusão sobre o desenvolvimento naçio
nal. Nãci podemos planejar o dese:iivolvimento econômi
co sob o modelo neoliberal, que fO~ cOmposto no exte
rior e trazido para o Brasil. 

Precisamos examinar os fundamentos dessa con
. cepção e suas c,onseqüências na democracia. Não há re
gime político menos sujeito à cotrnpção do que_ o ~emo
crá.tiCQ . .Mas, para reduzir a cotrupção, é preciso que a 
democracia seja aprofundada. Os representantes do povo 
precisai:n ser capazes de falar em nome do povo. A Re
volução Francesa teve duas coisas .realmente_ revolucio
nárias. Segundo Ortega y Gasset, "a revolução quer mu
dar os usos enquanto as reformas querem suprimir os 
abusos11

• As duas coisas revolucionárias da Revolução 
Francesa foram assumir a tarefa de legislar em abstrato 
e, pela primeira vez, publicar as contas do rei, ou .seja, o 
orçamento do reino francês. Deram transparência aos 
gastos da corte_. _ _ 

Não há democracia sem transparência~ mais até 
que legitimidade. Se precisamos de consenso brasileiro, 
isso s6 será possível com mais_ democracia_ operando 
com mais transparência. A política externa tem que ser 
também profundamente democratizada e transparente. 
Isso--inclui-a polftie.reeonôriiiCã externa; senão não esta
remos praticando democracia no Pais. É preciso garantir 
que o Congresso tenha participação maior na formula
ção da política externa brasileira. Os tratados têm de ser 
considerados como projetos de tratados. admitindo a 

prerrogativa de emendas. 

Como se vê, na conclusão do seu artigo, o Embaixador Pau
lo Nogueim Batista recomenda ao Sena_do Federal que dê_ aos tra
tados submetidos à sua apreciação tratamento semelhante ao dado 
aos projetes, ou seja, contemplando a prerrogativa da proposta de 
emendas. A meu ver, essa reflexão é muito significativa para nós, 
Senadores. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Petmite-me V. Exaum aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra. conce-
do o aparte a·v :Ex·-- . . . ' . 

O Sr. Mansueto de Lavor - Obrigado, Senador Eduardo 
Suplicy. Destaco primeiramente.a importância d9 registrq que; y. 
Exa faz. O Brasil perdeu uma das suas grandes figuras, -um homem 
público que, apesar de não ter ocupado nenhum mandato. eletivo, 
exerceu a vida pública com a maior dignidade e com a maior com
petência. Pernambuco era honrado _com a aruãçãO públiêa e com a 
pessoa, com o comportamento pessoal do Embaixador Paulo No
gueira Batista. Registro, no aparte que V. Ex .. me.concede, para 
millha honra, que o Embaixador Paulo Nogueira Batista exerceu 
funções importantes na vida interna do País. Por exemplo, foi Pre
sidente_ da_ Nuclebt;is, _cargo_ que exerceu com bastante competên
cia, apesar de não ser especificamente um técnico_ da área J;IUclear. 
Ele foi o Embaixador que desenvolveu. essa emp;res?-. buscandp 
que a tecnologia nuclear fosse conquistada pelo Pais-, dedicando_-se 
a ess_e mister com bastanie entusiasmo e competência. ·Nas suas 
fu~ções ~pecíficas de embaixador,.foi embaixador _Fln\0 aps a:ga
nismos internacionais da ONU. sediados _na_EurQpa, em Genebra. 
O interessanÍe é_qne perante o GATI o Embaixador Paulo No
gueira Batista defendeu uma tese revolucionária. Em sua memória. 
precisamos recordar essa proposta que fez, em nome do Brasil, 
diante do mais importante organismo internacional do comércio, o 
GA TI, que hoje se transforma no Conselho Mundial do Comir
_cio, que o Brasil é candidato a presidir na pessoa do Ministro Ru
bens Ricupero. O Embaixador Paulo Nogueira Batista a- quem os 
países desenvolvidos não conseguissem hppor_ seus inte.resses· seiu 
contrapartida para os países em desenvolvimento, corno é o -cã.~o 
do Brasil, isto é, propôs um relacionamento mais equilibrado, no 
GATI, entre as diversas nações. O -interessante é que essa tese 
perdurou, foi vitoriosa. Para não tomar o tempo do seu importan
tíssimo pronunciamento, Senador, lembro que S. Ex a presidiu o 
Conselho de Segurança da ONU em 1988. Teve uma atuação mar
cante durante os conflitos entre o Irã e o Iraque. Na ocasião daque
la guerra, em grande parte, S. Exa era Presidente do Conselho de 
Segurança da ONU, no Brasil. já em Nova Iorque. Por último, V. 
Exa_lembrou, com toeis> acerto e precisão, o papel marcante que ele 
desenvolveu na política de integração da América Latina. A tese 
do Embaixador Paulo Nogueira Batista. no que toca ao Mercosul, 
era de que realmente se estendesse a toda América Latina. Essa 
P!UP_~sta foi aceita pelo Presidente Itamar Franco e, oficialmente, 
hoje é a posição do Brasil. Enfim. S. Ex• teve participação ativa na 
política da América Latina. V. Ex• já lembrou, o Embaixador seria 
um dos assessores do Presidente Itamar na sua próxima viagem a 
BUerlos Aires para tratar de avanços e consolidação do Mercosul. 
Por último, mas não J?lenos importante, last but not least, a atua
ç_ãó ~blica do Embaixador Paulo -Nogueira Batista com certeza 
terá con-tinuidade no economista Paulo Nogueira Batista Júnior, 
que se destaca, a exemp1o do pai, com um trabalhO de grande en
vergadura. tanto na economia como na ciência pglitiça,_ e_ hoje tra
balha na equipe do presidenciáve1 Luiz Inácio da Silva. contribuin
do como tantos outros para o programa de governo proposto pelo 
candidato do PT e da Frente Brasil Popular, o que era um motivo 
de glória para o Embsixador, que durante grande parte da sua vida 
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e da sua situação política militou nas hostes do P:MDB, assim tam
bém como o seu filho Paulo Nogueira Batista Júnior. Por tudo 
isso, Senador Eduardo Suplicy. agradecendo o tempo já exagerado 
do meu aparte, é fundamental registrar nos Anais do Senado o fa
lecimento desse grande pernambucano e desse grande brasileiro, 
ao mesmo tempo dizendo que o seu exemplo de vida, a sua atua
ção, as suas propostas, como diplomata e como homem público, 
perduram como exemplo para todos nós. Muito obrigado. , 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte e as 
lembranças que V. Ex a acaba de fazer, registrando os pontos altos 
da vida do Embaixador que tanto soube honrar o seu País e a sua 
carreira de diplomata. Na verdade, os quatro filhos do Embaixa
dor, em cada uma de suas áreas, têni dado grandes contribuições à 
vida bras-ileira., -rilas~ de fató, o economista Paulo Nogueira Batista 
JiíDioi iem dado grande contribuição de interesse público. Ele não 
é filiado a qualquer partido, mas· antes contribuiu para aqueles que 
estavam no P:MDB, hoje tem contribuído para Lula, para comigo 
próprio e pata- coni todos os Senadores, pois teiri Sido l'reqüente o 
convite ao PaUlo Nogueira BatiSta Júnior para expor o seu pensa
mento, sobremdo sobre a reforma monetária que está sendo objeto 
de execução por parte do Governo; 

E há que se salientar que tanto o Minislro Fernando Henri
que Cardoso quanto o Ministro Rubens Ricuperõ tiveram a preo
cupação"-de levar em conta todas as advertências e recomendações 
de Paulo Nogue!ra Batista Júníor. Isso foi expreSSo aqui mesm() no 
Senado pelo hoje Senador Fernando Hemique Cardoso e também 
pelo Ministro Rubens Ricupero. que teve a oportunidade de Collvi
dá-lo, durante os primeiros dias de sua posse, pata uma conversa 
prolongada. Afuda que não tenham levado ein- Conta tOdas aS reco
mendações de PaUlo Nogueira Batista JúillOf, levaram em conta 
diversas das suas advertências. -

O Sr. Gilberto :Miranda- Pennite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o apaite do nobre 

Sonador Gilberto Miranda. 
O Sr. Gilberto Miranda- Senador Eduardo Suplicy, con

grabllo-me, em nome do meu partido, com V. Ex• com as home
nagens que presta hoje à memória do Embaixador Paulo Nogueira 
Batista. Homem sério, competente, brilhante, dedicado, diplomata 
capaz, por não dizer um d.os mais capazes do ltamarati, e pai de fa
mllia que conseguiu reunir hoje, no Brasil, um nível de filhos de 
intelectualidade pouco comum na sociedade brasileira. Tive opor
tunidade de conviver um pouco com Paulo Nogueira Batista e, nas 
duas últimas vezes, inclusive, fiZ-lhe presente de um charuto 
Hoyo dei Monterrey, era um apreciador de charutos mais para 
apreciar o seu aroma do que para fumar. A última vez que me en
contrei com ele estava junto com o Senador João Rocha, na reu
nião do GATI, na rodade final do Uruguai realizada em Marra
kech. Tivemos oportunidade, naquela data, de almoçar juntos com 
o Embaixador Cantuária, eu, Paulo Nogueira e o Senador João Ro
cha, e vimos como ele expunha, como ele defendeu, nos grupos e 
nas comissões que ele participou em Marrakech, os países do Se
gundo Mundo ou os países em desenvolvimento. Era um lutador, 
um negociador- como disse o Senador_Mansueto de Lavor- fer
renho, era um negociador brilhante, que conseguia sentar em uma 
mesa de negociações e conseguia sãir vitorioSO-Sempre em nome 
do Brasil, sempre em nome de um modelo de desenvolvimento, 
sempre em nome da classe trabalhadora. Congratulo-me, mais uma 
vez, com V. Ex• Espero que o Itamarati continue gerando pessoas 
desse nível, a fun de que, na difícil tarefa de negociar no exterior, 
quando abrimos mais as nossas portas para o comércio externo e 
para as importações, colocando em risco a fragilidade do nosso 
mercado, tenhamos negociadores sérios, competentes e severOs, 
mas com toda a polidez, como era Paulo Nogueira Batista. Muito 

obrigado, Senador. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras de 

V. Ex", Senador Gilberto Mirando. 
De fato, o Embaixador Paulo Nogueira Batista constibli, 

para tOOos aqueles que fazem carreira no I1.amarat.i. no nosso corpo 
diplomático, um exemplo de defesa dos interesses. :tnaiores do Bra
sil na connmidade internacional Registrou essa preocupação na 
46• Reunião da SBPC, realizada em julho último, na cidade de Vi
tória, onde participou da mesa-redonda "Desafios Internacionais 
do Brasil". O artigo do jornal O Estado de S. Paulo publicou a 
síntese da sua comunicação nesse encontro. 

Sr. Presidente, gostaria de concluir, registrando o requeri
mento de informações que encaminhei à Mesa, solicitando do :Mi
nistro da Fazenda a _comunica~o de ev~J;J.tual. ~ncia, neste 
exercício, de transação fmanceira de aperte de .recu:rsos entre a 
Caixa Econôm.ica Federal e o Es_tado_ do Piauí que caracterize en
dividamento do referido Estado. Em caso positivo, que seja enca
minhada a esta Casa cópia do inteiro teor do contrato referente a 
tal operação, uma vez que, de acordo com o art. 52, VTI, da Cons
tituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal "dis
por sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
eXterno e intemo da União, Qo.s Estados( ... ).". __ 

. Como a imprensa nOtfciOU rima pde oPeraÇãO de fman-
ciamento que teria-ocOrrido, Ílo primeirÇ ~ell;lés~ :~ty ano, entre 
a Caixa EcOnôm.ica Federal e o GovernO do Estado do Piauí, seria 
importante que tivéssémos as informações solicitadas, a frm de po
dermos cumprir o preceito constitucional. 

De acordo com o citado artigo do jornal, o Embaixador 
Paulo Nogueira Batísta reco:rriC:nda, para que tenhamos uma. demo
cracia _forte, a transpàre:D.cia cie ~U9o o que acontece na v~da pública. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala-

vra ao nobre Senador Ney Maranhão. · _ _ · 
O SR. NEY MARANHÃO (PR.N.:. PE. PrcuÍUncia o c se

guinte discurso. Sem revisãO do oradoÍ".) :_:Si. fusldente, Sr-s e 
Srs. Senadores, com o deslocamento do Senad.or Beni V eras para 
o Ministério do Planejamento, os inimigos da Sudene e da Sudam 
voltaram as suas baterias contra essas instituições, pelo simpleS 
fato de ter o representante cearense, advogado, como Relator de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito que estudou as disparida
des regionais, a idéia de se criar uma cõrpbràÇão fmanceira junto 
ao Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia para· promover in-
vestimç_ntos nessas -regiões. · _ _ - · _ 

A Sudene e à Sudam ficiriam reservados apenas os proces
sos de planejamenfo e pesquisa; e, às corporações fmanceiras, a 
gerência e a decisão sobre os recursos públicos e privados, neces
sários ao processo de desenv_olvimento. 

Embora o estudo acertadamente aponte uma série de falhas 
existentes na atuação desses dois organismos, que merecem ser sa
nadas, o trabalho não entrou a fundo para desvendar os mecanis
mos cotporativistas que fazem: emperrar a ablação da Sudene e da 
Sudam. 

Todo o diagnóstico do trabalho foi baseado em dados de 
1988 para trás, o que, per si, já seria sufiCiente para torõ.á-lo pelo 
menos desatualizado. 

A caracteristica :Principal do mundo moderno é a rapidez 
com que se processam as mudanças. Qualquer dado ou informação 
defasada no tempo está sujeita a grandes erros. Quem, nos idos de 
1985, ou mesmo de 1986, poderia prever a quedado Muro de Ber
lim, ocorrida em 9 de noveinbro de 1989? Portanto, criticar a Sti
dene com dados antigos é cometer pexjúrio. 

Além disso, o estudo das disparidades regionais nO Brasil, 
promovido por essa Comissão, cujo Relator foi o âtual :Ministro do 
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Planejamento, Senador Beni Veras, não levou em corisidetaçã_o o 
peso dos subsídios e incentivos dados às outros regiões do Pais, 
em montantes bem superiores aos da Sudene e da Sudam. Não le
vou em conta a política m.acroeconômica perVersa e danosa às re
giões menos desenvolvidas do País, visto que tem como escOpo 
principal fazer o 1'bolo crescer''. E, para tal, os investimentos são 
alocados dos grandes centros, independentemente da desanuma
ção espacial da população e da degradação da afividade ecoilômica 
da periferia. · · ---

A título de exemplo, poderlamos enumerar a política mone
tária, com as ai tas taxas de juros, que carreia, anualmente, para as 
sedes dos bancos do Sudeste do País, mais de 1 O bilhões de dóla
res. O subsídio à indústria aUtomobilística. também localizada na 
RegiãO Su.deste, oscila em torno de 1 bilhão e SOO niilhões de dó
lares. Poderiamos enumerar, ainda, inúmeras políticas que contri
buem para a manutenção das disparidades regionáis, que não fo
ram sequer mencionadas, e muito menos levadas em conta. 

Conseqüentemente, a argumentãÇão contra a Sudene ~ a 
proposta de transferência de seus recursos- para o Banco do Nor
deste não apresentam qualquei-vcintagem Ou SUbSídio novo para a 
erradicação ou mesmõ diminuição das disparidades regionais. 

Entendo que a Sudene deve ser reaparelhada sob uma nova 
ótica macroecOriôl:nié:á, 'pani. comaridar o processo de irrlgação 
conjugado com outras políticas niacrOOconômicas, a fim de que se 
possa romper-as amarras da miséria e da fome na Região. 

O Governo Itamar Franco, sensível à pregação pela irriga
ção .. do Nordeste, autorizou a execução do Plano de Transposição 
de Aguas do Rio São Francisco para quatJ::o Estados da Região: 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

O ieíerido plano de irrigação, que transformará o Nordeste 
na Califórnia brasileira, custará eoi tomo de 2 bilhões de dólares, 
seis vezes i:Ileil.ós do que a quantia que o Brasil está pagando por 
ano para manter um nível de reservas internacionais no patamar de 
40 bilhões de dólares. · · 

Assim sendo, é necessário que todos os nordestinos dêem 
apoio ao Ministro Aluízio Alves na implementação desse· projeto 
de irrigação e que o Governo redefma a Sudene como o organismo 
de coordenação das diversas ações necessárias ao êxito da dinii
nuição das disparidades regionais, como preceitua a Constituição 
Federal. 

Sr. Presidente, dentro desta linha, tive ocasião de me pro
nunciar faVoravelmente a esse plano de inigáção. E queril da mi
nha Região não faria o mesmo? 

Sr. Presidente, sou um Senador do Nordeste, de Pernambu
co, de um lugar que V. Ex• conhece, onde eXiste a água de barrei
ro, uma água morna, salobra, que quanto mais se toma mais o bu
cho cresce e a sede aumenta. Somos acostumados a ver o que é pé
de-cameiro. Sabemos o que são as düiculdades nordestinas. Nós, 
Senadores, não podemos, de maneira alguma, ser contrários a esse 
projeto. Nunca! Se o formos, estaremos indo_ contra as palavras do 
grande líder, Ministro de Vargas, ~oséAmérico de Almeida, quan
do afrrmava que o Nordeste não precisava de esmola, mas apenas 
de viabilizar o rio São Francisco, os seus açrides e os seus barrei
ras, para que se tomasse a Calif6rnía da América do Sul, abaste
cendo o Brasil e exportando para o mundo. 

Se isso tives-se--aContecido, desde a época das palavras sá
bias de José Américo, se as verbas fossem para o Nordeste exclu
sivamente para esse tipo de projeto, não terial:nos s6 400 mil hecta
res de terras inigadas, mas 1 O milhões. 

O grande artista brasileiro Luiz Gonzaga, que Deus levou, 
afumava, por meio de sua sanfona, o que o povo entendia: ''esmo
la a homem são ou mata de vergonha ou vidã o cidadão." Tam
bém na sua música "Asa Branca" demonstrava a revolta do serta-

nejo obrigado a migrar para o Sul, _porque em sua região a água 
não dá nem pam matar sua sede. . 

Não somos, de maneira alguma, contra esse projeto, entre
tanto, pensamos que, primeiro, os projetas que estão em andamen
to devem ser terminados. Em Pernambuco, temos o projeto da 
Transnordestina, que liga o Porto de Suape, precisando de, pelo 
menos, 1,5 bilhão de dólares para ser viabilizado. 

- Nesse ponto, culpo as lideranças do meu Estado, porque o 
Porto de Suape deveria ser construído com dillheiro dO Governo 
Federal, tal como_Antônio CarloS Magalhães, com sua competên
cia, fazia na Bahia na época_ em que possuía prestígio com os go
vernos militares. Ele _os apoiava, mas eles também -apoiavam a Ba
hia: construíram o Pólo Petroquímica, o P6Io Camaçari. O Porto 
de Suape tem sido construído c.om sangue, suor e lágrimas do 
povo pernambucano. É isso que me revolta, i{ue não aceitO, pois 
temos grandes líderes. E não podemos deixar de falar nesse assunto. 

Quanto ao Projeto do São Francisco, que 6 Presídente It;:t
mar Franco autorizou e_ o Ministro Aluizio Alves deseja, ninguém 
é contra. Mas é preciso concluir-se a Adutora do Oeste, cuja água 
destina-se não para irrigar os campos, mas para dar de beber ao 
sertanejo das cidades 4e P~l:lJ.buco e Ceará_; essas obras estão 
paradas. 

_ O Sr_. ~nsue(o de_Lavor- Permite-me V. E;x• -Um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Com mui!Oj'rrazer, nobre Se

nador. 
O Sr. l\1ansueto de Lavor - Não há dúvida, a colOcação 

que V. Exa faz é o:fX)rtuna~ Ninguém no No:fdeSte eStá querendo 
evitar que uma obra de porte, marcante, que mudará a face de 
grande área do semi-árido, seja realizada. O que não podemos ad
mitir é que uma transposição de bacias seja feita a toque de caixa, 
porque isso fere a lei. Qualquer obra que provoque impacto no 
meio ambiente precis-a de um relatório, um estudo do RTh1A, a fim 
de que não seja quebrado o equilíbrio do meio ambiente ou que 
não sejam causados danos à natureza ou à sociedade. Há questões 
técnicas que ainda não foram resolvidas. A primeira delas, repito, 
diz respeito à questão do impacto no meio ambiente. A questão 
mais importante é no sentido de que não se pode admitír que uma 
_Qbra como esta que V. Ex• citou, a A~~tora do Oeste, seja inViabi
lizada, pois objetiva matar a sede de cerca de 300 mil pernambuca
nos da região do Araripe. Oito sedes municipais, 32 dístrltos espe
ram essa água, pois enfrentaram uma grande carência de água po
tável nesses últimos 3 anos; houve um verdadeiro colapso no abas
tecimento de água, que todos nós presenciamos. A população mo
bilizou-se, foram criadas comissões como a Comissão Permanente 
de Combate à Seca, sediada em Ouricuri, -organizações comunitá
rias, igrejas, sindicatos, associações de mulheres, de trabalhadores, 
todos na luta pela construção dessa adutora que retirará água do 
São Francisco e levará apenas água potável, que custa menos de 
100 milhões de dólares. Há três anos com recursos no Orçamento 
da União votados, aprovados e cortados pelo Governo Federal, 
essa obra iniciou-se; a tomada dágua é em Oroc6, um pouco acima 
de Cabrobó. No entanto, essa obra está paralisada e 30 quilóme
tros abaixo se quer começar uma nova obra, que custará 2 bilhões 
de dólares. Ora, não sei como é que o Presidente Itamar Franco se 
deixou levar por isso. Na realidade, primeiro teria que dar água 
para beber àquela população, que está morrendo de sede. Fazer, 
primeiro, a Adutora do Oeste e lançar as bases ou a proposta para 
qUe o futuro Govemo realize essa nova obra. A transposição da 
bacia do São Francisco para três bacias do Nordeste - no Ceará, 
no Rio Grande do Norte e na Parafba- não é obra de início de go
verno. Mas o Presidente Itamar Franco e o Ministrá Aluizio Alves 
teriam o grande mérito de fazer a proposta, de fazer o projeto, de 
realizar o estudo de impacto ambiental, que é fundamental, porque 
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essa obra não pode começar sem se saber qual é o impacto que 
ocorrerá no meio ambiente. Ninguém tiraria esse_ méritO do Presi
dente Itamar Franco nem do Ministro Aluízio Alves. Agora, come
çara toque de caixa geiW~ um ::;:entimento_.geralna_população de 
que é uma obra eleitoral. Nós não queremos isso. Mas parabenizo 
V. Ex- dizendo: vamos terminar a Adutora do Oeste, vamos dar 
água a quem tem sede, depois vamos cuidar da transposição das 
bacias do São Francisco para o Ceará, para o Rio Grande do Norte 
e para a Paraíba. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado. Senador. V. 
Ex1

'. como um profundo conhecedor da Região, Como sertanejo, 
não poderia deixar de dar esse aparte a ·este Senador. V. Ex• está 
intexpretando, neste momento, a maioria absoluta, a unanimidade 
do sertanejo, a unanimidade do nordestino que está morrendo de 
sede. Nós assistimos a<juelas concentrações no- sertão, em Ouricu
ri, de 10, 15 mil pessoas clamando por essas verbas, pela constru
ção dessa adutora. 

Neste momento, quero fazer jUstiça- ã.cY Ministro Alexandre 
Costa. S. Ex•, uma das pessoas entusiasmadíssimas com o projeto 
da Adutora do Oeste, foi que:i:ri começou a-liberar as verbas para a 
viabilização da mesma, se não me engano. 

Então, quero fazer um apelo ao Presidente Itamar Franco;... 
que, de boa-fé, i:ti.Itorizou a liberação de verba para esse ÍIÍ:J.portante 
projeto para o Nordeste - e ao meu amigo Deputado Alufzio Al
ves, companheiro, colega desde a época do Rio de Janeiro, quândo 
este Senador ainda tinha os cabelos pretos, era moço, danado, na
quele Palácio Tiradentes, com o ex-Governador potiguar, Alufzio 
Alves, udenista, que fazia parte da famosa "banda de música" de 
Carlos Lacerda da UDN. Quero fazer um apelo a S. Ex• para que, 
como V. Ex• muito bem disse, prepare o projeto;estiide-o e certa
mente tanto S. Ex• como o Presidente Itamar Franco serão o "pai 
da criança"; prepararão o p:fojeto para que outro governo dê conti~ 
nuidade. 

Nobre Senador Mansueto de Lavor, lutei aqui, durante 
muitos anos, para que houvesse mais um mandato para prefeito, 
.governador e presidente da República, baseado no art. 22 da Cons
tituição americana, que permite que haja reeleição, o que favorece 
o término de obras importantes. Mas, quero dizer a V. Exa, que 
amanhã, se o povo pernambucano, de acordo com as pesquisas 
que são do meU-conhecimento, eleger este Senador para ·a Câmara 
dos Deputados- onde já exerci mandato dmante 16 ano·s, desde 
1954 quand.Q tive o meu mandato interrompido em 1%9 e-paSsei a 
ser elemento deletério e perigoso para a se.gurança nacional na 
época do regime militar- voltarei para lá a flm de continuar a luta 
de José Américo, dos nordestinos, para que futuramente esse pro
jeto seja aprovado. 

Entretanto, vamos prepará-lo com os pés no chão para que, 
ao ser iniciado, nãó haja intênupção, cOmo acoirt.eceu com --aAdu
tora do O_este, com a Transnordestina, com o Porto de Suape e 
com a Norte-Sul Q nosso Senador Presidente, que é do lVIaranb.ão, 
fez-me lembrar de uma obra da maior importância para a integra
ção do Norte com o Sul, a Norte-Sul, que também está pratica
mente parada. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência de Jó que teve 
para com este humilde Senador. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES SENA
DORES: 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provis6ria n° 561, de 28 de 
julho de 1994. que altera o art. 5° da lei n° 7 .862, de 30 de outUbro 
de 1989, que dispõe sobre a relillllieração das disponibilidades do 
Tesouro Nacional. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
.dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim Cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir pareCei" sobre a ma
téria: - - --

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Ronan Tito Cid Sabóia,de Carvalho . 
Amirlando Antônio Mariz 

PFL 
Jônice Tristão Guilherme Palmeira 

PPR 
Moisés Abrão Epitácio Cafeteira 

PSDB 
Reginaldo Duarte JoséRicha 

PRN .. 
Ney Maranhão Áure.o Mello 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco 

Rubem Medina Darei Coelho 
. PMDB 

Luiz Roberto Ponte _ ~ Gonzaga Mota 
PPR 

Marcelino Romano Àmaiil.INett<> 
PSDB 

Artur da Távola Si.gmaringa S_eixas 
PP 

Raul Belém Benedito Domingos 
PDT 

Carrion Júnior Fernando Iopes 
PI 

Vai~ Costa Net.o Getúlio Neiva 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o se.guinte cal,endário para a tramitação da matéria: 

_ Dia 2-8~94-J:~esignação da Comissão Mista; 
Dia 3-8-94- instalação da Comissão Mista; 
Até 3-8-94 - _prazo para recebiMento de emendas. prazo 

para a Comissão :Mista emitir o pareCer sobre a admissibilidade; 
Até 12-8-94- prazo final da Comissão Mista; 
Até 27-8-94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --0 Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n° 562, de 28 de 
julho de 1994, que dispõe sobre o exercício das atribuições :institu
cionais da Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial c 
provisório, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art._2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons~ 
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: . 

Albano Franco- Dario Pereú:a- Epitácio Cafeteira- Hen- SENADORES 
rique Almeida- Hugo Napoleão- Iram Saraiva- JosaphafMari- Titulares Suplentes 
nho-José Sarney- Mansucto de Lavor- Mauricio Corrêa- Ono- PMDB 
fre Quinan- V almir Campelo. Cid Saboia de Carvalho Aluisio Bezerra 
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Márcio Iacerda Gilberto Miranda DEPUTADOS 

Carlos Patrocínio 

Hydekel Freitas 

Jutahy Magalliães 

Irapuan Costa Júnior 

Jonas Pinheiro 

Titular<S 

Vilmar Rocha 

José Thomaz Nonô 

PFL 
Dario Pereira 

PPR 
karlos De'Carli 

PSDB 
Mário Covas 

PP 
- Nelson Carneiro 

PTB 
V ahuir Campo lo 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco 

Paes Landim. 
PMDB 

Ary kara 
PPR 

Marcelino Romano Machado Amara!Netto 
PSDB 

LuizMáximo - Paulino Cícero 
PP 

Raul Belém Benedito DomingOs' 
PDT 

Vital do Rêgo Miro Teixeira 
PSB 

Mignel Arraes Roberto Franca 

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

Dia 2-8-94- designação da Comissão Mista; 

Dia 3-8-94- instalação da Coniissão Mista; 
Até 3-8-94 -,. prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 12-8-94- prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 27-8-94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 563, d_e 28 de 
julho de 1994, que altera dispositivos e acrescenta artigos A Lei n° 
8.694, de 12 de agosto de 1993, qtie dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 1994 e dá 
outras providências. 

De acordo com as "indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO do art. 2° da Resolução n• 1189-CN, fica assim cons
tib.tída a comissão Mista Incumbida de emitrr-parecer ·sobre ã Ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça Cid Saboia de Carvalho 
Gilberto Miranda Ruy Bacelar 

PFL 
João Rocha Henrique Almeida 

PPR 
LevyDias Affonso Camargo 

PSDB 
Dirceu Cameiro Reginaldo Dnarte 

PSB 
José Paulo Bisol 

PT 
Eduardo Snplicy 

Titulares_ 

José Jorge 

Gonzaga Mota 

Marcelino Romano Machado 

José Serra 

Raul Belém 

Fernando Lopes 

Bloco 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

'PCdoB 
Haroldo Lima 

Suplentes 

Touririho Dantas 

Felipe Neri 

Amaral Netto 

--AntôniO Faleiros 

Be~edito DomingOs 

V aldomiro Lima ~ 

AldoRebelo 

De acordo com a Res()l~ção n° 1, de 1989-CN, fiCá estabe~ 
lecido o seguinte calendário para a- t.ni.ID.itáçãó da lnatéria: · · 

Dia 2-8-94- Designação da Comissão Mista; ~ 

Dia 3-8-94- fustalação da Comissão Mista; 
Até ,3-8~94 - Prazo para recebimento de -emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a ãdn:iiSSibilidade; 
Até 12-8'94- Prazo fmal da Coni1ssão Mista; 
Até 27 ~8~94- Prazo no Congresso NãêiollaL 

~ ~ O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medidi Provisória n• 564, de 29 de 
julho de 1994, que dispõe sobre a criação dos caígOS em COmissão 
que menciona. , 

De acordo com as ind~cações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n° 1/89-CN, fica assim co_ns~ 
tituida, a Comissão Mista incumbida de emitir parecefSõbre· a ma-
téria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Cid Sabóia de Carva_lho Ronaldo Aragão 
Gilberto Miranda Coutinho Jorge 

·· PFL 
Carlos Patrocínio Henrique Almeida 

PPR 
Affonso Cannargo Epitácio Cafeteüa 

PSDB 
Mauricio Conêa ~ Jutahy Magalhães 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
Áureo Mello Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
Manoel Castro Rubem Medina 

PMDB 
Mauri Sérgio Ivandro G.mha Lima 

PPR 
Marcelino Romano Machado Amara!Netto 

PSDB 
Jabes Ribeiro Sigmaringa Seixas 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 
Luiz Salomão Carlos Cardinal 
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PSD 
Paulo de Almeida Edi Siliprandi 

De Acordo coma Resoluçãon• 1°, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte--calendário para a tramitação da -matéria; 

Dia 2-8-94- DesignaçãO da ComissãO Mista; 
Dia 3-8-94 -Instalação da Contissão Mista; 
Ali 4-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comi$são :Mis~ c;mitir 6 p~ei_ Sobre a admissibilidade; 
Ali 13-8-94- Prazo fmal da Contissãó Mista; 
Ali 28-8-94- Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Sen!Íor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 565, de 29de 
julho de 1994, que autorizã o Poder E~eçuti_vq a abrir ao orçamen
to da Segnridade Social da União em favor do Ministério da inte
gração Regional, crédito extraordinârio nó valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para osTms que especifica. 

De acordo com as indicações das !ideranças'= ~-~~_~os 
dos §§ 4° e 5° do art. da Resolução n° 1189-CN, fica assim conSti
tuida a Contissãó Mista incúmbida de eniifuparecer sobre a matéria: _ 

Titulares 

Cid Sabóia de Carvalho 
Alfredo Campos 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

AluisiO Bezerra 
__ . Wilson' Martins 

LourivaJ. Baptista Marco Maciel 

julho de 1994, que dispõe sobre o Plano Real,o sistema monetário 
nacional, estabelece as regras e condições de emissão_do Real, e os 
critérios para conversão das obrigações para o real, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incunlbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: - -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

RonanTito AmirLando 
José Fogaça Alfredo Carr>!JOS 

PFL 
Odacir Soares Júlio Campcs o 

PPR 
Epitácio Cafeteira Affonso Camargo 

PSDB 
MauriCiO Corrêa -~ Fernando Henrique 

PTB 
· V almir Campelo José Eduardo 

PSB 
José Paulo Biso I 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PPR Ney Lopes 
BLOCO 

PMDB 
Mauricio Calixto 

Lucidio Portella Esperidião Atuin 
PSDB Luiz Roberto Ponte Roberto Rollemberg 

Mauricio Cottêa 

Magnc Macelar 

MeiraFilho 

Titulares 

Jesus Tajra 

Murilo Rezende 

Jutahy Magalhães 
PDT 

Darcy Ribeiro 
PP 

João França 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

Suplentes 

JairoAzi 

Pinheiro_Landim 

Marcelino Romano Machado Amaral Netto 
PSDB 

Marcos-Penaforte João FmfStino 
PP 

Raul Belém Benedito Domingos 
PDT 

Luiz Salomão Carlos Cardinal 
PPS 

Sérgio Arouca Robe;to Freire 

De acordo com a Resolução ll0 1°, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria: 

Dia 2-8-94- Designação da Contissão Mista; 
Dia 3-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-8-94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ath 13-8-94- Prazo fmal da Contissão Mista; 
Até 28-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n~ 566, de 29 de 

PPR 
Marcelino Romano Mach~d~ Amaral Netto 

PSDB 
José Abrão < AdroaldoStreck 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 
Luiz Salomão Carlos Cardinal 

PV 
Sidneu de Mignê! 

De acordo coin a ReSolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a t:ra.nlliação da matéria: 

· Dia 2-8·-94- Designação da Contissão Mista; 
_Dia 3-8-9~-InstaJitção da Comissão ]IAista; _ _ 
-Até -4-8-94 --Prazo para recebimento de_emendas. Pnlzo 

pai'a a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 13-8-94- Prazo fmal da Contissão Mista; 
Ali 28-8-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 567, de 30 de 
julho de 1994, que dispõe sobre à-base de cálculo da contribuição 
para o Programa de Integração Social - PlS devida pelas pessoas 
JUrídicaS a que se refere o§ 1° do art. 22 da Lei n°-8.212, de 24 de 
julho de 1991,e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Re~olução n° 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão lvfista incUmbida de emitir parecer sobre a 
~~M- . 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Gilberto Miranda Ronan Tito 
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Pedro Simon 

Dario Pereira 
.. . .- .-.. ''' 
Affonso Camargo · 

Dirceu Carneiro 

Eduardo Suplicy 

Fran~isco Rollemberg . 

. · · · Titulares · 

•Reinbold Stephanes • 

Luiz Robeito Ponte-

PFL 

~ PPR 

PSDB 

Pf 

PMN 

Ruy Bacelar 

Júlio Campos 

Epitácio Cafeteira 

Regil)aldo Duarte 

DEPUTADOS 

BLOCO 
:r~- ~uplentes 

~ Darei Coelho 
PMDB 

- - Pedro Novais 
PPR 

Marcelino Romano Machado Amaral Netto 
PSDB 

Geral~ ~cktnln F~'? ,• .• ·.•.· jJf;'~ ,•. Dje,n'!\,Gonçalv~~ . 

· Ra'ul Beféin : · · '· -...... ~ -. ~ ._. -~ -~ ·' ~B~ziedir(, Domiliib; 
· .... : ··p!>T·'· 

Luiz Salomão Carlos prr<iinal 
PRO NA 

· Reginâ Goidilho 
' De aoordo com a Re:iolução n° l, de 1 ~8~.CN fica estabele-
Cido o seguinte calendário para a tramitação dd Inat.éria: 

Dia 2-8-94- Designação da COlhissãOMista; ' · 
Dia 3-8-94- Instalação da Comissão MiSla; · · ' 
Aié ~~-94 :.. ~para. reqbimento de "?'en~s.).'razo 

para a•Connssão-MiSta·enutrr o parecer sobre a ·adiillSSibihdade; 
Até 13-8-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 

, , . _,~té ~8.:8,9.4-:' Praz!" no Con~so N~,T"1. •• _ 

. O SR.: PRESIDENTE (Magno Bacelar). - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Sec:ret.ãno. 

São lidos os seguintes 

REQU~!IITO,N~ 601, DE.l994 
.Ex.mo·sr.Pmsidente, • • -_ -,,, • 
Requeiro concessão de licença autorizada mos termos do art. 

13, § 1•, combinado com o art. 43, inciSo II, dó Regimento Interno 
do Senado Federal, nos dias 4, 5,6, 7, 13, 21 e i22 do mês de julho 
próximo passado, para tratar de assuntos de interesse partidáriO. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1994. _, Senador Magno 
Bacelar, Líder do PDT. 

REQUERIMENTO N• 602, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
seja considerado como licença autorizada o período de 25 a 29 de 
julho do corrente ano, em que me aUSentarei dos trabalhos desta 
Casa, para tni.tar de assuntos políticOs-partidárioS em meu EStado. 

Sala das Sessões, 28 de jullio de 1994. -Senador Reginal
doDuarte. 

REQUERIMENTO N• 603, DE i994 ~ 

Requeiro, nos termos do art. 13 § 1° dO Regimento Interno, 
seja considerada como licença autorizada a minha ausência -dos 
trabalhos da Casa nos dias 1°, 4, 5, 6, 7,13, 2f,.22 e 26 de julho 
do corrente, por niotivo político-partidário. - · -

Sala das Sessões, 29 de jullio de 1994.- Senador Flaviano 
Melo. ·~ 

O SR. PRESIDENTE (Magno.Bacelar)- A votação dos 
requeriiilentoS fiCa: adiada por falta de quoru_m. 

Está ímda a boca destinada ao Ex~énte. ~ 
. .. A PJ;e.sidêpcia, nos len1Jps ~o :art, J 74 <!.;> Regimento Jnier. 
ri.o, dispellsa o ·peiícxiO correspOndente à Ordem: do Dia da sessão 
de hoje. 

A Presidência anuncia que na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 22,.de 1994 (n• 467. na Casa ae Origciin); que revoga o art. 508 
da"Cons~lidaçãodas Iceis. do 'l'ml;>alho. ~ ~ 

o projeto não ~\lçu emendao •. 
A matéria será incluída na Ordem do Dia, oportUnameirte. 
O. SR. PRESIDENTE (Magno Baoel,>r) :" Esgotoo-se na 

, ,~~s-~q ~e _h<?P p _P,razo,_~':i~to ,no arf:. 91,, § ~~; d9 "Re~~nto In
., _~~~o, _s~ gp~ ~e~ ~~dp ~terpostc? IeCQtsO no .sentido. de fuclusão 
_._em (?:rd!"l' cjo Dia. !Jo Projeto de Lei do Senado n• 392, de 1991, 
, ([e~ aotoria do nobre Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a par
, ticipaÇãó dos empregados nos lucros das empi'esas locad~- de 
~?e'?bra. ,~ ' -' ,', .O '• ~,· ,•;,, . 

A matéria foi apreciada em ap~~ç_ão conclusiva pela Co
tpis~o ~A::t~to~ Sc;:>ciai~ , . . -· ~ , . . , . _ - -

O projeto vai ã Câmara dos Deputados. 
. o SR. PRESIDENTE ®gno Bacelai') - Nada mais ha-

. Vendo a tràtar, a·Pre.SidêD.Cíà'Vai en®Íl'ai'ÔS ~tialhos~desigpando 
' pàt1úi sessãO oidiDiria de'anlanbã a Segumte --- - . . 

ORDEM DO DIA 

·I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 44, DE 1993 

____ (1-';lci!J~do _e~ Q~deJD do ~ja_ nos term~ d.o art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

'· .. - -

Voiaçao, .m; turno 'úi!ico, dO · Projeto de Decreto 
' ' Legisiaiivo n• 44, de 1993, (n• ~50193 na Câmara dÓs. Deputados), 
- ciue a/Jrowi o ato que renova a permissão da RÁDIO 

INDEPENDENTE LTDA. para éxplorar serviço de radi~d!/idão 
sonora ~m fr~qü._énçit;z ~,PP~/~44 !UZ cidade de IÃje_ado. Estado do 

. Rio Grande do Sul, tendo · · - -
Parei::;ere~· proferidos em _Plenário, em' substituiçãO -à 

COmiSsão dC Educaçlo: 
- [

0 pronunciamento: Relator: Senador Ainir Landà. 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Áureo MeU(), 
pek egularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO· LEGISLATIVO N" 45 DE 1993' 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlllt do 
Regimento IDterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 

- que aprova o alo que renova a conce.ssão outorgada à RADIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar s_erViço de radiodifusdo sonort[l 
em onda média na Cidade de Capi~al. Esiadq _de Santa 
Catarina, tendo _ 

ParecereS, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo. 
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- t• pronunciameato: Relator: Senador Amir Lando. 
favorâvel ao projeto; . 

.. - .~~~. P .. .:0n~uiéi,~~~tõ;- Rel_ator:. Set1~9i' JonB$ Pinheiro, 
pela regulari~e dos at()S_. :e~ procedimentos- concernentes à 
proposiçlo. · · · 

I I I 1 I l l.' ,J 
PROJETO Df; DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem dó Dia, nos termos do 11'!; 375, VIII, do 
RegiR:aen'to Interno) · 

···~.· ~·~·' .~., '~·. 
·' '.Votação, em ··rumo ·úiliCo, ·do· -PrOjeto-· de oe<:~ 

LegiSiátivo ri' 46, de Í993 W'Z48/93; na Câmara dos Deputados), 
que, OJ?roVá· O atõ que· í-encWa 'ci' PérmlsS~o 'oUtofi_ada ·à RADIO 
FRATERNiDADE I.TDA. pará Çcp/oràr serViço de radiadifosiú> 
sonora emfí-itqülmcii:z !nodulada na Cidade de Araras, Estado de 
Saà Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituiÇãO à 
Coiri.issãO -êle tauCaÇicE ~ · ' ' ' ' ' • --- ·; · ·- ' · _ 

- t• proauacillmento: Relatói: ·senádor Álvatô PB.Cli~ 
favorável ao projetO;' ' ' - • _' _ . _ _ _ _ : 

. : - 2•. p~~nU~Ci~~~~~O: .~e!_aio_r-: S~~?r !on,as Pil?heiro, 
· pela regularidade Ao_;:; atas ~ _.p,roc_edimcntos cOncemeDteS à 

proposição. ' · · -

'4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 199.> 

(lncluCdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
1 • ~., , • ·, • ~imento Interno) 

Voiaçlo9 em· -tUmb; úOiCo, do~ 'PrOjCi() . de' Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n''264i93, na Cantara d9s Deputados), 
que aprova o ato que renova a permisslio da RADIO JORNAL 
[j(j. Bf?4Sll. LTDA.. para . iuplorar serviço de radiadifosiú> 
sonora· em freqaêncltr modulada na Cidade do Rio de Janeiro. 
Esttido do R/6 de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Ple_nário, _Re!ator~ Senador Áureo 
Meflo, em substiniiçãO à Comissão de Edue.çllo: 

- t• pronunciamento: favorávC:l ao projeto; 
• 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos conceme~tes à pro_Posição. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 

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

Votação, em turno único9 do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissdo da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqüêncla,- modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário~ em -substituiç!o à 
Comissão de Educaçlo. 

- -t• pronunciamento: Relator:· Senador Arnir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proposiçilo. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' SZ, DE 1993 

(loclufdo em Ordem do Dia, noa term.o• do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) · · 

. .=;~_:;-- = '" 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52, de 1993 '(n' 246/93, na Cãlnara dos Depuuidos), 
que aprova o ato que renova -a- conCeSsãO ·OutOigada·à- RÂD!O 
GRANDE LAGO LTDA. para explora! serviço~ de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidi:zde de Santa Helena, EStado do 
Páraná, tendo 

PareCeres favoi-áVCis. · prOferidos, _e~ , Plenário, em 
substituiçilo ·à ComissãO de Eduçaçlio: 

- 1 o pronunciamento: RelatOr. Senador Ney Manu:thil9; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Atfonso 

Camargo9 pela regularidade dos atas_ e _ procedimentos _ 
concernenteS à pr~osiçAo. 

7 
PROJETO DE DEC.RETO LEGISLÁTIV(,) N' 55, DE 1993 

(lnclUfdo em Ordem dO Di8. nos termos do art. 37.$, Yillt do 
~eg:im,nto Interno) . 

- - . . ' 

Votação; em rufno iínico, do Projeto dê · Decreto 
Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que r"enuv.a a concessOO outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS - LTDA. para explorar se.-vU;o de 
radiodifusão sonora ein onda média na Cü:/iuk de Floriano, 
Estado do PiaU~ tendO·:: • · · · · 

Parecer favoráv~l, proferliló ~ Plenário, ~elQ!or: Senador 
Ney Maranhilo, em substituiçilo à Comissilo de Educaçlo. · 

- 8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. N~. 7, DE 1994 

(Inc:lu(do em Ordem do' Dia nos terinos do &rt. 375, VIIIt do 
~ Rea;imento Interno) · 

Votação,· em turrto únictr, ' do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que apruva o-- ato que · re_nova a· outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TlMBÓ LTDA., para explorar se.-viço de 
radiodifusãO Sonora em ,anda media na cidalk de Timbó; Estado 
de Santa Catarina, tendo--

Parecer favoráve4 proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituiçilo à Comissilo de Edua~Çio. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375t vm, do 
ROgimento Interno) 

Votaçlo, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Cllmara dos Dep'!tados), 
que aprova o ato qu4 renuva a concessao outorgada à RADIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar se.-vU;o de radiodifosão de 
sons e ~,. (te/evtsao) na Ci<laik de Santarém. Estado do 
Par6, tendo , . 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituiçilo à Comissilo de Educaçlo. 
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lO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° I O, de 1 ~; ~ fn° 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorg.~ permissão à FUNDAÇA-0 Pe. 
URBANO THJESEN para executar serviço --de radiodi/usao 
sonora em freqüência modulada, com jini exclUSivãmente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres . favoráveis, · proferidOS - eli(,- Plenário, em 
substituição à Corriissão de Educaçlo. 

- la pronunciamento: Relator: Senador João França,. 
favorável ao projeto; -~ -

- r pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernenteS à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGIS!.-ATIVO N'.ll, DE 199~ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) · -

Votação? em turno único? _do Proje~ ~e. Deçreto 
Legislativo n' 11, de 1994 (n'ZtlS/93, n.-cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissifo OrJtorgadQ à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifosão 
sonora em freqfi.ê~da moC!iiJ0.1a ;,a· C ida di! de Fbrtaleza, Estado 
do Ceará, tendo . -, _ • -

Parecer favorável, profe:rido em, fl_enário, R~lator: Sen;l.d.or 
Dirceu Ca!neiró, em sllbsti~ição à CO!llfsSão de Ed~ucaçlo. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N''l2, 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° 12, de 1994 .(n° 319/93, itã <:ãmira -~os Deputados),
que aprova· o ato que oUtorga penhlS.Sdo a FUNDÃi;Xb 
CULTURAL CRUZEIRO lJ(J SUL Para- execúiQi- serviço -de 
radiodifusãO -SOnora em freqúêncici móau/ada na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo --

Pareceres favoráveiS, proferidos em Pleriário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Coffiissão de Educaçlo: 

~ lo pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° 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) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252!93, mil:ãmara das Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA bTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguafna, Estado do -TOcantins. 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
<:arlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

I~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 . . 
(lnclurdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de. Decreto 
Legislativo n(l ·19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deput~r;ios), 
que aprova o ato que renova a concessão OutOrgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar SerViÇO -de i-ãdi.odi/usão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de ArzP.polfs, ·Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos PatrocíniO, em subStituiçãO à COmissão de Educaçlo. 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 23, DE 1994 

(Em regime de urg@ocia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento [nterno) 

·Votação, em turno úriico, do Pi"Ojeto . de . D"ecr'eio 
Legislativo n' 23, de 1994 (n' 327/93, na Câmara dos ~Depúiados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁÔIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para ixplorar serviço de 
radiodifisuão sonora em onda média na- Cidade de Botelhos. 
Estado de Minas Gerais, tendo 

PareCer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Ãfmeida,em substituição à Comissão de Educaçio. 

~ 16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votaça.o, em turno- ·único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (ri(l 328/93; na: Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissao à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPEJ{JOR DO VALE DO SAPUCA[ para executar 
serviço de radiodifusdo sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 

~ Minas Gerais, tendO 
Parecer favo_rável, proferido em Plenário, Relator:: Senador 

Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educaçilo. 

17 
. PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO N' 64,"DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pr"ojeto de Decreto 
Legislativo n' 64, de 199:Í (n' 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o _ ato que_ renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE 5)'A para 
~piorar seryiço de radiodifusdo de sons e imagens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
iia Comissão .de Educaçlo) 
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18 
PROJETO DE LEI DA 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 ·na 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constitúição Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de ConsfituiçÃO, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2 
- CCJ, de redaçâo, que apresen~ , 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substitt.J.ição à Comissão de Constituiçlo, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas 0°S 3 a 26, de Plenário. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

(Em regime de urgéncia, nos termos do art.336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discusslo, em turno único, do_ Projeto de Lei da Câmara 
n' 112, de 1994 (n' 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repúbl_ica, que institui a Cédula de Produto Rural, 
e dá o~tras Providêrícias. (DepCndendo de Parecer da Comis~ _ 
de Assuntos Ji:con3micos) 

20 
OFÍCIO N' S/56, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336; "b", do 
Regimento Interno) 

Oficio n" S/56, de 1994, através do qual a Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro solicita autorização do Senado para 
emitir Letras Financeiras daquele Município, destinadas ao giro da 
dívida mobiliária daquela Prefeitura (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômieos) 

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do 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 
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relato~:_: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econamicos. 

22 
REQUERIMENTO N' 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 
1994, do Senador Marco Maciel, solicítando, nos termos 
regimentais, a convocação do Presidente e do Secretário do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom 
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de 
Souza (Betinho ), para prestar, perante o Plenário do Senado 
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no 
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as 
sugestões c medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da 
República, com vistas a enfrentar tão grave questão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16hl0min.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N' 211, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que Jhe 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° 006.912194-0. Resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor Leonardo Cordeiro da Rocha, Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo D0 40, 
inciso ill, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso DI. alínea a, 67; e 
250, da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34. § 2°; 
e 37; da Resolução (SF), n• 42, de 1993, com proventos integrais, 
observado o dispós't6 no artigo' 37, inciso XI, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 19 de maio de 1994.·- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

(*)Republicado por haver saído com incorreção do DCN, (Seção m, de 24-5·94. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N' 212, DE 1994 

O Presidente do senadO Federal, no usO_ da su_a Competência 
regimental e regulai:nenti:r; dé confornl.idade' com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que cOnsta do Pro
cesso n° 007.574:'94-0, resolve aposentar, voluntariamente, o ser· 
vidor Ronaldo Bayma Arcber da Silva, Assessor Legislativo, Área 
de Assessoramento Legislativo Nível ill, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso ill, alí
nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado cOm os artigos 186, fu~iSo III, alínea a, e 67, da Lei n° 8.112, 
de 1990, bem as~im com os artigos 34, § 2°; 37; e 38, da Resolu
ção (SF) n° 42, de 1993, COlll proventos integrais, observado o dis
posto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 19 de maio de ·1994. - Senador Humberto 
Lucena. -' 

(*)Republicado por haver saído com inconeção doDCN, (Seção II), de 24-5·94. 

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 63, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Fedaral, no uso da atribuição 
que Jhe foi confeiida pelo art. T, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do processo n° 009642/94-3, 
resolve exonerar Aladim Tadeu Ferreira, do cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, com lotação e exercfcio no Gabinete do Gilberto :Miranda, a 
partir de I • de junho de 1994. 

Senado Federal, 9 de junho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

(*) Republicado por haver saído com incorreç.ão doDCN, (Seção II), de 11-6-94 
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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N°. 557, DE 26 DE JULHO DE 1994, QUE 
"ALTERA A LEI W 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.". MENSAGEM W. /94-CN. 

CONGRESSISTA EMENDA NÚMERO 

DEPUTADO 
DEPUTADO 
DEPUTADO 
SENADOR 

SCM 

BERALDO BOA VENTURA ... 005. 
CHTCO VIGILANTE ............... 002,003,004,007. 
CJRO NOGUEIRA ................. :.Oll!. 
LOUR!VAL.BAPTISTA .......... ·.ooo. 

l 0000:1.. 
I 

_I 
.,.,,., --·~··' 

.MEDIDA PROVISÓRIA 557, de 26 de Julho de 1994 ____j 
DEPUTADO CIRO NOiUEIRA BL/PFL-PI I í~ ~- .......... ,..... I 

---'&!::!~~~~ .... ::=====-=·-· .. --·-
. '•" ' .. · 2-· ,,~ro;• •,i''"' 3 ~ ...,... .• ~........ 4 ~' ~~~·;,, .. - 9 u ~···~··· ... -.. ~ 1U'-. 

- ' 

___ J L 

i)i;-~i(! a seguinte redação ao art·. 11 da Medida ProvisÓria 557 1- de 

;•F, ti•· .Julho de 19q4: 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL Vll..ELA DE MAGALHÃES 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGAClEL DA SILVA MAlA hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Seoado Federal 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FL0RJAN AUGUSTO CXJIJI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

ASSINATURAS 
Semestral ------- R$ 23,53 

Tirâ.gem: '8()(}exe-mplares 

Ar·t.. l'l' O § 3' do ar L:. 2', o art. 5', os incisos VI e VIII do 
'' ' 

~rt. 6', o inciso IV do art. 13, o art. 16, o art. 19 e 0 art. 24 

rl:1 J.r:J 8.0:11, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com a se 

~~'J i ntt~ r,:cl~ção: 

"Art.. 2• ......................................................... . 

~ :t" - r~::in r;~ ;:~r)fiCam os dispositivos desta f.ei às: Cm(ir~~:i:1:; 

~,;Jt, I i <::J:; ou soe iedades de ~conomia rdisla que exerçam ali v .i dndr.:; 

tlt- ''"1'1Jif•t.f;.w:I:J r:x(:~unJva da União, cic qur.- lrátam oS lnci':in:; -- X-1 

f; XXliJ (Jo art. 21, art. 159, inciso I, alÍnea, 11 C" e o __ art. 177 

da Constituição Fe!=leral, aO -Banco do Brasil S.A., à Caixa 

f:conÔmir:a Federal e, ao Órgão oficial ressegurador referido no 

inciso II do art. 192 da Constituição Federal ••••.•........... " 

,JUSTIFICAÇÃO. 

A Caixa Ec·onÔmica Federal exerce ati.vidade tÍpica de gov_erno-. 

administrando os f'undoa sociais e operando programas sociais de 

interesse do Governo. 

F.la constitui. assim~ o braço financeiro do Governo Federal, 

pAra execução' .. d3. -'Pàfitica social, papel impos.Sivel,~ portanto de 

ser exercido pelo setor privado. 

··-·---------~--~____,ifo:ç.i_· ~_:_'"~-~---
I~P00557 

0000:é:!' 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 557. DE 23 DE JUNHO DE 1994 

EMENDA MODIFICATIVA 

08-se ao art 13. da Lei n<> 8.031/90. -modificado pelo art. 1°, da Medida 
Provisória n° 557, a redaçáo seguinte: 

Art. 13 ..... 

IV - a alienação de ações de empresas a pessoas tisicas ou jurfdicas 
estrangeiras será-- t!fetivada em moeda de circulação preferencial nos mercados 
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intemaciorutil e p:derá at~n~i 100% do capital votantC. salVo dcteuninaçao expressa do 
pod~r: Executivo. que delermme percentual inferior. 

JUSTIFICATIVA 

· ~ eme~ visa ~stabelecer al~ma disti115ão de tratamento para o i~~r 
estrangeiro e o mvcst1dor nactonal que tenctone assumir o controle de empresa pnvauzada. 
NesSe sentido. a ahenura ao capital estrangeiro C: viabilizada mediante a obtençio de uma 
contrapartida em moeda fone que permitirá ampliar as passibilidades de aplicação 
produtiva destes recursos internm:nentc. · · · 

Sala t,las &ssc.les. .!S d~ julho de:- 19'14. 

- - < ~ " - • "' ' • 

. ..,. + ~ ' ' • -. • ~ ~ • "'~ -. ,_ r " I 'I' 

,\ ' 
.; J(. )- r.'t" '· · ·~ .'~.,.-Ji. .. l .. ,z.: 

I , 
Pr / ,)p 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 557, DE 23 DE JUNHO DE 1994 

EMENDASUPRESSIVA 

Suprima-se o§ 3° do an. ZO, contido no art. 1° da Medida Provisória 551. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda visa resguardai o texto original da Lei uO 8.031}90 em vigor e, 
assim, afastar a possibilidade da demasiada ampliação do programa de privatizaçio, o qual 
tem se revelado como um instrumento danoso aos interesses nacionais, promovendo uma 
verdadeira política de desmonte do setor público e de transfed:ncia do patrimOnJo público 
·a grupos privados em condições privilegiadas-

Sala das Sessões, 28 de julho de 1994. 

/)1:;'-p {;IHCC i/Íc.n,t.,..~ 

f'rjiJP 
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00004. 

' ,., 
' JULHO DE 1994 '. ! ·' MEDICA PROVISORIA N?: ')5:;', ·OÊ 26 DE 

' ·- ~ 

. ' . '' 
'·'I 1' .. I 1 • r~ li-' • •' 

I ll:·'c a "'CI.jUJntt: n.:daçac, ac1 ) i' •1!1 art ::··da 1.1..:1 n !'< '1 i l ,li.C i ;~d#.Oihhl de' i 'J'I'' 

,.., l.) .• 

• · ' ' ' '" S I''· 'ã(, ..,c aplicarri·c,~ di~p<1'>itJ1

VII\ dc~t_a lei ãs CnipArc~l pU.hlicá.•.' úU\()CL4..loadc 
rlc c d~ cccmumla m1~ta. qu~ exerçam auvidadc dé cc;mp~tclicJa ~1'-t:Íu:-.•~·à d;a I .'macl. t1C irüc' · · 
•ratam () .. lnCI!lt'l!'. XI c XXIII dn art 21. art I ~~J mc1:-.o I. ahnca '\:" . ..:o .tn I i7 da Cunstuuu,:ao 

·- h:dcral, ao Uanco du Ura51t S ,\ c amda. an úrgáu oticia! rc!-.~"l.!urador rcfcl'•d!' nu incis.u li tlu 
:1n 1n da c:un~tituiçao i·cdcral. cnm rclaÇao 'a:-.lrUaJJ.. a I ;m.ãd dc'(erit m~tcr parucipac,::ão 
:tc.:Junuaa que lhe a:<.!.t:tjurt::. llCl rmmmct . .;; l %de, ~apitai WttaÕ.tt: ". ',· 

JUSTIFICATIVA 
;',). ·.' .. • ,. .... _, .'~· ~ ·- ' _-t J • 

'A presente emenda visa explicitar que. acerca das empresas que exerçam 
c,op1pet~cia exclusj~a da União. _bem como d.o Banco do Brasil retêrido no Plano de Açio 
lmediatà- de junhO d"e.''f993- e na: ExpoSição de Motivos 375/MF-SEPLA.\i. que cria o 
COMIF.-·como principal agente financeiro do Govéni.o Federal. a Cnião devera manter em seu 
poder o controle acionario. 

'I Jot 

Brasília, 28 de julho de 1~94 

~~ • .••• •. ''. < ' •• •• '". ,.>----...:..:c... '-· :~.-.·-.· 
<· 

..• 
00005 

I' z s"l õ7 IYD ·---------cc-----------·~1~---"------------
l'ltEDIDA PROV!S!ltUA 557/94 

2:0·-m.rr-

I 

~----------------------------~·----------------------------~ 

Dê-se· ao Parãgrafo 39 dp Artigo 29 da"Lei -~·031 de 12 de abril 
de 1990, cuja alteração se propõe, a seguinte redação: 

Agosto de 1994 
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"Artigo Z9 ·~ ................................... , .......... ~ ••••••• 
o o o • • • o o o • o o • • • o o o • 'o o • o • o o • • o • • • • o o o o o o • o o o o o o • • o o o o • • • • • o o o • • o o o o o o o 

Parágrafo TerCeiro .=. Não se aplicam os di.spositi~o~ de'sta Léi 
às empresas pÚblicas.ou sociedades de economia mista que e~etça• ati 
vidade$ de competCncia exclusiva da União, de que trntn• os inciso~ 
XI e XXIU tio artigo 21, artigo 159, inciso I, alínea "c" .• e o arti• 
so 177 da Constituição Federal, no Uanco do Urasil S.A. e, ainda. ao 
orgão oficial ressegurador referido no inciso II do artigo-!92 da 
Constituição Federal,.com relação 'aos quàis a União deverá manter par 
ticipação acionâria que lhe assegure. no m{nimo, Sl\ do capital vota! 
te." 

.JUSHHCATIVI\ 

A presente emenda v:i.sa explicitar que. _acerca das 
exerçam competenCia eXclusiva <)~ União. bem como o Banco 
Uniãó 'de"ia m~nter ·eiD: s.e~.i PC?~er' -o c.ontrole _acloriã~fo. · 

empresas que 
do- Brasil. a ,. 

A!t•r..a • L..i n2 s~Cf3t. d~: '1'2.· de 

·~~-!"~·i· 'd_Q ~, 1990r ; ~-~ d~ ·P.U~r~~ 
Provid~~cto~o&. 

MP0055? 

EIIEIIDÀ ADITIUA , 000,06, 

In'clu•-ti-l o seg-utnt<i: P•r.i.gr•fo ".2 no <li't.. !i::.t: d• L.111:i n.2 8.031·.;' d~ 
12 de •brtl de 1?90: 

,"Art' .. 22 
···~·······························~··············· 

' ' 
······················~··············~···························· 

. P•r4gr•f'o 4-R A Un12o -de..,.,. A ••nt•r P•rt1Cip•c;2ci •ciOftJI..i•
que lh~ . ••••'liJCire~ na •in.taa :su: <ctnqiúlnt• • uli por cénto) dO 
c.ptt•l Cá• dtreJ:tO -.~·-voto do D•nco d• A••z-ôn.t• 8/A, da D•nco do 
,Hordestie do 8r•s.t i. '8/A ia do B•nca da Br••tl 8/A, que exerce• nil 
f'ora• do P•r~r•fa 3.R deste •rtiga, •ttut~des de co•petinc1• 
uclustu• d• u-:-tJG~. '~ 

· Jl!11TITIÇATIVA 

Â pr•••nte •••nd• - U1s• •xpllcit•r qu•~ •C•rc• d~s 
••Prt~c•'li · al.anc•d..a•~ qu-a flli:xerç~~:a cóaplf:tfnci• excl<;.~siv• doi ... Uni~. 
d•V•~s• •••egur•r • tn•li•n•b~lid•d• d•s •ç3•s necess~i•• • 
••nutt~nç~a da contrOl• •Cion~td'p•l•. Uni~o. h•J• vist• que n10 4 
criu•l poss• •dalttr 4ue t•is. co•p•tinci••• r•••rv•d•s
cons:titU.:ion•l•••lt•• v~~~:nh•• .1 soar indtretuuante dliitleg•d.ls •a 
s•tor prtv•da_. c:a• siri•• .:ons•qüil:nct•s p•r• •• pol:lttc•• 
gou.rntlaent•ic cu~• •••cuc;10 lh~s á r•serv•d•. 

' ' 

·,. 

'".' 
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 557, DE 28 DE JUNHO DE 1994 

EMENDA MOD!FICATIVA 

D!-se ao art. 5°, da Lei n° smi/90, modificado pelo w.1o .dll}<ledi.da 
Provisória n° 557, a redação seguinte: + 

. "Art. 5°. O Programa Nacional de Desestatização terá uma Comissio 
Diretofa, dirctamente subordinada ao Presidente da República,. e vinculada tecnicamente 
ao Ministério da Fazenda, compos.ta de quinze membros titulares e quatorze suplentes, 
nomeados pelo Presidente da República,. depois de aprovada sua indicação pelo COngresso 
Nacion~ sendo: · 

I - o Presidente da ComiSsão Direto~ indicado _ pelo Presidente da 
República; 

República; 
II - sete membros e respectivos Suplentes indicados pelo Presidente da 

m - quatro meml;)ros e respectivos suplentes indicados pela CA.mara dos 
Deputados; 

· IV- tr& membros e respectivos suplentes indicadm pelo Senado Federal; 

§ 1 o- Os cargos de membro titular-e respectivo suplente serão exercidos por 
cidadãos brasileiros de notórios conhecimentos em- direito econOmico, em direito 
comercial, em mercado de capitais, em economia e finanças. 

§ 2" - Em cada processo de privatização, deverão participar das reuniões da · 
Comissão Diretora. do PNO, três representantes da empresa e trb reprt"Sentantes dos 
trabalhadores. 

JUSflFICATIVA 

A emenda visa assC~ que seja democratizada a composição da Comissão 
Diretora do PND, com a indicação- de seus membros compartilhada pelo Poder &ecutivo 
e Poder Legislativo. bem -como pela participação de representantes da eimpresa e dos 
trabalhadores no processo decisório no âmbito da ref~da Comissão. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1994 

-~· ... (:::::---
. ~ . 

Agosto de 1994 
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EMENDA APRESE'NTf·DA PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A ~XAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 558, DE 26 DE JULHO DE. 
1994, QUE "DISPOE SOBRE A ASSUNÇÃO, PELA UNIÃO, DE 
CRÉDITO DA EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION - EDC 
E DE DEBêNTURES EMITIDAS PELA EMBRAER - EMPRESA 
BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A., BEM COMO SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DE CRÉTIDOS DA UNIÃO JUNTO À EMBRAER -
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.", 
MENSAGEM N' /94-CN: 

'' ,. --· ·'i 1-<< 

CONGRESSISTA EMENDA N° 

Deputado ERNESTO GRADELLA 0001 

L 

Quinta-feira 4 4271 

·-· -· -~-~-----·~·"" -- - ----------...., r~-~---·-1 
DEPUTAOÓ FEDERAl ERNESTO GRAOELLA- P.STU/SP 

r. , ' ' ---- 2 ' '. -· .. --· • ---=----:--=:-,---,~·~., ' . :-_._·']·· - --- - --·- 4 --X:.--"'~ ~ .. ,,.,-.• ~-.,, ~- -

c·u···~ ·L_c_· -=:; ___ --_ ... _~·===~----··_···=-:1_. --'. 

I" 

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ART. 4~. RENUI"1ERANOO-SE JS OE:•;.:,rs' ! 
' -"Ait. · 41l :.. -fica ·a Empresa Brasileira cie- Aeronáuti.=a ~- ~:--~ ~~R-'.ER e':!.:..:l! 

'da do ProQrama Nacional de Oasa&tati~açào, criaao pela ~e: n~ ~;w~l. c~ 1~ ~e 
abr!l de 1990>o ! 

JUST!FICATIVA 

A EMBRAER, empre~a do ramo aeronáutico que lida com tecnologia de ponta, 

é estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológicO do pa!s. Mais 

que necessidade, é imprescindível para o Brasil que a E~l6RhER continue sob o 

controle da Uni~o. 

Sala das Sessões, 01 de agosto de 1994 

----~-~----.,........,~-.,. .. ·----· 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N°. 559, DE 26 DE JULHO DE 1994, QUE 
"ORGANIZA E DISCIPLINA os· ·siSTEMAS DE CONTROLE 
INTERNO E DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO DO PODER 
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDf:NCIAS.". MENSAGEM N°. 
/94-CN. 

DEPUTADO ClHCO VIGILANTE ............... 004,006,010,019,021,025, 
026,029,032,035,043,044, 
045,048. 

DEPUTADO JACKSGN PEREIRA ............... 001,003,005,007,008,01 I, 
013,014,015,016,020,023, 
027,028,030,031 ,033,034, 
036,037,039,040,041,046, 
047. 

SENADOR MAGNOBACELAR. .............. 009,012,017-,018,038. 
DEPUTADO MARCELINO R. MACHADO 002. 
SENADOR MAURICIO CORRÊA ............. 024,042. 
SENADOR PEDRO SIMON ....................... 049. 
DEPUTADO RUBEM MEDINA. .................. 022. 

MEDIDA PROVISÓRIA W• 559, d• 199. 

EMZXDA SVPRESSIVA 

Suprima-se o inciso IV do art. 4g, renumerando

se o parágrafo 2g para único. 

Sala das• Sessões, em 3 de jt.: h o de 1994 

() , I \ 

Deputado JACKSOK PEREIRA 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

,.,
1 

1,------- •r01o"' HIOYISÓII,. -------,, 

. SS9 f04 ·-

~,.-----------------~~----------------, 

. DepU!ado MARCELINO ROMANO MACHADO c::-~ 
r .... ~ 

011 08}94 ._[--'4'_."_ ... _-_-,_!~----·~-·-,,_-~N:.;"""" __ _,__"'_'"_'_']---J ry;-~ 
~----------------nno----------------, 

Emenda Supressiva 

Suprima·se do inciso IV do art. 4° a expresslo "e do Mitbstério Público da 

Unilo". 

JUSTIFICATIVA 

O inciso N do art. 4° da Medida Provisória n• 559, de 26/07194 é incollllituciDIIII 

sob tr& aspectos, porquanto: 

a) desrespeita a autonomia admjnistrotjya do Mitbstério Público da Unilo, 

assegurada pela Coostituiçlo Federal (UI. 127, § 2") e corporificlda 11011111 22 e OOSUÍIIIel da 

Ui Complementar n• 75193, de 20 de maio de 1993, especialmenteart. 23, § 2•. Sulxmlinlr o 

contmJe interno do MPU _ a() Poder Executivo seria, portanto, torn1r nula a- autonomia e 

retroceder ao regime llllterior à Constituiçlo Federal de 1988. 

b) o contrple jntemo prówio a aer exercido peJo próprio MPU, como expresslo 

de sua autonomia, está previsto e instrumentalizado em Lei Complementlt (n• 75/93) - diploma 

de hierarquia superior à Medida Provisória - nlo podendo por esta ser alternda. . 
c) o Procurador-Geral da República possui a iniciativa do processo legislativo 

para "propôr ao Poder Legislativo a eriaçlo e extinçlo de seus caraos e serviços auxiliarea" (CF 

88, UI. 127, § 2"), de sorte que caracteriza invasl!o de competência incluir a disciplina do 

controle interno do Minist&io Público da Unilo. em Medida Pr6vis6ria de autoria do 

Presidente da República. Aliás, em cumprimento à Carta Masna e à LC 75/93, o MPU ji 

assumiu, desde J•/OI/94, o seu controle interno próprio, deixando de haver, desde entlo, 

subordinaçlo ao Ministério da Fazenda 

.... ,~ 
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MEDIDA PROVISÓRIA •• 559, DK 1ttC 

MP00559 

00003 

Dê-se ao "caputM do art. 4R a seguinte reddçl.os 

•Art.•4G o Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo tem como 6rgl.o pentral a 
Secretaria Central de Controle . I~terno, 
diretamente vinculada ao President~ da 
Repdblica, compreendendos 

..... ····-····· ........................... ····--

Sala das 

Deputado JACKSO. PÉREIRA 

HP00559 

00004 

Medida Provisória 0° 559~ de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se, ao "caput" do art. 4°, a seguinte redação: 

"Art. 4°. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem como órglo central 
a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República 
e compreende:" 

JUST!F!CAÇÀO 

C? ~ortalecimento institucional do Sistema de Controle Interno é fundamental para que 
se recupere rrurumamente o contro~e sobre os gastos públicos. atendendo ao mlndamento 
constitucional e às necessidades constatadas e reafirma.das pelas recentes CPls CoUor-PC e do 
Orçamento. 

Agosrode_1994_ 
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Todavia. é evidente que não se pode sul :Jrdinar o órgão de controle à mesma 
autoridade responsável pela administra~,J fin.:~.n;;;t-,ü 1. O Ministério da Fazenda hio é ó órgão 
apropriado para controlar os gastos pUblico:;. em vista de sua missão histórica de responder pela 
arrecadação, pela adminiStração financeii:a e- pela contabilidade pUblicas. É preciso que um órgão 
com "status" mais próximo do Presidente da República seja o responsável pelo controle da gestão 
pública. perpassando todos os ministérios. A SEPLA.N foi, até 1985. o órgão central do Sistema de 
Controle Interno, função que exercia por meio da Secretaria Central de Controle Interno- SECIN. A 
partir de 1985, contudo, a SECIN foi transferida para o Ministério da Fazenda. e em 1986 foi 
extinta. tendo suas competências sido absorvidas pela então criada Secretaria do Tesouro Nacional. 
Este processo redundou no deSmonte do Sistema de Controle Interno, na sua relegação a um plano 
hierárqUico -inferior e na ~ ~ efmjl.q_U~~ instjtucional. A permanência da função controle 
interno na órbita--da Fãzenda não permitirá -superar a situação. ao passo. que sua vinculação a 
SEPI,.AN. além de desafogar a. Presidência di República • o que ocorreria com a inclusão. do órgão 
como.Secretaria diretamente ligada ao Presidente- pennite sua inserção num órgão estratégico. que 
tem a natureza de Orgito essencial da Presidência da República, de acordo com a Lei n° 8.490/94 e 
a própria Constituição .federal. - - · · 

Além destes aspectos históriCõs~ é n:&.essáriO manter a própria co-erência com o 
modelo proposto: a função controle e indissociãvel da função pl~~!lfllento. ~-a .qual inclui <! 

programaçlo orçamentãri:a e a avaliação das políticas pUblicas. Da -mesma fofmi a criação da 
Secretaria de Coordenação e Controle das Empre~ Estatais. inserida peta Medida Provisória como 
órgão da SEPLAN. reforça a tese de que deve-se atribuir à Presidência da República, através da 
SEPLAN. o controle e a avaliação da gestão das politicas· e dos gastos_ públicos. Nestes termos. 
propomos que seja a SEPLAN o órgão centrat do SisterRa:- ao _qual ficará subordinada. 
hieruquic:ameitte., a Secretaria Federal de-COiitrof~ aõ passo que a S~_do_T~o ~acional. 
embora também integre o Sistema, sujeitando-se à integração definida pelo Conselho Cõnsultivo do 
Sistema de Controle Interno. deverá permanecer como órP:iio integrante dd. estrutura do Ministério 
~F~ . 

Sala das Sessões, 

MEDIDA PROVISÓRIA •• 559, DE 1,,. 
EMZ.oA SUBSriTVTIVA 

MP00559 

00005 

Dê-ae ao S ta do art. 4a a seguinte redaçiot 

"Art. c. a,, ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S 1a As unidades de auditoria interna das 
autarquias e fundações püblicas sujeltam-se A 
aupa.rvislo técnica a A orientaçlo normativa da 
Secretaria Federal de Controle e da Secretaria 
do Tesouro .Nacional, nas suas respectivas .treas 
de atuação, aplicando-se-lhes e a seus 
integrantes, no que couber, as disposiç6es que, 
no ambito da Advocacia-Geral da Unilo, 
correspondem As do S JD, item III, art. 2R, da 
Lei Complementar na 073, de 10 de fevereiro de 
1993.· 

Sala das Sessões, 

Deputado JACKSO. PEREIRA 
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'00006 

Medida Provisória a' 559, de 16 de julllo de 1,4, ·· 

Organiza e discipin& os Sistemas de Controle 
. Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder fllcecutivo e dá outias. provid&K:iu. 

-~ . ' 

EMENDA M~DI.FlÇATIVA 
•,-· ' 

Altere-se a redaçio ·do art. s• para a seguinte: 

"Art. 5'. Integram a Secretaria Federal de Controle: 

I - os órglos seroiiãíS de controle uit.mo: · 
a) dos órgiOs da l'iesid&cia da Repóblica; 
b) dos mini51érios civil; · 

··.,· 

IÍ - u unidades seccionais do controle interno nos estados. clenominldu Delopciu 
Rqjonais de Controle; 
W - a Corresedoria-Geral do Controle Interno. 

Parágrafo único. Os ministérios niilitares ·manteria 'estrutUras próprias para as 
atividades de controle interno, ficando subordinadas- normatiVa e tecnicaJnente ao 
Sistem·a de Controle Interno." 

JUSTIFICACÃO 
' '·: 

A emmda que ora propomos \isa superar dois problema contidos na redaçio original. O 
piitnl:iro ~que n!o ~ justifia :wcgur:u a intcgr:lç!o sistànica sem ::assçgul';lt' a ~ridadr;: hicnÜ'quiea da 
Secrdatia Federal de Controle sobre as unidades dC cootrotc dos Micistérios. Para o conjunto dos miDistérios. 
a rcsr.a C \"álida. mas a rcdaçJo cxcctua os Ministérios Militares. o Ministério das R.c1açõcs E.'dcriorcs c a 
Sccrccaria-<íeral da PresidCncia. Entendemos que. face às peçuliaridldes da hierarquia militar e de sua 
siftaaçiÔ funeioaal. C eomprci:nsh:cl· pelo menoS~ momento ··que os Ministérios M!litares conWman a ter. o 
COI'niDdo dos lati órglos seccionais de controle. 'rnaDlcDcio para taDtO estrutura própria e qUe aio IC confimda 
am a do Sistema. Mas. no tbc:lntc aos dcniais. cspoctalmêntc o MRÊ. ,fplciiãmcntC cocrcntc oom a lógica do 
sisccma que u unidadca seccionais de controle sejam integrada~ ao 6rgio central. O outro 'problema é que o 
inciso I sç rcfcrc a. "órgb seccionais". fonnu!açAo que C iJKonaa. Já que nio identifica ·u "Sccrctarias de 
Controle Jmcmo dos Minu,tenos. como pretc:ndc. mas as audltonas e órgioÍ samilarcs das aútarquw e 
fundaç6:s por clcs supcnis!onadu-

Sala. das Sessões, 
·.' 

·i ' ~--·'·--;""':"~ .. ,d.·-···j; l; '' . 

' ' i •• 

Yi~~ider do.~- •;.· 

',' 

-; ,. ,. 
! • l" 

. ·~ 
.. ~ .. ~· . 

• _ _t.; • • ~. ~- ; ,_ h - -

'. -~_),; 

Agosto de 1994 _ 
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HP00S59 

00007 

IIIEDIDA PltOVIIi6RIA, ao 5 59,,, DB ltt& 

IUIBJIDA, II,UD&TITU'r1VA .•·, .. 
'\ ..; ' 

DA-•e ao a~t. SR a seguinte redaçlor 

"Art. Sli IritegrlUI a Secretaria Federal de 
controle• 

I aa unidadeil ' · ir8f0r!Ai• de- cOntrole 
interno• 

a) do~ 6rq&os da Presidência d~ RepdblJC&J 

b) dos ministérios; 

II aa unidades 
interno noa Estados, 
Regionais de Controle; 

regional• _do c~~trole 
denominadas Del~9acia• 

....... ' •• -•.•• ~ 'f 

III a Corregedoria-Geral do Controle 

. ' ,.-... 
" -- '. . - "- ~-- ~- ,.,., I 

·,. ; r$~~-~- _<;la• .~~-~~9_S~_c_,. 

~p_ut.áao· IM 

-.~ ..... 
, ., -~ . . ... . ,. -..-.;.;..·, .. ,.. .... 

., .•. 

I ~ , 

'', 
EMBWDA BUPRBSSIVA 

HP00559', 

00008 

'ulho da 1994 

:_,~:· :'I 
-·!#r.•,_.·, 

·-:-·:· 

... -. 
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APRESENTAÇ~ DE EMENDAS. J 
~~~ wr-~--5~---9-4-----------~-----------------, 

LI';:;Se:;n.;:a:::do:;r:....;;MAGl\O;;:;.,;:_;BACEL:;,;:,;::;AR.:..;_ ____ -__ -·~-------------------------------------------....J-,1 C"";:-'-] 
-----~=----~=------~-·~ r. . 
. 1[]·-- tO·~ 30·- 40·..,..,.,. V o • .... l'l'l>un'IYQ ~ ""] 

w-------------~--~--~~~--------------------------, 
Supr~ o art. 6Q e seu parágrafo único. 

JUSTIFICAÇIIO 

Os membros dos conselhos fiscais sDo, por deflniçDo, de 
dos acionistas ou dos controladores. 

confiança 

No caso das empresas estatais, o Governo os escolhe, configurando uma 
excrescência subordinar os conselheiros fiscais à Secretaria do Tesouro Nacional, 
ainda ~e só tecnicamente, assim como compelir o Governo a escolher seus repres~ 
tentes de qualquer carreira especifica. 

HF-0'0559 

00010 

Medida Provisória nu 559. de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
?oder·E~ecutivo e dá outras providênci~. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se ao art. 8°,_ parágrafo único a seguinte redaçlo: 

".-'\rt. so... -
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será exei"cida·pelo Mínistro 
de Estado..Chefe da SEPLAN com direito a voto de qualidade." 

Agosto de _19?4 
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JUSTIFICAÇÁO 

Em v::.'ta de eutra emenda por nós oferecida., 'olinculando a S~retaria .Federal de 
Controle a S~PLAN. impõe-se atribuir .ao_ Ministro d~ Estado-Chefe deste Orgãq a compet~nci~ 
priginalmenre atribuída ao Ministro da Fazenda. 

redaçioa 

S~a das SessÕes. 

Deput~te 
Vice-Lider do PT 

000:i.::L 

MEDIDA PROVISÓRIA RO 559, DE 1tt• 

ZMERDA SUBS1'1TU!riVA 
oe-ali ao par6.grafo 6nico dô art·. · · .g.o a seguinte 

-Art. SR 

ParAgrafo 6nico. A Pre•idAncia do Conselho 
Consultivo ser4 exercida pelo SecretArio central 
de Controle Interno, com direito a voto de 
qualidade. • 

Sala das 1994 

APRESENTAÇ.to DE EMENDAS 

'

,...., --=---=---=-•N--=----=-----···J _ 1(8·-- tO·- SQ·-a..,. 40·-.,. IQ·-"""""',...._ _ 

-=-----.., JCI.:!_•..:•_;.1~2..:~·..!-~-..:==~~==:~_-.:..:..:...'.::.:...::.l.!.::!.....:.!.,-..!.,=;~~=~=====·-·~_· -·-~--.J ~ ~ ~~w 1JL ~7, 21, 24 el25) IV a XII ~ 

r------------------------~--------~--------------~ 

Suprl•••-se os incisos IV a XII ~o art. 9R, arts. 10, 12, 
13, 11 a 21, 24 e 25. 
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J U S T l F I C A Ç ~ O 

Citados dispositivos tratam da organizaçlo ~do· ru~cion~ 

•ento dos serviços de controlê interno ou de planejamento ou de orç! 
menta, sendo, por isso, de competAncla privativa do Presidente da 
Rep~blica (Cr, art. 84, VI). A co~ocaçlo e• lei ou em medida provis~ 
ria, al'm de inconstitucional, dificultar' ~lteraça~s que se ·rrzere• 
necess6r1as na adminlstraclo. 

. ·----··-r·--:-

000.:1.3 

- DI-••~ aoa incJ.eoa VII • XII elo ar~. t• a 
aaguinte radaçlo1 

•Art. go ................................. 

VII · · ~ .. liaar o acoçsnh-nto e a 
avaliaçlo. do• pr()(JrAJB&a de 90ve~no ~ • pnata:r: 

informações sobre a aituaçao f1aico-finaneeira 
dos projetas e atividades constantes dos 
orçamentos da União. 

XII - fornecer todos os meios e informações 
dispon1veis a.a entidades da sociedade civil ea 
todos os n1veis, possibilitando-lhe• a 
participação efetiva no acompanhamento e 
fiscalização de proqramaa executado• coa 
recursos dos Orçamentos da União.M 

Sala daa Sessões, de jultJo do 1994 

JACXSO. P:!JtBIR& 

Agosto de 1994 
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'. - -.··-- --., - -. 

HP00SS9 

000:1.4 

IDIDD&IUIIUVlL 

Acreacente-se -o par.lgrafo 6nico ao art. 10, coa 
a aequinte redaçloz 

• ·Art. 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ParAgrafo dnico. No exercício daa funç6ea 

praviata• naate artigo, o SecretArio Central de Controle 
Xnterno e o SecreUrio do "Tesouro Nacional terlo coJIO 6rql.o 

conaultivo a Co•iasao de rrogramaç&o Financeira, da qual 
partlci~rlo na qualidade ,de Preaidente - Secret6rio-Bxecutivo, 
reapectivamente., • cuja c011p0s-içl.o aerA definida - ato do 

Poder Exee~tivo, dentro de 60 · (seaaenta) diaa da aprovaç&o 
desta Lei.• 

Sala daa Soas lho de 1994 

PEDIU. 

MF"00S59 

000iS 

MEDIDA PROVIs6RIA K• 559, DE 1996 

EMEJIDA IUIUIVA 

Acrescente-se o inciso XIV ao art. 10, com a 
aeguinte radaçlo1 

"Art. 10-

XIV - autorizar e possibilitar, por todos 
os meios, acesso irrestrito As entidades da 
•ociedade civil, em todos os níveis, aos dados 

Q~inta-feir~ 4 4281 
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sobre a execuçi.o orçamentAria e financeira da 
Uni~o, bem eomo sobre sua situação patr~nial.• 

Sala daa j uih o -.de , 994 

cr 
Deputado ACKSOX PERII:IIUL 

HP00559 

00016 

III:DIDA PIIGVIIIÓRIA •• 559, Da ltt6 

lllll:aDA &UPRJ:SSIVA 

s~_pri•-•• no art. 11, inei.~os , ~ ~ I_V ~o- s. ~~, • 
S 4• a palavra •controlaR. 

Deputado I!:IUI:IItA 

APRESENTAÇ.llo OE EMENDAS L 000::1..7 J 
HP00559 

l'õJ7;; i;.] 1~..' ...:~;:,..:,_P.:.;n::.•.-: .. 5:::59:;::-:::94::...__·-_-_ -__ -_·_·-·_-_-_ .. _""_·_· ·--·-_-_-·_-_-· _____ -_---.JJ 

Í-------------------------~--------------------------, Senador MAGNJ BACELAR 

!~·------~----~~----~~·~--~~----~------------. 11]]·-- 20· _ _.......,....,. 30 -g·~ 40·..,.'"" IO·•<A••"u,.,vo,...,.,., "] 
.,..q~.,~~ ----,.----- o..c•u ----~---

III 

~------------------------------~ 

Supri•a•-se o !ncJso_ III do art. 11 e o art .. 13. 

Agosto de 1994 
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J U S T I F I C A Ç A O 

O art. 11, injurldlca artlf~cl.osamente, inclui nos "sist.! 
mas de planejamento e de o.rçamento, uma rundaçllo - o IPEA - que, por 
sua natureza jurídica, nDa faz parte da admlnlstraç§o dlreta nem 1~ 

direto (Decreto-.~e~ ~·- 900/69, ilrts. 2• e JO)_. 

ConseqOentemente, tamb~M nlo podem integrar carreiras a& 
mlnlstratlvas quaisquer servidores da mesma fundaçlo (art. 13). 

Na verdade, sequer h' neces~idade de formalizar "sistemas 
de planejamento e orçamento, po~s existem 6rglos específicos para ta~ 
to. 

Citados dispositivos encobrem ações corporativistas para 
criar e estender privll~glos pecun14rlos, acima do interesse público 

... 

l 

c--==j (""~7-:-,-,---,----·--.----oo---,.--··,.·~ 
~,.--------------~--------------~, 

Suprl~•• 01 artigo• 11 ~ 1:3. 

JUSTIFICAÇAO 

O a·rt: 11, injurídica e artlflcios~nte, inclui nos 
"sistemas de planejamento e de orçarnento 11 Lma fundaçb:o ~ o IPEA. o 
que, por sua natureza jur[dica nlo faz parte da administração direta 
nem lndireta (Oecreto·~lei nlil 900/69, arts." zg e JQ). 

ConseqUentemente, tarrbém n§o podem integrar carreiras 
administrativas quaisquer servidores da mesma fundação (art.. 13). 

Por fim, não há necessidade de formalizar "sistemas"_ de 
planejamento e orçamento,_ p_ois existem 6rg11os espec[ficos para cuidar 
dessas funções administrativas. 

Sequer deveriam ser misturadas, no diploma legal quere. 
ge o controle interno, disposiçaes referentes ao planejsmento e ao DL 
çBn"'l!!nto. 

Perceptlvel~nte, citados dispositivos encobr~ açOes 
corporativistas para criar e estender privilégios pecuniários, acima 
do interesse p~bl lco. 

------ '""l 
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Medida Provisória D0 559, de 26 de julho de 1994. 

"Art. li... 

Organiza e disc1pina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
!"9Çe_r ~l'~tiyo e -dã ~~:_r~ e.r~Yi~~qas. 

EMENDA MODIFICAJ'IV>I. • "'·-

§ I 0 • Integram os Sistemas de P!ane.Jamento e de· Orçamento do Poder Executivo da 
Uniio: , 
I - os órglos específicos e comuns integrantes da estrutura. básica da Secretaria de 
Planejomento. Orçamento e Coordenação da Presidência da Republic8; 
11- a Fundação Instituto de Pesquisi Econômiea Aplicada-~ IPEA; •. • , : .. ~
lU • a Fundação Instituto Brasileiro de Geopa e Estalisrica • !BGE; 
IV - na qualidade de órglos setoriais. as unidaÇes sctoriais de planejamento e 
orçamento dos ministérios civis. rriilitares e órglos ~ Presidência da República. 
V - na qualidade de órglos secciona.is. as uniades di:: Planejamertto e orçamento das 
entidades da Admininistraç.lo Pública F .ederal direta. autárquica e fimdacional. 
respeitada a vinculaçlc ao respeçtivo órglo da Administração Federal Direta. 

§ 6°. Sem prejuizo do disposto no § 2° desta Lei, os órgios integrantes dos Sistemas 
de Planejamemo e Orçamento realizaria ou :;ubsidiario. atraves dos instrumentos 
próprios. o acompanhamento e avaiiaçlo dos progrãmas de Governo. na forma a ser 
disciplinada pelo Poder ExecUtivo. ,- · 

J l!ST.IFICAC.\0 

A tbrmulaçào original cios paragratbs era emendados e.'<pliata.. .. urno mregrantcs dos 
Sistemas de Planejlllll<lllo. as Secreuriaa do Planejamento e Avaliaçlo e de Orçamento Federal da 
SEPLAN, bem coma o IPEA Deixa de tOra. nO ·entanto. os demais órgios irnegram:es da estrutura 
da SEPLA."l, especialmente a Secretaria de Assuntos Internacionais. e o IBGE. E da história e da. 
essência desses 'ôrgloS inte~em- o proCesSo· de planejamento e orçamentação. o que exige 
rerormulaçâo dO artigo para que seJam conSideractos. l..)uanto ao uJü!:.. e sempre Importante tembrar 
que sua missio instituCiODãJ e a- de promover a pesquisa. produção. analise e difusão de informações 
e estudos, em sua área de competência. relacionados com os programas e projetes de 
desenvoh.imento nacional - ou seja, voltados para o processo de pianejamento governamental. 
Relativamente ao inciso IV. promovemos correção redacional. melhor ajustada à nomenclatura dos 
respectivos órgãos. 

Sala das Sessões. 

DeputadõCfiíêo · t"igilante 
Vice-Líder do PT 

Agosto de 1994 
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MEDIDA SUB&TITUTIVA 
MP00559 

00020 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redaçloz 

"Art. 12. 011 cargOs -da carreira Finança• • 
Controle integraJI a estrutura de recurso• 
humano• do SiateJM de Controle Interno do Podar 
Executivo, cujo exercicio aerA definido por ato 
do SecretArio Central de Controle Interno.• · 

Sala das Ulhc de 1994 

Dapu~ado JÀCK&OI PEREIRA 

MP0055'9 

0002:1. 

Medida Provis6ria ... 5!9. de 26 de julbo de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
Interno .e de Planejamem·o e de Orçamento do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

EMENDA MODIFIÇATIVA 

Dê-se ao an. 1: a seguinte redaçlo: 

"Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a estrutura de recursos 
humanos· do Sistema de Controle Int~ do Poder Executivo. cujo exercício será 
definido por ato do M'mistro de Estado-Chefe da SEPLAN. ob<deeidos os 
quantitativos fixados com base no disposto no art. "?, inciso IV desta Lei." 
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JUSTIFICAÇÃO 

Em 'vista de outra emenda por nós oferecida, vinculando a, S~~ Federal de 
Controle à SEPLAN. impõe-se atribuir ao Millistro de Estado-Chefe deste órgão a _competêJicia para 
detinir o exercício dos ocupantes de cargos da Carreira de Finanças e Cofltrole. C_pntudo._o exe;rcício 
deve ser condicionado a quantitativos a serem fixados., em cada órgão do _Sistema, 4e .acordo com as 
normas definidas pelo Conselho Consultivo de COntrole Interno, a quem incumbe promover a. 
integraçlo dos mesmos e anicular as ações sistémicas. 

Sala da'!. Ses~. 

'Deputado~• 
Vice-Líder do PT . 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 559. DE 1994 

Qr;an.:a e d~~~ .;:lc.a cs S·st~mas.de_ -Controle inte:rr'IO e 
d~ P:élne:iarr.e:.-.rc e Or~ame:r;to ao POder E'ecut<IIO e dã 
c,,tr~;:. '-'ro.·o·ji:-nc . ..J!> 

EMENDA ADITIVA 

Acres.cen~e·se o segumte art.g:>. renumerando-se os dema1s 

'Art 13 ;:,cam transformados em cargos da 
Ca're,ra dê Frrianças e·cc.ntro~e_ os cargos _das categonas funcror.a;s 
de Avd1tor. Con:ador e Técnoco Cfe Cõn!abshdade. mtegrantes do 
P!anc de C!asSr~~aç~o de Ca'rgos a que Se'rf;fere a Let n° 5 645 de 
~o de de4:en~tro de.. 1970_ ocupadcs por $f:rv•do~es_ que em 43 de 
-:e:;e:nj_ro- ..:!a ·;;a e. t:.s: ... -;-sse-m : :;:àC::;s fio f.tí .. ,,s: .. Jno qa r=a:e . .,da 
asse--;:.J~.a:Jos cs efe!:cs creS:a trans'fám.;r;ão--._~os se"rv1év:es q.;e 
... ~: ... e,; ca.·a ;~ ~-= e~:c,:"trasserr "em· :>-:a~ •. :;;,;;:;e :'" 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente eme.,da !em o pr"opcs:to de .aperfeoçoat o texto aa 
r~"~·:l•da P~"ov.sóna sob exame e dar trata'Tlen:o ade-:J .... ado à Sot~.;ação de 
serv·~cre>s que J:'iJu~tarnen:e. não foram cons1de~ados rca oporturi1dade da cnação · 
dos cargos de Analrsta de Fzrca~ças e Controle e de Técn•co- de F1n~nças. ~ 
Cor.tro•.e pele Oecreto-LeJ no 2 -~46 de 23 de Julho de 1981 . -

Com efe,ro o .refendo Decreto-Lei em seu_ art1go. 2°. 
cono;c,o~o;.; a c'aSSif,cação noS neves cargos a r::::..:e cs se~·.·.'jares 1ntegrantes O;.J 
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:1àc oo Gr,Jpo ce Ahnc.;~PS FSi':t.>::-•"·~as ~e C..:.r:ro:e lnerno. s~ encol"ltrassem 
lo:a-;cs em 23~ dé 'de.!:;:n1!Jro_ de -1$86 i1a Se-cre:an<11 Qo Te:sol..!,ro Nac10fial - STN 
ou nos órgãc~ setor:a:s ou equ·va:entes d(:! Contrc:e Ir-terno 

-c6WIO"·-co~·se.Q,j&íc,a. u·)de;Je"'~:Jent_emente çj_e, formação 
técr·uca rr:a1s adéq'J.:.:adif~ 'f~ríÇóes de Controle. serv1dores de o~.trOs_órg_ãos. pelo 
s.n-.p:es fato de. na datá<eStabé:ec,da. eStáfetn em e,..;ereíc10 ·em órg~os set9nã\s. 
·:~u .;:qu!.,io!Eir~tes de çShtfO:Et -~r;:erno· 5bf.,;:'era·m b énq~adramet~to- prev1Mo no 
Decrete· L e' ~lí'H.i.'J"r' · - • - - ·- ' ·- · • - • ·- · _,_-. - - - ' ' 

Oo:s grupos corr.postos por aud•tores. contadores e técn1COS 
~e cor-tab.k!ade não to~am cons::::!t:~a'JoS'· pelo d1p;orr.a legal e por tal razão 
excl_;oos 

i3) aqÚe!es que. com forrr.ação especializa-da. embora 
exefce:"~dO at1v,dades re!ac,or:adas com contabilidade, 
f,nanças e or-;ame:'IIO no M1n:sténo da Fazenda. não se 
enco-:"''travam lotados 0a ~S,ecre_~~na. do .Tesouro Nac.onat 

b:' cs c:..:e em razão mesmo ·de r'l.)tór1a espec:al,zação e 
e.tc.elE::nc:a de seus se.,..v,çcs. est:..,esse!'l"•· por 1SSO mesmo. 
çed_,dos a outros órgãos C"'~de p~estavam assessona. 
JUS_!arnecte em assuntos reláoor'lados com finanças e 
-cc'"ltro!e 1:-.:err.o 

E .e ... .s:a ·_o:. fv~~áo "ie •nJw::t,ça c:.m __ Ee'v,d:.~e! 'de alta· 
.:a~.s:.:a;.ã.:. e c~st::;ope!it"IO cc.-·prcvaoc na Q~ea· ::e k~a.-•ças e- contro!e que a 
.;---.::~::a --~=- ·a.::a no ;:.~e.:e- :c cc.,..·s:.! .... c..:::.~.a: ca :s:::--,c;r··~·a p·e:ende ~epa~a:-

-- :.·~ -,: ... -:: .... --E a:. .. --Q s:r--.;-~:~ e.: ::::.e. t:::."' ... "'n a:-s:: -::.:- .t!]. ~.a:jor 

ACoH·'\•Ca a .a:!e•aç.ão proJ..);s~a e;a te-"".e'·c·~~~a tarr.be-~ _os. 
servrdores ;ã ·aposentados por força do q...;e d;spõe o an 40. § 4c da Co:"'!Stlto.HÇào 
F.:o~·a: 

Sa!a da Com,Ssão em · de 

I J-.v-·> 
Depu:ado RUBEM.ME91NA 

HP00559 

00023 

- F""'lll'l'lS'U'IlVll. 11 ADl'l'lVll. 

Dt-•• ao art. 16 a ae;u~n~• redaçAol 

•Azt. 16. O SecretArio Central de Controle 
Interno aer6 indicado pelo Presidenta da 
RepClblica, devendo aeu nó .. ••r aprovado pela 
uioria absoluta doa .elàbroa do Sanado Federal, 
para -ndato ele 2 (doia) anoa, per~~iticla ,_ 
llnica :reconduçao. · 

de i994 
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5 .19 . O Secrat4rio Central de Controle 
interno uó podarA ser destituído, por iniciativa 
do Presidente ela Repllblica ou de qualquer 
bancada ou qrupo parlamentar do Senado Federal, 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do 
Senado Fedaral. 

S 2R O SecretArio Federal de Controle e o 
Secret4rio do Tesouro Nacional &erlo designados 
pelo Secret4rio Central de Controle Interno, 
depois de sabatinados pelo Senado Federal.• 

Sala das Sessões, em 

Medida Provisória n° 559, de 27 de julho de 1994. 

Organiza e disciplina os Sístemas 
de Controle Interno · e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dã outras 
providências. · 

HP00559 

EMENDA MODIFICATIV A 
00-024 

Da-se ao artigo 16 a seguinte redação: 

Art. 16. O Secretário Federal dé Controle seiá nomeado pelo Presidente. da 
República, para mandato de 3 (três) anos, permitida uma tecondoção , apôs 
aprovação do seu nome pôr maioria absoluta dos membros do Senado Federal." 

§ ! 0 A exoneração do Secretário Federal de Controle, no transcurso do seu 
mandato, só poderá ser efetivada após apreciação pelo Senado: Federal 00. 
pedido de exoneração apresentado pelo Chefe do Poder Executivo ou cidadão 
em pleno gozo dos seus direitos, indicando o ato ou fato que jilstifique o pedido 
de exoneração." 

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a transformar o cargo de Secretário 
Federal de Controle DAS- 101.6 em cargo de natureza Especial." 

JUSTIFICATIVA: 

A Lei .,. 8.490,· de 19 de llovembro de 1992, ao promover ama refo,....a, 
administrativa, cuid011 de criar mecallismos para que o Sistema de 
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Conlrole Interno do Poder E·oewüvo, desmant•lado durante a gestio 
CoUor de Melo, pudesse ser reorganizado. Em especial obrigou que fossem 
criadas condlçiies minímas de segurança para que o futuro titular do 
cargo de Dirigente Máximo desse Sistema pudesse agir 
independentemente da vontade dessa ou daquela autoridade. 

Diz o artigo 19 da citada Lei, em seu parágrafo segundo: 

"Parágrafo Segundo. Lei especifica disporá sobre a estrutura e 
com~ncia da Ouvidoria Geral da República (inciso I) e da Secretaria
Central de Controle Interno (inciso II), bem como sobre as garantios de 
seus titulares. "(grifo nosso) 

O projeto de Lei da Ouvidoria-Geral, quando foi enviado ao Congresso 
Nacional, definiu a garantia do cargo com mandato de 2 (dois) anos, para 
o Ouvidor-GeraL 
Agora o Poder ExecntiVb ·remete o texto legal sobre a Secretaria 
responsável pelo Sistema de Controle de gastos públicos. 

Acreditamos que só um lapso do Poder Executivo poderia justificar a nio 
induslo no texto da Medida Provisória de um artigo que trate das 
GARANTIAS do titular do cargo de Secretário Federal de Controle. 

Criar o cargo de dirigente máximo de uma estrutura de controle de gastos 
públicos - que se insere dentro de uma vislo politica de prioridades 
governamentais - e nio lbe atribuir uma garantia contra a exoneraçio 
intempestiva, e talvez, motivada pôr interesses meramente contrariados, é 
uma atitude, no mlnimo desaconselbáveL 

Para a exoneraçio, que poderá ocorrer, afinal ninguém é intocável, o 
estado deve agir com cautela, estabelecendo-se em Lei, um roteiro 
indispensável q"e também deve ser induldo pelo Congresso Nacional, 
haja vista, a omissio no texto originaL 

A autorizaçio para que o Poder Executivo transforme o cargo de 
Secretário Federal de Controle em cargo de natureza Especial é para 
compatibilizar o cargo com o mandato. 

A Cimara dos Dep;.tados aprovou em 21.06.94, o Projeto de Resoluçio n• 
214/94, q11e criou a Secretaria de Controle Interno da Cílmara e assegurou 
que o titular desse Órgilo terá mandato de 2 (dois) anos, o que lbe 
assegurará a necessária autonomia para o exercido de suas atividades. 

S3la das Sessões, de jwtho de 1994. 

( / 1.:· ~- ~ . c 
........ ------/<......:- --~ _, -r 

- Senador Ma;;;{.;;o Corrêa -
PSDB-DF, Prontuário 071 
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MP'00S59 

-·r,;·;s;:. i"<_ 

' ,: :-:•61'• 'j"j 

Medida Provisória n• 5599 de 26 de julho de t994: f-•.l' · 
, '-L~·>,•! 

Organiza e discipina os Sistemas Oe COntiole 
Interno e de Planejâmento e de Orçarilento do 
Poder Executivo e dá O!Jtras pioVídenCias. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se. ao artigo 16, a seguiiii:e redaçãO: 

"Art. 16. O-Secretário Fedei-ai-de Controle ter.â. mandato de dois anos, renovável uma 
· úniCa Vez. e-sci$.-ltoinea.dCipeiO Presidênte da República após aprovação· do 5eJ.l nome 

,Pela maioria absOluta dos membros dO Setlado ·Fedefal. ' _ _ · _ _ . 
§ ·1°. A destituiçlo do SecretáriO Federal de Controle ocoiTeiá medi8nie iniciativã da· 
Presidente da' Repúlica submetida à aprovação. pelo_ v()to secr~O. ~c mâi~ria_ absoluta 
dos membros so Senado Federal. 
§ 2°. Os titulateS das unidades setoriais a que se refere o art. '4°, íilciso. iV. sêrlo · 
nOmeados P~ô Presidente' da República, escolhidos eln lista triplictf el8b0iaâa -pelo - -

· SeCretário Fedêral de Controle e CÍlc&minhada pelo· Ministro de- EStadÓ..Chefe da · 
SEPLAN." - .. ---- . -

JUSTIFICAÇÃO 

A fim de que se assegure ao tttular da Secretaria Federal de Controle- as condições 
ideais para o exercicio do cargo, são necessárias três condições: _estabilidade. isenção e respaldo 
político. Sendo órgão integrante da estruiuii.-de a:ssessoramento ao Presidente da República, o seu 
titular deve ser da confiança deste. Ê necessirio. contudo. que tenha garantias para o exerc~cio do 
cargo, não podendo ser atàstado a qualquer tempo. A principal garantia se materializâ num mandato
fixo. mas o reSPaldo político para que atue de forma autônoma se consolidará pela aprovaçlo de seu 
nome pelo Senado Federal. No tocante ~os órgãos setoriais de controle interno. supera-se. pela 
emenda ora apresentada. o problema atualmente existente de ser o titular do órgão setorial escolhido 
pelo Ministro da pasta que d_eveni controlar, o que o coloca numa siwação de subordinação tanto 
hierirquica quanto funcioitã[ Assegurar maior autonomia a. este "controlador". que será. indicado 
pelo Ministro da SEPLAN e nomeado p-elo Presidente da República é, portanto. também 
fundamental para asS<8'f"'" a c!icãcia da sua atuaç!o. · 

Sala das Sessões. 

Deputado~· 
Vice~Lider do PT 

HP00559 

00026 

Medida ProviMria n° 559. de 26 de julbo de 1994. 

Organiza e discipina os Sistenias de Controle 
Interno e de Planejamento e de Or~an1ento do 
Poder Executivo e dã outras providências. 
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EMENDA MODIFICATIV . .\ 

Dê-se. ao art. _17 • .t~guinte redaçào· 

"Art. 17. Os cargos em comissão no àmbito do Sistema de Controle Interno e dos 
Sistemas de Planejamento e Orçamento serão providos, preferencialmente. por 
ocupantes dos cargos permanentes constantes dos artigos 12 e 13. devendo as 
funções de direçlci e chefia Ser preenchidas, em carater privativo, por estes servidores. 

Parigrafo único. Para os fins do "caput" consideram-se cargos em comisslo os cargos 
de direção c assessoramento superiores dos dois niveis hierarquicos mais elevados da 
estrutura organizacional dos ôrgios de estrutura específica ou comum "integrantes do 
Sistema." 

JUSTIFICACAO 

A redação ori~ do art. _l7 estabe_le,:~ a preferência para o exercício de cargos de 
confiança, no sistema, por parte das carreiras integrantes do .. ciclo de gestão('. Contudo, é notório o 
fato de que tal "preterência" resulta inócua. devendo S;Cl' buscada fórmula que assegure de maneira 
mais eficaz a profissionalização dos çargos de confiança. Os PLs n° 4.407/94 e 4.480/94, do Poder 
Exec:utívO, afualmente em tramita.çlo na Câmara dos Deputado Chico Vigilantes, indicam o 
caminlw. = necessario definir, .::orno cargos de (ivre pro~imento~ J.percis os Jos dois niveis 
hierárquiCOS superiores. a fim de que oOS demais sejarfi eXercidos., em -ci.ráter eXclusivo, por 
profissionãis de carreira. É com o objetivo de sistemati.zar e integrar· o texto da MP a tais iniéiativas e 
necessidades que propomos a presente emenda. 

Sala das Sessões. 

Deputado~ i~l!Rte 
· '.'ice-Líder do PT 

MP00559 

00027 

KIDIDA PROVISÓRIA •• 559, DB 199C 

lbiZIIDA ADI'l'IYA 

Acrescente-se ao "caput~ do art. 18 a expressAo 

•Secret6rio Central de Controle Interno". 

Sala das Sessões, em de julho da 1994 

.Deputado JACKSOR PJ:RBIR& 
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MZDJDA PROVJS6RJA •• 559, DZ.199' 

ZMZGA SUBSTJ'l'U'rJVA 

Dê-se ao art. 20 a seguinte redaç&oc 

"Art. 20. A Secretaria Central de Controle 
Interno eatabêlecer4, em regulamento, a forma 
pela qual qualquer cidad&o poder4 ••r informado 
sobre oe dados oficiais do Governo Federal 
relativos .a execuçao orçamentAria, financeira • 
A aituaçl.o patrimonial da UniAo .• " 

Saia das 

Deputado JACKSO• PZUJIIA 

MP00SS9 

00029 

:\'ltdids Provisória n" 5599 de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder ExecutivO e dá outras providencias. 

EMENDA MODIFICATIVA 

DC·se. ao art. 22. a seguinte redação: 

"Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concursos püblicos para 
provimento dos cargos de que tratam os art. 12 e 13 farlojus. durante o pr ... grama de 
fomaçio. a título de auxilio financeiro. a atê SÓ % (oitenta por cento) da:· 
remuneraçlo do cargo a · que estiverem concorrendo, confonne definido em 
regulamento." 

JUSTIFICAÇÃO 

Por uma falha aparente de redação, foi assegurada ~la redação original do artigo o 
auxilio financeiro apenas aos candidatos a cargos ~eas carreiras de Finuiças: e Controle e 
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Planejamento e Orçamento, deixando de ser alca11Ç3.dos os Especialistas em Políticas PUblicas. 
Têcnicos de Plancjamento e do IPEA. .Como medida de -isonomia. impõe-se estender este beneficio, 
de forma explícita, a todos os cargos que integram a ~trutura de recursos humanos dos Sistemas 
alcançados pela~. r-.~--

Em segundo lugar. propomos que o valor do auxiHo seja de até 80 % da remuneração 
do cargo. assegurando, ass.im. o_,.rt;testno_ tratamemo.ja previsto no Projeto __ Q_~ Lei n° 4.407/94, de 
autoria do Poder Executivo e atuãlmente em trarri.itação na Câmara dos Deputado Chico Vigilantes. 

Sala das Sessões. 

.-t: 

_,.;. 
I •.-.- .'\ -,;: 

MEDIDA PROVISÓRIA •• 559, DE 1991 

EME~A SUBSTiruTIVA 

Dê-se ao art. 25 a uequirite redação: 

"Art. 25. o Poder Executivo encaminhar& ao 
Congresso Nac:ionàl, ., no· prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, projeto de lei dispondo sobre a 
competência, a estrutura e o funcionamento dos 
órgãos componentes do Sistema de Controle 
Interno bem. como sobre as atribuições de seus 
titular~s-e demais integrantes." 

Sala 

Deputado JACKSOR PEREIRA 

MF"00~5i59 

0003:1. 

MzDIDA PROVISóRIA •• 559, DE 1f9& 

IDCI!:IIDA SUBSTiruTIVA 

Dê-se ao "caput" do art. 26 a seguinte redação: 

"Art. 26. Ficam transferidos para a 
Secretaria Central de Controle Interno os cargos 
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em comissao do grupo DAS e aa funç~es 
gra.ti.fi.ca.dae-FG da estrutura-organizacional das 
atua.i.a Secretarias de Controle Interno doa 
Ministérios ci.via, bem como dos 6rgAos de 
atribuições equivalentes doa Ministérios 
militares e da Presidência da República.." 

Sala das Sessões, jUlhO de 1994 

Deputado JACKSOK PEREIRA 

MP00559 

00032 

M~dida Provisória n" 559. dr 2~ d~ julho de 1994. 

Organiza e discipirta os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dá outras pro\ridências. 

EMENDA MODIFICATIVA 
Dê-se, ao.art. ~6. a seguinte redação: 

"Art. 26. Ficam transferidos para a Secretaria de Planejamento. Orçamento e 
Coordenaçlo os cargos em comissão do .GruP9. DAS e as Funções Gratificadas ~FG 
da estrutura padrão das atuais Secretarias de COntrole Interno. em cada Ministério 
Civil. 
§ }0 • Fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 120 dias. a transformar. 
mediante alteraçlo de denominação e especificação. sem aumento de despesa. os 
cargos em comissão do grupo DAS e as Funções Gratificadas - FG existentes no 
âmbito do Sistema de Controle Interno. 
§ 2°. Atê a St,!a instalação em caráter definitivo. nos termos do art._ ;2~. ~ça_ 9 
Ministério 4il Fazenda incumbido de prestar o apoio necessário à instalaçio e 
manutençio das Delegacias Regionais de Controle." 

JUSTIFICACÀO 

Em vista -de outra emenda por nós oferecida. ... inculando a Secretaria Federal de 
Controle à SEPLAN, impõe-se transferir a este órgão os cargos em comissão dos órglos setoriais. a 
fim de assegurar a autonomia das CISETs. Em conseqüência. é necessário atribuir. atê a instalação 
definitiva das Delegacias Regionais de Controle, ao Ministério da Fazenda. que já conta com as 
Delegacias Regionais do Tesouro Nacional a tarefa de oferecer condições materiais imediatas para 
seu funcionamento. 

Tmta:..se-das mesmas medidas. adotadas pelo ExecutiVo ao promover a instalação. em 
caráter provisório da AGU, de modo a assegurar condições mínímas ao novo órgão para que possa 
estruturar-se. e cujas despesas correrl.o à conta das dotações orçamentârias dos dois órgãos -
SEPLAN e Ministêrio da. Fazenda, nos termos do an. :!9. 

Sala das Sessões. 
Deputado ~te 

Vice-Lider do PT 
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t1F"00559 

00033 

MEDIDA PROVISÓRIA .g !!9, DE ltt' 

EMI!:IIDA &UBSTITUTIVA 

Substitua-se, no par6.qr~fo 'Único do art. 26, a 

expressao "Poder Executivo" por "Secretaria Central dê Controle 
Interno. • 

reda.çlo• 

Sala das Sessões, em 

Deputado JACKSON PEREIRA 

t-1P0055"'7' 

00034 

IIII:DIDA PROVISÓRIA •• 559, DI!: 19" 

I!:NZ.OAS SuBS~I~IVA E SUPRESSIVA 

Dê-se ao art. 27 e seus par.tgrafos a seguinte 

,.•Art. 27. Picam extintas a Secretaria 
Central de Controle e a Secretaria do Tesouro 
Nacional, na estrutura do Ministério da Fazenda. 

Par6grafo único. Ficam criado• os cargos 
de Seeret.irio Central de Controle Interno, com 
statua de Ministro de Estado, e de SecretArio 
Federal de Controle, DAS 101.6.• 

Sala das Sessões, e jdha da 1994 

Deputado JACKSO• PERBIRÀ 

Quiíitá-feira 4 4295 
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:\1edida Provisória n" 559. de 26 de julho de 1994. 

Organiza e âíscij)iliã os Si.Stemãs--de COntrole 
Interno e de Planejamenro e de Orçamento do 
Poder E.. ... ecutivo e dá outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se, ao art. ~7. "caput" a seguinte redação· 

"Art. 27. Ficam transferida do ~tinistério da Fãzenda pari a Secretaria de 
Planejamento: Otç_amento e Coorclenaçjo_ a Secr::etaria Central de Controle, e alterada 
a sua denominação para Secretaria Federal de Controle." 

JUSTIFICA CÃO 

Em Vista ·de 01.itfa emenda por nós oferecida. vinculando a Secretaria Federal de 
Controle à SEPLAN, impõe-se alterar a red<tção do 'art: 17. promovendo a transferência do órgão. A 
Secretaria Feáeral de Controle estava pr~ista deste novembro de IQQ2~ pela Lei n° 8.490/92. como 
órgão da estrutura do Ministeri~ da Fazenda, sem nuitCa ter chegado a entrar em funcionamento. 

Sala das Sess_ões. 

neputa~gilanre 
Vice-Lider do PT 

MEDIDA PROVIsÓRIA •• 5§9, DE 199' 

EMEGA SUt'RESSIVA 

HF-00559 

00036 

Suprima-se, nos incisos do "caput" e noa: 

par.Sqrafos do art. 28, a. palavra "Controle" das expressões 

.,Secretari.a de Coordenação e Con"t.role daa Empreaae Estatais•, 

"Secret.tri.o de Coordenaçio e Contr.ole d Empresas Estatais" e 
.. Conselho de Coordenação e Controle~. 

Sala das Seo~, 

"Deputado JACKSOK PEREIRA 

Agosto de 1994 
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.SD<Dk PkOVISÓRIA R• 559, DB 1tt• 

BMEXDA SUPRESSJVA 

Quinta-feira :4 ~297 

Suprima-se do "caput" do art4 29 a palavra 
~controle" da expreaalo "Conselho de Coordenaçlo e Controle daa 
Empresas Estatais". 

Sala das Sessões, em 

Deputado JACKSOW PEREIRA 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00038 

HP00559 

J 
,_.~--

~[5~s:e:n:a:d:o:r=:M:A:G:N:0::8:A:C:E:L:A:R:::::~:-::.::::~::::::::::::::::::::_:r==::=~·~~~~o '] 
I' 1{[1·-- 20·~""" so·-=~ ..... 40·o\lllf~ ~o--•'"""''00--..i. ____ ... J 

c~·~-:J Lc_·.::.2;:.9_-::.•_"'::.30:::.__--~.! -___ -_H_· -_· __ J.... ___ ·~_··-·===========-··_ .. ~·---~--...J 
~----------·------------------~----------------------------~ • 5t.clr~ os arts. 29, :30 e 31 e seus pará~rafos. 

JUSTIFICAÇJIO 

Configura manifesta insensatez centralista pretender que um órgDo ~ 
quer da administraçl!lo possa, e mesmo deva, coordenar todas as empresas da UniDo, 
pois sl!lo g!gantes_càs, runerosas e variadas em suas finalidades. 

A instituiç!o de empresas pelo Estado, sob espécies Jurídicas dist~ 

tas da pessoa constitucional, resultou da necessidade de autonomia administrativa , 
econOmica e operacional, estando sujeitas, por isso mesmo, ao regime jurídico das 
empresas privadas (c F, art. 173, § 1;). 

Sem atrapalhar essa funcionalidade, na órbita federal o Decreto-lei n; 
200, de 1967, confere aos Ministros de Estado dos respectivos setores exercer a s~ 

pervisao possível. 

. . 
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Além disso, é o Governo que escolhe os dirigentes das empresas ~ 
e através deles dita as pol!ticas a seguir, em coerência com objetivos superiores 
mas sem perturbar a boa administraçao das mesmas empresas. 

Quanto ao controle a n!vel presidencial, melhor fazê-lo por meio da 
secretaria de Controle Interno da Presidência da República. 

· De resto, ~ exagerada a denominação proposta de Secretaria de Coorden! 
çlo e Controle das Empresas Estatais, pois abrangeria unicamente as ~ r~. 

r-- ------~-·T-,,c__~~ -----·-·l 

IDIDDA &UPIUSBIVA 

Supri-a-se a palavra 
i~ciao I, al1nea •c•, e par4grafoe 10, 2a 

Sala das Sessões, em 

Q __ ~ 
I 

I 
I 

do •caput" • 

art. 30. 

de 1994 

Deputado JACKSO• PZRZIRA 

MEDIDA •aoYIIÓRIA WO 559, DE 199& 

HP00559 

00040 

DI-•• ao art. 31 a seguinte redaçl.oa 

"Art. 31. 
Lei corrarl.o l 
da Presidência 

Aa despesa• decorrente• deeta 
conta das dota.çõee orça.ment4ria.a 
da Rep'(íblica e da. Secretaria de 

Agosto de 1994 
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PlanejamQnto, Orçament~ 
Presidência do Repóblica.• 

Sala daa seasOee, em 

e Coordenaçlo 

IIBDIDA PIUWISÓRIA •• 559, DE 1996 

IIIIZIIDA SUPRBSSIV& 

HP005:59' 

0004:1.. 

Suprima-se o art. 32. 

Sala daa SesaOea, e 

Deputado JACKSOII PEREIRA 

Medida Provisória n° 559, de 27 de julho de 1994. 

da 

Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Interno e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dá outras 
providências. 

EMENDA ADITIVA 

"Art. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Gratificação de 
Estimulo a Produtividade e Desempenho para os servidores, ativos e inativos, 

Quinta-feira 4 429Y 
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integ~>~ntes das carreiras Finanças e Controle, Orçamento; Especialistas em 
Políticas Púbücas e Gestão Govelnameittal~ à categoria fimcional,- TéCnico de 
Planejamento, P-I 50 I, do grupo TP-1500 aos ocupastes de cargos pennanentes 
de nível superior e intennediário do Institnto ·de Pesquisa Econôoúca Aplicada -
IPEA, a ser calculada na forma do § 3° do artigo 7° da Lei o" 7855, de 24 de 
outubro de 1989, observando-se o Iioúte estabelecido no artigo 2" da Lei o" 
8477, de 19 de outnbro de 1992, conforme regulamento ~ §!lful>aixado pelo 
Poder Executivo. · -

§ I o·· O valor da g{atiticação a que se refere o caput deste artigo não será 
computado para os fins de cálculo de Iioúte previsto no artigo I 2, da Lei n° 
8460, de 17 de setembro de I 992. · 

§ 2" A partir dos efeitos financeiros do disposto no caput do artigo acima, 
cessará a percepção da gratificação de Atividade de que trata a Léi Delegada 
n" 13 d~ 7~ de agost() de 1992, e •""'' alterações posteriores, pôr parte dos 
integnl!ll!'l' das q.rreiras Especialista <;ín PolJtiéás Públicas . e Gestão 
Governamental, da categoria funcional, TécÍiicos de Planejarnentn, P-t~ót'; do 
grupo TP- I 500 e dos cargos permanentes de nível superior e intermediário da 
FundaçãO Institnto de Pesquisa Econôoúca Aplicada- IPEA. 

§ 3" A gratificação, calculada na forma prevista deste artigo, será devida a 
partir do I 0 dia do mês subsequente ao da publicação . do ato de 
regulamentação, Iioúllida ao exero!cio de 1994.a 50% (cinqüenta pôr cenl9) do 
feto máximo fixado na Léi n" 7855, de 24 de outnbro de 1989 .. _ .. ";" ,~ .t •. · 

' .''* ..;•_ ':..,-:,· . ., . 

JUSTIFICATIVA: , ' 
._ ' -......... , '"!··-. 

'o'.! f< ;·,J;.. .,1',"(.;::J.J,' .o) 

.- .... ~ • .:. ~ . .:.•:. -•ly.J<}" ,, __ 

Na Exposiçlo de Motivos Interministerial o• 097, de 06 de abril de 1994, 
assinada pêlos Ministros da Fazenda, e Ministros-Chefes da Secretaria de 
Administraçio Federal e da Secretsria de Planejamento, Orçameiito e 
Coordenaçio da Presidência da República, está explicitsdo que o Poder 
Executivo promoverá ajustes salariais para essas categorias, mediante 
ediçlo de Medida Provisória, até novembro de 1994, tendo como base 
critérios que estimulem o desempenbo e a produtividade. Assim é 
aconselbável que racionalizemos esse processo permitindo que o Poder 
Executivo proceda os ajustes necessirios de forma simplificada, sem ter 
qne editar nova Medida Provisória. 

A E..M art 097, de 06 de abril de 1994, que encaminhou a ~p n• 480, deiu 
claro a Intençlo do Poder Executivo em proporcionar uma melhoria 
remnneratória a essas carreiras, considerando-se ainda que esses 
profissionais sio muito especialiudo.s e estio migrando de forma crescente 
pan outros imbitos, tsis como: Poder Legislativo, Poder Judiciário e 
Tribunal de Coo.tas da Uniio, provocando, conseqüentemonte um colapso 
nas atividades de Controle Interno, Planejamento e Orçamento e ainda, 
visa corrigir extorsi!es existentes na politica remnneratória dos servidores 
públicos civis. 

Í · ~-~Sala das Sessões, de junho de 1994. 

~- .... •-~ 
Senador Mauricio Corrêa 
PSDB-DF, Prontnário 071 
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Medida Provisória n11 559~ de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de orçamento do 
Poder Executivo e dâ outras providências. 

EMENDA ADITIVA 

Inclua-se, onde couber. o seguinte artigo: 

"Art. . Os cargos vagos integrantes das carreiras de que tratam os artigos 12 e 13 
sedo preenchidos. mediante concursos pUblicos de provas e titulas realizados 
anualmente ou sempre que o número de vagas exceda dez por cento dos respectivos 
cargos. ou. com menor nUmero. observado o interesse da Administraçlo. u 
dkponibilidades orçamentáriu e o disposto nas Leis de Diretrizcs Orçamentárias. 11 

IUSTIFICAÇÃO 

Os quantitativos dos cargos de carreira de que tratam os artigos 12 e 13 devem ser 
administrados de forma continua, de modo a dotar os respectivos sistemu de recursos humauos em 
quantidade suficiente para o exercício pleno de suas atividades. A forma de se assegurar a 
continuidade no recrutamento destes quadros ê a fixa.çâo de uma regra de concursos públicos anulis. 
ou sempre que o nUmero de vagas exceda a 10 % do total dos cargos. a exemplo do que se dispcls 
em re1açlo aos cargos da Advoeacia Geral da Uniio. 

Sala das Sessões. 

Deputad~ante 
Vice-Lider do PT 

. Medida Provisiiria n° 559. de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipi:na os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dá outras providCnciu. 

EMENDAADmVA 

lnclua-se. onde couber, o seguinte artigo: 

"Art . As tabelas 4. 6 e 14 do Anexo VU da Lei n• 8.460. de 1992. fiwn 
· substituldas pelas constant .. do Anexo . 

. ' 

Quinta-feirá 4 4301 
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ANEX 

4. SERVIDORES DAS CARREIRAS OE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE FINANÇAS E 
CONTROLE 

OVA 
PAr RAO 

D 
. 

3QO 

IV 

1+. SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUlSA ECONÓMICA APUCADA ~ IPEA 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIARIO N VEL AUXII,.IAR 
SITU~O. _ SITUAÇAO S!TUAÇAO 

31108192 NOVA 31/08/92 NOVA 31/08/92 NOVA 
CWsiPad< a.ASSE PAD o C'=IPadt CLASSE PAD o Closs/Padt a.ASSE PAD 

I I I 
11 11 11 

D lll D lll D lll 
IV IV IV 
v v v 
vl .. YI Vi 
I ' ' Ali u Ali 11 A/( 11 

A/11 c lll A/II c III - c III 
A/III IV A/III IV A/11 IV 
A/IV v A/IV v .• v 
- Vi - Vi A/111 Vi 
Bl1 ' en I I 
Bill 11 Bni 11 A/IV " Rmt B III Bml R m B III 

BI1V IV BI(V lV M lV . v . v . v 
E/( VI C/l VI 
. I I . ' F./11 A 11 C lU A 11 Bl111 A " EIIH III C/!II III snv UI 

Agosto de 1994 
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·JUSTIFICA nv:\ 

Em vista do tàto de que trata a Medida Pro\isória da situação dos sel"'\-idores das çarreiras 
do chamado "ciclo de gestão dos gastos pUblícos", relativamente.ã. sua inserção nos Sistemas de_ 
Planejamento e OrÇamento e de Controle Interno. mas se omite no tocante à questão remuneratória. 
é importante resgatar. assim como no _tocante à proposta de instituição de retribuição adicional. 
equívocos ocorridos quando do enquadramento das carreiraS e categorias na tabela de vencimentos 
do Anexo [[ da Lei 0 8. 460/92 .. .\ vista das medidas posteriormente adotadas pelo r>oder Executivo e 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário relativainente aos vencimentos. é nec~ssário atribuir 
vencimento inicial mais-digno às carreiras. 

A proposta. então, é no sentido alterar a regra de correspondência entre as classes e 
padrões. das Carreira$ e a T~~la_de Vençim.entos do Anexo II da Lei n° 8.460/92. atrib':'indo às 
classes iniciais vencimento- m.ãJs·--adequado ao perfil e requisitos de ingresso. colocando-as em 
patamar de remuneração compatível com sua natureza .e com a das _que lhe são assemelhadas. em 
especial a Carreira Diplomática (cujo cargo -inicial equivale ao padrão 8 I da mesma Tabela). 
Carreira de Gestão. Infraestrutura e Planejamento em Ciência e Tecnologia (vencimento inicial 
equivalente ao do padrão C- IV da mesma Tabela de vencimentos). A medida e plenamente 
jusfifii:ãVel em face dos requisitos para ingresso nas carreiras do "ciclo de gestão01

• Outras categorias. 
como Fiscais Previdenciários~ Médicos, etc .• integrantes do PCC. têm como v~cinl.ento~ ~dais os 
do padrão C-1, C-III. sem que necessiteni submeter-se a cursos de longa duraç:ão __ em EsColas de 
Governo. No caso-das carreiras de Planejamento e Orçamento e FiriânçaS. e Controle: à data de sua 
criação (1987) o vencimento inicial correspondia ao do padrão~NS- 10 do PCC. No ca$0 dos 
Gestores Governamentais, equivalia ao dobro do Ultimo nível do __ P.CC,_ Assio:t. -~ mais dO .que justo 
que se resgate a posição relativa dos vencimentnJ:: iniciais. ~segurando retríbuição justa aos 
servidores. · 

Sala das Sessões, 

Deputad~- Vtgilant~ 
Vice-Líder do PT 

I"''P005S9 

00045 

:\1edida Provisória n" 559. de 26 de julho de 1994. 

Organiza e discipina os Sistemas de Controle 
interno~::: de_P!aneJamento e d~ Orçamento do 
Poder E...;ecutivo e d.i outras pro\idências. 

n1E!'IDA ADITIVA 

Inclua-se. onde couber. o seguinte anigo: 

".~. . Fica o Poder Execuuvo autorizado a instituir. par:1 os ser;,jdores ocupantes 
dos cargos de que tratam os artigos t: e 13. gratificação de estimulo a produtividade e desempenho. 
que será calculada na tbrma do § 3° do artigo 7° da Lei n° 7.855. de 24 de outubro de 1989. 
obsetvando-se o limite lixados nO art. 1° da Lei n° 8.·177, de ::!9 de outubro de 1992. conforme 
regu]amento a ser baixado pelo Poder Executivo. 

§ 1°. O valor da gratificação a que se refere o "caput" não serà computado para fins 
de câlculo do limite previsto no art. 12 da Lei n° 8.460. de ! 7 de setembro de ! 992. 

§ 2°. A panir da instituição da gratificação a a qÚe refere este artigo. cessará a 
percepção, pelos servidores referidos no ''caput". da Gratificação de Atividade de que trata a Lei
Delegada ·nO 1 J. de 28 de agosto.de 1992, bem assim da Gratificação de que trata o art. 7° da Lei 0° 
8.538. de 31 de dezembro de 1992. 

§ 3°. O regulamento a que se retere o ''caput" sem fundamentado num programa 
espeafico das açOes desenvolvidas, em cada um dos _setores· abrangido'3 por e:)ta Lei, .::om ênfase no 
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' estL'liulo ao des~mpffllho indlvidual. na avaliação coletiva e numa politica de valorização dos recursos 
humanos. e contemplara a avaliação de metas globais dos Sistemas e tndiviúuais ~de caci3.- :;en.idur. 
estabelecendo indicadores de qualidade e produti\ idade.~ 

& 4° A gratificação. calculada na fonna prevista no "caput" deste artigo. serã devida a 
partir do I 0 dia do mi:s subsequente ao da publicação do ato de regulamentação. limitada no 
exercicio óc 1·!9-J. a 50~·;, (-dnquema por cc:mo; de teta ma:\imo thadc nJ. Lei n~ 7 355 de !989." 

JUSTIFICATIVA 

Ao editar a Medida Provisoria no 480, da quai J. presente e reedição, o Poder 
Executivo assumiu. na Exposição de Motivos que a acompanha. o compromisso de prvmover, por 
meio de Medida Provisória.. atê novembro próximo. melhoria salarial para os: servidores das carreiras 
do chamado "ciclo de gestão dos gastos publicas' com base em ·cnterioS_de ~sumula a produtividade 
e o desempenho. 

O comprOmisso. bem como a edição da propna :\1edida Provisoria. que reéStnn\lrn os 
sistCmas de planeJamento. orçamento e controle interno. resultou de demoradas ~ desgastantes 
neaociacões entre oc; -~enidores e o (io\'emo. \endo <:ido 1ssumido aoo~ o enceTT'amenro de uma 
greve que mobilizou os ser.idores Clurante mais de 40 dias. E contraditorio . .::omudo .• ;:.te o Governo 
se comprometa a.. dentro de 180 dias. editar Uma Medida Pro.,.isória. que e por definição destinada a 
solução de situações cuja urgénCiã e rehi\'àtlcia não pennitam a tramitação legislativa o·rdinaria. Se a 
solução da questão salarial destes sef\idores é. para o Governo. como e para a Administração 
Pública., urgente e relevante._ nã() deve esperar tanto. E o Governo admite sua urgência e relevância. 
embora não tenha adotado. de imediato, as providencias necessárias. alegando_ a_ necessidade de 
estudos mais detalhados. 

Enquanto isso, tais setores. considerados estratégicos para o bom funcionamento e 
para a capacidade de gestão do Estado. vão sofrendo esvazi_amento ~ sucateamento ~celerado: 
tetnicos qualificados e experiêntes. mas cujo~ salários estão aviltados.. vão abando,nando o serviço 
público, ou transferinCio-se Para"outros órgãóit=-inclusive no C6rigresso Nacional e Tribunal de 
Contas da Unilo-e~ b.Uscã. ·de.feinuneraçãó digna. 

A fim de que se impeça o agravamento deste quadro. é relevante conceder ao Poder 
Executivo condíções para que, de imediato, atendendo ao que a greve recém-encerrada reivindiCava. 
possa instituir mecanismos de retribuição adequados aos ser...idores encarregados da gestio, do 
planejamento e do controle dos gastos públicos. equiparando suas remunerações as atribuidas aos 
servidores encarreg.tdOs dã arreéadação de tributos e contribuições, por meio vantagens isonômicas 
atribuídas em função do desempenho, como declara a Exposição de Motivos da MP ~80. 

Sala das Sessões., 

Deputad~e
Vice..Lider do PT 

MEDIDA PROV::SÓRIA •" 559., DB 199-6 

EMENDA ADI'riVA. 

Inclua-se no Titulo IV, onde couber, o seguinte 
artiqos 

•Art •••. 

mudanças estabelecidas 
Até a implementaçio definitiva das 

nesta Medida Provisória, os 6rqaos 

Agosto de 1994 
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existentes e os servidores A sua disposição eonoervarão suas 

respectivas competências e manterao as atua.is prerrogati.vas e 
responsabilidadea.~ 

Sala. das e julho do 1994 

,EREIRA. 

MEDIDA PROVISÓRIA R• 559, DE 199& 

IDIEliDA ADITIVA MF"00.5S9 

00047 

Inc'lua-ae no Titulo IV, "onde couber, o •eguint!!t 
artiqoz 

"Art. O Poder Executivo 8nca,m.inhar4 a~ 
Congresso NaciOnal, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, projeto de lei dispondo sobre o 
sistema de remuneraç&o dos integiantee da 
Carreira Finanças e Controle, de modo a 
çompatibiliz~-lo com o aplicado A Carreira 
Finanças e Controle Externo do Tribunal de 
Contas da Uniao. 

ParAgrafo ünico. Aplica-se 
i na ti vo• e aos pena ionistas o 
artigo, na forma do art. 40, 

aos servidores 
disposto neste. 

SS 4R e SR da 
Constituiçl.o4 

Sala das Sessõ~~ 

Dejltado'J~KSON \PEREIRA 

de\julho da 1994 

t1P00559 

00048 

Medida Provisória D 0 559. de 26 de julho de 1994. 

Organiza e diSCipina os Sistemas de Controle
Interno e de Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo e dâ outras providências. 

EMENDA ADIT!V A 

Acrescente-se. ao titulo IV, Capítulo I, o seguinte parágrafo: 

.Quinta-feira 4 4305 
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"Art. . O exercido dos servidores a que se referem os an. 12 e 13 dar-se--a na 
ronfon;;idade das atribuições dris cargos respectivos." 

JUSTIFICAÇÃO 

Os artigoS 12 e -13. ao determinar aos órgãos centrais a definiçãO -do exercício dos 
servidores cujos cargos que íiltegrarn os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de 
Coordenação. não deve ser entend_ido como formã d_e restringir o seu espaço de atuaçã.O profissiOõal 
dos mesmos. Especiaímente no caso da carreira de Especialistas em Politicas Públicas e Gestio 
Governamental, instituída pela Lei n° 7. 834/89 Crimo- um instrumentO de melhoria da qualidade de 
gestão para toda a administração direta e autárquica. e dotada. para tanto, de condições de exercicio 
amplo em órgãos de direção superior e de formulação. implementaçãO e avaliação de politicas 
públicas, merece ser preservada. no interesse da Administração: a possibilidade de que seus 
integrantes possam ser alocados livremente onde forem necessáriOs. A emenda tem como propósito 
deixar explícito que. do disposto na Lei, não decorrerá restrição ao exercício profissional dos. 
servidores, com evidentes ,;antagens para o conjunto da Administração e. sua maior eficiência e 
eficàcia. 

Sala das Sessõe"s.. 

Oeputad~gi!a"nte 
Vice-Líder do PT 

MP00e',;59 

00049 

EMFNI)A Sl!!loTJTUT!VA A MHI)I!)/, PROVISÓRIA N•S.o!J, TJF. 27nl94 

Art. l"' É ins1ituícla a Sec.reftnia (le Contrl'lfe ltUcrno dn V1'esidêncin da Rctx'ahHca, 
Tll{':riinnte tnmtolhrmaç~o du Secretaria Ct-•nhttl de CoTtii'Oie h1temo t•rinda ticlc. art. 
I"', lndso H, dlt Ld u" 8.4~0. de:" 19 de tle;voml"''O: do 1992. 

Pll.t'Agntfo út~ic,,, A Se-crcta1in de {.\)ntrolo Interno da J'r$r.idéncltt da llcpúLiica 
ter6 \.lnl órgão dirc1Í\'tl-!luhordinado <!ire:tameute ao Presidente da RepUblica e órgãue:
rcgionnis -,ara dcscentraH;r,açao das ações, conformo dispuser o decreto de 
organiZI\Ç~o e fimcionamenro nR forrila "do art. 84, Jnciw VI. d" Constituiçfto .Federal. 

At1. :Z'" Jnct1mbe à Scc•·ctaria de Controle lntl!lrno da f'rcsidencia d~t República. 
exercer a fi10caltzaçào supcriur dA ges.t!o finant.,ira, patrimonlttl e operacionl\1. na 
adminbtraÇfto fCdcral, t!:-peciahncnlc; 

I • auditar a execuçA:o dns despcs:R& e a rtitli:at~t«o das rectitu fed""rJ!.it, 
nol~tdRmente no que cooc~mc à lcgulidud&, m:oratidftde. impes::.oalidadc, fmblidd.n.de, 
ve1acidade, produtividade e eficllda, Inclusive na aplicaçilio dC recuuos federais por 
entidades de direito privado; 

II • autlitar os controles ~obre bens, direitos c obrignçOes pa11imoninis, inclw~ive 
subre openwõe!> de cl'écllro, avais e garantias da Unilo~ 

III • fi!'cali.:ar o cumprimento das mr:1a~ e dos objc!ivos deR planC'Is v!urianuai~ e a 
cxecuçAo dos programas do governo e dos orçamentos fcdcruis, .o,;em pt·~iuízo dos 
controlt:~ gerenciais tl c11rgo dos 6rgftos respousáveltJ pela elabotaçi\o e realizaçlo 
Ôl'tqueler.; 

IV· llf)Oiar o cuntrolc cxtemn de competência do Congresso Nacimull. 
§ 1" Nenhum processo, documento ou lnfornlllÇBo poden\ ser 1ccusndo •m <sx11mc 

da Secretaria de Cmltrole Jnterno da Prcsid!ncia da RC?úblic~. 

Agosto de I 994 
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* 2" Qmmdo o o!:'jeto ds f:.:~m!b:açRo tiver sido -cl~sr.i!lcado c•.'r,,o ~igilo!<lo, a 
audltagcm t:erá cfctufl:tfa com Rli cautelau adcqmad~s. e st o ót•gfto de ttmtrole 
COitsidemr exagerada itqueln-elassiticaÇAo pr<,JXn'lt Sl.tft rctificaçfto e providênci11s 
decorrente.~. 

§ 3"- SemJ)I'e que a Secrelarla de Cbntr,')lc Interno da Pre!lidência da Repúhlica 
identificar 11 cxistêJtcia de crime, remeter~ _ _!\ ~~f!:CU~d~ria __ da República as 
infornlaçõcs c ç6pin dos -documentos ncccs.sárius an oferecimento ~a denúncia. 

. ' ' ' ~ -·h ,.,, . ._ . ' . ·- • ~ -

'An. ;3v' õ 'S'cCrttAriá~GCrai a~· CõMrOit' lntemo sertt- nomeado pele) Presidente da 
República apóa.aprovpda ~tR escolha pelo_ Senado: J'cdentl na_ fom1a do disposto no 
an 52, inciso JTJ, alinea ur, du Constitüiçlo, parn pe~iodo do dois anos. pe1mitida 1 

~nduçft:o,- depcnd~n~o da ,aprovaçlo do Senado~ i1ederaJ a deslituiçao antes do 
término d~ mnndat_()1 • ~ _ , • , • 

Parúgrafo único. Os titulsre~ das Seerclflrias Rc.gionais de Controle Jntcrno sedo 
non1eado; pelo President~ da República, por indiCKçfto do Sccrctárif'~Oell\1, 

An. 4°_ A medida em que tbr implantada a Secrctarln de Contro~c;: lntcr11o dn. 
Presidência da RC!}úblicl1 e 110!' limites d~t~essidRdcs,.;·i\o ~n$feridos para 
aquelo O$ l1RrAC'II dr. dirl"{'lto c nr • .'~C55úrunlento_htaperinr ~~:~•11 fimçóes gutlilicada" da 
absorvida Sccr~h.ria Ceiitl'ttl de Controlo lnlcrno. 

P~rágmfo \mico. O llresidcnt"e dft Ropilbllca é autori1.ado a e~linguir o-s dcmwis 
c11rs,oA que furem Mna:idel'Ados de»ner.cssário'• usim comn a. sem aumento de 
d••P""· alterar a denomlnaçft<> o dlotribulçoo do• <~~rgoa tran•ferldOll. 

Are. :>• ti c::ri:ulo u ÇAr&o do Secrctlui~·~~~. ~~Controle htfcrno. DAS lOI.ll 

Art 6~ O Pres1dente da Rcpí1bllca orgiUli:urli a cArreira d~t~ AuFJitnr Jr'llen,o. rd"e1 
IIUf'cri(H', e· pr()~)J (a " CiinÇ:Ao-doa cargas ncccs~rios ao fbncionamento dft Sterel~~;rin 
do r.ontu·.tclntoroo da J'""id!lnçia da &cpilblioa. 

Art. 7° Observado o processo licitafOrio, a Secretaria de Controle Jntcrno da 
Presidência dr. República podcrA contratsr aoclodades de auditores habilitados, para 
suprir suaft deficiências cm situaçOcs.-cmcrgenciait~ ou excepcional$:. 

Art. s• AI d~~Pe-sas d~correntes desta l.ei correria ii conta de dotaç3cs 
orçamentárin1e da Presidencia da República. 

An. 90 Esta lei entra em vigor na datn de sua pnblicaçlo. 

Art 10. Revosam-1e as disposi~s cm contrArio. 

RIS11FICAÇÃO 

A prr.sernc cn1onda objcdva corrigir ou elirnlnar basilares dcf0r1naç~ 
c:onccrnentes lo eonlroJe e A auditorh' Internas.: 

O pdncipal conse110 con11istc em instituir uma Secretaritt revestida de req\litltos 
t)ara e,.-crcer efctiv~t c imparclal auditoria sobre toda a administraçAo federal. o que 
exig.c seu posieiomnnento dc:b&bco da maior autoridade do Poder ExecutiYo, 
agregando·lhc a dcscentrali .. çlo l,'«lgráflca devido à dimend~ do Pai$. Optou-oc, 
óutrossim. por uma denominaçlo de respeito e jnconfundivef com outrot: órglofll do 
próprio Governo Federal ou de outros Poderes da Unilo e mesmo dos Estados. 

Afhstou~so a e1·t6nea e oncroq form~tli.zaçlo de um confuao "sitotcana de 
controlo" que. dCJcabidanwntc. mittura na fiacalizaçlio supe1ior, ou auditoria Interna. 
diverso.o; órgiiPI adminiJJrativos e ~crvidores 1eus só pt)t"quc no gerenciamcnto 
lambétn fu.ezn controles cspeclfi~os 1 sua•_ atividades e que preciSAm atender n si e 
aos stJperiore.~. liA quo ns:~egurar total aeparaçlio entre o controle auditoria! e os 
control~ operativos. 

A entenda ex:plicita rom precisão a; atribui~ca supel'io~ do apcrfe;çnlldo 
órgão. excluindo IL'i que si\o J'rópriaa dos controles inerentes R hien.rquia 
itdminiJtrativL 

Quínta-feira 4 4307 
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Foi 11utorizado o Presidente da República a organi:r.ar a ncce!'silria camsln• do 
Auditor Interno, cujos cargos oerlo prnvlvcis eonstllucionalmcortc mcdiÃntc 
concurso público pars sclccionar proAssionais que realmente saibam o que 6 
auditoria interna, sem confuSt1o com CArreiras de administração financeira, 
recomendnndo, çoncomiumtcmentc. a propositura de ptojelo de lei p3ra crlaç!o de 
todos os cargos neceSl:orios à n<WCI sccn:taril. 

11oram expungidas. da Medidft PravliÓria dispasiçõcs espccifit"as· à orânniuçlo c 
ao funeionamcntQ dos órgftos adnüniatradvos. parque de competência privativa do 
Cllofo do Poder Exe<:<llivo (CF, ort. 84, VI), 

.•. ll<clulram·sc mesnto u vedi!Ç(Sol ospcclflcadas para a nomeaçlo de infl'lltóràt .o 
d~i!!qüentes parã çargos em Co_misslo no controlO int~ (ar\. lS), porquanto 

• __ . ~--- sequer pode-Jc aupor )lUC' o OoVemo indicasse pcssou com tHis defeítot. além do 
_CJt1C oa impedimento$ estariAm incompleto. e. por cx.clllslo, autori7.ariam- interpretar 
qu~ -~erJam w ~P\Cftdal_~q~ela~ ponoat~ para outras funçôe» de confianç1. 

..., ·Na verdade.. obSGrva-se que a Medida Proviaória r.- SJS constitui verslo mais
aonpla do defórmado oubotitutivo do amcrior Governo 1 oeu próprio Projeto do Lctn• 
2.180, do 1991, hicldomonte retirado do Conpso Nacional COI 17/08/93 medllniO 
1 Mensagcnt n' 487~• Aviso .. 1.632-SUP)oR.(DCN, S~o I, J>ig. 16306)~ 

F...sta emenda, concernente excJllsivamcnte ao sistema de: auditoria· in1eina, fol 
olaborod• cm eonronlllcll com a doutrin• e a prático cm organismos de wando 
porte. No pi'OC01IIO legi~atlvo, apcrfCiçoa o Projeto do J..ci do Senado n' 350, de 
1991, por mim aprcacntado. llmUa ... ~o cssenciol, obictivando suprir efotiva 
deficiência e grave dhdünçlo existente no Controle Tntemo do 'Poder Executivo e que 
vem irnpcdindo 11: prevenç!o e a npuraçio de vultosas fraudes c:ometidll!: cnntra o . 
cririo federal, ao tado de outras irresularidades. con11lfnvadaa em 8uce~aivac 
Comissnes Parlamentares de Inquérito, 

;.;,;i;i;~ à erinçl!o de' unnsltah"'llo''1P.i!!At. r~mcndom, dato Yenla, qtie 11 

presidencial. para averiguar lrreg,iJ1aridadcs com suporte" llit ftütÕfíiiBit'd"'ifln.m'•m, 
Executivo e bem infonnar (\'1 dirigentca rcsponMvcis. 

Em p,.oposiçAo que cuide da fl!ICIIIiZ89io administrativa nlo cabe sequer mistursr · 
dloposiç.OC. reforcntes ao planojamcnlo c ao orçamento, nem regular de1alhel 
disponiveis cm decreto e atos nomuttivos do Poder ltxc<:utivo. 

Agost?de 1994 
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EMENDA APRESENTADA PERANTE A-- COI'JIISSÃO MISTA, 
DESTINADA·· A" EXAMINAR· E· EMITIR 'PARECER SOBRE A 
MEDIDA. -~PROVIS'ORIA' ~,fà .560, DÉ 26 'óe JULHO DE 
1994, ·auE . -"DISP.ÕE SOBRE AS: ALIQUOTAS E 
CONTRIBUIÇÃO PARA. ·o .. Pi..Á.NO DÊ . SEGÚ-RIDADE DO 
SERVID~~ ~-Q~_LI_Ç_Q __ ÇI~U. ATIV<? DOS .~Ç>DEJ~J:~ DA UNIÃO, 
DAS AU:rA-~QUIAS .E.:OAS ·FUN.D.AÇÕES. PUBLICAS, E DA 
OUTRAS PROVIDêNC-I-AS". '·MENSAGEM' N° /94-CN: 

--; ' ; . . ' .. -.; -' 

'. ' .... "·-~--- ~ -- -------- ' ~ . . ' . - - .,.t: 
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Serviços de Comissões Mistas · 
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E\IE\!DA \IODIFlCATIVA 

A .\fedida l'runsória 11" 560. de :!6 de ;ulhu de 
I Y!J.I. que dispiJe sohre us ulíquo/us de 
(.'0/1/rihuiç·ào para o !'/ano de Seguridade 

·Social do seJ1'idor púhlico ci1•i! alil•o dos 
J'oderes da União, das uularijiúas ·e:·. da.~ 
jimdaçcies púhlica.1· e dá oulras providência.{ 

Dê-se, ao artigó 1°, "caput" · da Medida Provisória n° 560/94. a 

"Art. 1°. A contribuição mensal do serlvidor civil, ativo, incide 
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. I o da 
Lei n°. 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante a 
aplicação das alíquotas :éstabelecidas na tabela a seguir, com 
vigência a partir de 26 de outubro de 1994 e até a data da entrada 
em vigor da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do 
Servidor público civil:" 

JUSTIFICAC} .. O. 

A Lei n° 8.688. de 21 de julho de 1994. {]Ue fixou as alíquotas de 
contribuição para o plano de seguridade social do servidor, disciplinou. em seu artigo 2°, 
que as mesmas teriam vigência até 30 de junho de 1994. 

A Medida Provisória n° 560, editada em 26 de julho de 1994, ao fixar A 
PARTIR DE l0 .DE JULHO - em caráter retroativo. portanto - a \igência das alíquotas 
neia estabelecidas .. ãS quãis são DifERENTES das previstas na Lei no 8.688/94 .. 
infringiu gravemente o artigo 195. ~ 6° da Constituição, que determina, expressamente,' 
que 

" ... § 6°. As contribuições. sociais de que trata este artigo somente 
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da 
publicação da lei que as houver instituído ou modificado. não se 
lhes aplicando o disposto no art. 150. III, "b" ." 

.\ emenda preposta visa afastar. portanto. os dois nctos de 
inconstitucionalidade contidos no artigo I 0 , de um lado fixando q!le as alíquotasora 
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instituídas some;1t<: terãovigêr.c;ú~\ PARTIR 0[26 DE OUTUBRO DE 1994- noventa 
dias após a publicação da Medida Provisória -~e ATÉ A ENTRADA E:O.f VI' iOR DA 
NOVA LEI que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do Senidor, para que se 
evite novo intervalo de 90 dias. Caso se mantenha a redação original, a públicação da 
referida Lei, fixando novas alíquotas; não será suficiente para avigêriCia das rriesmas. 
pela obrigatoriedade do interstício âe noventa dias. 

A presente emenda visa então, preservar o direito· dos sen1dores, a 
racionalidade do processo e â obediência ·ao texto constitucional, que não pode ser 
prejudicado . pelo descaso dos órgãos públicos encarregados na aplicação de seus 
mandamentos. 

·.Sala das sessões; 29 de j).llho ;ie 1994., 

·.: LWer)o P;. 
··:~-,. --. -.. ·.·-----,, 

. .. 
' 

.. . J2~-p ·. · CffJcc·l1í6;d)~!l-~ ':·. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

·1994 
1- ATA DA 95" SESSÃO, EM 3 DE AGOSTO DE. 

!'.I-ABER1URA 
1.2--BXPEDffiNTE 
L2.1- Mensagem do Presidente da República 

, N• 273, de 1994 (n• 599/94, na origem), de 2 do corrente, 
pela qual o Presidente da Repóblica comunica que se ausentará do 
Pais nos dias 4 e S do mês em curso, a fim de participar da VI 
Reunião do Cooselho do Mercado Comum, na cidade de Buenos 
Aires, República Argentina. 

1~2.2- ReqUerimentos 
N" 604, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitarido à Secretaria de Assuntos Estratégicos as informações 
·que menciona. 

N" 605;de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, sóli
Qtando ao Ministério·das Comunicações informações que-menciona. 

N" 606, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Ministro de Estado das Cbmllílicações cópias de do
cumentos. que menciona. 

N" 607, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Ministro de Estado· das Comunicações infOrmaÇões 
que menciona. 

N" 608, de 1994, de autoria do Senador Gilberto .Miranda, 
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informaÇões que 
menciooa. 

N• 609, de 1994, de autoria do Senador Josaphat Mari
nho, solicitando que sejam considerados, -como licença autori
zada, os dias 4 e, 5 do corrente mês. Votação adiada por falta 
de quorum. 

N• 610, de 1994, de autoria do Senador Lavoisier Maia, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
1, 4 a 7, 13 e 22 do mês de julho. Votação adiada por falta de 
quorum. 

N" 611, de 1994, de autoria do Senador Nabor Júnior, soli
citando considerar como licença autorizada as ausências a sessões 
do Senado Federal, no mês de julho, respectivamente nos dias I, 7, 
13 e 22. Votação adiada por falta de quorum. 

N" 612, de 1994, de autoria do Senador Áureo Mello, so
licitando que sejam considemdos, como licença autorizada, os 
dias 13, 19 a 22 do mês de julho. Votação adiada por falta de 
quorum. 

N" 613, de 1994, de autoria do Senador Maurício Corrêa e 
outros Sr. Senadores, solicitando que seja adiada, sine die, a ses
são especial programada para o dia 4 do fluente mês, destinada à 
comemoração do centenário do nascimento de Carlos Coimbm da 
Luz. Votação adiada por falta de quorum. 

N"614, de 1994, de autoria do Senador Amir Lando, solici
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 1, 
4 a 7, 13, 19 a 22 do mês de julho do corrente ano. Votação adia
da por falta de quorum. 

1.2.3 - Comuoicações da Presidência 
Recebimento do relatório, do Banco Central do Brasil, so

bre o endividamento dos Governos Estaduais, Municipais e do 
Distrito Federal, referente ao mês de junho do corrente ano. 

Deferimento pela Presidência, na presente data, ad referen
dum do Plenário, do Requerimento n• 592, de 1994, do Senador 

José Ricba. 
1.2;4 - Comüfiicação , 

lJo Senada' Josê Richa, de ausência do País nos dias 6 e 19 
de agosto do corrente ano. 

1.2.5 -Discursos do Expediente 
SENADOR LOURNAL BAPTISFA _:Congratulações ao 

Ministro da Justiça pela escolha do Dr. Luiz Mathías FlaCh para ti
tular da Secretaria Nacion3J: .de 'Entorpecentes ·e Presidente do 
Conselho Federal de Entorpééeiites: · ' · 

SENADOR MAURO. BENEV!DES, comi> Líder- Apelo ao 
Presidente da República e autoridadeS fazendárias no sentido de 
que seja revogada a cobrança do b.posl9 Provi~6rio- sObre Movi-
mentaçãoFmanceira-IPMF. · -

SENADOR EDUARDO SUPUCY- Justificando requeri
mento de informações à SeCretaria: de_ Assw;ttos Estr~tégicos, lido 
na· presente sessão. Defesa da impletJ;~.entaç_ãc,:> . do Programa de 
·Renda Mínima como forma de Jriinimizar os graves problemas So-
ciais brasileiros. - . . 

·SENADORJOSAPIIA'rMA11INHO- Falecimento de Dom 
Tunóteo Amoroso Anastácio,' siiigular figurá da Igreja Católica no 

·BraSil. -,·· - "·' " 
SENADOR MARCO MACTEL - JnÍ!ação e distribitição de 

renda. 
1.2.6- Questão de ordem 
Levantada pelo Sr, Edllru;do Suplicy edeferida pela Presi

dênci~ no sentido de que seja c~lt.a<4 a Comi~são de Constitui
ção, Justiça e Cidadania quanto à aplicabilidade do artigo 336; alí
nea a, -dO Regimento InternO do Senadõ Federal, para a Mensagem 
n° 246/94, através da qual é sOlicitada autorização desta Cãsa para 
a assunção pela União -das dívidãS coniraf~s pela Empresa Brasi
leira de Aeronáutica - Embraer até o montante de US$ 
125,052,502.25, junto à Agênciá do Governo Canadense Export 
Development Corporation- EDC. 

1.2. 7- Fala da Presidência 
AssociandoRse às hom~~aSens PreStadas pelo. Sr. Josap

hat Marinho à memória de Dom: Timóteo Amoroso AnastáciO. 
1.2.8- Comuoicação' 
Do Senador Hydekel Freitas, referente ao- seu- regresso-ao 

Brasil, no _dia 2 de agosto do corrente ano. 
1.2.9- Oficio .· · . ' 
N" 483, de 1994, da Liderança do PPR, na Câmara dos De

putados, de substit:p.ições de membros em Comissão Mista. 
1.2.10- Comuoicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia nos termos do art. 174, do Regi-

mento Interno. 
1.2.11 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3-ENCERRAMENTO 
2 -ATOS DO PRESIDENTE 
N" 116, 127 e 228, de 1992. (Apostilas) 
3- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRES-

SISTAS 

TES 

Portarias n"' 29 e 30, de 1994 
4- MESA DIRETORA 
5 -LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 
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SUMÁRIO DAATADA57"SESSÃO, 
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 1994 

RETIF!CAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção 
n, de 9 de junho de 1994, na págiria 2784, 2" coluna, no 
item 4.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia, 

Onde se lê: 

N" 428194, lido no Expediente da presente sessão. 

Leia-se: 

Requerimento n• 428/94, lido no Expediente da 
presente sessão. _ 

SUMÁRIO DA ATA DA 58" SESSÃO, 
REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1994 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção 
II, de !O de junho de 1994, na página 2851, 1' coluna, 
no item 1.3 -ORDEM DO DIA, 

Onde se lê: 

Projeto de Lei da Cãmara n• 16, de 1994 (n• 
2.246/91, na Casa de origem} ... 

Leia-se~ 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n° 
2.248/91, na Casa de origem) ... 

.. 

Ata da 95a Sessão, em 3 de agosto de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS !4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Chagas Rodrigues - Eduardo Suplicy -
Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Henrique Almeida -
Iram Saraiva- João Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça
Júnia Marise - Lonrival Baptista- Lucídio Portella- Maguo Ba
celar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides - Moisês Abrão. -. . 

O SR. PRESIDENTE (Cbages Rodiigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Havendo_ nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos· trabalhos~ 
O Sr. 1° Secretário prOCederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 273, de 1994 (n° 599/94, na origem), de 2 do corrente, 
pela qual o Presidente da República comunica que- se ausentará do 
País nos aias 4 e 5 do mês em curso, _a fim de p3:fticipar da VI 
Reunião do Conselho do_ Mercado Comum. na cidade de Buenos 
Aires, República Argentina. 

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

SãO lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 604, DE 1994 

Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X e 50 da Cons
tituição Federal combinados com o artigo 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal sejam solicitadas, a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, as Seguintes informações -

1) O que vem a ser o Siste-ma de Proteção da Ama.zônia-SI
PAM? Quais seus objetivos, que órgão do governo federãl está en
carregado de sua implementação e gerenciamento? 

2) O que ·vem a ser o Sistema de Vigilância da Amazônia
SIVAM? Quais seUS _-ÇlbjetivoS, que 6rgão do Governo Federal está 
encarregado de sua implemeD.ta.ÇãO e gerenciamento? 

. . 3) Qual foí o" tip<i de licitação adotado para compra dos 
equipamentos do SN AM? 

4) Quais os critêrios adotados pam defmir a qualificação 
das empresas participãntes e para d8fmiçã0 ao vencedõf? 

5) Teve a ESCA -Engenharia de Sistemas de Controle de 
-AutOmação S.A. participação eni alguma etapa do processo licita

tório do SN AM? Terá esta empresa participação na implantação 
do referido projeto? Especificar qual a natuteza da participação e 
através de que processo a ESCA S.A .. foi escolhida para integrar o 
SNAM. 

6)Quantos radares flxos e móveis serão adquiridos? Deta
lhar modelo, maica e principais -especificações técnicas. Que em
presa irá fornecê-los? Qual seu preço unitário? Qual a forma de 
pagamento? -

7) Quantas aeronaves serão adquiridas? Que empresa irá 
fornecê-las? Qual seu preço unitário? 

8) A aquisição destas aeronaves demon_stra a viabilidade 
económica da Embraer. Quais as razões que levaram o governo, a 
justamente neste momento, resolver abrir mão desta empresa? 

. 9) Quais equipamentos comp:>rão a rede de comunicações, 
discriminar de fórma detalhada as centrais, os aparelhos receptores 
e transmissores etc? Quais os preços unitários? Que empresa fará a 
instalação? Que empresa irá fometê-los? 

1 O) Quais somputadores foram adquiridos? Detalhar mode
lo, marca e principais especifiCações técnicas. Qual empresa irá 
fornecê-los? Qual rede será •eja utilizada para interligá-los? Qual 
o preço unitário de cada equipamento? Quais os Softwares adqui
ridos? Qual o preço unitário? Que _empresa irá fornecê-los? 

11) Quaís ãs- condições de fmanciamento de cada equipa
mento adquirido? Detalhar e especificar os órgãos, instituições e 
empresas responsáveis pelos empréstimos? 

12) Considerando que tanto os governos dos EUA, quanto 
da França demonstraram interesse que empresas de seus respecti
vos paíseS pudessem sagrar-se vencedoras- do processo de licitação 
relativo ao SIV AM, que vantagens foram oferecidas por um e por 
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outrc que pudessem pesar significativám.ente na escolha do gover
no brasileiro em defesa do interesSe de nosso País? 

13) Coiisidel-ando que- te.W.Os-hojc no País o sistema Cindac
ta implantado no Sudeste e Cen~-Oeste do Pais, como será a in
terligação entre os Cinda.ctaS e oS_~uiPãmentos do SN AM? !3}es 
são compatíVeis'! - - --- - -

14) QuaiS as cõndiçCes e garantias sobre _a manutenção e 
peças de reposição para os equipamentos que estão sendo adquiri
dos para o SIV AM? 

15) Qual O cronograma de entrada em pperação do sistema? 
Quando deverá estar totalmente implantado? 

16) Considerando o custo total do projeto e as inúmeras ne
cessidades de investimentos para garantir o desenvolvimento eco
nômico e social, como procedeu o governo para decidir que_ o SI
V AM seria um projeto prioritário em relação a gastos itlieinativos? 

Justificação 

O País tem enfrentado severas restrições no tocante aos gas
tos públicos áreas, em nosso entender prioritárias, como a saúde e 
a educação estão sendo sucateaclas -devido a fálta de recursos. Ape
sar deste quadro, notícias -veiCuladas na i.mprensa_jnformam que o 
Governo realizou uma Iicitaçãq sigilosa vis:ando a aquisição de 
equipamentos para o projeto SIVAM, enVOlvendo valores da or
dem de US$1 bilhão. Tal projeto é de grande importância não só 
para a região A.mazônica como tambéin_par-a o planejamento de 
longo prazo do Brasil Tendo em vista ser çonstitucionalmente o 
Congresso Nacional o ~$ponsável pelas deCisões sobre a oportu
nidade e a prioridade na alocação das __ receitas públicas, as infor
mações aqui solicitadas sãO neceSSáriás pata que os pai-lamentares 
possam melhor embasar suas decisões. 

Dentre as informaçOOs solicitadas estã.Q as referentes à ma
neira como o SJPAM e o SN AM estão viabilizando a aquisição 
de aeronaves junto à Empresa Brasileira de Aeronáutica SA- EM:
BRAER, que constitui_ a única empres-a que produz aviões no He
misfério Sul. se houve 1im esforço tão grande por parte do poder 
público ao longo dos últimos anos para que esta empresa pudesse 
se desenvolver principalmente _em função de criar tecnologia em 
área estratégica a questãO de bom senso que se coloca é por que 
resolve o governo abrir mão do controle acionário da mesma exa
tamente quando relaliza um contrato de proporções tão significati
vas. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy 

(À ComissãoDiretora) 

REQUERIMENTO N' 605, D.E 1994. 

Nos termos do disposto no art. 216- do Regimento Interno 
do Senado Federal. Combinado com o -previsto no art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal, requeiro seja enCam.ib.hada ao Ministério das 
Comunicações a solicitação de informações que se segue. 

I. A Embraiei está adquirindo atualmente, ou tem planos de 
adquirir aproxlinadamente um satélite de telecomunicações? 

Caso a resposta seja negativa, nada mais resta a indagar. No 
caso de resposta positiva à primeira questão, aCresCentam-se as se-
guintes questões: · 

2. Esse satélite é provido da banda KU? 
3. QUe -prOcedimentos estão sendo adotados para a aquisi

ção, considerando-se a lei que rege as licitações públicas? 
4. É correta a informação de que este será o terceiro satélite 

da espécie?-
5. Quais as justificativas para sua compra, do ponto de vista 

legal, operacional e comercial? _ 
6.A Embratel solicitou a V.Ex• alguma espécie de autoriza~ 

ção -pafa a aquisição? 
7. Que papel exerce, se é que exerce: a empresa Hu~es 

Communications Intemational Inc. nesse processo? 

Justificação 

Correm fortes rumores de que a Empresa Brasileira de Tele
comunicações S.A- Embratel pretende- ou estaria em vias de
adqUirir um satélite de telecomunicações, provido da banda Ku. 

Dizem as mesmas fontes que essa compra seria feita cfueta
mente à empresa Hugbes Communicati&is"Intem-ational Inc.,o que 
pode configurar ilegalidade, a lei que rege ai SHitações públicas 
esteja sendo desconsiderada ou infrinjida. 

Ao que consta. entende a Embratel que a aquiSiçãO direta 
desse satélite à empresa Hugbes Commuriications International 
Inc. estaria amparada diante da lei, porque nada mais seria do que 
o exercício pela Empresa da opção de compra de um terceiro saté
lite, conforme condição constante do Anexá E, parte integrante do 
contrato assinado com a mencionada fornecedora. 

A respeito da matéria, a empresa Matra Marconi Space teria 
solicitado um parecer legal para saber da licitude de tal aquisição, 
parecer esse que entende ser vedado à Embratel o exercício da op
ção de compra. 

Diante do exposto, e considerando a seriedade daquela Em
pres~ no que tange aos seus procedimentos adniinistrativos e I.id
tat6rios, houvemos por bem esclarecer os fatos atrav~~ da presente 
solicitação de informações ao senhor Ministro de Estado das Co~ 
municações. 

pos 
Sala das Sessões. 3 de agosto de 1994. Senador JUlio Cam· 

{À ComiSsãoDiretora) 

REQUERIMENTO N' 60, DE 1994 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2° da Constituição Fe
deral, 214 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de EStado das Co
municações o encaminhamento a esta Casa dos seguintes docu
mentos: 

I - cópia do edital de licitação da Concorrência n° 005/92, 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos_. visando à aquisi
ção_~~ equipamentos de triagem automática de cartas de formato 
normal, envelopes de formato semi-embaraçoso; de máquina de 
indexação; e de máquinas de obliterar; 

2 - cópia do julgamento fmal da Concorrência no 005/92, 
citada no item 1; _ 

3 - cópias dos Relatórios TécnicOs emitidos deSde_ 1992, es
pecialmente aqueles datados a partir de março de 1994, relativos à 
Concorrência aludida nos itens anteriores; - _ 

4- cópias dOs Relatórios da Comissãq"~ermanente de Lici
tação sobre a Concorrêncian° 005/92, SU.Pfacitada; 

5- cópia da adjudicação ocorrida em 12 de agosto de_ 1993, 
objetivando a contratação dos equipamentOs discriminados no 
item 1; 

6- cópia do(s) Relatório(s) de Anã!ise Comercial das pro
postas apresentadas na Concorrência n° 005/92; 

7- cópia da petição inicial do mandato de segurança impe
trado pela proponente Cegelec; 

8 - cópia do despacho denegatório do pedido de concessão 
de liminar no mandado de segurança a que se refere o item ante
rior, prolatado pelo MM Juiz de Direito da 16a Vara da Justiça Fe
deral, Seção Distrito Federal; 

9- cópia do interior teor da r. sentença que apreciou o mé
rito da ação mandamental mencionada nos itens 7 e 8, proferida no 
primeiro semestre de 1994; 
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10- c.ópias dos pareceres juriàicos exarados pela Empresa 
Brasileira de Correios e Tc1égrafos relativos à Conc\1rrência n° 
005/92, especialmente daqueles datados a pmtir de março de 1994; 

11- cópia do Cronograma de Desembob:o, atualizado, da 
Concorrência n° 005/92 

Justificação 

A proposição em tela embasa-se em disp:>sitiVOs regimen
tais e na regra jurídica prevista no § 2° do art. 50 da Lei Maior. 

Pretende-se de posse da documentação requerida, avaliar o 
desempenho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em
presa pública da União de grande porte, tendo em vista informaçõ
es obtidas por esie parlatrientar, que dão contã -de ações ou omissõ
es da responsabilidade da alta direção da mencionada entidade, 
que têm provocado uma atuação pouco eficieri.te da empresa na 
prestação de tão relevantes serviços à sociedade brasileira. 

Em vista, ainda, do que dispõe o inciso X do art. 49 da 
Constiruição Federal, entendemos procedente o pleito ora formula
do. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. cc Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

(À Comissão DíretOra) 

REQUERIMENTO N' 607. DE 1994 

Requeiro, nos termos dos art&. 50, § 2° da ConstituiçãO Fe
deral, 214 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Co-
mt.micações as seguintes informações: -

1 - qual o volume de recursos alocados no orçamento da 
Empresa Brasileira de CorreioS e Telégrafos- Ecr, para o exercí
cio de 1994, destinados à publicidade e divulgação da mencionada 
estatal, assim como o valor aprovado pela Diretoria. destinadO a 
essa finalidade; 

2- em que data foi procedida a licitação, por parte da em
presa citada no item anterior, visando à contrata"ção de serviços de 
publicidade, encaminhando a esta Casa cópia(s) do(s) edital(is) 
respectivo(s); 

3 - relação das empresas participantes da referida licitação 
no corrente ano; 

4 - relação das empresas vencedoras da licitação em ques
tão, discriminando os respectivos Programas ou Projetos de Cam
panhas Publicitárias; · 

5 - qual o valor de cada campanha publicitária relacionado 
com os seus respectivos ganhadores, encaminhando quadro com
parativo dos valores referentes a campanhas similares nos últimos 
5 (cinco) anos, em dólares norte-americanos; 

6 - cópia da ata fmal do julgamento das coocorrências des
tinadas à contratação de serviços de publicidade no ano de 1994; 

7- cópia dos contratos fli'IIl3.dos pela ECf com- agência de 
publicidade ganhadoras de concorrência(s) em 1994; .-- - · 

8 - relação de todos os pagamentos já efetuados pela ECf 
em decorrência dos contratos a que alude o item anterior;-

9 - encaminhamento de Relatório TéCnico contendo infor
mações detalhadas sobre o desenvolv~n~o de cada c~panha 
publicitária cõillratada no corrente ano, comparando o seu estágio 
atual com os valores já desembolsados_. 

Justificação 

Pretende-se com o Requerimento em tela a obtenção de in
formações acerca dos últimos de publicidade e divulgação fmna
dos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECf, com 
vista à promoção de estudos sobre aspectos relacionados com are
gularidade, o desempenho, a evolução e a eficiência dessa impor-

tante empresa estatal, em face de despesas rt:alizadas destinadas a 
assegurar a boa imagem da mesma perante o público usuário. 

Funda~se a presente proposição, além dos dispositivo!. iili
cialmente mencionados, na norma jurídica inscupida no inciso X 
do art. 49 da ConstituiçãO Federal, que confere ao Congresso Na
cional as atribuições concernentes à fiscalização e ao controle dos 
atos do Poder Executivo, incluídos os da adm.inistração indireta. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. -Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

-(À COinissãõ Diretora) 

REQUERIMENTO N' 608, DE 1994 

Requeiro, nos termos dos art. 50, § 2' da Constituição Fede
ral, 215 e 216 do Regimento Intemo do Senado Federal, sejam so
licitadas ao ExcelentíssimO Senhor MinisfrOâe-EStado da Fazen
da, as seguintes informações: 

1 -qual o valor dos recursos retidos pela Petróleo Brasilei
ro S.A.- PETROBRÁS, a título de empréstimo compulsório inci
dente sobre o preço dos combustíveis e não repassados ao Tesouro 
Nacional e bem assim o valor desse débito atualizado monetaria
mente, de acordo com os índices oficiais, até 30 de junho d-e 1994; 

2 ) inforriii:i', discriminadamente, os débitos da empresa de 
economia mista !e ferida no item anterloi', relatiVãmeiite aos- tnbu
tos administrados- pela Secretaria da Receita Federal, coostituídos 
nos últimos 8 (oitO) anos; __ 

3- infomiar, discri.triinãdameiite, o D.óm.ero de ãções fiScali
zadoras realizadas pela Secretaria da ReCeita Federal junto à Petro
brás, nos últimos 20 (vinte anos), remêtendo cópias do autOs de in
fração por ventura lavrados, bem como informação sobre o con
teúdo e a data da última ação de fiscalização promovida sobre a 
mencionada empresa. 

Justificação 

A proposição em tela tem por objetivo a obtençãO de- dados 
oficiaiS sobre o:f débitos apurados peJas autoridades fiscais e de 
responsabilidade da Petrobrá.s para com os cofres públicos que, se
gundo declarações do Senhor Delegado da Receita Federal, atin
gem US$1 bilhão. 

Diante dessa surpreendente infoimação, entendemos de 
grande relevância para o pleno exercício das atribuições fiscaliza
doras_ conferidas a esta Casa pela regra contida no inciso X do art. 
4~iâa. Lei Maioi, O encaminhã!nento dos elementos informativos 
que ora requeremos ao Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. - Senador Gibe_rto 
Miranda Batista. 

(À Comissão Diretora) 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requeri

mentos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do in
ciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 609, DE 1994 

Nos termOs do 3rt. 55, ID da Constituição e para os fms do 
dJ.sposto no art. 13, § 1° do Regimento Interno, requeiro licença 
para ausentar-me_dos trabalhos da, Casa, nos dias 4 e 5 do ocorren
te~ a ftm de proferir conferência na Associação dos Magistrados de 
São Paulo e aula inangural de Cw:so de Pós-Graduação na Univer
sidade Mackenzie, em São Paulo-SP. 

Sala das Sessões 3 de agosto de 1994. - Senador iosaphat 
Marinho. 
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REQUERIMENTO N" 610, DE 1994 

Nos termos do Art. 13? § 1°, do Regim~tolnteqtO, requeiro 
Licença autorizada para afastar-me dos Trabalhos desta casa~ _nos 
dias: 1°, 4, S, 6, 7, 13 e 22 do mês de julho do corrente ano, a flm 
de tratar de assrmtos partidários em meu Estado. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994.- Senador Lavoisier 
Mala. 

Brasília, 31 de julho de 1994 

REQUERIMENTO N" 611, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, D.õs tein:ios do art. 13, § 1°, 

do Regimento Interno, se digne de considerar como licença autori
zada as ausências _a Sessões do Senado Federal registradas pela Se
cretaria-Gei'al da Mesa, no corrente mês de julho, respectivamente 
nos dias 1°, 7,13 e22-. · · 

Essas ausências ·decorreram de obrigações ineir~ntes âs ªti
vidades administrativas e político-partidái.ias, derivadas do exercí
cio do Mandato de Senador pelo Estado do Acre, que tenho a hon
ra de desempenhar. 

Atenciosamente,- Senador Nabor Júnior. 

REQUERIMENTO N' 612, DE 1994 

Nos termos do Art. 13, § 1°, do Regimento Interno, solicito 
que seja cbri.siderada licença autorizada nos dias 13, 19, 20, 21 e 
22 do mês de julho, por estar tratando de assunt9s partidários, no 
meu Estado. 

Brasília 3 de agosto de 1994. - Senador Aureo MeUo. 

REQUERIMENTO N' 613, DE 1994 

Em aditamento ao RequerimeD.to n°- 487/94, ·requeremos 
seja adiada, sine die, da Sessão Especial programada para o dia 4 
do fluente mês, destinada à comemoraçãO do centenário do nasci
mento de CARLOS COIMBRA DA LUZ. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994- Senadores Maurí~ 
cio Col-rêa, Francisco Rollemberg, Onofre Quinan, Gilberto 
Miranda, Mcira Filho, Josaphat Marinho. 

REQUERIMENTO N' 614, DE 1994 

Nos termos do Art. 13, par~grafo 1° do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro seja concedida licença nos dias 1°, 4. 
s. 6, 7, 13, 19, 20,21 e 22 do cõiT(mie mês, período em que estive 
ausente dos trabalhos desta Casa, para acompanhar reuniões do 
Conselho Deliberado da SUFAMA e para atender a compromissos 
políticos partidários no Estado de- Rondônia. 

Sala da._._ Sessões, 2 de agosto de 1994. - Senador Amir 
Lando. 

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

A Presidência recebeu, do Banco- Central do Brasil, relató
rio sobre endividamento dos Govem_os _Estaduaís, Municipais e do 
Distrito Federal, referente ao mês de junho do corrente ano. 

A matéria despacha à Comissão de Assu:Õ.toS EcOD.ômicos, 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica que, nos· termos do art. 43, § 2° do Regimento Interno, 
defere. na presente data ad refcrendum do Plenário, o Regimento 
ll0 592. de 1994, do Senador José Richa, por não ter sido votado 
em duas sessões ordinárias consecutivas, devido à falta de quo~ 
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
comunicaçãõ qUe será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida o seguinte: 

Excelentíssimo St~nhoi~ 
Senador Humberto Lucena 

De acordo com o artigo 39, alínea a. do Regimento II:. temo 
do Senado Federal, comunico a V. Ex• que_entre os dias 6 e 19 de 
a·gosto estarei ausente dos trabalhos desta Casa. por motivo de via
gem ao exterior. 

Brasília. 21 de julho agosto de.l994.- Senador José Richa. 
~---o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 

lido vai ~publicação. 
Passa-se à lista de oradores. Concedo a palavra ao primeiro 

orador inscrito. Senador Lourival Baptista. 
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. _Senadores, em janeiro 
deste ano, foi instalada no MinistériO da JUstiça a nova Secretaria 
Nacional de Entorpecentes, que juntamente com o Conselho Fede
ral de Entorpecentes e com o apoio de outros órgãos específicos 
do Governo, vem desenvolvendo importante atividade na adminis
traÇão do problema das drogas em nosso País. 

No dia 8 de julho último, assumiu o cargo de titular da refe
rida Secretaria o Dr. Luiz Mathias Flach, advogado._ hã 26 anos 
militando no mundo das drogas, como Delegado de Costumes de 
Porto Alegre, Delegado da Divisão de Tóxicos da POlíCia Civil e 
estagiário do Escritório-de Narcóticos do FBI, nos Estados Unidos. 
O Dr. Mathi.:s Flach presidiu por dois mandatos. consecutivos o 
Conselho Estadual de Entorpecentes e_,_ atualmente, sen4o aposen
tado da m.agistr~tura, é professor da Escola Superior de Magistra
tura e da Universidade do V ale dos Sinos; também faz parte ~áo 
Comitê Assessor para Álcool e Drogas do Ministério da Saúde e 
foi palestrante do Centro Médico de Marmottan, em Paris. 

Sr. Presidente, desta Tribuna do Senaçlo, quero enviar as 
minhas congratulações ao Ministro da Justiça. Dr. Alexandre_ Du
peyrat, pela escolha do Dr. Luiz Mathias Flach para titular ~da ,Se, 
cretaria Nacional de Entorpecentes e_ Presidente do_ Conselho Fe
deral de Entorpecentes, cargos da mais elevada hierarquia na polí
tica nacional de combate às drogas. op.de de_verá emprestar a sua 
vasta experiência e conhecimentoS na solução deste problema_ tão 
complexo e que tem criado tantos transtornOs ao Governo e à so
ciedade em nosso País. (Muito bem!) 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a 
palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte disêurso. Siin.ieVisãó do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, em 1° de janeiro de 1994, entrou em vigor o 
Imposto Provisório sobre Movimentação F4'-~ceira - ll'1v1F. um 
tributo que incidiu e inclae basicamente sobre débitos em conta 
corrente, poupanças e depósitos especiais remunerados, assim 
como sobre o recebimento .em _dinheiro de_ ordem de pagamento, 
com alíquota de 0,25%, a ser paga pelas pessoas físicas e jurídicas 
e por beneficiáriOs de ordens de pã.gamento recebidas (m1 dinheiro. 
Como a própria defmição d6 imposto caracteriza, sua duração é
provisória, devendo cessar em 31 de dezembro do ano em curso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar da transitoriedade 
deste imposto, uma vez que se extinguirá em 31 de dezembro pró
ximo, formulo um apelo ao Senhor Presidente da República no 
sentido de que seja abreviada a sua vigência por força da realidade 
criada no País pela implantação do Real. 

De fato, a alíquota de 0,25% do IPMF foi suportável en
quanto a inflação esteve acelerada e os juros: nominais mensais su
peravam o índice de 50%. Mesmo em circunstâncias de inflação 
alta, no entanto. a alíquota do IPMF iritrOO.uziu no sistema tributá
rio b que foi chamado de "cunha fiscal", que agravou significativa-
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mente os encargos numerosos, que os cidadãos e empresas brasi
leiras devem pagar ao Governo. 

Com a inflação baixa, a alíquota de 0,25% toma-se eXcessi
va. podendo pressionar para o alto as taxas de juros e c_omprometer 
ou dificultar o sucesso do Plano de Estabilização. Com essa ali
quota e estabilidade monetária, as taxas de juros reais poderão tor
nar-se negativas e provocar fuga para o consumo do dinheiro de~-
tinado às aplicações fmanceiras. -

O Sr .. Magno Bacelar- V. Ex• me permite um aparte, no
bre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Líder 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Sei que em cOiD.Unicação de lide
rança não -é permitido o aparte, mas o assunto que V. Ex• traz é da 
maior importância. Temos observado as notícias de que o povo co
meça a acreditar no plano, e verificamos que há um Crescimento 
de consumo. Sabemos que um dos entraves para o nosso desenvol
vimento é a carga tributária e as altas taxas de juros, mas é agradá
vel ainda a notícia de que o recolhimento de tnOutqs aume~tou no 
último mês, jâ em cói:l.seqüência da implantação do real. Ao aten
der à solicitação que vem através da palavra de V. Ex• - porque 
sabemos que é da Nação inteira- , o Governo deverá_ extinguir 
esse tributo que nada acrescenta ao desenvolvimento do País- tal
vez sua extinção até aumente o desenvolvimento ou pelo menos 
diminua a pressão e o arrocho salarial por que atravessa a nossa 
populaçãO:: Vimos hoje que as donas de casa, os consumidores e 
até estudantes estão participando ·de fiscalização e coleta de preços 
para verificarem onde está mais barato. Fazem isso exatamente 
porque acreditam no plano, e nada mais justo que o Governo tam
bém deva aderir ao movimento da Nação. Rogamos que dê certo, 
embora enquanto políticos e Líderes do PDT n4o l:!.Crçdi~mos no 
seu sucesso. Muito grato a V. Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre Líder Magno Bacelar. que empresta assim o seu apoio àquilo 
que é muito mais que uma· sugestão~ é um apelo que transmitimos 
ao Senhor Presidente da República, no sentido de que Sua Exce
lência determine, naturalmente utilizando-se dos instrumentos 
constitucionais adequados, a imediata extinção 5io Imposto Provi
sório sobre Movimentação Fmanceira -lP:MF ~indo, dessa forma, 
ao encontro de_ uma reclamação que desde o inicio de vigência do 
imposto· vem sendo veiculada por todos aqueles que se sentem al
cançados por esse tributo, representado por 0,25% e que até aqui 
tem sido considerado realmente desnecessário e abusivo por im
portantes segmentos da sociedade brasileira. 

O apoio de V:Ex•, Líder que é da Bancada do PDT, ao ape
lo que transmito neste instante se amplia e assume a maior_abran
gência. E - quem sabe - haverá de calar fundo no espírito do Pre
sidente Itamar Franco, sempre sensível a esse tipo de postulação. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um_ aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES -Com nn!ito prazer, nobre 

Senador Lourival Baptista. 
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Mauro Bene

vides, estou ouvindo V. Ex• com ate~ção, assim como ouvi tam
bém o aparte do eminente Senador Magno Bacelar. Devo ~r 
que estou de pleno acordo com_ V. Ex•. Acho que o apelo deve ser 
feito, somo-me a V. Ex• nesse pleito ao Presidente da República 
no sentido de que esse Imposto- JPMF- seja-extinto, porque acho 
que ele é desnecessário nesta hora. Dessa maneira, o Senador 
Magno Bacelar e eu nos somamos em solidariedade à palavra de 
V. Ex a a que espero seja atendida 

O SR. MAURO BENEVIDES - Expresso também a V. 
Ex•. nobre Senador Lourival Baptista. o meu agradecimento por 
essa manifestação ao apelo que entendi do meu dever transmitir 

hoje ao Pre.siden~_ da ~epública, a ftm de Que Stia: Excelência su
prima sem_ quaisquer delongas a cobrança do JPMF. indo natural
J;D.ente ao encontro daquilo que já destaquei. É um anseio. uma as
piração, uma reivindicação legítima de milhões de brasileiros que 
se acham compulsoriamente tributados pelo JPMF. - -
_ _ ___ C_OD;lo .g.ós convivemós nesta Casa ~_om o_ Presick?nte_ I~ 

Frap.cp ~. époc~ em 'll:le exerceu com tanta dignidade o mandato 
de Senádor da República e como acompaD.hamos pari passo a Sua 
marcante atuação c:omo primeiro mandatário do País-, estamos na 
expectativa de que Sua Excelência y~~a a acolher essa nossa pos
tulação que atende indiscutivelmente ao interesse nacional 

Sem dúvida,_ Sr. Presidente, é penoso para o Governo dis
pensar um imposto PrOfícuo em termos de arrecadação. que poderá 
depositar nos cofres públicos até cinco . bilhões_ 9e_ Q.9l~es em 
1994, com a vantagem ainda de serem recursos exclusivos &!. 
União. não partilhados, portanto, com os governos estaduais e mu
nicipais. Porém. é preciso enfrentar o problemã, para o bom enca
minhamento do Plano implementado pelo Real. Não pode o Go, 
vemo, _e~ .função ~e _gaD.ttos _de_ c_urto prazo; prejudicar o Pais no 
médio prazo, criando percalços ao plano de eStabilização, descon
forto tributário à população brasileira que paga seus impostos e 
corrida para 9 consumo que dilapida a poupança popular. 

Por isso. renovo a nllnha solicitaç-ãO-ão Senhor Presidente 
lta.Q:J.ar FrancÇ> e às autoridades faiendárias para que seja extinto já, 
antes da data prevista, o Imposto Pr0Vis6r10 SObre Movimentação 
Financeira, o que seria uma cabal demonstração de sensibilidade_ 
política e tempestividade econôm,ica. · 

Era o que tinh_a a dizer. Muito obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Concedo a 

palavra ao nobre SenadOr Eduardo SupliCy. · 
. O .SR. EDUARDO S.UPLICY (PT .,. SP. J'ronuncia o se
,iuinte discurso. Sem revisão do_ oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o Governo Itamar Franco anunciou, há _poucos dias, o re
sultado da licitação de um prójeto· de grande envergadura do ponto 
de vista econômico, f:uianceiro e estratégicO, relativãinente à Ama
zônia: um projeto que envolverá gastos SuperiOies a uin bilhão de 
dólares. 

___ Penso se~ da maiodlnpÓÍtâitcia que Saibamos, em detalhes, 
as razões da decisãO tomada. .. . . 

O Projeto Sivam encontra-se sob a responsabilidade da Se
cretaria de Assuntos Estratégicos. Assim sendo, solicitei ao Minis
tro Mário Flores uma audiência, e S. Exame informou que me re
ceberá. bem como aos diversos deputados federais do Partido dos 
Trabalhadores e a quem mais se intereSsar; marcamos a audiência 
para quarta-feira da semana que Veni~ 

Transmiti-lhe que considero importante, além das explica
ções que, pessoalmente, em cerca de uma hora S. Ex• irá expor, 
temlos as inform.;ições por escrito e, por esta razão, Sr. Presidente, 
estou dando entrada-~ requerimento nos seguintes termos: 

Requeiro. nos-ter.ttlos dos arts. 49, Inciso X, e 50 
da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 
à Secret3.ria de Assuntos Estratégicos as seguintes infor
mações: 

I) O que vem a ser o Sistema de Proteção da 
Amazônia- SJP AM? Ql,iais são seus objetivos'? Que ór
gão do Governo Federal está encarregado de sua imple
mentação e gerenciamento? 

2) O que vem a ser o Sistema de Vigilância da 
Amazônia- SIV AM? Quais seus objetivos e que 6Igão 
do Governo Federal está encarregado de sua_implemen
tação e gerenciamento? 
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3) Ql,1al o tipo de licitação adotado para a compra 
dos: equipamentos do Sivam? 

4) Quais os critêriós-a~o_s para defmir a quali
ficação das empresas participiwfus e para- defmição do 
vencedor? 

5) Teve a ESCA - Engenharia de Sistemas de 
Controle de Automação S.A. - participação em alguma 
etapa do processo licitat6rio do Sivam? Terá esta empre
sa participaÇão na implantação do referido projeto? Es
pecificar a natureza da participação: Através de que pro
cesso a ESCA S.A. foi escolhida para integrar o Sivam? 

6) Quantos raderes fixos e móveis serão adquiri
dos? Detalhar modelo, marca e principais especificaç-ões 
técnicas. Que empresa iiá romecê-los? Qual seu ~ço 
unitário? Qual a forma de pagamento? 

7) Quantas aeronaves serão adquiridas? Que -em
presa irá fornecê-las? Qual seu preço unitário? 

8) A aquisição destas aeronaves demonstra a via
bilidade econômlca da Embraer? Quais as razões que le
varam o Governo- a, justamente neste momento, resolver 
abrir mão desta empresa? 

9) Quais equipamentos comporão a rede de co
municações? Discriminar, de forma detalhada, as cen
trais, os aparelhos receptores e transmissores, etc. C?l:tais 
os preços unitários? Que empresa fafá a ins-talação? Que 
empresa irá fornecê-los? 

10) Quais compotadores foram adquiridos? Deta
lhar modelo, marca e principais eSpeCificações técnicas. 
Qual empresa irá fornecê-los? Qual rede será utilizade 
para interligA-los? Qual o preço unitário de cade equipa
mento? QUais-os softwares adquiridos? Qual o preço 
unitário? Que empresa irá. forneCê-lOs? 

11) Quais as condições de fmanciamento de cada 
equipamento adquirido? Detalhar e especifica!- os órgã
os, instituições e empresas respOnsáveis pelos emprésti-
mos. 

12) Considerando que tanto os governos dos 
EUA quanto o da França demonstraram interesse, para 
que empresas de seus respectivos países pudessem sa
grar-se vencedoras do processo de licitação relativo ao 
Sivam, que vantagens foram oferecidas por um e por ou
tro que pudessem pesar significativamente rui eScOlha do 
Governo brasileiro em defesa do interesse de nosso 
País? 

13) Considerando que temos hoje no pais o siste
ma· Cindacta, implantado no Sudeste e Centro-Oeste do 
País, cOmo settCã--intàligação entre os Cíndactas e os 
equipamentos do Sivam? Eles são compatíveis? 

14) Quais aS condições e garantias sobre a manu
tenção e peças de reposição para os equipamentos que 
estão sendo adquiridos para o Sivam? 

15) Qual o cronograma de entrada em operação 
do sistema? Quando deverá estar totalmente implanta
do? 

16) Cimsiderando o custo total do projeto e as 
inúmeras necessidades de investimentos para garantir o 
desenvolvimento econômico e social, como procedeu o 
Governo para decidir que o Sivam seria um projeto prio
ritário em relação a gastos alternativos? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País tem enfrentado seve
ras restrições no tocante aos gastos públiCos. Áreas, em nosso en
tender, prioritárias, como a saúde e a educação, estão sendo suca-

teadas devido à falta de recursos. 
Apesar deste quadro, notícias veicUladas na imprel:isà infor

mam que 'O Governo realizou uma licitação sigilosa visando a 
aquisição de equipamentos para o projeto Sivain, envolvendo va
lores da ordem de I bilhão ae dólares. Tal projeto é de grande im
portância não só para a -região amazônic3. como também para o 
planejamento de longo prazo do Brasil. 

Tendo em vista ser constitucioD.almente o Congresso Nacio
nal o responsável pelas decisões sobre a oportunidade e a priorida
de na alocação das receitas públicas, as informações aqui solicita
das são necessárias para que os Parlamentares possam melhor em
basar suas decisões. 

Dentre as informações solicitadas estão" as referentes à ma
neira como o Sipam e o Sívam estãO -Viàbili:Zando -a-aquisição de 
aeronaves junto ã. Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. -EM

-BRAER - ? a única eniprCSa que prOduz aviões no hemisfériO sUl. 
Se houve um esforço tão grande por parte do Poder Público, 

ao longo dos últimos anos, para que esta empresa pudesse se de
senvolver ~ principalmente com vistas à criação de tecnologia em 
áreas estrat_égicas, a questão de b9IU-senso que se coloca é por que 
resolve o Governo abrir mão do controle acionário da mesma exa
tamente quando realiza um contrato de proporções tão significati
vas? 

Sr. Presidente, gostaria de as~inalar, no que diz respeito ao 
desenvolvimento da política ecoriômica e do Plano Real, dados 
que- hoje estão sendo divulgados pela Agência Estado sobre 
como os spreads elevados estão aumentando o lucro dos bancos. 

- Informa a Agência Estado que a rentabilidade dos bancos 
no primeiro s-emeStre fOi eXCelente, segundo os balanços já divul
gados. 

Márcio- Orlandi, analista da Fundamental Researcbj diz 
que o spread dos bancos foi elevadíssimo no primeiro semestre. 
"A diferinça dos custos que pagavam e cobravam deu excelente 
margem de rentabilidade". Ainda, segundo ele, "os banc_os que 
apostaram em inflação alta tiveram maiOr rentabilidade". Explica 
que rentabilidades acima de 1 O% do patrimôniO caracterizaram 
instituiçOOs que trabalharam mais com recursos de terceiros, como 
em repasses internos com juros elevad_os de dinheiro obtido no ex
terior a juros baixos. 

Orlandi entende que se as taxas de juros continuarem eleva
das, os lucros dos grandes bancos podem até crescer no segundo 
semestre. Quanto à queda da inflação, acredita que os grandes ban
cos, como o Bradesco e o ltaú, têm rentabilidade para enfrentar o 
quadro. 

Outro analista do setoi fmanceiro; Erivelto Rodrigues, da 
Austin Asis, observa que os pequenos bancos que atuam no ataca
do tiveram elevada rentabilidade no primeiro semestre. 11Eles têm 
uma estrutura mais enxuta'', diz. Segundo Rodrigues, os bancos 
tendem a perder um pouco da rentabilidade com o Real. Em um 
primeiro moinento "terão qUe se ajuStar, fechar agências deficitá
rias e se enquadrar11

, afirma. 
Assim, infon:ila a AgênCia Estado que em termos de renta

bilidade os bancos tiveram os seguintes resultados no primeiro se-
mestre deste ano: -

Bradesco: lucro de 204 milhões, 152 mil reais- 7,25% de 
rentabilidade; 

ltaú: lucro de 151 milhões de reais -7,5% de rentabilidade; 
Nacional: lucro de 46 milhões, 240 mil reais - 6,99% de 

rentabilidade; 
Mercantil: lucro de 19 milhões, 30 mil reais - 3,65% de 

rentabilidade; 
Agrirnisa: lucro de 8 milhões, 176 mil reais- 11,58% de 

rentabilidade; 
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BBA: lucro de 17 milhões, 763 :illl reais - 16,3% de renta
bilidade; 

BEMGE: lucro de 20 milhões, 419 mil reais- 11,52% de 
rentabilidade; 

Marka: lucro de 2 milhões, 551 mil reais -19,51% de renta
bilidade; 

SRL: lucro de 8 milhões, 345 mil reais- 27,45% de rentabi
lidade; 

Pontual: lucro de 8 milhões, 125 mil reais -13% de rentabi
lidade; 

Rural: lucro de 10 milhões, 957 mil reais --16,24 de renta
bilidade; 

Bandeirantes: lucro de 16 milhões, 36 mil reais - 12,82% 
de rentabilidade. 

Temos; portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um resUlta
do para o setor de intermediação fmanceira excepcicnal para a po
lítica econômica desenvolvida ao longo do primeiro semestre deste 
ano. 

Os jornais e revistas do último fim de. sem.ana.registraram a 
situação extremamente precária dos trabalhadores de diversos lu
gares do País, tais como os das carvoarias de Minas Gerais, sub
metidos à semi-escravidão. Lá está havendo inclusive!! exploração 
de mão-de-obra infantil. 

A Folba de S~ Paulo noticioU que na cidade- de Francã --a 
mão-de-obra infantil é também largamente utilizada pelas indús
trias de calçados. As crianças deixam de freqüentar a escola para 
ajudar no sustento da família, uma vez que é muito baixa a remu
neração de seus pais. Ressaltam os jornais e revistas o ·agravanien
to de condições de trabalho, especialmente no Nordeste. o que 
provocou o aumento do índice de mortalidade infantil durante _o 

primeiro semestre deste ano. . _ 
Segundo o Ministro Rubens Ricupero, o Plano Real preten

de a estabilidade de preços, o que é extremamente impcrtante. Mas 
é preciso obSexvar que o procedimento utiliza,do para alcançar esse 
objetivo, pelo menos ao longo deste primeiro semestre de 1994, 
levou a uma situação segundo a qual os seg:J;Dentos que já tinham 
excepcional desempenho econômico nas últimas dêcadas conti
nuaram a demonstrar o mesmo desempenho, enquanto outros seto
res da sociedade permanecem em estado de indigência absoluta. 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores, acredito_- repito- que o Go
verno Itamar Franco; ou qualquer governo, deve utilizar em rela
ção ao problema da miséria e da fome neste País a mesma energia 
usada para solucionar a questão da inflação. 

Discordo do Ministro Rubens Ricupero e do ex-M.nistro 
Fernando Henrique Cardoso, quando afmnam que simplesmente 
acabar com a inflação resolve o problema da miséria e que, para o 
presente, esse estágio é suficiente. 

Segundo o maior ideólogo da Revolução Francesa e da Re
volução Americana, o inglês Thomas Phen, no livro Agrarian 
Justice, todos deveríamos ter uma igual parte, pelo menos, de nos
sa riqueza comum, na Terra e em cada país onde estamos. 

Não é possível, Sr. Presidente, que tenhamos, no Brasil, si
tuações de desigualdades que perdurem par tanto tempo. Refrro
me ao setor fmanceir_o, que registra excelente desempenho, en
quan;o- repito- outros segmentos permanecem em extrema misé
ria. E preciso que, no Congresso Nacional, busquemos soluções 
para esse grave problema. 

Obviamente os candidatos a representantes do povo, a go
vernadores e, sobretudo, os candidatos à Presidência da República 
estão apresentando suas propostas para equacionar as questões na
cionais, mas é necessário ressaltar que tem o Governo Itamar Fran
co ainda cinco meses, durante os quais se poderia delinear bases 
para a resolução desses problemas. 

0 ~~mpo pa~~::, c. embora tenha o Governo chamado a aten-
yflO da opL"liâo pública ao constituir o ConseThb de Segurailça Ali
mentar, a Ação pe1l'l Cidadaniã contra a Fome e a Miséria. c_onsi
derando os apelos de Herbert de Souza, o Betinho, e de Dom Mau
ro Morelli. na verdade. em termos de instrumentos de política eco
nômica, realmente não sinto senão pequenas medidas, que não es
tão à altura daquilo que deveria ser prioridade maior. 

O Govemo deu. prioridade a um projeto importa.D.te, O Si
vam, para a Amazônia. Trata-se de um bilhão e duzentos milhões 
-de dólares, previstos no Orçame:rito da União, que serão destinados 
a esse projeto de extraordinária envergadura. Sobre esse projeto de 
grande complexidade _estamos solicitando informações mais deta
lhadas, para que possamos ter elementos de análise, de exame das 
razões da escolha 
.. Ressalto, entretanto, que precisamos de mecanismos que 
venham a promover rapidamente a distribuição da renda e a erradi
car a pobreza. 

Esteve no l;ir~il, na _semana passada. um professor da Uni
versidade de Louvain, Bélgica. Philipp Von Parijs. Trata-se de um 
eminente ftlósofo e economista que, em 1986, fundou na Europa a 
Rede Européia de Renda Básica. 

Nos próximos dias s. 9 e 10 de seteinbro, realizar-se-á em 
Londres o V Encontro da Rede Européia da Renda Básica. O f6-
rum pretende discutir todas as experiênCias de complementação de 
renda mínima, de imposto de renda negativo, nos mais diversos 
países do mundo. Philipp Von Parijs foi convidado pela Universi
dade Federal do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Estudos Avança
dos da Universidade de São Paulo e também pela SEDEC para ex
por sua proposição. Relatou-me o ilustre professor que na Europa 
mais e mais avança a idéia de _que todos os cidadãos devem ter 
como direito uma renda básica inCOndicional, que deve ser com
preêndida como um direito do cidadão. 

O Professor Philipp Von Parijs, analisando a proposta do 
imposto de renda negativo, já aprovada neste Senado, acredita que 
se trata de um projeto interessante no sentido de cam.i:nharmos para 
a meta que ele propõe: a renda básica. Inclusive apresentou argu
mentos no sentido _de _esteo_Q.er-se, pperacional e administrativa
mente, esse direito a todas as pessoas. 

Informou-me o Professor que a defesa do conceito da renda 
básica está no Hvro Utopia, de Thomas More, que, em 1516, já 
defendia que todas as pessoas deveriam ter um direito mínimo ao 
patrimônio, à riqueza e à renda em cada área deste Planeta. Con
tou-me também que Thomas Phen, autor de Direitos do Homem, 
escrito em 1796, em seu outro livro, Agrarian Justice, faz a defe
sa da renda mínima garantida para todos, ou da renda básica. ou da 
renda de subsistência, ou da renda de existência, ou da renda de ci
dadania- há diversos sin&imos hoje na literatura. 
- Convidou-me o Professor Pbilipp Von Parijs para apresen
tar, no encontro que se realizará de 8 a 10 de setembro em Lon
dres, a reflexão havida no Congresso Nacional e no Brasil sobre o 
Programa de Garantia de Renda Minima. . . 

Fiquei sabendo, através do diálogo_com ele na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que em muitos países, hoje, a discussão 
está avançada. Em quase tod.Qs_ os países europeus, por exemplo, ·o 
direito de renda JllÍilÍm3. é-assegurado a todas as crianças atê com
pletarem os seus estudos, ou seja, ~té os 16 ou 17 anos. Citando o 
próprio exemplo da Bélgica: ali, pelo primeiro filho de cada fami
lia, paga-se, como um direito à cidadania, 80 dólares; e. paga-se 
mais par.a o segundo, mais ainda para o terceiro e mais para o 
quarto. O próprio Professor Philipp Von Parijs informou-me que 
ele, com quatro filhos, recebe do Estado, na Bélgica, como um di
reito à cidadania, para auxiliar na educação e alimentação dos seus 
filhos, 800 dólares mensais. E eu poderia citar exemplos de muitos 
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outros paíseS Onde a garantia de renda m.íni:.:na é hoje um direito. 
Eu soube ainda, através do Professor, que, especiaJmente na 

Inglaterra e_ na Holanda, a defesa do direito à rendR básica está 
mriito avançada, inclusive no sentido de universaliza:r esse direito. 
Todos os partidos ecológicos- e verdes já colocaram em seus pro
gramas o direito-à ren~ básica, como quase todOs os "partidos pro
gressistas estão com a discussão bastante amãduiecida e avançada 
e, pouco a pouco, colocando, também, em seus programas. 

Em relação ao piograma de renda mínima de inserção- ex
periência que exiSte na França desde 1988 - o Professor entende 
que a proposta de renda básica é ãinda mais avançada do que 
aquela de renda mínima de inserção, porque ela evitaria o que ele 
denomina de armadilha do desemprego. Isto porque, se todos tive
rem direito a uma renda básica, iquilO que cada Um coD.sêguir por 
seu trabalho, por seu esforço, energia e talento será para além do 
patamar da renda bãsica. 

Ponderei com ele que avaliava, para o estágio de desigual~ 
dade vigente no Brasil, dado que chegamos a um,nível de dispari~ 
dade tão elevado, a ponto de só termoS a Botsumia com desigual~ 
dade maior do que a nossa, que seria· adequado passarmos primei
ro pelo programa de garantia de renda mínima,- visando os mais 
pobres, através de um imposto de renda negativo, para, então, daí 
prosseguirmos na direção da renda básica uniVersal, concedida a 
todo e qualquer cidadão, não impoitando seu níVel de -riqueza e de 
renda. 

Dialogamos também sobre a experiência que tem sido bem
sucedida nos Estados Unidos, do earned income tax credit, do 
crédito fiscal pclT remuneração recebida, que fotàriipliada signifi
cativamente pelo governo Bill Clinton e que constitui Uma: qutra 
forma de imposto de renda negativo. ' 

Assim, Sr. Presidente, avalio que poderemos amad.urec_er e 
avançar muito no que diz respeito à introdução no Brasil de uma 
melhor forma de atacar o problema da miséria e da fome. Muito 
obrigado. ~ -~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs~ Senadores, faleceu 
ontem em Salvador, sendo sepultado hoje, Dom Timóteo Amoroso 
Anastácio. Morre aos 84 anos uma singular figura da Igreja Católi~ 
cano Brasil. 

Dom Tiriióíeo, Chegando em Salvador_ em 1965, ali ocupou, 
até 1981, o cargO de abade do Mosieiro de São :Qento. 

Era uma figura, por vários aspectos, de extrema singularida
de. O advogado que militou no Rio de Janeiro, convertendo-se à 
condiçãO de monge após a mOrte de sua mulher, tornou-se um de
legado do pensamento religioso no mais alto sentido da palã.vra. 
Eu o conheci de perto. Não era Dom Timóteo- apenas um monge: 
era um pensador, um pensador tranqüilo, revestido do conheci
mento de um humanista. 

Não se limitava a ser o servidor de sua crença. Era por igual 
um servidor da sociedade. E, como servidor-da sociedade, não am
parava os que podiam, mas sobretudo os economicamente caren
tes. Desenvolvia, por sinal, o bom trabalho da ordem em que se in-
tegrou. ~ 

Com tais qualidades, Dom Timóteo, não sendo da Bahia, 
tornou-se um integrante da sociedade baiana, ãdma de- quaisquer 
divergências. · 

Ainda hoje, o jornal A Tarde, ao anunciar a triste notícia, 
diz exatamente: 

11Morte de Dom Trm6teo consterna os baiahOS." 
E adianta que ele se incorporou à sociedade baiana, qualifi

cando~se 1'por sua coragem e sede de justiça Social". 

Com esse~;. destinação na sÚa vida de monge, eril de assina
lar~se ainda a sua humildade, a serenidade com que falava ou cvru 
que ouvia. Parecia, realmente, também no físico, o servidor da 
crença a que se dedicou. Com essa mesma serenidade é que presta~ 
va a ajuda, que podia, à sociedade baiana. 

Em horas difíceis, no curso do regime militar, não foram 
poucas as vezes em que perseguidos bateram à porta do Mosteiro 
de São Bento. Se os monges que ali se encontravam, tendo a sua 
frente Dom Timóteo, não eXercitavam a política partidária, nem 
por isso se escusavam a dar a proteção devida aos que requeriam a 
justiça política. 

Sem deixar de_ ser exatamente correto com a Igreja, aliava
se à sociedade em tudo quanto ela precisasse para a defesa dos di
reitos huinanos. 

~oje, os baianos 9 terão acompanhado. Já lhe fizeram os 
elogios devidos eminentes representantes da sociedade baiana de 
todas as .classes, inclusive o Arcebispo Primaz Dom Lucas Morei~ 
raNeves. ::. 

É justo que nu Senado, que é também a Casa dos Estados, 
uma voz se manifeste, por dever de justiça, recordando a persona
lidade de Dom Timóteo. 

Ontem, como diz o jornal, os sinos do Mosteiro de São 
Bento compassadamente batiam, o que significava qUe um monge 
havia morrido. 

Hoje, a sociedade, por um de seus representantes, aqui assi
nala que morreu um crente e um justo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em face das 
palavras proferidas pelo nobre Senador J osaphat Marinho, referen
tes ao passamento de Dçm Timóteo, que não só a Babia mas todo 
o Nordeste lamentou profundamente, a Mesa irá, na forma regi~ 
mental, dirigir-se ao Mosteiro de São Bento, expressando os senti
mentos desta Casa representativa dos estados da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
pãlaVrã aO iiobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACffiL (PFL- PE. Pronuncia o seguin· 
te discurso.) - Sr. Presidente, s~ e Srs. Senadores, creio desneM 
cessário dizer que o pressuposto básico com o qual toda a socieda
de brasileira está de acordo- e poderia ser objetivó de um amplo 
pacto político - é o combate à inflação. Podemos divergir todos 
sobre os meios para combatê-la, mas acredito que, concordamos 
no fim, a necessidade é de vencêMla. Temos que lembrar que, na 
história contemporânea brasileira, só em dois momentos específi
cos conseguimos infietir a taxa inflacionária: em 1898, no GOver
no Campos Sales, com Murtinho no Ministério da Fazenda, e em 
1964, no Governo Castello Branco, com a dupla Gouveia-Roberto 
Campos. Nos dois casos, foram necessários três anos de esforços 
dramáticos e obstinados para conseguirmos resultados positivos. 
Não acredito que no momento atual seja possível um processo de
reversão indolor. Por isso mesmo, deixarei de lado os meios. para 
concentrar-me no flm, que deve ser o pressuposto básico de qual~ 
quer entendimento. 
- A vertente econômico~social da crise brasileira colltemporâ~ 

nea (que tem raíZes muito mais fundas e persistentes do que supo
mos) se baseia numa verdade incontrastável: estamos todos insa
tisfeitos com o sistema econômico que temos e com a estrutura so
cial com a qual convivemos. Razão, a meu ver, é que, no plano 
econômico, os preços são altos e os salários são baixos. Isso gera, 
por outro lado, algo que também é incontrastável: com preços, al
tos e salários baixos, jamais redistribuiremos convenientemente a 
renda brasileira que é, se não a mais, pelo menos uma das três 
mais concentradas do mundo! 

Como no caso da inflação~ também aqui prefiro esquecer a 
terapêutica para fixar-me no di3.gn6stico. Podemos apontar mil ra~ 
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zões pelas quais os preços são altos e os salário!:. bajxos. Mas, dei
xemos de lado esses motivos para dizermos apenas que um acordo 
social exige, necessariaroeüte, um ajUste económico. E.m que sen
tido? No sentido de que o Estado não precisa, nei:D. pode, nem deve 
deixar de atuar, simplesmente. É necessário que atlie mei:iós no 
campo econõmico e mais _ng campo social. Isso pressupõe que o 
ajuste econômico deve fazê-lo de forma consentânea e propoJ'CÍo
nal ao aumento da participação do Estado no campo social. E 
quando escrevo 11participação", não digo estatiZAção. Essa partici
pação pode se dar, inclusive e preferentemente, de forma regulató
ria. 

Daí, não é necesSário discutirmos apenas em que campo o 
Estado não deve atuar, mas, igualmente, as ãreas em que não deve 
deixar de fazê-lo. Ao precisarmos eiJ:l que atividades o Estado 
atua, estamos implicitamente defroindo aquelaS-em que não deve 
fazê-lo. -

o que sigriifica defmir, também, as áreas que nao sãõ- de 
atuação exclusiva do_EsW.do, nem da iniCiativa privãda, i:riii..S sim· 
privativas da sociedade, com a parti<:ipaÇão do Estado e das em
presas, sejam elas públicas ou privadas. E, entre elas, aponto desde 
logo, mas apenas como exemplo meramente refe!encial, a previ
dência social, que não pertence neiri ::lo Estado nem às empresas, 
mas sim ao conjunto da sociedade trabalhadora. 

Definido este primeiro ponto de implicação econõmica e 
social, com óbvias repercussões -pó líticas e fustitilCiônáÍS, creio ne
cessário que, silj>eraâa a premissa do combate ã fuflação, e esclare
cidas as áreas de, atuação do Estado, _da empresa privad_a -~ da so
ciedade, chega-se ao ponto crucial da questão soCial: a má-_disirl
buição da renda. E aí duas ações me parecem fundamentais. 

A primeira, estabelecer o limite da carga tributária que a so~ 
ciedade se dispõe a pagar para que o Estado cumpra com eficiêll
cia sua missão e, em seguida, definir o -pnncípiO vital de coesão 
social indispensável para melhorar o perfil da discussão da renda 
É preciso dar estabilidade às normas tributárias, para que as em
presas possam planejar a longo prazo e sentir-se a salvo dos rumo
res fiscais dos sucessivos governos, aumentando sua competitivi
dade, não pelo protecionismo, mas sim pela competição. 

A segunda, obter aceitação do princípio de que, para melbo
rar a coesão social, abrandar a concentração de renda e garantir a 
solidariedade de toda a sociedade, os salários nãó podem crescer 
menos do que a produtividade e a inflação. Eiri outras palavras, 
não podem continuar pagando a conta de todos os ajustes econô
micos, como até hoje. Esta pode não ser a receita-ideal, mas é pelo 
menos a receita de modernização que buscam hoje os regimes eco
nõmicos, como até boje. Esta pode não ser a receita ideal, mas é 
pelo menos a receita de modernização que buscani-hoje os regimes 
econômicos e os sistemas políticos no mundo contemporâneo. 

Isto posto, Sr. Presidente, o que nos cabe fazer é lutar para, 
após a.<; eleições deste ano, conseguirmos realizar esses objetivos, 
inclusive através de uma ampla reforma da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Encerrada a 
lista de oradores inscritos, está facultada a palavra.- · 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V, Ex' a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP, Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente: 

11Na sessão do dia 2-7-94 foi lipreseritado o Reciuerimento 
n° 582/94, fundamentado no artigo 336, alínea a, do Regimento 
Interno do Senado Federal. que reza: 

''Art. 336. A urgência poderá ser requerida: 

a) quando se trate de rua~êria que envolva perigo 
para a segurança nacional ou de providência para aten
der a calamidade pública~' 1 

A aprbyação do ~itãdo requerimento permitiu que 
na mesma sess~o fosse. discutida, votada ç aprovada a 
Mensagem n° 246194, que autorizou a assunção, pelo 
TesoUro Nacional, de dívidas da Embraer junto ao Cana
dense Export Development Corporation. 

-Considerando que o fundamento regimental it;l.vo
cy~.do para que a mensagem fosse apreciada pelo Plenário 
desta Casa exige que a matéria verse sobre perigo para a 
seguranÇa nacional ou calamidade pública e 

Considerandq que, em nosso entender, a assunção 
de dívi~ da En~brae,r pelo Tesouro Nacional não preen-
che nenhum desses requisitos, -

Solicito seja consultada a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, visando esclarecer a legalidade 
da autorização dO referido dispositivo reginientál.11 

Assim. Sr. Presidente. estou requerendo que seja consultada 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto à aplicabi
lidade do 1111. 336, alfuea a, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, para a Mensagem n° 246/94, através da qual é solicitada a 
autorização desta Casa para a assunção, pela União, 4as dívidas 
contraídas pela Embraer até o montante de 125 milhões de dólares, 
junto à Agência do Governo Canadense Export Development Cor
poration. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V, Ex' será 
atendido. A matéria será. encaminhada à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. em forma de questão de ordem. . 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Obrigado, Sr. Presidente. 
COMPARJ';Clf.M MAJS OS SRS,: 

Carlos De 'Carli ; -Cã.rlos -Patiqcí:Dio - Epitácio Cafeteira -
Hugo NapOleão- Meira Filho- Onofre Qujnan- Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito- V a1mir Campe1o. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte: 

Senhor Presidente: 
Hydekel Friitas, Senador pelo Estado do Rio de JaneirO, 

vem comunicar a Vossa Excelência ter regressado ao Brasil no dia 
de boje, 2 de agosto. . 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1994. -Senador Hydekd 
Freitas. 

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

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1° Secretá-
rio. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N" 483/94 

Brasília, 2 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Francisco Dornel
les e José Lourenço para substituir os Deputados Marcelino Roma
no Machado e Amar.al Netto nas_ vaga~_ de_ titular e suplente, da Co
missão Especial "tvlista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 
566, de 29 de julbo de 1994 (reedição da MP n• 542/94), que "dis
põe sobre o Plano Re~. o Sistema Monetário Nacional, estabelece 
as regras e condições de emissão do real, e os critérios para con
versão das obrigações para o real, e dá outras providências 11

• 
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Atenciosamente, Deputado Paulo Mandarino, Vice-Líder 
em exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituiçõeSSolicitadas. 

A Presidência dispensa, na piesente sessãO, 0 periOdo desti
nado à Ordem do Dia, nos termos do ari.. 174 dO Regimento Inter-
no. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 42 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N" 116192 

Que aposentou VALDEMAR MORAIS DE QUEIROZ, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislati~o, Oasse r', Pa
drãoN. 

Apostila 

· Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para ex-
cluir o art. 192, inciso I, da Lei n°8.112/90. . 

Senado Federal. 3 de agosto de 1994. -Se,ador Júlio Cam
pos, 1° Secretário, no exercício da f>:residência do S~do Federal 

ATO DO PRESIDENTE N" 127/92 

. · Que aposentou OriY MOREIRA RANGEL, Técnico Legisla
tivo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial," Padrão m: 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para in-
cluir a Lei n° 1.234/50. · --- - -

Senado Federal. 3 de agosto de 1994. -Si:fuickir-Jíifio Cam
pos, 1 o Secretário, no exercício da Presidência do Sénado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N' 228/92 

Que aposentou TENISSON CHAVES DOS SANTOS, 

Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe 1'\ Padrão IV. 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal do presellte Ato para ex
cluir o art. 192, inciso L da Lei no 8.112/90. 

Senado Fedenil,--3 de agoSto- de 1994. - seD.ador Júlio 
Campos, 1 o Secretário, no exercício da Presidência do Senado Fe
deral. 

1NSTII1JTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Criado pela Lei n• 4.284/63) 

PORTARIA N' 29/94 

O Presidente do Instituto ~ Pre.vidênci~ dos Congressistas 
- IPC. no uso de suas atribuições, resOlve designar o servidor AL

. ~.ANICETO DE SOUSA FILHO, da Comissão Nacional. de 
Energia Nuclear, à disposição do 1NSTII1JTO DE PREVIDEN
CIA DOS CONGRESSISTAS - IPC, para exercer a função de 
Auxiliar Técnico, a partir de 22 de julho de 1994. 

Brasilia, 30 de julho de 1994 . .,- Hem:ique Lima Santos, · 
Presidente. 

Ciente: Almir Aniceto de Sousa Filho. 

PORT ARlA N' 30194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos. CongresSistas 
- IPÇ, no uso -de su~ atribuiçõeS,· resolve desi&rulr -o servidor 
JOSE LUJZ DE ARAUJO, Técnico Legislativo- Area de Proces
so Legislativo, Matricula n° 3374, do Quadro de Pessoal do Sena- ~ 
do Federal, à disposiçãO do Instituto de PreVi~cia dos- Congres- · 
sistas - IPC. para exeicer a Função de Auxiliar Administrativo 
''B",apartirde 19dejulhode 1994. 

Brasília, 30 de julho de 1994. - Henrique Lima Santos, 
Presidente. 

Ciente: José Luiz de Araújo. 
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"ALTERA O ART. 5° DA LEI W 7.862, DE 30 DE OUTUBRO DE 1989, - -QUE DISPOE SOBRE A, REMUNERAÇAO DAS DISPONIBILIDADES 
DO TESOURO NACIONAL. MENSAGEM W. /94-CN. 

CONGRESSISTA EMENDA NÚMERO 
-

DEPUTADO CHICO VIGILANTE ................... 001. 

SCM 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 561, DE 28 DE JULHO 

EMENDA MODIFICA TIV A 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo J• do art s• da lei n• 7.862 de 30 de 
outubro de 1989, modificado pelo art 1 • da presente Medida Provisória: 

§ 3°-No exercíco de 1994, o valor da remuneração dos saldos diárias dos 
depósitos da União será destinado exclusivamente ás : 

I - despesa com a dívida mobiliária da União, 

11 - despesa com a divida externa de responsabilidade do Tesouro nacional,· 
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III - despesa com reforma agrária, 

IV - despesa com saúde, 

V - despesa com pessoal e encargos da União, 

VI - despesas destinadas aos programas de. combate à fome. 

JUSTIFICATIVA 

A remuneraçio dos depósitos da U niio é proveniente principalmente da 
correçio monetária desses depósitos, ou seja, manutenção do valor real dos recunos 
{tributos+ emissio de títulos) depositados na conta única do Tesouro. 

O Tesouro Nacional tem a possibilidade de aumentar ou diminuir o 
valor da remuneraçio,. utilizando para isso, o CONTIGENCIAMENTO das despesas. 
Quanto mais tempo dura o contigenciamento de alguma despesa, o seu valor real 
diminui, consequentemente, a remuneração destes recunos, nio gastos, aumenta. 

Ao editar essa Medida Provisória o governo chama o Congresso a 
ratificar uma política econômica onde a prioridade única é o pagamento da dívida em 
detrimento das outras despesas ( saúde, reforma agrária, combate à fome e 
funcionalismo público). A titulo de informação, no ano de 1993 a remuneração das 
disponibilidades rendeu a fábula de 19,4 bilhões de dólares. 

· A nossa emenda objetiva priorizar também as despesas com saúde, 
reforma agrária, combate. a fome e funcionalismo. 

Finalmente, vale lembrar que a emenda nio obriga ao governo a gastar 
a fonte 188 naquelas prioridades, apenas nio proíbe aqueles gastos. 

Brasília, 01 de Agosto de de 1994 
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EMENDAS APRESENTADAS PERA~TE A GOM!SS.Ã.O MISTA., 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDiDA PROVISÓRIA N° 562, DE 28 DE JULHO DE 
1994, QUE "DISPOE SOBRE O EXERCICIO DAS 
ATRISUIÇ0ES INSTITUCIONAIS DA ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIAO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E PROVISÓRIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDêNCIAS" (Reedlçlo da MP n• 537/94), 
MENSAGEM N° /94-CN: 

Deputado CÉSAR DIAS 
Deputado CHICO VIGILANTE 

Deputado LIBERATO CABOCLO 
Deputado MIRO TEIXEIRA 
Deputado OSVALDO BENDER 
Deputado ROBERTO JEFERSON 

018 
001, 002, 003, 008, 
011, 012, 013, 014, 
015 
007 
005, 010, 016 
006 
004, 009, 017 

EMENPA SUPRESSIVA 

485/94: 

A Medida Provisória 11° 562. de 28 dt; julho 
de /99-1. que disrõe .. obre o exerCIC/0. da 
Atb'OCacia-Geral da União, em carater 
emergencial e provisório, e dá outras 
providências . 

. Suprima-se o parágrafo. ~co do artigo s• da Medida Provisória n• 

JUSTIFICACÃO: 

O {llll'ágrafo em tela exclui a at>licação da cominação de revelia e confissão à 
União, nas causas de natureza trabalhista. Trata-se da instituição de privilégio procesmal 
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injustificado, que tem como cbjoth·o tomar a União isenta dos ônus de sua omissão. A 
interrupção dos prazos processuais a seu fav.)!', operada pelas Medidas Provisórias 316, 3 21 , 
325. 330 e reedições não foi, percebe-se, sufic:ente para permitir que a União viesse a ser 
representada a cellt!lllt9 em j~ízo. A. instituição de nov.o~ meca!lismos que venham a favorecer 
unilateralmente. a Uriião.· e~ juízo. esp~ente· nu ·Gausas trabalhistas, revela-se. assim. 
contrária ·ao. interesse -do tr;lbalhador e cercc;adora do seu jus po~tu/andi, mereçendo, portanto. a 
nossa rejeição .. 

1994. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1994. 

EMENDA SUPRESSIVA 

A Medida Provisória 11° 562, de 28 de julho de 
199./, que dispõe sohrt• o '~"''rddo da Adl.•ocacia
Geral da Unido, em caráter emergencial e 
provisório, e dá outras providências. 

Suprima-se o artigo 6° da Medida Provisória n• 562, de 28 dejulho de 

JUSTIFICAC.\0. 

. . . · Da mesma forma que o parágrafo único do artigo s·~ o artigo ~6·, pr~, !~ttiir 
privilégio processual à. UniiO, ao tomar obrigatória a intimáÇãó pessoál do membro dà' AGU. 
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Embora. dispo~itivo idêntico seja válido p8Ja o Ministério Público (artig·:> ~36,§ 2° do Código de 
Processo Civil), não nos parece justificá.vel a sua extensão genérica aos rn~u tros da Advocacia
Geral da União, até porque as missões institucionais dos do;s órgãos não se confundem. 
Propomos. portanto, a supressão do dispositiVo. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1994. 

~do PT 

.:..);.(-". {/ ll!eo Vi?, <:A'...v'C-

EMENDA MODU;.Ji::.U!VA 

A Mi!dida Provisória n" 561. dr: 18 di! julho di! 
l99.f, cpte dispõe sobre. o r:xercicio da Admcacia
Gerfll ·da .. Unido, 1!111 '-arátl!r emerg"IJIIG"ia/. , e. 
provisório,. e dá outras providêi~eia..:., . 

.p~~~-~.a.rtigQ 17 a segttinte redação: 

.. • Art. 17. Até que seja implantado o quadro de· ·carg-Os efetivos da. 
Advocacia-Geral da Unilo, os servidores reQUisitàdos. na forma. do artigo 47 da Lei 

' ·- ... ' ' . 
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Complementar rf 73, de 1993, farão jus à Gnrtific:a<;ãc• de Repn::senta,.ão de que trata o. 
artigo 20 da Lei n• 8.216, de 13 de agosto de 1992. com as alterações decorrentes do 
disposto no artigo 13 da ):..ei n• 8.46(), !le. 17 de setembro de .1992. 

§ 1 •. A Gratificação de que trata o "caput". compatível com as 
demais vantagens específicas atribuídas ao cargo efetivo detido por servidor em exercício 
na Instituição, não se incorpora ao vencimento ou soldo, nem aos proventos de 
aposentadoria ou pensão, bem assim não integra a base de cálculo de quaisquer outros 
beneficies ou vantagens. 

§ 2". E'm nenhuma hipótese a úratificação referida neste artigo 
será paga aos que sejam titulares de cargo ou função de confiança ou de gratificação de. 
representação devida em virtude de outro ato autorizativ<' 

§ 3". O Advogado-Geral da União, obsêrvado o disposto no 
parágrafo anterior, poderá deferir a vantagem de que trata este artigo aos representantes 
judiciais da União, designados na forma do artigo 69 da Lei Complementar n• 73, de 
1993. 

§ 4". Ao Advogado-Geral da União caberá disciplinar a concessão 
da vantagem objeto deste artigo, segundo as atribuições de cada beneficiário e 
observados os niveis constantes do Anexo VI da Lei n• 8. 460, de 1992. 

§ s•. Os quantitativos de Gratificações a serem concedidos em 
decorrência do disposto neste artigo serão fixados em ato do Presidente da República, 
ouvida a Secretaria da Administração F ederil." 

JI JSTIFICACÃO. 

A. redação original proposta . pela Medida Provisória n• 562/94 tem dois 
inconvenientes: I") cria mais um tipo de ·gratificação pelo exercício de órgão específico. a par 
das Funções Gratificadas,. das · Gratificações de Representação devidas pelo exercício nas 
Secretarias. da Presidência e das Gratificações de Representação de Gabinete devidas pelo 
exercício nos órgãos essenciais da Presidência da República; 2") por ter valores que podem ser 
equivalentes aos de um ·cargo em comissão, gera a possibilidade de um servidor que a receba ser 
melhor remunerado do que se estivesse investido num cargo em comisslo, provocando 
desmotivação e desinteresse pelos encargos de chefia. Entendemos. assim, como soluçlo mais 
adequada que seja concedida gratificação de representação idêntica à deferida pelo exercício nos 
órgãos essenciais da Presidência, para que se evite a proliferação de vantagens diferenciadas e a 
quebra da hierarquia. Entendemos. contudo, que oportunamente esta Gartific:açio poderá vir a 
ser tomada permanente, ou estendida aos Advogados da União. como já ocorre hoje com os 



----- - .,. Sexta~feifa--5 -4329 
Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiü_NA,L (S<:ção II) . _ ------ _ 

demais órgão~ da ~residência qu~ têm quadro~ próplios e mesmo assim deferem van~agens 
especiais a seus seMdores, em carater permanente. . 

Sala das sessões. 29 de julho de 1994. 

EHENQA AQITIYA 

Medida Provisória nr. 562 

Deputado ROBERTO ·.·JE:FF·ERSON··- PTB/R.J,.. 

DisPie sobre o exerctcto da Advo
cac.i.a .Geral da·-Un i io~ .·c• . carál:er. 
emergencial e provisorto, e dá 
outr<~.s providinci<~.s. · 

Inclua-se. onde couber. o. seguinte artigol 

• Art. - No prazo .de trinta di as o Poder Exect~t i vo en
cantinhará ao Congresso- Nacional projeto de lei disPondo sobre a 
rerauneraç:io dos demais cargos das carreiras da Advocacia-Geral da 
União, sobre a estrutura permanente do órgão e sobre as dotaç:ies 
orç:antent ár i •• a serem con_!! i SI-nadas para o cu-ste i o de suas ati v I da
des~ • 
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JUSTIFICATIVA 

A emenda visa determinar prazo para que o Poder Execu
tivo adote as providinclas necessárias ao funcionamento e• caráter 
definitivo da AGU, para atender a complexidade da atribuição do 
órgio e prover os meios para que possa desincumbir-se das suas ta
refas. A Emenda visa, ainda, sanar equ(voco ticnlco decorrente da 
omissão quanto do vencimento básico das carreiras funcionais de 
Procurador da Fazenda Nacional e Assistente ~ur(dico, tambim Inte
grantes da Advocacia-Geral da Uniio, haja vista o insc~lpido nos 
artigos 2e e 2ft da Lei Complementar nr. 73, de 1993. 

Bras(li;a, I I 

EMENDAN° 

Á medida provisória n° 562/94, que dispõe sobre o 
exercício das atribuições institucionais da Advocacia
Geral da União, e dá outras providências. 

Dê-se ao artigo 19 a seguinte redação: 

Art 19 - São transpostos, para as carreiras da Advocacia-Geral da União, os 
atuais cargos efetivos de Subprocurador-Ger~ da, Fazenda Nacional, Procurador da 
Fazenda Nacional e de Assistentes Jurídicos da Administração Federal direta. 

§ 1° - A transposição objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares; 
§ 1:' - A transposição observará as correlacões estabelecidas no anexo IV, desta 

Medida Provisória.· 
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Suprima-se os incisos -1 e II, assim como os§§ 1° e 4°, 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposta de modificação visa corrigir inequívoca descrminação às 
classes aludidas no artigo supra mencionado, cujas investiduras decorreram de atas 
perfeitamente legítimos, fundamentados em dispositivos legais que regularam a matéria. 
sendo de evidência. portanto, a licitude dos procedimentos da Administração Pública 
Federal, obrigatoriamente submetidas ao exame do Tnõunal de Contas da União. 

A própria Constituição Federal vigente, ao convalidar os atos anteriores, deu o 
cunho legal aos concursos, processo seletivo - ascensão funcional, pois, se assim não o 
quisesse teria suspendido seus efeitos, a partir de então. Se o Constituinte não disse, não 
é lícito à ninguém mais fazê-lo. É de se anotar que a nova Càrta Magna jã encontrou 
esses servidores em situação consolidada. ou seja. detentores de cargo público. 

Brasüia. 3 de agosto de 1994 

utado Miro Teixeira 
PDT-RI 

;r---------·------ rno.-o~•ÇÃO·-

EMENDA A MEDXDA PROV!SÓRXA NO 562 DE 28 DE JTJr.IIO DF. 1994 

-------------·····---------------~ 

OSVAI..OO~ 

---lff ftlfOHrUÁftiO-

jG 1o;7?-l 

-----=-------------uro,~~----
1 o • $VI"RC~:ó~VA 2 o • 3U0:5T"UITI\IA J 00. -"''OfrCAt~ 4 o • Al)ifiVI 

------------------rtxro----:-------
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Df.:ii ao ãíl 1t a sevuinle rectaç~o, • suprimam-H seus itens(! e 11) • 
par.lgrafos (1" ;L' ,J- • 4"), da Medida Provisória n• 562194: 

"Art.19. Slo lrlnspoSos. para as carreiras da Advocacia-Geral da 
Un!Jo, os aluais cargos efetlws de Subpfoc:lr.ldot-Geral • Pr«ou~ ador da 
Fazenda NKianal, e os de Assistl!tft Jurldico da Adminislraçlo Federal direta, 
com os aeua respectlws Ululares, lncluiiYe os cargos vagos, observada a 
correfaçlo estabeleckfl no~ IV: 

JUSTIFICA TJVA 

A presente emenda objeliYa eYilar disctiminaçao esboçada no art. 19, 
Inciso I, da MPY n• 562194, afastando, desla fonna, flagrante Injustiça 8nsejadota de poc"'-"15 medidas na órbHa 
do Judlciiirio. 

2. A proposta acima ~o viola os arts. 37, lneiso 11 e 48, inciso. X, da aluai 
· Carta Magna, prwtendendo, todavf8, apenas abrigar, na ~o. os alUais cargos efetlws de Subprocutador
'Geral e Proclr.ldor da Fazenda Nacional. e os de AsSistente Jurfdico •. onde estes foram prollidos antes e depois 
da aluai Lei Maior em virtude de lei especifica. 

3. Frfsa..se, por oportuno, que o Concurso Público sempre foi exigido pelas 
ConsllluiçDes da Rep(lblica Federallva do Brasil (1946.1987, ec n• 1/69 e 1988), no entanto, é sabido por todos 
que antes da Carta de 1988, houve na Adml~o Federal Investiduras sem o devido Concurso Interno ou 
Externo, inclusive nas carreiras objeto da presente transposição. 

4. O eminente Ju~ Plauto Ribeiro do Tribunal Regional Federal da 1 • 
Região. relator do Mandado de Segurança n• 93.01.05276-8 (OJ de 23103193), ao def~ a liminar pleiteada pela 
impelranle Uniao Federal, entendeu "que as leis que previam provimento de cargos, mediante asçensilo funciQ!ml. 
transferill®ia e aproveitamento, somente torriaram-:se inaplicável a ·parllrda publlcaçilo da ADIN n• 837-4-0F, 17 
de fevereiro de 1993, nos termos do julgado". A3sim,' os aios de asc:ensao funcional praticados até a publicaçao da 
citada AOIN (OJ 17102193)' §!g !eqltfmos, porque alicerÇados na legis!açâo vigente, que, só na data supra foi 
suspensa a efldcia do Hem III do art. $" da Lei n• 8.112/90, com .efeito ex nunç (de agora em diante, para o 
fUiuro). 

Assim, nilo h4 razio plauslvel para a patente discriminação ora declinada 
na 'supramencionada MPY, contrariando, portanto, a lei Complementar n• 73/93 (arts. 2", & 5"; 20, incisos I e 11; e 

69), onde esta, hierarquicamente superior. ~o rez qualquer dlstlnçilo referente â investidura nas carreiras em 
comento. Seõdo~ por conseguinte, inconSiiluclonais os ilens e pamgráros dÕ art. 19 em questao por rertrem o 
disposto no art. 5",.El!J2Y!. e incisos XJII e XXXVI, da CF. 

A·l:IIHATURA-------·-----
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·-- ,,o,.o:.•ç.t.o-------·---------
• EMENDA A MEDIDA PROVISORIA NO 562 DE 28 DE JULHO DE 1994 

---AUTOf'l---------~----. 

DEPUTADO LIBERATD CABOCLO* 

c Nf PNONTUhA<O-

- ---------------------ii ·----------==------::-;.;;;:;-llf'\,1 
O O . 3 'xl· MQOU'ICAI,... 4 o • AOITIVA 9. o • :.OUO!:.flfUI"1lVO 0\.00AL 1 . SW"III!::iSIYA ~ • SUD~TITUfTI\IA: lé.J 

--~..,--'--PAIIÁGI!AfO ----,.--- lf«:IS'.) ----,---AI.INCt. --, 
·-·- "'" tGO 19 10,20,30 e 40 I e II -----------· 

-----------------rcxro----,--------------

Dke ao art. 19 a seguint• redaçlo, e suprjrnam=H seus itens( I e 11) e 
parágrafO& (1" )!',3" e 4"), da Medida PnMsórlan• 562194: 

"Ait.19. Slo lllnspOStos, para as CIITeiras da AcMlcacia-Geral da 
Unllo, os aluais cargos efeiNos de Subprocurador-Genll e Procurador da 
Fazendli Nacional, e os de Assistente Jurldico da Adminislraçlo Federal cflfeta, 
com os seual'lllpiiCIMa Ululares, lnclusiW os cargos vagos, observada a 
c:orre1aç10 estallel~cicla no Anexo IV." 

JUSTIFICATIVA 

A pr-*t emenda olljeliva evitar. dlsc:firnirlaçl esllcçada no alt. 19, 
inc11o I, da MPY n• 562194, afastando, della forma, flagrante injustiça ensejam de poeaiYei& medidas na ófllb 
do Judicilllio. 

2. A proposta acima nlo viola os arls. 37, incilo 11 e 48, inciso X, da aluai 
Carta Magna, pretendendo, todavia, apenas abrigar, na l!anSposlçlo, os atuais cargos efetlvos de Subprocurador
Geral e Proclr.ldor da Fazenda Nacional. e os de Assistente Jurldico •. onde estes l'oram providos antes e depois 
da atual Lei Maior em virtude de lei especifica. 

3. Frisa-se, por opoltUno, que o Concurso ~ sempre foi exigido pelas 
ConstitUiç&!a da Rep(llllica Federativa do Brasil (1946, 1967, EC n• l/!59 e. 1988), no entanto, 6 sallido por todos 
que antes da Carta de 1988, hoiNe na Adminlstraçlo Federal lrMstldutas sam o devido Concurso Interno ou 
Externo, inc:IUSive nas c;arreAs olljelo da preMite lranlposiçlo. 

4. O .n,eute Juiz Ptiuto Rilleiro do Trlxnl Regional Federal da 1" 
Regilo, relator do Mandado de Se!Jnnça n" 93.01.05276-8 (DJ de 23103193), ao cterllfr a liminar pleiteada pela 
impelrante Unilo Fedenll, entendeu •que as leis que previam proWnenlo de cargas, mediante I'9""Sk funcjona!, 
transfertncla e a!!fl!lH!!!am!lno. 1011111ú IOI'IIIIr.lln-le inapllciWIIa Partir da publcaçSO da ADIN n• 837-4-0F, 17 
de fevereiro de 1993, nos termos do julgado". Allim," os atos de ascendo funcional praticados at6 a publicaçlo da 
cilada ADIN (DJ 17102193) ~~alicerçados na leglslaç5o viglnle, que, só na data supra foi 
suspensa a efácia do iem III do art. Ir da Lei n• 8.112190, com efeito fl! I!!I!C (de agora em diante, para o 
fuluro). 
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Asskn, nJoM razio plauslval para • plllelú dlscrlmln8çlo cn declinada 
na~ MPY, contrariando, po!t8nlo, • Lei Complementar n• 73193 (ô. 7', & 5"; 20, il'!cillos I e 11; e 
69}, onde esta, hierarquicamente superior, n1o rez qualquer dlsllnçlo rererente A lrM&tlcltn nas carreiras em 
COI!IefCo. Sendo, por oonseguinte, inconstlucionaia os a- e paragratoe dÕ ert. 18 em ques14o por renrem o 
disposto no óllt. se.~. elncisoc XIII e XXXVI, de CF. 

·DIÁRIO D:\ JUSTIÇA' SllCAO li 

'.TllllCA-FlliRA;·2J MAil 1?93 · 

,_[ 
' 

st'CfJII'AKÇ" JU U.OI,0Sf76~t -

ACl.tTOII 
J"I'CTIIAIIrt 
P'IIOCUII:AOOA 
I"I"Hli\DO 
JNTU(SSADO 
PROCUII:AOOI 

• IHTUtSSAOOS 

..... _.....-:_ 
U:ft' la. JUIZ I"LAUTO Klltll\a 
Ull U,G FlOCIIAL . 
A"AUAT JOS( Ot AQUUO CoUW'Allll 
JtHlO rtOUAL DA 11' YAU-"If 
ftUIIST!IUO l'liRLICO F'CDCIIiAl. 
AlYARO UCAJIOO Dt SOUlA Caril 
ADUAIIA AO!;_IIA lA!i.CIIU C OUTROS 

,-
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loto, H • di!CI,Io co,.ceuha de lllllln&r ~n.lo •e1lher 

;:~~~::• .:~:~ ":!·;l:~': '!~}:f.l?..!.!i&;:c !:: .. ~~:~!::!~:! ' .. :~ ~:~::::'·~; 
se,uranÇ• colttl'to e·aç:ae Civil piJbllca, .nao ror:prte.edlda lf& au.ntn• 
ch·'-clo. rt'f'Ut~thnt'l JwoJiclal 4h.pessoa'J~ddlca de direito pllhllco. 
~ll'hfSnltllll!nlt que o'ato J~t<llllchl torrU•U llft9•1, ••utho c arhllr"'• 
rio, ·paJ,iul dc'corrcçao pela via ••nda•êiir&T;' •V,.crHc qtunil"o •.a. I· 

~Lt :~ ." 
1 ~'-~- _dÁ :;~'!:c_f~:!c.,"'~u~~:~:~~!:~: !~~: ~:: t:!!_~~~~ ~~~::'1!:; . 

. r• I 4a tU ,.,.,, Sct&o JudlcUrll do Cshdo ·dto "I nu Gu·ah, •andan<lllo 
JIUPtluher, · c• ,a,.lo chll'pPIIllca, 1.1:111 audU .. ch'd.u p~.!_!~s. os •tos 

·adllllnlslrdlvos pr'&tludU·PCio coi.·TrTtiiiiiiT:"R'E;Torti'T iTõTil'iiPall!lo da 
, Jl Retllo. ICOIIIIdDt de IIICOtULHuclcuult.t •rr.Ür.!!!:.. ~' I dttl; 
·sh;.,a •ev unllr, uu .!!!.!.!·-- •cr«-ct J.tr rt" (;~•·d~. __ 

. , ..••. -~ -;: Co•·i!TFTto. &•"vuUo cnv•hcn,.o·a • lr.Jitl•141dt•' " 
, do rllnhtl!rfn rtibllcn rr:rt .. r•l, ln tltlll, quc.n.lo l Uo sl•plct n'c \o 
"clu•a, co•• par0i'l'êii""1""'1'J'ii'i'1'r'r",i;;Tsl'7ii.a, nl111 dcvt.: scr·ap,.cclld• 
,lta.ttnd•,.•n, pOh dc•t ltr ohjtto rit anilhe ••h aprofundadA e MAl t .• · 
iiü;:"iõi"por ocullo do Jul91•enlo th açao chll·p\i!tllca·ov·th Apt ac b. 
ldtntlco. tr.ata•cnto dt\I'C • ur tl.ado, nu aludldiH 'JtnJIMt'nlot., no !lUC 
tugc •o".ealtl•ento, na hlp.StcH. da.at.la chi I rulltllc1. · · · : 

" ' "··-·.l"nr Or'l, 1 qLrUUO dnc fiCII",'IdJ.\r'IU ,Ji ltJIIId.tlr ov 
nlO. da- ll•fn•r rJererlda,. ou 'cJa,· se ctUo prucnltt.' Oll.nlo, no cuo, 
u uquhllu lc,als· pirA a 'u" concculo. · · 

• •• ,.. >-.-. •::""'""" l'arccc-•c que •nlo. YcJ••ot.: • _cuTl.t lhgi.Hr.ad• •ln•tr• 
gulau btu.p•dc·llc seu Lt•po, u~ rrorerl,.·o•durucho l111pug•u4oo Jn•'. 

'·tlflc'lthio'· 1 preU:IIIOI 4o f1111111' bnnl htrlt. Clll dtCIIDU' dn•S~o~prtiiiO TrlbV•' 
nH·ftdc,.•l. qve, lntc,.prcUndõ'Odit.pos\0 no artlgn ,)1, 11, tfa 110\l'~l 
Cons \1 tv lçlo · • f~tll!ral· 1ft ·19BII. ·entendera,; c o• supcd&nu· iu:P·Yolo lU~ Ido 
do Hl11lt.tro HOUUA•ALYU;~quc ' 

"··.,:;·:í' ~-~·J~-:. ,:p:a-lb
0

1c.a .. ~·tftr u• •pre..:e; .. t.•rliU ~. ,.J~IIus 
sea·cancvrso;t.ern•-se ••ls·,.I90I"osa,•pels a n~ccssltladc 
ue -:eoncvrso ""' l sd IJira· a l!!:J .. tlra lnvctt ldur1, ·'c••• 
·lCorrt.a·. no• ortlcn••t"nlo · toflsm'iil'l'i'iill · an(i!'í'' fíií', ·•n 
ta•bf•• pira .u de••"ls. lnYCJtlduras e,.entualllltnlc sobre• 
""'"" n•·dec•,.re,. da•vl"• proflnl•n.l du funclonlrlo, 
Pll"l c~rgo dlftr'Cfltc d&q!o!Cit ·no qv•l J' lira lntull,.o• 
(c.f'. AllJII·nl ZJI/7/~.JJ, ' ' ·, . . ,• -• . -'- ~· 

Ocorrt iljVt I \l'trlrlcaUoo di, fuii•ÇI tiO !to• dlrelloo ln 
1:Hu, nlo "e't se utrlb.tr llf:J''Ivfldaacntos ti• dechlo do Supre•o TrJ. 
li'iiiiil federal', prlnclpal•~nlt 1 proferldl n• A(:lo DlrtU llc lnconHI~. 
tuchulUide rtl 831·4/0it, pultllcacf• no 'DUrlo da Justiça' d.a Unllo•. 
de 11 de ruerclro -de tUJ, ~.u c• outros arLJu•~:ntot. ou c• outru r•· 
llts, e• face •• lntla,•clo •erre• dos 'det.les dcue 'Jvlg•de, a.uber, 
u r'elr~AJt• ao lllt.el•ento da 110r••· ••luta•• 'h•• t•111c) ou t.c n.ao re~ 
l,r·naq~:• ah lnllt•· h• nunc). Otntl'o 4uu enTo'iiW'i':' • r'tlev&ncla do 
tunda•entrd•Pi'l'ido fõr'111uTi'Ji n• •O o c h li pUblica lt cs•.accc, pc-h 
III:IIOS 'pafl )UltlfiCII" a conctSt."D dt ll111tnar, ICY.tlldO•U: ca COft\1 n"o 
s.tS a '""'di c•at.rowlrsla ealslrnlr. • reJ.pclto d111 ass.vnto cn111o •••lrlt~~, 
e s.oltretud•. 1cnnd••S.t Clll cens.ltfr.,.•c.ao o cntcndllllt.ftto da •cu1e llUII"I'• 
••· Ulotntlo. •·· IIII& I'_, ~Al ""'laçaes · Ju,.rtltC.tl que se .ci'Jnstllulrc:• tlr 
lon ... U, ;t t.o•ft,.. da ICl. 1110' ri C IIII lVLIIIII"IILIIICn\• (IIICtl•ciiS.• (1.(.. nO 
7t.J.tl•IA r A.t:"no U.J~'·MT). ', '• · ••• • · ·. ~ 

· ·• • ·• ,lroUlll',partlcvlar, eco• a oleYioh Yllnla,· pt,:nlo "II<C' • tiCS• 
'pacho aLacacr• l'lla r•1 111:11 1111 pooiC'i""t'flT;õiü'In......-;;tl<':ntov 1111• •• •l•s 
atiiiii•IUrlthnJ.!tllpu•l'l""•• 111 •elo c.IYII ptlltllc• naa .r o,.•• pratlc1de1 
etc· bea-U, poh nlG l crfn1 ;'IV" · ' 

•r: .. r scu1 .autores '(Pi"esldcntei tln l-r.l.,llul) e/ou: seu 
ltencrlcU,.Iu~ pudeue111 deicollhcccr'n nar•u conltllv• 
clonah,, c suu dlt.cvuDel •nlUc.dlilllet.,~ ou que ""• LI
Ytuc• cttnhc-cl,.c:n\o das AI'IIIU •Juludas, Jul,ldat.. IS 
quais \orn.ar••·st ratos p.Jitllcos c noldl'las, IUo '"' P•·' 
drr\1 huolrur qufl nu•.Trii>Unll, drjl• da Ju•UcUrh, 

.w•• CISI ilt Jusll(a, que \til por.af ct• a ltiiJfnch do 
cu•llrhttnto.dn leis r.- ela Cant.Lilutclo fc:dt~ral. que u 

.auta,.ldadu c t.cnt"rtcUrlo' pus•• Alcglr desconhecer " 
alt~r•!Ole can,tltvclnn,.l. h as'br.nrflc:lll'los, lados clp 

'TrUIUrtl1, lendo •11Jun• ·.ttl sido Jul,aolas'carucltldGSif'. 
pnudo " ocup1r c.trgu 'de Tlcnlco JudlcUrlo .. e MJ,. 
lros, lld•ndn dllrll•cnlc c.o• u 'lclt. c" Calutltull(o' 
do pah; que Jur•r•• cv•prlr, pus•• IIC'!J''" dc~oconll{c,t:r 
1 ~~-~~~~.l"._ul'h ftdç:,~~1_-o~ ··~~A~-~-~! . .' _(cl. fi. 75).. • . 
Or•. cn•"r'ut··,.e·n'u..íen(o~:-· • .e·oui• Hifr'st'ildi cont.l.ac:•q-'u' 

t••bd•, •c •vcltra,·JeJvno c• OlreHo:co"sLlt.vclon•l c ""• •(,:.J ·e .. -~ 
prldOr'ts dU lch I 11• Con~o\1\wi!O"! fc_4t,.a1"',(cf. ra. ?:;) IUnlet.ruo ao 

·s·v,re"ll• Tr-J .... .-1 rdcl'.a1·, tia Sutt;lor Tri ... I'IA1"11e .Jvtt'lca, tia Trllt11ul 
.te .ca .. las 41 U•.IJa, lU'• dt Co•5ui\Or'U 41 AtpúhiiCI, paiJ· de ICOI'dO 
c•• o rchl• 111 l•,etrante. 'UnUfl Fcgrr'•l, atrnl!s "e' t.tll• ••ho!a41o, 
Dr. AKAUU. JOS( 0[ AQIIIftü'nrYxt~ • no Jttr;rade dt l'lnt•hl'fll tle tU, 
•vudo I ·Cont.tl\wlelo d.l llc:•"•11CI Jl Ct.tl'l'• t•·.YI9GI", a 1tU, oCorre• 
~"~• Y4rlu .,r•wlaenLas. da c•,.•n. •c-,.tante asc.~nu•·· co• i•,•ro e• 
,•las nel'•attwos III "'•trsu u'lclcs, 1 t.d>tri..!.! v~:rlll~: 
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cJ '•recrr d1 CO/fSVlTOAIII GCIIIAl OA At,lliii.I.GA, ··nt 
sa:at,. di! ll.DS.It. Iluda IIC!Ia t:IUUlltVefG•"Ufldllfc ••. 
AIUUJO funclon&l (I'Vhllc,do U O.O.U.'It 11,QJ,at}: 

d) ,.,c:ccr 11• COII'SULTOIUA GtU\. OA Atl'llii.ICA nt. 
u,.t, de. lt.OA.I!. dando prl.t corulllltclcuulld•dt ·•• 
AsccuJo Fvnclon•l (P•h·llc•dO' no D,Q,U. lle 04.Qf,llf); 

c} Atn Revui .. ICAttr nt lU. de 11 de ·•9uto. ~~~~ 
UU, lfo· CONStLIIO DA .IU5TIÇA HOUAl, f'C!IUII•cnhnlo,o• 
lnilltvtos •• 'rovrculo t •• AsunsJo Fu11clou1J no 
Conscll•• cf.l Jvsllc• lulcr•l.e u JlisU, .... fdeul: lc 
'rt•e Iro .e s~tuftllo . Gr~u ('u"' 1 calo "!'. o.o .• u.·· .. .-•.c 
14.01.11): • . . :·~ . 'I ·-·· ·.:· 

r) l'areccr "' 315 dlt O'" ,.e '!oste de" IUO, 11• · OC:: 
I'AIUA"[IfiO nt au:UUO$ ~UJ'IAIIOS, A StCittTAII.JA OA AONI• 
ltJSTAACAO FtDUAl, t•ranLinllo •os. scrwl,.orcs 1 ot.t._cnçlo 
de Asccnsllo .fvnchu1 (pvlflludo . no .a.O.U. _ ·de' 
20.01.!0); . . • :· • "": .... : .. 

· ,., l'otru.er "' ua. de 2J de ,.o,.c•hro tle 1no •• !lo 
ntrAIItAJ'IUtO Bt IICCUOOS llUJ'IAIIOS. OA SCCI(l.AIIIA OA ADo: 
fUIIlSTRACAO ltOtiiAl, rec.ont.eccn~hl • direito dn servlllor .. 
:. Asccns.h rv11cloul-(p11•11udo no o.o.u. dt 21.11!'0); 

. h) Alo nu.hraLfrlo "' 01,· de . .zo ll~t ••I• lle UI,.. 
lfo· SUPU:lOII TliiUJIAl Dt ,JUSTIÇ..A, reg11h11UllftdO O$ I•$• 
t Hvhs de l'roz"en~• .c Au.ens.llo '""c,.t.o~~! s. (P,_v~_ll!=••• "T 0,.1. de OJ.O .ti), . · .. . - .•. . : 

I) At• "' lll. "• 20 llllle ••to de nu. do ,SUI'EIIIDI. 
TIIIUNAIL.' DC JUStiÇA, ruerundo 1/l lle UfU.PII'ot· III~ 
ft"UIO e• c•letorl&t. lunclonlts, ~ pro'!lress.lll fv~tcl•• 
r~• I, 1/J 1 Ascus.l• l'ur~clonal rle JIJ "-concurso JIÍIIIIco 
(pullllutlo no O.J. de OJ,n,.91): • · . 

Jl ll.euluçb Ad•lnls\utlu "' til, deU llc~•t•so: 
t• 1111111 IIII, lllllo Tlii\INAl OC COIItAS OA UIIIAO, rut .. nol• 
.201 IIII AS.' ·wag•s llllle c ar tos p•ra serwléorcs Atrl'owalllllos ·•• 
procusa IIIII•·Ãsunillo fu111cloul hubllull•-•• o.o.u.._ .:de 
ts.OI.tl): .' · ·. ,. . 
· I) l'of'tlf'la "'"'·'de lS llllle ,sete•tlro lllllc · n!l. ··•• 

TII.IIUIIAL OC COITAS OA UIUAO, retvi,IIICIIC.UIIo •l•llll,ltse 
llllle lnscrlci• sl-llbt• de candllllllalo, •• Processo. Selt• 
liYo Jater11e llllle Asccnslle fvnchn&l t c• Co111cvrse 'A'I'f'
co c dlsponlll• sollre ·• ncvpaÇ;Io, prcftrtaclalllic~ne,l..( 

• ,..,. IIULht-111111•• 1 ."" .. ''• .!,.,nci!."''·AM(pua.lfv,!~~ ~~~ 
·O.O.U. de JO,Ot.tll, ··-. . . --

•) De c t sh nt 10/!l·l'lr.nAt' J.;·-·11111,;:- TII:JIUIIAL. DC .. dll .... 
TAS OA UIUAO. llllle 1l "c ,..,.~•hr• lle 1U1;· e~ttf!~l"'•f ..... 
11 nor•IS dC AICetUIO fvACIOIIII alo pelllcM se(. COfiS,Jic\1 

'I' IIII~ tiiMh•calfAI .tfi'IUII.lO illl hOU'I'~,. • I'U'OIUNICl-.nt• 
lia. Supre•• C:lf'lt' (pva.llellla •• O.O,U.;'dl- :li,II>UI: 

nJ Al•s •• no•.· 001 e ooa, lle · u· • ri'e' J ... elro llt 
ltU, "' tAII\IIIAl IUIOIONAL FCOUAl III li 1h:1 no collct•' 
lfta4• Ascensle IIIIICional •• , sr.r•l,.orn· neles dnlt••• 
dos (l'vllllcallla n• 0 • .1. de lii.OI.tlJ,; ·• • ~ • 

o) Ato IIII Secretlrlo-AitJvnto d1 StCIICTAliA OA AD· 
J'IIJUSIIIA(o\0 rtDUAl ·nA PltCSID(IICIA OA. •ci'IJILICA. ~or 
leleiiC~• 11111& Pflr\arta' S.AF nt 50!, de 11/01"1• pr•cc· 
llle•"• l Alceule•Tvnclonal dos SCt"Yidores nelil rehciO• 
n&los (pullllude no· D.O.U.' de Zl.OI.UJ• • cr·. fh,: 
01/0t,' . ' . • . •.• :. • ' . ·.-- ... 

lados uses' •t"· dl1•·ie cte ,·uutcli. ·e.- ~riAdç••· 
alo podr• srr c••shcrUAJII'!flll ov arltllr.lr-1••• poriJ'ii • ahft +h 
C'• lch. que, sf IJIIra, 11 lle tewerelro de UU, co• • pu~llcach. '41 
llcclsl• pr•rerllla pele Sv!lf'e .. trllfvnal Feder•l. na Ac:lo·Qireu lllllt'ln..: 
COU&.IlMCIOftiiiiiiiiiiiC 111 ll1•4 .. 01, thrr.tlll JIIIS cflcAciU SVSI'CfiUI •• , 
ter-s d• dPclsao. Ollur•c·lt 'lVII tolllll•s ·~ lei I, •enclon•lllll•s na IIMIIIIII• 
li• ADIII nf'll7·4·0f, laclusln. e prlnclpllllltnlc, a ltl'·nf a.Hl/tO,' 
ue•nlo 1uhUilulr "lct nt 1.711/U. for•• pMa.llud•s .tp.Ss o &llualo 
111.1 C.aflsl u.vlclle hlllllcral lllllc 1111. · • •·· · • • · . 

..A.u..la. lcw•lld•·u e• conL• • lrrewerslllflfd•,.e.' 011 111-
tJcll rewer'sllfTiliilllllc, lfe uv1 l!ftll••· ~ •&ll lllo IIUtl rez•••el e11lc:o• 
.-cr-~c cue ,., leis "vc.1rc•tr•• 11 , ... ,., •• 111\o 1he c•rc•s. •l!lllllla11tc ~~ ... 
crn~a·~ ,;. ... ,rerl!'ot<h • ... ,.,.,.,,l,. .. l!ntll, so•c"l1" l•i-"a"l•••e. in••ttn-· 
~~ ••'''' ii ,ouiiic"icTmvrrnr•J7·4~or •. u .. ,.,e··.re••ll'cln . lt 
UU, 11101 l.é"rliÍ•'f, lllo JVIJIU, ' •' • ~' ' :--." 

A ,.rofcn•ra lCGIItA ltA.IA "AC(OO rrtU 1Clii.AU, r• tU 
hUcJtlll• .. .-.,,.•"• •tr'ellos d• Dtchf'Aç.lo IIIIIIP. hcons\lh•cloullllllllllc. 
lf u •• u. 1!'0• ,..,,. 1.11 c \P.f'·· clh outro l'rofUIII" e u•hl.• "'· 
t1ls.tro SAUIO Ot"tiGUCIICDI) TCtJCIIIA. "ue, aula"sc •ultul• aollrc o 
lr•a Cll IIIIICIIII&Le •. .!.!·~: 

·. ·~Mhlo llle 11tvelred• Tfl,ulr•. d.talltlla 114rch ·G•r· 
eh file la t"tle•• cuc. u • lei uhle. :·c. •port111le, 
re1• •• siLM•cfci 1 ..... se dlt'l,e •• •L••t• cve ·••c.e••'~ 
ri• fruslraf'•SC &s p•Lcncl•lllllalles.·· swspcl'llllllcalllllo•llte a• 
eaecuç&o. ~ lrrecvs.he.l ttue c li, 'CII!IUAIItO se •&alcwc 
l_~cjlv•t~- foi t•P•.a lllt c.rlar lftrellu, !JVC llcwerae svtl• 

.-_lllllr, •• ,c qui! c·pr•J11"IO tnlcruse p.Ja.ltco podcril llcoo 
Chiii•Jo, fiCC ~ IICCeUfdldt di! &Uifllt'tr O prl11crpf• 
de .certc:u, c 11.1 nl•~llldallle •u rth(ln Jvrfllllcn• 
(d. ob~ clt .. _&p_~rrl Mchon fõo•u .ra SI lu, lei.· li.- A •. C:. 
nl ,O,OJ •. I'S0,1·F-"KT •. Jul. e• l7.0l.l1}. • ·. '" 
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Co11 efeito, tirante a"( •. ,) ~fronta .acn :,~rlncrPtoi' d·:l 
(tlca e ,cft: /1ortlldlllt: _1ol111\nlllr4tl'l'a" (c.f, (1, 74), que Bl~'>'.lllllt• 
.1fetol, 1 111eu vtr. •o 11rl•eh•o rcqt~lslto (fuMa~a· do lto• ollrellol-1;' "'la, 

,co•ulgt' entender (,. qvt con'l~tlrh 1 lu ln.' gran_ e de dHiciY'.ril·,;r/ 
~.lo. •u corre~. públicos·, J$ 'lllt:, n• vt:rd•de, oJ'ticnlcos os aual Ya1 

,ru,· O\ a,cn.te' de segurança' e o,·•tr.,ult:nt..-s Judie UI' los, ';;t',. doJ.r~rl
lelo"'tstu, pslcdlo1Jo5 e o~o~lr_ "·_e suo cacrcendo runçOu prt'. l'lu J7' · 

· pec r r lus dos· se':'' e~r,os·-e u L .lo. sendo. re•unerados ;pe h u lo fc4 r ,. 
·PC lo Cxerdt i o ''de~~e i .. c.irgol". I on-de d l-r h ·;; 'luhl- s 1 ncer ••ente. ·"'·· 
c.onslgo divisar, alc•nçar, '111eU•o porq1•c, nl" '""enll• des•do f11nc.lonal, 
nJo,poGe huer'!'rt:Jul~o para u l'lartes ([lnUe t urYideru),' 

· l'tu nlo I! HL Le~.l" hn~rta,· e •ulla, par& a l,.pet.rante 
e HUS servldoru, ~t lllln\ldA a ll•lnar. O preJufu, ar. si•, ser h 
enor•e;, pois 1 Ad•lnlstrath do Tribunal 1\c,ICJnal !ta .l• Re9Uo, dt: u• 
IIIOIIItnto para outro, de for•• prr:clr la, Jl q11e deter•lnado ... 1pcnu Plll" 
111111- 111111nu:- .teria. Clllt' •odlflcar·toda t.va estrlflUra ortlo.ftllac-lonal, 

.to111o'tlcarla11 o's apesenladot.1 oJ. estlYth1 os 'trYidores• •IIOYOS, .con
curudo,,: 'alguns .U eH.helsl, u•a YCl qve.ror••_•d•HidiU h:91111tnte 
Pll'l OCIIPir-'=11 OS Ul'90t. fiii'JUCleS ~UI 91l91i1•' Ullla'''poslçle J.11Pti'lor, 
Cn1110 tlcarlll o' Jer'Yiçol', Jl que • •oll.a .ao. ClrfiO -anterlor.-enle ecu,ade 
hi(!Orl.• loulllu!• 1 •oHa ao e•ei'cfclo di respl!clhl funç.la, A ••Hnfrllla, 
a dcJordelll, ru ct"rla, ;seria 9randc, .c..o• evidente prcJufu para a prts• 
t•ç.Jo Jurlsdldnn.l, . · · ... _ . . , 
· · ; l'or"Uill•o, para trre11111lu, .-o·~u'pacho :llllpugnado .• ~Je.lelol· 

·dlsrun,lç;lo leg-al c•prr.ua conllrla o po~rl9rato'-JI, do tr'll90 11, t fll 
•r ligo 2•; ria Lei n• D.4J.~o· d~:Jo d~ Junho,:.r~t. "·'~·".!!..~=. · . .," 

· .... . • · •• ~~ .: H i; 7.~~;r c;b r;; i~;~d~~~ ··n;i~;;: · q;; ·· ~;;;Lc: 
. -~.,...-tõõõ o~o~ c111 surl.c,.o •. olloJclO ~a açl•. ·' •• , .• 

"rl ;ti - 'No ••n!tad111 de. scrrurança colctiYO c ftl açl• 
.-i"T"riTPüiiJiu, • 111111n•r strj·conu•tda, qvud• c•tll• 

Ytl APÓS o1 •udltncla do repruen,ule •Judicial di PU• 
saa' Jurf41<.a de 4\rc-lla:pdhllce. que d~tYtr' se pro~fl!'"' 

.~!.ar .no, pr,_.~r.o,,dc Httnla ,t ·~~~--~heru:~ •. 1 ~ •.•• , ... · • 

• ·,·~ln É•po·H~. d~rlrÕ í"'ll•lnai-'.-' ~·.:;--:··-:: •. • ·; 
"otHIIIUt•IC' • au\nrlchrlt •pnAI.&!Ia to•• co•tnra para 

prul.c'.'· no pruo_.IC!f&l, ,u lnlor111içou qvt,IC.har IIU:<.tu·'~.l~s. •.. 
:que ., CH~·u 0 lll.lscetnuru pu&ho ncc.us'rl•. 

· '•. · r.k.l .. rlando tl~ncl• dulc despat ... ; co• r~rttntll,_· ao· 
Pruld, cnl• do lrlbun .. l llf'glonal do TrabUIIO'rla Jl llt9UO'(Ylao r~), 

.lrnfii•·Df, 1S"dc·••rço fie U?J •. •.:.· 
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ORIGEit 
RELATOR 
REGTE. 
REGOO. 
REGOO. 
REGOO. 

: DISTRITO FEDERAL 
: HIN. MOREIRA ~I.VES 

-PROCURADOR GER~L DA REPUDLIC~ 
PRESIDENTE DA REPUDLlCA 
CONGRESSO NACIONAL 

• TRIBUNAL REGIONAL FEDER~L 01\ 21\, Rt;GII\0 

Occio;.~u: ·f'or vut~.C::io r.1nânin•c• o Tr1b.a.m~l d€-reriu mrtdidn 
ca•J.tala-r, P-.:\r"a s•.ISP~ndcr a ~ficác:ia d!J ;,.rt;. 10 ~ se•J E'tu•âgraf"o a,hlico 
da L~õi 7.727. de uri~1 ... U9, bem como do art. 1; e SC'.l PGI"'c'!~r"õAf'o ünaco 
dil Lei 7.746, de 30.3 .. 1:17. E. POI"' mõlio.ria de voto!:i-, o Tri'b•Jnt\1 d~Terril.l 
medida ca,Jh:-lar. para Sõ•.lsPendcr a eficácia do l:.il.IU.l..!:.. ~ a Parâgraf'o 
dnico do art • .o1o. da L€' i 7.707. dE 21.12.00: do c..ill!..!ol.L c: o P'al"'iÍgr:af'o 
IJOICO do ar"t:. 4c .. d"" Lei 7.719, tlc 06.1.09; dn c~:prl\lS!liiO ·nsccnsãa•. 
contida· no incis_o III do ~rl. ao .... da Lt::-_i e.u~. de 11' ... 1.:!.90: das 
c:xprcso.;ics • asc~rnsio E ncG:".sso •, cont i d~5 no parágr"afo dn i c o· do al"'t • 

-HL dil L&i a.u~. d<i 1L12 .. 90; d;;\o;; €'XPI"ti:SSÔES ·acesso c -a.scc-nsão·. 
contidas no 8 4o ... d~ .art:. 13 dil Lei 8.1!~. de 1141~.90; das 
c-xl'l"'tr5GÕcrs '"oy Olsccn5ão• c 'o•J :tscendcr-·,. c:ont id~s no al"'t. 17 da Lei 
0 .. 11~. de lt ... i~ ... ?G; da ~KP~E5~~ó 'asc:cn~~o·,. contida no inciso IV do 
3~t .. 33-da LEi 9.11~. de 11.1~ ... ?0; dos art5. 3c .. ~i~~ s~us SS 1a., 
~o .. 3o., •lo ... So- c 6o •• do l\to Re_guli.\n,c:ntar n. 0!,. do TribiJ.nal 
Re:gi.onal Fe:d€'1"3.1 da :!a ... Rc~iáo; do ô.'\~t. 16 e se•J.s SS la ... :!u .... :lo •• 

4o. a -~"'"do 11\trsmo 1\tcl--oR-~'g.Jiam~ntar ~ c:Jo art .. 17 c soc•.s parãgra-rO 
•iniC:o: -dos arts ... 18. !ti ~ 20 do ru:smo Al:o; da Al inC:il w. do inciso II 
do art .. ;!o .. da Rli"solut:âo n. lo\.,. do Tr"lb-u:na:l Rcg1onal Frzderal da ~a. 
Rc-!]i;\o: venc;do, nesse!~ ~ont:o!i,. o Ministro Marco 1\urt'-lio,. •tue. q•Jnnlo 
a eles. lnttt:'f~tl"'i•.l a·ma-Qida: cautcrlar. Votou o f'.-c:sillcnlc- .. l'len..,r 1o. 
11 .. 2 ... 9-:J: .. 
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EMENTA: - Açlo direta de in.conatit·ut;icn1alidode. 
Oiopcsitivoa impugnado• por admitirem a aoeene6o, o acca~o, a 
progrese&o _ou o aproveitamento como tormae da provimento de 
CO~ÇOI pObl~coa. 

7 Ocorrência, no caao, de relev4ncia jurid.i.ca a de 
convcniénc~a ~a auapen&t..o de afic.S.cia rcqu.eridG. 

_..,_ . .. P~d.ld~ de l1~inar deferido, au1pendendo-se, •ex 
~ ~, a ef~c4c~a do art~go 41 da Lei 7.707 de 1988 e âA L~ 

7.719, de .1989, do artigo 10 da. Lei 7.727, 'de 1989, 'do o.rtigo 
17 da Le~ .'·746, de 1989, doa artigo11 at, III, e doa 
expre•aOea escenuAo e acesso• do artiqo 10~ar4qrafo único 
·Gceaso e aacenaao· do artigo 13, par~gro.to 4~ "ou aacenalo" ~ 
"ou a~cender• do arti9o 17, e do inciao IV do'ortiqo 33, todoe 
da Le1 8.112, de 1990, bem ... '?'_'?.'!'.o ~o• areigos Jt, lS, 16, ~7, 18, 
19 e 20 do ato Regulomctnta.r n' 1, e do artiç;o 2', ::, "c", da 
Resoluçao n 1 14, ambo• de li92, editadoa pelo Tribunal 
Regional Federal da 2• Regi4o. 

EMENDA APITIVA 

Ago&to de 1994 · 

A Mediela Prm•isória 11° 562, de 28 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o exercício ela 
Ath'OCOCia..(.ieral ela U11iilo, em ,·aráter 
emerge11cia/ e prm•isório, e dá outras 
providê11cias. 

Acrescente-se. ao artigo 19, o seguinte parágrafo: 

"Art. 19 ... 

§ 4°. Os servidores que tenham sido investidos nos cargos efetivos mencionados 
no "caput" sem aprovração em COilC\lrso público somente. poderio ser efetivados 
nas respectivas carreiras mediante aprovaçlo em concurao público para fins de 
efetivação; a ser implementado no prazo de até ISO dias; se reprovados, 
permanecerão nos atuais cargos em quadro suplementar em extinçio, mantidas a 
situação remuneratória do cargo original. • 
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JUSTIFICACÃQ: 

O arugo 19 resulta da reinvindicação justa dos servidores cujos cargos devem 
integrar as .Carreiras da AGU previstas na Lei Complementar n• 73/92. Todavia, a Lei 
Complementar não autorizou, por inconstitucional, a simples transposição para a nova situação 
dos servidores não concursados para os novos cargos integrados em carreira. Para que se 
preserve o texto constitucional e a lisura do provimento dos cargos de carreira. propomos a 
presente emenda, determinando a sujeição dos assistentes jurídicos e procuradores da tàzenda 
eventualmente não concursados a concurso público para fins de efetivação. como elâge o art. 19 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1994. 

EMENDA ADITIVA 

Meaida Provis6ria nr •. 562 

Deputado ROBERTO ~EFFERSON - PTB/RJ. 

Dispõe sobre o exercício da Advo
cacia Geral da Unlio, em caráter 
. ....,-,ewc+•1 ··-.· .. -; -~f"OYJ sér.j o;. '· ··•····· dti 
outras providências. 

Inclua-se o Parágra~o 5o. no artigo 19: 

lf 5o. - ·Os setores de pessoal · que possuam nos seus 
Quadros servidores incluídos nas hipóteses dos parágrafos anterio
res são obrigados a re•eterem à Advocacia Geral da União as infor
mac:ões cadarr.trais n..-cessárias ao cumpriMento do presente artigo, a 
fiM de que no prazo máxiMo de 40 (quarenta> dias contados d,a vi
gência desta lei, sejaM editados, pelo órgio coMpetente, todos. os 
ateis côli\l!ll ldatór i os e comPlementar.es. 
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JUS"fiEICATIVA 

A titularidade dos cargos objetos da exposição acima. 
promana de atas administrativos editados pelo Poder Público. os 
quais gozaM do pressuposto da legalidade ati prova eM contr~rlo. 

Deve-se atentar ainda para o instituto 
adquirido. decorrente da prescrição administrativa. 
que o poder revisional da Administração encontra-se 
esse mesmo principio~ 

do direi to 
sendo certo 
submetido a 

Ademais disso. busca-se atender ao ~atar emergencial 
para prover Advocacia Geral da União os me I os para q•.1e possa de
sincumblr-se da magna tare~a que é a de~esa dos interesses da 
Uni ia. 

Bras(l ia. 

Á medida provisória n° 562194, que dispõe sobre o 
exercício das atribuições institucionais da Advocacia
Geral da União, e dá outras providências. 

Inclua-se o parágrafo S0 'Do artigo 19: 

§ 5° - A Advocacta Geral da União determinará aos setores de pessoal para que 
cometam, no prazo máximo de 15 dias, as informações cadastrais dos titulares dos cargos 
referidos no caput para cumprimento da disposição contida no presente artigo, devendo 
àquela prõCeder, no prazo máximo de 30 dias a publicação do ato convalidatórias das 
mencionadas titularidades. 

JUSTIFICATIVA 

A titularidade dos cargos.. objeto da exposição acima, prpm!ID8 d~·. atas . 
administrativos editados pelo Poder Público, os quais gozem de pressuposto d~ legalidade·.· · 
até prova em contrário. . . , " ... 
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Deve-se, atenta ainda para o ilistituto do direito adquirido, decomncia da 
prescrição 111dministrativa, sendo certo que o poder revisional da Administração enc:Ontra
se submetido a esse mesmo princípio. 

Ademais, busca-se atender ao fator emergencial para prover a Advocacia Geral 
da União os meios para que possa desincumbir-se da map tarefa que é a defesa doa 
interesses da União. 

Brasflia, 3 de agosto de 1994 

/ -
I 

EMENDA APIIIYA 

A Medida l'rovi.'IÓI'ia 11° 562, de 28 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o exercício da 
Advocacia..(Jeral da l l11iilo, em c:aráter 
emergellC:ial e provisório. e dá outras 
providet~~:ias. 

· Acrescente-se. onde couber, o seguinte artigo: 

''.-\11. Nas causas movidas contra a Unilo e suas entidades. de natureza 
trabalhista. ou em que o objeto do' pedido seja a apücaçio de reajustes de vencimentos e 
remunerações.. será concedida. em caso de condenaçio do autor decorrente da aplicaçio de 
interpretaçao jurisprudeiiCill fomwlada posterionnente à data do ingresso da açio, anistia 
refaeute a 80% (oitenta por cento) da importinçia devida à Unilo e suas entidades por éonta · 
de honorários advocatícios de sucumbâtcia." · 
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JUSTIFICAÇÃO 

A aplicação aos sindicatos e servidores públicos de condenações ao pagamento de 
honorários advocatícios por conta de ônus de sucumbência em ações relativas aos Planos 
Econômícos em que - apesar do evidente fumos boni juris - foram objeto de intepretação do 
Supremo Tribunal Federal como indevidos, está trazendo graves prejuízos financeiros á ãtividade 
destas entidades, com graves repercussões sobre o seu patrimônio. Na defesa de direitos tidos 
como liquidas e certos. são agoras. penalizadas por força de interpretação jurisprudencial que se 
funda, basicamente, no ômts que aca"etaria, o reconhecimento do direuo, à estabilidatle das 
finanças publicas. Toda>ia, a inversão do ônus, pela via da condenação e atribuição de 
honorários elevados a serem custeados pelas partes, com o fito de desmotivar o ingresso de tais 
ações, acaba por tomar nulo o direito de ação, tomando mais distante do ser.idor a 
possibilidade de recorrer ao Judiciário. A emenda que propomos visa assegurar que, em 
situações como esta, a interpretação jurisprudencial superior superveniente ao ingresso da ação_ 
não venha penalizar as entidades sindicais e servidores, por meio da concessão de anistia de 
oitenta por cento do valor arbitrado pela autoridade judicial na sentença. 

Sala das Sessões.. 

EMENDA A.DIIIVA 

A Medida l'rm•isória 11° 562. de 28 de julho 
de /99-1, que di.<;piie sobre o exercido da 
Advocacia-(;eral da União. em carâter 
emerge11cial e provisória, e dá outras 
providêllcias. 

~ - - . - - -

Acrescente-se, onde couber, o Sllb'Uinte artigo: 

•Art. Nas causas movidas contri'a UniãO e sua:' entidades.. d~ natureza 
trabalhista ou em que o objeto do pedido seja a aplicação de re;gustes de venetmentos ~. 
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. ' . ncedida, em caso de condenação do autor decorrente da aplicação d~' 
remunerações. sera co . · data d · '""SSO da açlo sera 
int -ft~"n 'urisprudencial formulada postenonnente a • o. me-·. . . • 

erped.':'da.....,.... aru·snJ ·a --"'erente a 80% (oitenta por cento) da importlúlCUl devtda a Umlo e suas 
cone I rem • • mb. . • 
entidades por conta de honorárius advocatictos de sucu encta. 

JUSTIFICAÇÃO 

A aplicação aos sindicatos e senidores públicos de condenações ao pagamento de 
honorários advocaticios P<'r conta de ónus de sucumbência em ações relativas aos Planos 
Económicos em que - apesar do evidente fumos boni juris - foram objeto de intepretação do 
Supremo Tnõunal Federal como indevidos. está trazendo ~aves prejuízos financeiros à atividade 
destas entidades, com graves repercussões sobre o seu património. Na detesa. de direitos tidos 
como líquidos e certos, sio agoras penalizadas por força de interpretação }urisprudencial que se 
funda, basicamente, no ânus que acarretaria, o reconhecimento do direito. à estabilidade dav 
flnançav príhlicas. Todavia. a inverslo do ónus, pela via da condenação e atribuição de 
honorários elevados a serem custeados pelas partes, com o fito de desr®t~ o ingresso de tais 
ações, acaba por tomar nulo o direito de ação, tomando mais distante do servidor a 
·possibilidade· de recorrer ao Judiciário. A emenda que propomos 'vÍSI assegurar que. em 
situações como esta, a interpretação jurisprudencial superior supervenieme ao ingresso da ação 

, não venha penalizar as entidades sindicais e senidores. por meio da concessão de anistia de 
. oitenta por cento do_ valor arbitrado pela autoridade judicial na sentença. 

Sala das Sessões, 

~ 
·-··- ... ,2~,.~~:-! ;,'/-r-(;'2. ;lj_t:_-l_l. 4,v[f--

.... • .J . ~ . 

EMENI).b::wftiYA 

--; :-- ... ·~ .. • ..... •' 

A .Hedickz l'ro~·isória 11° 562. de 28 de julho 
de !99·1, que dispõe sobre o exercício. da 
Advocacia-Geral da l!11iifo, em carater 
emerge11cial e provisório, e dá outras 
providências. 

Acrescente-se. onde couber, o seguinte artigo. 
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cargos- • elas: Cain!iras ... da~ Advocacia-Geral da União, sobre a estrutura 
adrnillistrativa pemlanente• do, órgão e sobre as dotações orçamentárias a serem 
consignadas para o custeio de suas atividades." 

lJ,lSTIFICAC..\0. 

A presente emenda visa determinar prazo para que, finalmente, o Poder 
El'ecutivo·adote-,as provid&cias.necessárias ao funcionamento em- caráter definitivo da AGU. 
Até o mOlllelltQ: foram:adotadas apenas medidas paliativas. qqe tem se revelado insuficientes para 
atender a cOmp.lelcidade dasdatribUições do órgão e prover.os'meios para que·possa plenamente 
desincumbir-se de suas tarefas. É .o: caso, por exemplo, da fixação da remuneração dos cargos de 
Advogado da União. que deveriam ser fil'ados conjuntamente com as dos demais cargos. Da 
mesma forma. a estrutUra-administrativa oermariente da AGtT nermanece inexistente. tanto oue o 
artigo I~ da Medida Provisórià prevé mecanismos para que outros orgãos possam supri-ia de 
meios suficientes para o seu funcionamento. A presente MP já está na sua tt• edição. e nada foi 
feito para dotar a AGU de estrutura definitiva ! Quanto às dotações orçamentárias. o órgão não 
tein orçamento próprio, subsistindo à conta das dotações absorvidas da Consultoria-Geral da 
República e, a partir de agora. dcfs meios que o Ministério da Fazenda lhe possa destinar, com 
prejuízo de suas· próprias responsabilidades. Assinr. fuar .prazo para que §C.iam adotadas as 

medidas penl1lllllllteS teri o mérito de aferir se o Executivo deseja ou Ido que a AGU ftmcione, 
defendendo a contellto os interesses da Unilo em Juizo. 

Sala das sess6es, 29 de julho de 1994. 

EMENDA ADITIVA 

..i MeJidal'rtM.fÓI'itl ,. 561. Jt 18 de juiho 
lk 1994, qui JispM .vo/Jn o e:«rf:iclo da 
Advocat:úJ,.(iem/ Ja llnliiD, 1!111 . L'at'IÍIN 

enwrgmcia/ " prm'i:wi#to. 11 Já outrtl!l 
pravldba:lds. 
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Acrescente-se. onde r.wber, o seguinte aniso: 

"lvt. Consi&lera-se. para tOdos os tíns. mcorporado aos vencimentos devidos 
aos servidores ocupantes de cqos . ÍJitCil'llllCI da ~ consultiva da Unilo e aos 
advogados integrantes da tabela de espeei•tistas em virtude da Tabela do Anexo· III da Lei n• 
8.460, de 1992. o adicional de representaçlo de que trata o aniao a•. inciso I do Decreto-lei n" 
2.333, de 1987." 

JUSTIFICATIVA 

O parecer AGUIWM..OI/93, de 26 de março de 1993. ~nheceu 
como ainda devidas aos advogados intqp'antes das tabelli· de espiCialistas. o adic:ionll de 
representaÇão instituído· pelo Decreto-lei n• 2.333/87. Todavia, os demais membros da 
Advocacia-Consultiva (Assistentes Juridicos. Procuradores Autárquicos) e os cargos de 
Advogado da União não fazem jus à mesma vantagem, por ter sido incorporada aos vencimentos 
pela Lei n• 7.923/89. Assim. é estendida ao Advogado da União e demais advogados apenas a 
Gratificação prevista no artigo ?O da Lei n• 8. 460/92, além da Gratificação de Ath-idade de 
160%. A bem da isonomia. esta situacão não node nernistir· a lei n• ~ 160/92 atribuiu aos 
advogados das tabelas de especialistas, bem como os assistentes juridicos, a mesma tabela de 
vencimentos. que não é outra senlo aquela que resultou da incorporação do referido adicional de 
representaÇão. Percebem, assim, os mesmos vencimentos. a mesma Gratificação de Atividade, 
mas.os advogados das tabelas.de especialistas são privilegiados com um adicional de 1~{, cuja 
mam~tenção não se justifica, à luz do bom senso. Se for o caso de mantê-lo, deve ser estendido 
aos demais membros da Advocacia-Geral da União, de forma a estabelecer um equihbrio interno 
entre os cargos. O que não pode ocorrer é o pagamento irregular de vantagens. por força de 
entendimentos que não tem amparo na Lei. e a discriminação de servidores que. por exercerem 
funções idênticas, tàzem jus a remunerações idênticas. 

Sala das sessõOS:·29 de julho de 1994. 
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EMENDA Al>ITIYA_ 

j Medida Prmoisória n• 562, de 28 de julho ~e 
1994, que dispõe sobre o exer;icio dll Ath•oc_acra
Geral dll União, etn' caráter emogencial e 
pnnoisória, e dá outras pra,•idências. 

Acrescente-se. onde couber, o seguinte artigo: 

· • MI: É restabelecido e estendido aos ocupantes de cargos efetivos das carreiras 
da Advo~-Geral da União de que. trata o artigo 20 da Lei Complementar n• 73, de 
1993, o adicional de representação referido no artigo 1°, inciso I do Decreto-lei rf' 2.313, 
de 1987." · 

JUSTIFICACÃO 

O parecer AGU/WM-()1/93; d!= 26 de março de-1993,-reconheceu. como ainda 
devidas aos advogados integrantes 4as· tab.elas de especialistas o adicional de representação 
instituído pelo Decreto-lei n• 2.333/8-7. Todavia. não.há previsão legal- para que seja paga aos 
den!ais membros da Advocacia-Consultiva (Assistentes Jurídicos. Procuradores· Autárquicos) e 
aos cargos de Advogado da· União, por- ter sido incorporada- aos vencimentos pela Lei n• 
7.923/89. Assim, a. Medida estende. ao Advogado. da. União· e den!ais• advogados. apenu a 
Gratificação prevista no artigo, 7" da Lei n~ 8.%0192< além da Gratificação.·de·Atividade de 
160'%. A bem da isonomia. esta situacio não pode persistir: a Lei n• 8. 160/92 atribuiu aos 
advogados das tabelas de especialistas. bem como os assistentes jurídicos. a mesma tabela de· 
vencimentos. que não é outra senão aquela que resultou da iucorporação do referido adicional de 
representação.· Percebem, assim, os mesmos vencimentos, a mesma Gratificação de Atividade. 
mas os advogados das tabelas de especialistas são privilegiados com um adicional de I 00% cuja 
manutenção não se justifica, à luz do bom seiiSO< Se for o casa de mant!-lo: deve ser estendido 
aos demais membros da Advocacia-Geral da União. de forma a estabelecer um equillbrio interno 
entre os cargos. O que não pode ocorrer é o pag;lmento irregular de vantagens, por força de 
entendimentos que não tem amparo' na Lei. e a discriminação de servidores que. por exercerem 
funções idênticas. tàzem jus a remunerãÇões idênticas. 

Sala das sessões. 29 de julho !fe 1994. 

~--
~t;-P.- e !#Co y;·t-1 i-<>-:--n:-
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A medida provisória n° 562/94, que dispõe sobr~. o 
exercício das atribuições institucionais da Advocaclll
Geral da União, e dá outras providencias. 

Inclua-se, onde couber, o seguin~e artigo: 

Sexta'feira 5 4347 · 

Art. - No prazo de trinta dias o Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional projeto de lei dispondo sobre a remuneração dos demais cargos.das carreiras 
da Advocacia Geral da União, sobre a estrutura permanente do órgão e sobre as 
dotações orçamentárias a serem consignadas para o custeio de suas atividades. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda visa determinar prazo para que o Poder Executivo adote as 
provi~ncias necessárias ao fUncionamento em caráter definitivo da AGU, para atender 
a complexidade ~ atribuições do órgão e prover os meios para possa desincumbir-se 
.de suas tarefas.. A Emenda visa,~ sanar.equívoco ticnico decorrente da omissão 
quanto ao ~ncimento básico das carreiras funcionais de Procurador da Fazenda 
Nacional e Assistente Jurídico, tambim integrantes da AGU, haja visto o insculpido nos 
anigo 20 e 26 da Lei Complementar Jt> 73 'de 1993 • 

. -Brasfliao 3 de. agosto de 1994 . 

utado Miro Teixeira 
PDT-RJ 
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EMENDA AQJTIVA 

M~di~~ Provisória nr. 562 

D«"Pt.Jhdo· ~OBE:RTO ·.:JEFFERSON·.,... f'TB/R'.J. 

Dispi~ sobre o exerc(cio da Advo
.. c•c: .. ia G-.a·l.vd•. Utt.+-io~·~·- ''-<&r.áter 
emergencial e provisório, e dá 
o•~tras provi dine i as. 

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo: 

• Art.- No prazo de trinta dias o Poder Executivo ~n
caminhará ao Congresso Nacional proJeto de lei dispondo· sobre a 
remuneração dos demais cargos das carreiras da Advocacia-Geral da 
União, sobre a -est.rut ura permanente do Órgão e sob r..- as dot aç:ies 
orçamentárias a serem consignadas para o cust~io de suas ativida
des. · 

JUSTIFICATIVA 

A e:'m~nda visa d~t~rminar praza para que a Poder Execu
tiva adote as providências necessárias:àa funcionamento em carater 
definitivo da AGU, para atender a complexidade da atribuição do 
órgao e prover os meias para que.possa desincumbir-s..- das suas ta
refas. A Emenda visa, ainda, sanar equívoco técnico decorrente da 
omissão quanto do vencimento básicÓ das carreiras funcíonais de 
Procurador da Fazenda Nacional e Assistente .Jurídico, tambÉM inte
grantes da Advocacia-Geral da Uniio. haja vista· o in'sculpido nos 
artigos'28 e 26 da Lei Ca!!IPl«llllentar nr. 73, de 1993. 

Brasília, 
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Med~.da '--·-----· 

de 28 de Julho de 1994. 

EMENDA ADITIVA 

Inclua-se, onde couber, nos seguintes tennos: 
"Art .... Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no 

art. ]0
, inciso I e§ 1°, do Decreto-lei n° 2.333, de 11 de junho de 

1987, com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiário, 
inclusive àqueles integrantes de quadros de entidades não mais 
sujeitas a regime" especial de remuneração. 

Parágrafo Único: Á vantagem referida neste artigo fazem jus, 
também, os titulares de cargos de Advogado da União." 

JUSTIFICATIVA 

Os membros da ex-Advocacia Consultiva da União, atuaJ Advocacia
Geral da União, já vêm percebendo a vantagem de que trata o inciso I e § I d 

do art. 1° do Decreto-lei n° 2.333, de 1987, por força do Parecer n° 
512/SAF/PR, ratificado pelo Parecer n° 220/CJIMTB. 

Tal vantagem deverá ser deferida, também, aos titulares de cargos de 
Advogado da União, uma vez que a Medida Provisória em questão fixou os 
vencimentos dos referidos cargos. A não extensão da mencionada vantagem 
implicaria em tratamento desigual para aqueles que integram uma das 
carreiras da Advocacia-Geral da União. 
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EMENDAS APRESEiNTADAS PERANTE A COMISSAO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROV1SÓRIA N° 563, DE 28 DE 
JULHO DE 1994, QUE ALTERA DISPOSITIVOS E ACRESCENTA ARTIGOS A LEI N• 
8.694, DE 12 DE AGOSTO DE 1993, QUE DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO E EXECUÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DE 1994 E DÁ 
OUTRAS PROVIDêNCIAS. 

CONGRESSISTAS 
-----·-~ 
Deputado CHICO V1GILANTE 
Senador MAGNO BACELAR 
Deputado ODACIR KLEIN 
Deputado PAULO MANDARINO 

003, 005, 006. 
002. 
004. 
001. 

-------------·--------------------------·----------------------SCM 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprima-se o art 5" desta Medida Provisória. 

JUSTIFICATIVA 

. . O art s• suprimiu o art 19, o parágrafo único do art 30, os art 44, 56 e 57, o art 59 
e os mCisos V, VI e VIII do $ 1" do art 70 da lei n• 8.694, de 1993- LOO. 

. . . O m:t 19 é o artigo que regionaliza os investimentos fis<:ais pelos os estados. Este 
artigo fot mwto debattdo pelo Congresso à época. Ele define que que 34% dos investimentos devam 
ser proporcionais a po~ dos estados, 33% inversamente proporcional a renda per capita e 
finalmente 33% propoTClorial ao mapa da fome. Regra mais do que justa em relação à população. 

O parágrafo único do art 30 obriga que os órgãos repassadores de transferências 
de recursos publiquem o plano de aplicação e o acompanhamento da execução. Regra extremamente 
salutar com relação ào controle dos gastos públicos. 

O art 44 repete as regras do artigo 19 para as despesas do orçamento ~ 
Seguridade Social. 
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. O art 59 é o principal instrumento vot<,cio pelo Congresso Nacional para 
transformar a execução da lei orçamentária o mais próximo do projeto votado. Os subprogramas 
deverão ser executados com uma variação máxima de 30"/o em realaçilo aos demais subprogramas. A 
supressão deste artigo, ctno deseja o Poder Executivo, siiiiplesmente transfere para o Poder 
Executivo a prerrogativa do Congresso Nacional de definir as prioridades orçamentárias. Este 
artigo não pode ser revogado. 

Os incisos V VI e VIII do $ 1 o do art 70 silo demonstrativos de primordial 
importância para o acómp~ento da.execução orçanlentária, por isso não podem ser suprimidos. 

. - - - - -

Em suma; todos estes artigos devem permanecer na lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Brasília, O I de agosto de 1994 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 563, DE 28 DE JULHO DE 1994 

EMENDA MODIFICA TIVA 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 65 da lei D0 8.694, modificado 
pelo art I o desta Medida Provisória 

Art. 65- •••• 

I - no montante necessário pan acobertun das despesas com 
pessoal e encai'J&OS sociais, beneficios previdenciários, alimentaçio escolar, 
erndicaçio do analfabetismo, Prognma de crédito Especial pan Refonna 
Agrária - PROCERA, opencionalização do Sistema Único de Saúde, serviço da 
divida, bolsa de estudo, açies voltadas pan o processo eleitonl de 1994 do 
Tribunal Superior Eleitonl - TSE, beneficio ao servidor público, inclusive 
assistência médica e odootológica e livro didático. 
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JUSTIFICATIVA 

Este artigo permite ao Poder Executivo, enquanto Dio for 
encamu.hado ao Presidente a lei orçamentária, executar o orçamento até o 
montante necessário para a cobertura das despesas elencadas no ináso acima. 
Tentamos restringir estas despesas ao máximo, pois entendemos que, se até hoje 
o orçamento da Uniio oio votado pelo Congresso Nacional, a culpa é 
exclusivamente do Poder Executivo o qual retirou do Congresso a proposta de lei 
orçamentária para 1994. Se permitirmos a realizaçio de despesas livremente, 
nilo mais se fará necessário a aprovaçilo do orçamento da Uniilo pelo Congresso 
NacionaL 

Brasllia. 01 de agosto de 1994 c:q ;-;? 

~- C/ftco Vr'-1'-.tr./n:-

MEDIDA PROVISÓRIA No 563, DE 28 DE JULHO DE 1994 

EMENDA MODIFICA TIVA 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 73 da lei n° 8.694, modificado 
pelo art 2° desta Medida Provisória. 

MP005Q3 

Art. 73- ••••• 00006 

I - amortizaçilo, juros e outros encaf'IOS da DPMF e da divida 
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional, abnngento 
a parcela relativa a atualizaçilo monetária, inclusive a obtida com base na Taxa. 
Referencial- TR outro fndice que vier a ser legalmente estabelecido, 
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JUSTIFICATIVA 

Todos os anos o Poder Executivo tenta obrigar o Congresso Nacional a 
ratificar a sua política extremamente recessiva proibindo-o de emitir títulos públicos 
para o pagamento de despesas sociais essenciais. Só para se ter uma idéia desta 
política, nem os juros eles querem pagar com recursos provenientes de emissão de 
títulos, significando, na prática, a utilização de recursos fiscais ( recursos que deveriam 
ser aplicados em saúde, educação, saneamento, habitação popular, etc ) para o 
pagamento prioritariamente da dívida pública. Todos os anos o Congresso Nacional 
rejeita esta proposta, por isso apresentamos esta emenda com o intuito de permitir ,e 
não obrigar, a utilização de títulos públicos para o financiamento de despesas sociais. 

Brasilia, 01 de agosto de 1994 

s~_J __ 
2ll..P. Clf'fCo. 1/tGtc./fr-1?:;--

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

-oo~o------·--··--....---------
I' o , __ ~;;; __ '94_1_1c._· :_l'vP:_:_?..!5_6:_3'1'_2:9_4t_-.. -... - .. _-_______ -_-_ -_ -_-_ ---~~.::..::...:..:...:...:~1 -:r =.:.;::;;:

6 
.... :-.. :. = 

[ Senadgr tylOG>Q RAÇfl AR __ 
a'------~~--~-=~-=====~~1.:·~·----~~---~~--~~~ r 1@·- zo--- 3 __ ,.., .. O 4 o . qrr...,. t o • SUII'~'IfUrtiWQ ~ 
c,. .. _:r r-;:~ IIMM•ato - ---r--1 ..... ---,..----·· : .. ,. --

~------------------~----------------------• 

199J) 

c ando 

Suprima-se no arÚgo 211 (artigo 72 da Lei 8.694, :~ 
a expressDo "transfer&ncias para o ensino fundamentaL", 
expresso o disposto no artigo 72, conforme se_gue: 
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Ali! .• 72 -,A lei orçamentaJ'ia do axercfcio financeiro de 1994 dev!._ 
r·á destinar para as despesas de investimento, na área de 

educaç!o, montante de recursos equivalente aos investime~ 

tos na área de educaç!o no ano de 1993, atualizado monet_! 
riamente. 

J U S T I F I C A T I V A 

Pretende-se compatibilizar a proposta apresentada P!,. 

lo Executivo c-Oin os termos do acordo polftico negociado com o Poder 

Legislativo. N!o é admisafvel que sejam inclufdas as transferências 

para o ensino fundamental nos limites das aplicaç~es de investimen

tos em educaç!o no ano de 1993. 

-....;;.; .. --·-
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR A MEDIDA PROVISÓRIA N• 583-

MEDIDA PROVISÓRIA N" 563, DE 28 DE JULHO DE 1994. 

Altera dispositivos e acrescenta artigos à Lei n• 8.694, de 12 
de agosto de 1993, que dispOe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da lei orçamentária anual de 1994 e 
dá outras providências. 

EMENDA ADITIVA 

Art. 37 - As despesas de que trata o artigo precedente, serão financiadas, 
exclusivamente, com recursos provenientes de: 

I 
11 -
III -
IV -
V - emissão de trtulos da divida pública federal destinados ao 
financiamento da politica de garantia de preços mínimos, em forma 
consoante com o art. 4•, do Decreto-lei n• 79, de 19 de dezembro de 
1966. 



,Agosto d_t!_l994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) sexta-feira s · 43S5 

JUSTIFICATIVA 

. A inclusão, além de permitir a coerência entre o que está estipulado no art. 36, inciso 
IV, com o que é estabelecido no art. 37, dara condiçOes à criação de recursos para 
os financiamentos dos produtos abrangidos pela politica rle garantia de preços · 
mínimos. 

Sala da Comissão, em de agosto de 1994. 

~~ 
Deputado ODACIR KLEIN 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 563, de 28 de julho de 1994· 

Altera dispositivos e acrescenta 
artigos à Lei ng 8.694, de 12 de 

agosto de 1993, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e 
execução da lei orçamentária anual 
de 1994 e dá outras providências. 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o S 2g do art. 73. 

JUSTIFICATIVA 

A exclusão do parágrafo 2g do artigo 73 da Medida
Provisória ng 563 (art. 51 da Lei 8.694/93, integralmente vetado 
pelo Exmo. sr. Presidente da República), objetiva evitar 
prejuizos às empresas controladas pela União que recebem recursos 
do Tesouro para aumento de seu ital s9cial. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATA DA 96" SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE 1994 e Coordenação, as infonnações que menciona. 
1.1- ABERTURA - N" 624, de 1994, de autoria do Senador Josaphat Marinho 
1.2- EXPEDIENI'E e rutros Srs. Senadores, de homenagem de pesar pelo falecimento 
1.2.1- Mensagem do Seuhor Presidente do República de Dom Tunóteo Amoroso Anastácio, do Mosteiro de São Bento, 
Submetendo à deliberação do Senado Fedem! a escolha de em Salvador - BA. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. 

nome indicado para cargo cujo proVimento depende de sua prévia Eduardo Suplicy e Magno Bacelar, havendo o Sr. Presidente se as-
aquiescência: - - socitido em nome da Mesa. 

- N" 274,de 1994 (n•603/94, na origem). <le 3 do corrente, 1.2A -Comunicação do Presidência 
referente a indicação do Senhor Paulo Mooteiro Lima, Ministro de - Recebimento do A viso n• 287/94, de 2 do corrente, da 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente Presidente do Tribunal de Contas da União, cópia da Decisão n• 
com a função de Embaixador de Brasil junto ao Reine da Tailiin- 495/94, adctada pelo referide Tribunal, na Sessão Plenária do dia 
dia, exen;er a função de Embaixador de Brasil junto ao Reino de 2 de mês em curso, bem como doa respectivos Relatório e Voto 
Camboja. - --_que a fundamentam. 

1.2.2- Comunlcaçães 1.2.5- Discursos do Expediente 
- Da Liderança do PMDB, na Câmam dos Deputados, de SENADOR MAGNO BACELAR - Denúncia ao Tribunal 

substituição de membros em Canissões Mistas. Superior Eleitoml e ao Ministro das Comnnicações, referente ao 
- Da Liderança de PPR, no Senado Federal, de substilnição descumprimento da lei por parte de emissoras de mdio do Mara-

de membros em Comissões Mistas. nhão, em especial daqui:' las concedidas no Governo Samey. 
- Da Liderança do PDT, na Câmara doa Deputadcs, de SENADOR EDUARDO SUPUCY- Suscitando questão de 

substilnição de membros em Comissões Mistas. oniem sobre a não-apreciação pelo Senado de matéria referente à 
- Do Senador Darey Ribeiro, de indicação de S. Ex' para Embraer, cuhninande com a decisão de TCU de suspender o leilão 

coocorrer ao cargo de Vice-Presidente da República, pelo PDT. -da Embraer. Apelo para o cumprimento do Regimento Interno e 
1.2.3 -Requerimentos respeito pela legislação por parte do Senado Federal. 
- N" 615, de 1994, de autoria do Senador Gerson Camata, SENADOR NEY MARANHÃO - Contraditando a questão 

solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os de ordam formulada pelo Sr. Eduardo Suplicy. Defesa da Seleção 
dias 13, 19 e 27. de julho de 1994. Votação adiada por faha de Brasileira de Futebol no epis6dio da Receita Federal na chegada 
quornm. ao Brasil. 

- N" 616, de 1994, de autoria de Senador Daroy Ribeiro, SENADOR EDUARDO SUPUCY - Resposta ao Sr. Ney 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os Maranhão. 
dias 1•, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20,21 e 22 de julho de 1994. Votaçlio O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Eduardo Suplicy. 
adiado por falta de quornm. SENADORA JÚNIA MARJSE- Preocupação com os sem-

- N• 617, de 1994, de autoria do Senador Coutinlio Jorge, term de Minas Gerais, acampadcs ao longo das rodovias de Esta
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os do, aguan:lando assentamento prometido pelo Incra. 
dias 4, 13 e 22 de julho de 1994. Votação adiada por faha de SENADORJÚUO CAMPOS- Pena1izoção doCréditoRu-
quorum. ral nos últimos anos, em face das mudanças econômicas e sucessi-

- N" 618, de 1994, de autoria do Senoilaf~Ruy Bacelar, soli- vos planos de. estabilização da Econgmia. ~ 
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias · SENADOR NEY MARANHAO - Congratulando-se com o 
1•, 4, 5, 6, 7, 13, 21 e 22 de julho de 1994. Votação adiada por Congresso Nscionalda Argentino pela aprovação de emendacons
falta de quorum. titucional que roduz o mandato do presidente da República, permi-

- N" 619, de 1994, de autoria do Senador Divalde Suruagy, tindo sua reeleição. Apelo às autoridades do Poder Executivo no 
soliciTando que sejam considerados. como licença autorizada, os sentido da pronta Hberação dos recursos para a conchisão da Adu-
dias 1•, 4, 6, 7 e 13 de }Ilho de 1994:Votiação adiado jlorfalta de torado Oeste. -
quorum. SENADOR RONALDO ARAGÃO - Solidariedade a todos 

- N" 620, de 1994, de autoria do Senador A1mir Gabrie~ so- os produtores rurais de Rondônia pelo protesto contra a cobrança 
licitando que sejam consideradcs, como licença autorizada, os dias dos empréstimos agricolas reajustados pela TR- Taxa de Referên
t•, 4, 6, 7, 13, 19, 21 e 22 de julho de 1994. Votação adiada por cia. 
falta de quorum. SENADOR EDUARDO SUPUCY- Anãlise e alerta ao Go-

- N" 621, de 1994, de autoria do Senador Amir Lande, soli- vemo Federal das fragilidades do Plano Real. Couvite proposto a 
citando que sejam coosiderados, como Iieença autorizada, os dias S. Ex' para participação na Confenlncia Européia sobre o Imposto 
1•, 4, 5, 6, 7; 13, 19, 20,21 e22dejulho de 1994. Votação adia- de Renda Negativo. 
do por falta de quorum. . SENADOR ODACIR SOARES- Recebimento de carta do 

- N" 622, de 1994, de autoria de Senador Júlio Campos, so- Presidente da Associação Nscional I'Ió-Vida e I'Ió-Familia, elo-
licitando ao Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Re- giando a atuação de S. Ex• na questão do controle populacional no 
forma Agniria, informações que menciooa. Brasil. 

- N" 623, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 1.2.6- Comuoicações 
solicitando ao Ministro da Secretaria do Planejamentó, Orçamento - Da Vice-Liderança no exen;fcio da Liderança do PPR, na 
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. Cimara dos Deputados, de substiruição de membros em Comissõ-. 
es Mistas. 

- Do Senador Mauncio Corrêa, de ausência do País, no pe
óodo de 4 a 8 de agosto do ano em curso, para desempenhar mís
são no exterior. 

1:1..7- Requerimento 
- N°625, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soores, so

licitando ao Ministro das Relações Exteriores informações que 
menciona. 

1.2.8- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei n°49, de 1994, de autoria do Senador Fran

cisco Rollemberg, que "altera o Decreto-Lei n° 2..848, de 7 de de
zembro de 1940- Código Penal-, introduzindo artigo que defme 
crime de omissão no exerd:cio do pátrio podet1.- - o,. --

1.2.9 - Comunicações da Presidência 

- Dispensada a Ordem do Dia da presente sessão nos ter
mos do art. 174, do Regimento Interno. 

- Funcionamentõ~ do Senado Fedetal, a partir de amanhã, 
dia 5, e nos sessenta dias que antecederem às eleições gerais, nos 
tetlnos do alt. zo do Regimento Interno, de acordo cOm o estabele
cido no Regimento Comum. 

13-ENCERRAMENTO . 
2 -CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF. 
Atas das 189• e 19QA Reu~~s ()rclináii.as, J:Càlizadas em 14 

de julho de 1994 - - · . . 
3-MESA DffiETORA 
4-ÚDERES E VlCE-LIDERESDE PARTIDOS 
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TEs 

Ata da 963 Sessão, em 4 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordináría, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos é Júnia Marise 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-S/; PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . . _ 

Coutinho Jorge - Francisco Rollemberg - Iram Saraiva -
JOão Rocha -José Fogaça- José Richa- Júlio Campos- Júnia 
Marise- Lucídio Portella- Magno Bacelar-, Marco Maciel- Má
rio Covas - MaQlicio Corrêa. - Meira __ Fiiho 7 _Moisé-s Abrão -
Odacir Soares- Ronaldo Aragão- Ronan-Tito. _ 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 18 Srs.. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trãbaThos. 
9 Sr. 1• Secretário procedem à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte · 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Submetendo à deliberação do Senado F~deral a escolha-de 

nome indicado para_ cargo C'Ujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae 
Embaixador Paulo Monteiro Lima 
Rio de Janeiro'RJ, 13 de novembro de 1930. 
Filho de Edíson Barros de Lima e Allahide Monteiro Lima. 
CPCD, IRBr. CAD, IRBr. Bacharel em Direito, FD-

UFRIRJ. 
Cônsul de Terceira ~se. 9 de dezembro de 1954. 

·Segundo Secretário, antigiiidade, 24 de outubro de 1961. 
Pririi.eirO Secretário, merecimento, 18 de janeiro de 1967. 
Conselheiro, merecimento. 1° de jarieiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19_ de abril de 

1975. . -
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 de dezembro 

de 1983. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos Eco

oomicos, 1964166. 
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Administra

ç!o,1966/67. 
MENSAGEM NO ].74, DE 1994 Chefe da Divisão oa Org~ão dos Estados Americanos, 

(n• 603194, na orlgem) 1974f77. · · - · · · 
Agregado, 1982/83. 

Senhores Membros do Senado Federa~ Chefe do Departamento do Pessoal, 1984/87-
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição · . _ Subsecretário-Geral, Substituto, de Administração, 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1• do Regula- · 1985/87. . 
mento aprovado pelo Decreto n•93325, de 1• de outubro de 1986, São Francisco, Vice.cônsu~ 1957/59. 
no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 dO Mexo raCiDecreto no S-ão F'ranciscO, Encmegado, 1959. 
99.578, de 10 de outubro de 1990,SUbmeto àaprecia:ção de Vossas Liverpool, Vice:Cônsu~ 1959/61. 
Excelências a escollia, que desejo fazer, do Senhor Paulo Monteiro Live:rp:>Ol. Encarregado, 1959 e 1960.. 
Lima, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, Milão, Vice-Cônsul, 1961. 
para. cunmlativamente com o cargo de Emba.ixador do Brasiljun- Milão, Cônsul-Adjunto, 1961/63. 
to ao Reino da Tailândia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil Mlliío, Encarregado, 1963. 
junto ao Reino do Camboja. Roma, Primeiro Secretário, 1967 no. 

Assunçio, Primeiro Secretário, 1970n2. 
Os méritos do EmbaixadoJ !'aulo Monteiro Lima, que me Sófm, Legação, Primeiro Secretário; 1972/73. 

induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, Sófm, Encarregado de Negócios, ._;, 1972 
constam da anexa iuformaçilo do Ministério das Relações Exterio- Sófia, Legação, Conselheiro, 1973n4 
res. Bruxelas, Ministro-Conselheiro, 1977/82. 

Bras!lia, 3 de agosto de 1994, - Itamar Franco. Bruxelas, Encarregado de Negócios, a.i., :978 e 1979. 
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Panamá, Embaixador, 1987/90. 
· Bangkok, Embaixador, 1990/94. 
N Confetfucia Regional da FAO, Santiago, !956 (mem-

bro). 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputade Taráslo Delgado, Líder do 
PMDB. 

Comissão de Elaboração das Instruções para a Delegação OF/GAB/IJN" 472 
do Brasil & XI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1956 (mem-

Brasília, 3 de agosto de 1994. bro). 

Gmpo de Trabalho de Exame dos Processos de Readapta
ção dos Funcionários do MRE. 1963 (membro) 

Comissão Executiva da I Reunião da Coordenação de Pro
jetas e Expansão Comercial no Continente Americano, 1963 
(membro). 

I Reunião da CECLA, Alta Gracia, 1964 (membro). 

XXll Sessão Anual das partes Contratantes do GATT, Ge
nebra, 1965 (membro). 

ll Sessão da Junta de Comérdo e Desenvolvimento, ONU, 
Genebra, 1965 (delegado-suplente). 

ll CIE, Rio de Janeiro, 1965 (membro). 
N Reunião Anual Ordinária do CIES, Buenos Aires, 1966 

(membro). 
Reunião de Embaixadores do Brasil na Europa O<:identa~ 

Roma, 1966 (assessor). 
Gmpos de Trabalho de Preparação do Pavilbão do Brasil. 

Bienal de Arte de Veneza, 1967 e 1968 (membro). 
XV Reunião de Ministros das Relações Exteriores ccim Ór

gão de Consulta do TIAR, Quito, 197 4 (membro). 
Reunião do Gmpo de Trabalho sobre Ciência e Transferên

cia de Tecnologia, Brasflia, 1974 (delegado). 
Reunião Ministerial para a constituição do SELA, Panamá, 

1975 (membro). 
V e VI Perfodos Ordinários de Sessões da Assembléia Geral 

daOEA, Washingtor e Santiago, 1975 e 1976 (delegado). 
II Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano do 

SELA, Caraeas, 1976 (delegado). 
Vll Perfodo Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da 

OEA, Saint Georges, Granada, 1977 (delegado). 
Ordem de Rio Branco, Grii-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem do Mérito, Cavaleire, Itália. 
Ordem da Coroa, Grande Oficial, Bélgica. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 3 de agosto 

de 1994. - Gilda- Maila Ramos Guimarães, Chefe do Departa
mento do Sexviço Exterior. 

(À Comissão àe Relações Exteriores C Defe~ NacionaL) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp<:ls)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidas as seguintes 

OF JGABIIIN" 468 

Bmsllia, 3 de agosto de 1994: 

Senbor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

Nilton Baiano e Zuca Moreira para integrar, respectivamente na 
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provis6tia n• 560, de 26 de junbo de 
1994, em minba substituição e do Deputado Germano Rigotto. 

Senbor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indica.çã.o doS Deputados 

João Fagundes e Hélio Rosas para j.ntegrar, respectivamente na 
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 556, de 25 de junbo de 
1994, em minba substituição e do Deputado Germano Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Taráslo Delgado, Líder do 
PMDB. 

Brasília, 3 de agosto de 1994. 

Senbor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - FPR, va

lho-me desta para indicar os nobres Senadores Jarllas Passarinho e 
Louremberg Nunes Rocha, como Titular e Suplente respectiva
mente, em substituição aos Senadores anteriormente indicados, 
para integrar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a admissibilidade da Medida Provisótia n• 557, de 26-7-94 que 
"altera a Lei n° 8.031 de 12-4-90, e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do 
PPR. 

Brasília, 3 de agosto de !994. 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Hydekel Freitas e 
Levy Dias, como Titular e Suplente respectivamente, em substitui
ção aos Senadores anteriormente indicados, para integrar a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade da 
Medida Provisória n• 558, de 26-7-94 que "dispõe sobre a assnn
ção, pela União, de crédito da Expcrt Development Corporation
EDC e de debêntures emitidas pela Embraer, bem como sobre a 
utilização de créditos da União junto à Embraer. 

Na opornmidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do 
PPR. 

Brasflia, 3 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Cados Alberto De'· 
Carli e o meu próprio nome, como Titular e Suplente, 
respectivamente, em substituição aos Senadores anteriormente in
dicados, para integrarem a COmissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a admisSibilidade da Medida Provisória n° 559, de 
26-7-94, que "organiza e disciplina os Sistemas de Controle Inter
no e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá oo
tras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. -

Cordialmente.- Senador Molsés Abrão, L!der do FFR. 
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Oficio n' 290/94 

Brasllia, I' de agosto de !994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentai~ indico a Vossa Excelência os Se

nhores Depútados Carlos Albe:rtQ Campista e Max Rosenmann 
para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, res
pectivamente, em substimição aos Senhores Deputados Luiz Salo
mão e Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional 
destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n' 
564, de 29 de julho de 1994, que "Dispõe sobre a criação dos car
gos em com.issão que menciona"._ _ __ 

Ao eÍlsejo, renovo a Vossa &.e:elêncla protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Paulo Ramos, Vice-Lídar do PDT. 

Oficio n' 291/94 

Brasllia, I' de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Giovanni Queii<>z e Carlos Lupi para integra
rem, na qualidade de membros Timlar e Suplente, 
respectivamente, em substituição aos Senhores_ Deputados Luiz 
Salomão e Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Coogresso Na
cional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória 
n' 565, de 29 de julho de 1994, que "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao mçamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Integração Reginnal, crédito extraordinário no valor 
de R$4.000.000,00, para os fms que especifica". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Paulo Ramos, Vice-Líder do PDT. 

Oficio n' 292/94 

Brasllia, I' de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos teim.OS regimentais, indico a Vossa Excelência o Se

nhor Deputado Miro Teixeiia para integrar, na qualidade de mem
bro Suplente e em substituição ao Sénhor Deputado Carlos 
Cardinal. a Comissão Mista do Coogresso Nacional destinada a 
apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n' 566, de 29 de 
julho de 1994, que ''Dispõe sobre o Piaoo Real, o Sistema Monetá
rio Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do real e 
os critérios pam conversão :das obri.gaçõeS para o real e dá outras 
providências". 

Ao ensejo, renovo a V assa Excelência protestos de conside
ração e apreÇo.- Deputado Paulo Ramos, Vice-Líder do PDT. 

Oficio n' 293/94 

Bmsllia, I 0 de agosto de 1994 

· Senhor Presidente, . 
Nos termos regimentais, indico a V assa Excelência os Se

nhores Deputados Carlos Lupi e José Mauricio para integrarem, na 
qualidade de membros Titulares e Suplente e em substituição ao 
Senhores Deputados Luiz Salomão e Carlos Cardinal. a Comissão 
Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer 

sobre a Medida Provisória n' 567, de 29 de julho de 1994, que 
''Dispõe sobre a base de cálculo da conlriboição para o Programa 
de Integração Social- PIS, devida pelas pessoas juódicas a que se 
refere o§ I' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de f991, e 
dá outras providências". 

Ao ensejo, renovo a V assa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Paulo Ramos, Vice-Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Caropos) - Seriio feitas as 
substimições solicitadas. 

Sobre a mesa, conrunicação que serã lida pelo Sr. I' Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência, para fms do disposto no arL 
44-A do Regimento Intemo do Senado, que fui indicado pelo Par
tido Democrático Trabalhista - PDT para concorrer ao cargo de 
Vice-President.e da República. 

Atenciosainenie, Senador Darcy Ribeiro. 

Alysson Darowisb Mitraud, Diretor-Geral da Secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral, na forma da lei, certifica, a- requeri
mento de pessoa interessada que, revendo os assentamentos da Se
cretaria a seu cargo~·deles verificou constar o Processo n°73- Cls. 
8"- Distrito Federal (Brasi1ia), protooolado sob o n'3.448/94, dis
tn"buído ao Exm' Sr. Ministro Maroo Aurélio, de pedido de regis
tro das candidaturas dos Srs. Leonel de Moora Biizola e Dan:y 
Ribeiro, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, 
respectivamente. Certifica mais que, o referido processo foi levado 
a julgamento na sessão do dia 23 (vinte e trés) de junho de 1994 
(mil novecentos e noventa e quatro) com decisão do seguinte teor. 
''Deferido o Registro; Decisão unanime". (Publicada a Resolução 
na sessão do mesmo dia). O referido é verdade e dou fé, reportan
do-me ao que consta nesta Secretaria. Coordenadoria de Registro e 
Informações Processuais, 3 (trés) de agosto de 1994 (mil noveoen
·tos e noventa e quatro). Eu, Ghuja Barsan Rangel, lavrei a presente 
certidão que vai assinada por mim,, Diretor da Coordenadoria de 
Registro e Informações Processuais. V1Sto, Diretor da Secretaria 
JudiciAria. E eu, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, subscrevo e assino.- Alysson Darowish Mitraud, Dire
tor-Geral da Secretaria do Tribonal Superior EleitoraL 

O SR. PRESIDENfE (Julio Campos)- O expediente lido 
vai à publicação. - · ·-

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUE~NTON'Q5DE1994 

Nos termos do art. 13. § 1°, do Regímento Interno do S~na-_ 
do Federal, solicito que as faltas às sessóes dos dias 13, 19 e 22 do 
mês de julho, sejam consideradas como licença autorizado, por 
causa de compromissos políticos em meu Estado. 

Brasília 4 de agosto de 1994. - Senador Gerson Camata. 

REQUE~NTO N' 616, DE 1994 

Senhor Presidente, nos tennos do art. 13. § l 0 do Regimento 
Interno, do Senado Federal, requeiro seja considerada como licen
ça autorizada a minha ausência dos trabalhos da Casa, nos dias l, 
4, 5, 6, 7, 13,19, 20,21 e 22dejulho do corrente ano, em razão de 
estar nesses dias t:r.J.tando de assuntos partidários no meu Estado. 

Sala das Sessões, I' de agosto de 1994. - Senador Darcy 
Ribeiro 
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REQUERIMENTO N• 617, DE 1994 

Requeiro. nos tennos do art. 13, § 1° do Regimento ln temo 
desta Casa, que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 4, 13 e 22 do mês de jllho, em virtude de estar tmtando de as
suntos partidários no meu Estado. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994.- SenadOr Coutinho 
Jorge 

REQUERIMENTO N• 618, DE 1994 

O Senador que este subscreve, nos tennos do art. 13, § 1° 
do Regimento, requer a V. Ex" se digne conceder licença autoriza
da para os dias 1, 4, S, 6, 7, 13, 21, 22 do mês de julho, po< estar 
auseule tmtaudo de assuntos partidários, ua condição de Presidente 
Regiooa! do PMDB-BA. 

Nestes termos, 
Pede Deferimento. 
Brasllia, 3 de agosto de 1994.- ~enador Ruy Bacelar. 

REQUERIMENTO N• 619, DE 1994 

Nos tennos do art. 13, § I", do Regimento lnlemo, requeiro 
sejam consideradas como licença autorizada a minha ausência dos 
tmbalhos da Casa nos dias adiante indicados, quaudo estive per
correndo diversos municípios do Estado de Alagoas em missão 
partidária. Dias I, 4, 6, 7 e 13 dejulhocorrenle. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1994. - Seuador Dlvaldo 
Suruagy. 

REQUERIMENTO N° 620, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § I" do Regimeuto lutemo, requeiro 
sejam consideradas como licença autorizada os dias 1, 4, 6, 7, 13, 
19,21 e 22dejulho de 1994, quando me ausentei dos tmbalhos da 
Casa po< motivos político partidários. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. - Senador Almlr 
GabrieL 

REQUERIMENTO N" 621, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1• do Regimento lutemo do Sena
do Federa~ requeiro seja concedida licença nos dias I, 4, 5, 6, 7, 
13, 19, 20, 21 e 22 do commte mês, periodo em que estive ausente 
dos tmbalhos desta Casa, para acompanhar reuniões do Conselho 
Deliberativo da Snframa e para atender a compromissos políticos 
partidários no Estado de Rondônia. 

Sala das Sessões, 31 de julho de 1994.- Senador Amir 
Laudo. 

O SR. PRESWENTE (Julio Campos)- A votação fica 
adiada po< falta de quorum. 

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

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 622, DE 1994 

Nos teonos do disposto oo art. 216 do Regimento lutemo 
do Senado Federal, combinado com previsto no art. 50, § 2•, da 
Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao- Exm0 Sr. Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária as 
seguintes informações: · 

1. Qual foi a Fazenda, com área de 16 mil hectares, desa
propriada pelo Governo Sarney, em Novo Horizonte, Mato Grosso 
do Sul? 

2. Com que finalidade se fez a desapropriação? 

3. O Govemo já efetuou o pagamento pela desapropriação? 
4. Se ainda não efetuou, informar o motivo. 

Justll!cação 
Notícias veiculadas na imprensa infonnam que o presidente 

do Incra caneelou o pagameuto de US$150 milhões referente à de
sapropriação de ·uma área 16 mil hectares em Novo Horizonte, 
Mato Grosso do Sul. , , 

Como se vê, tmta-se de questão de que o Senado Federal 
deve tomar conhecimento para o exercício pleno de suas funções 
constitucionais. 

Desta forma, a solicitação das presentes informações ao 
Exm• Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária diz respeito à apreciação, pelo Senado Federa1, de matéria 
atiuente a sua competência fiscalizadora. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1994. - Senador J6llo 
Campos. 

(Ao Exame da Casa.) 

REQUERIMENTO N" 623, DE 1994 

Requeiro nos tennos do artigo 49, inciso X, e 50 da Consti
tuição Federal combinados com o artigo 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal sejam solicitada a Secretária do 
Planejameuto, Orçamento e Coordenação as seguinteS informaçõ-
es: 

I. Tem fundamento a informação dada pelo Sr. Herbert de 
Souza, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, de 27-6-94, de 
que BNDES - BancO Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social- está negociando um empréstimo de US$270 milhões com 

. a V arig visando dar suporte a um plano de reestruturação da em
presa, o qual prevê a demissão de aproximadamente 15 mil de 
seus funcionários? 

2. QuaiS os termos e -objetivos eh referida operação? 
3. Qual a caigem dos recursos utilizados na concessão deste 

empréstimo? 
4. Quais os critérios econômicos e sociais adotados pelo 

BNDES pm apmvarem pedidos de empréstimo de saneameuto-re
cupemção financeira de empresas? O critério de preservação e 
criação do emprego tem sido considerado? 

S. A câmara setorial da aviação debateu a pertinência dare
ferida operação? 

Justll!cação 
A imprensa noticiou a abertura de_ negociações entre o 

BNDES e a Varig visando a liberação_ de financiamento no valor 
de US$270 milhões que deveri ser usado para sanear a empresa. 
No mesmo artigo consta. que, pelo plano de reestruturação apre
sentado, IS mil funcionários devetão perder seus empregos. No 
momento em que o País encontra enormes dificuldades para gerar 
novos postos de trabalho, não é uma atitude incoerente o uso de 
escassos :recursos públicos para fmanciar um projeto que tem 
com.o conseqüência a diminuição significativa do número de tra
balhadores: no setorda aviação civil? 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1994. - Senado Eduardo 
Matarazzo Supllcy. 

(Ao Exame da Casa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os requerimentos 
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do inciso 
ill do art. 216 do Regimento lutemo. . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 a Secre-
tário. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 624, DE 1994 

Requeremos~--nos terinos: do art. 218 do Regimento hterno 
e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens 
pelo falecimento de Dom Timóteo Amoroso AnastáCio: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências ao Mosteiro de São Bento, 

em Salvador. 
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. - Josapbat J\, •li

nho -Chagas Rodrigaes- Magno Bacelar- Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Este requerimento 
será votado posterionn.ente, pois necessita de quorum mínimo de 
8 Senadores. Aqueles que desejarem poderão fazer uso da palavra 
para enca.miDhar a matéria. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa
lavm para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a palavra o 
nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encami
nhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como representante do PT, 
solidarizo-me também com a mensagem de pesar. 

O-SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para encami
nhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento foi apre· 
sentado ontem pelo nobre Senador Josaphat Marinho e 
brilhantemente defendido. 

Resta-nos, como subscritores, manifestar a solidariedade do 
PDT, como fez o nobre Senador Eduardo Suplicy em relação ao 
Partido de S. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ Em votação o re
querimento. 

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

Aprovado o voto de pesar pelo falecimento de Dom Timó
teo Amoroso Anastãcio, do Mosteiro de São Bento, em Salvador, 
Bahia. 

Serã cumprida a deliberação do Plenário. 
A Mesa Diretora do Senado Federal presta os seus senti

mentos de solidariedade ao povo baiano pela grande perda. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência re

cebeu o-Aviso n•287/94, de 2do corrente, da Presidente do Tribu
nal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n• 
495/94, adotada pelo referido Tnbunal na Sessão Plenária do dia 2 
do mês em curso, bem como_dos_respectivos Relatório e Voto que 
a fundamentam. 

O ~pediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra, 
como Líder, o nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Como Líder, pro
mmcia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nobres Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde de hoje, na 
qualidade de Líder do PDT, para fazer denúncia ao Tribunal Supe
rior Eleitoral e ao Ministério das Comunicações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dorante o Governo Sarney, 
fomm aprovadas concessões de rádios e televisões sem nenhum 
critério a não ser o estritamente político, de comJpção para deter
minadas votações. Como conseqüência, surgiram emisso.ras que 

não têm compromisso com a Nação brasileira, que nem sequer CCF 

nhecem e respeitam as leis. 
Durante este periodo eleitoral, temos assistido a abosos de 

toda ordem, ao desrespeito à Constituição, à Lei Eleitoral e sobre
tudo à cidadania brasileira. No Estado do Maranhão há emissoras 

· que não transmitem diariamente A voz do Brasil - ressalto que a 
transmissão é obrigatória- em função de economia de energia. 

Na cidade de Timon, no Maranhão, uma emissora de rádio 
e uma de televisão, do mesmo proprietário, pregam a desordem, 
simulam saques, instigam a população à subversão da ordem. Na 
última semana, foljaram cena de popolares queimando t!tulos elei
torais enquanto diziam que não vale a pena pennanecer eleitor 
num país como o nosso. 

Ontem, faleceu, vítima de calazar, uma pessoa daquela ci
dade. Esse fato foi tema de diversos disCUISos nesta Casa, de de
núncias em relação ao fato de que, no Brasil, a Saúde Pública 
permite que doenças do século passado se reinstalem. Ontem mes
mo essa emissora pregoo o pânico na população, dizendo que um 
smto violento acometia a cidade e que mais de 30 pessoas já ha
viam monido. 

Infelizmente, morreu um cidadão, fato que já é de se lamen
tar profundamente, porque envergonha o Govemo brasileiro. No 
entanto, observa-se que há pregação sistemática da desordem e da 
sublevação da ordem. 

Além disso, Sr. Presidente, diariamente as emiss-oras-divul
gam textos promovendo seos candidatos a Deputado, Senador, 
Governador, sem o menor·respél16 pela I;egiSJação Eleitoral · · 

Nesta tarde, registro esta denúncia- e o farei por escrito-, 
chamando a atenção para a fiScalização do Ministério das Comoni
cações, que não está funcionando, ou estã fazendo vista grossa em 
relação aos que integram os esquemas dominantes nos Estados. 

Nós~ que fazemos oposição no Maranhão, não temos direito 
a uma linha nos jomais, nas rádios e na televisão. Eu, que fundei a 
primeira estaÇão de rádio FM e o primeiro jomal em off set no 
Maranhão há oito anos, não -tenho cooseguido divulgar nada, exa
tamente porque sou contrário ao sistema dominante. Entretanto, 
diuturnamente vemos os abusos serem perpetradoS sem nenhuma 
providência do Govemo. 

Desta tribuna, registramos nosso protesto e exigimos o 
cumprimento da Constituição e o respeito às leis existentes. De
nunciamos à Nação, com indignação, os abusos que se VeiifiCaln 
todos os dias. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy, próximo orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia. o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, primei
ramente, faço uma questão de ordem: Solicito à Presidência do 
Senado Federal que seja mais rigorosa ein relação ao nosso Regi
mento e ao cumprimento das leis. 

Há poucos dias, a Nação. est.a.Irecida, observou como auto
ridades do Palácio do Planalto e do Ministério da Fazenda penniti
mm que não fosse cumprida a lei quando chegaram os jogadores 
tetracampeões de futebol Uma ordem superior detenninoo que 
não se averiguasse o conteúdo da bagagem dos jogadores que en
travam no País naquele momento. O Governo Itamar Franco, na 
pessoa do Minislro Rubens Ricupero, até agora vem sendo objeto 
de um puxão de orelhas, perfeitamente justificãvel, por parte de to
dos os que avaliam que a le~ no Brasil, é para ser cumprida por to-
dos. . 

Sr. Presidente, o mesmo está acontecendo com esta Casa: o 
Tribunal de Contas da União entenden que o Senado Federal não 
cumpriu lei votada por ele próprio. Em 1991 votamos, nesta Casa, 
empréstimo para que a Embraer pudesse fmanciar suas atividades. 
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Se não me engano, 1n11Ava-se da soma de 400 milhões de d6lares. 
A iniciativa em do Senador Nelson Cameiro, que. visualizando 
que a qualquer momento seria proposta a privatização da Embraer, 
sugeriu um dispositivo segundo o qual a licitação ou qualquer me
dida visando a privatização da Embmer deveria ser submetida à 
aprovação do Congresso Nacioual. 

Pois bem,. dumnte o primeiro semestre deste ano, ·o Presi
dente da República- antes os Presidentes do BNDES e da Comis
são Especial de Desestatização - encaminhou mensagem a esta 
Casa relativa à privatização e licitação da Embmer. Foi uma sim
ples copnmicação. 

Aquela altura dos acontecimentos, chamei a atenção do Pre
sidente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena, para o as
sunto. S. Ex• avaliava que, em respeito ao Senado Federal, deveria 
ser encaminhada a esta Casa mensagem para ser apreciada e vota
da. Fui pessoalmente conversar com o Presideute da República a 
respeito, que resolveu encaminhar a esta Casa comunicação oficial 
dizendo que haveria um leilão. O Presidente Humberto Lucena en
viou o assunto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, 
se não me engano, resolveu dizer que não precisaria o assunto ser 
apreciado para votação. E não se votou uma matéria. Ora:, era uma 
resolução do pr6prio Senado Federal e, portanto, com força de 1e~ 
que dizia que deverlamos votar a matéria. Isso não foi feito. E com 
razão, agora, o Tribunal de Contas da União suspende o leilão da 
Embraer, dizendo que esta matéria deveria ser antes objeto de 
aprovação do Congresso. E não M como voltar atrás na decisão. 
Não há como o_ Senado, ou o Congresso, ou o BNDES, ou a Em
braer recorrer da decisão. Precisará a matéria ser voteda pelo Con
gresso Nacioual. reiterando, assim, o meu ponto de vista junto à 
Assessoria da Mesa, pois os Assessores da Mesa estavam queren
do me convencer de que não precisava ser respeitada aquela legis
lação. Mas agom o Tribunal de Contas da União dã razão a esse 
fato. 

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para outro assunto 
que foi objeto de questão de ordem, ontem, por mim levantado. 
No dia 20 de julho de 1994, os lideres desta Casa- e não eu, mas 
alguns llderes desta Casa-, formaado a maioria, assinauuu um re
querimento almvés do qual solicitavam autorização para assuução 
pela União das dividas contm!das pela Embraer até o moutaute de 
125 milhões de dólares junto à agência do Governo canadenso Ex
port Development Corporation. Como é que se utilizou o Regi
mento Intemo? Foi utilizado para justificar a urgência no caso? O 
art. 336, lelm a, diz que quando se lmta de matéria que envolva 
perigo para a segurança nacional ou de providência para atender a 
calamidade pública pode ser usado o requerimento de urgência. 

Ora, Sr. Presideute, a aprovação do citado requerimento 
permitiu que, na mesma sessão, fosse disaJ.tida e aprovada a Men
sagem n° 246, autorizando a assunção pelo Tesouro Nacional de 
dividas da Embraer com a agência canadense Export Develop
ment Corporation. 

Serã isto caso de calamidade pública, a assuução de em
préstimo junto a uma agência no Canadã? Serã isso caso de perigo 
para a segurança nacional? 

Sr. Presidente, solicito à Mesa maior rigor no atendimento 
ao Regimento Intemo. Coerentemente com isso, maior rigor neste 
pequeno detalhe: falei na terça e na quarta-feiras, atendendo à or
dem de inscrição; se há outros omdores nesta ordem, não devo ser 
o primeiro a falar, emboca tenha sido o primeiro que assinou. V. 
Ex• poderá conigir e colocar-me na ordem adequada; hoje serei o 
último dos oradores, pois devo seguir,Jl'l"l o fmalda fila. Falarei 
hoje, ma$ peço à Mesa que seja rigorosa com o Regimento Interno 
e me cOloque na Ordem coi:reta. __ 

O Sr.Ney Maranhão-Permite~me V.Ex"Úmaparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o Senador 
Ney Matanhio pede um aparte numa questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos) - A Mesa vai res
ponder à questão de ordenL 

Nobre Senador Ney Maranhão, é também sobre o mesmo 
assunto? 

O Sr. Ney Maranhão- Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Seria para conlm

ditar? 
O Sr. Ney Maranhão- Exato. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Ney Maranhão. 
O SR- EDUARDO SUPLICY - Se for pam contraditar 

não é aparte, sendo rigOMSO com o Regimento. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainp(>s) - NãO se pode falar 

de costas para a Presidência. 
O Sr. Ney Maranhão - Somos sen:Ipre rigoroSos ·com o 

Regimento e o nosso Presidente tem muita paciência para que ele 
seja cumprido. Meu caro amigo e Senador Eduardo Suplicy, quan
do V. Ex" acaba de citar o problema dos nossos jogadores, respon
sabilizando o Governo Federal pela h'beração das bagagens, não 
podemos ser mais realistas do que o rei. V. Ex• que também foi e é 
esportista e, senão me engano, foi bom no boxe - e batia e denu
bava na hora; eu fui bom no futebol e, depois de quarenta anos, 
quando passei a ser elemento deletério e perigoso para a segurança 
nacional, tive meu mandato cassado, eu não podia andar com o 
meu segundo anjo da guarda no quarto, aprendi o judô e cheguei à 
falxa preta - sabe que a nossa seleção ganhou a Copa do Mundo e 
veiO receber os louros da vitória com a alegria do povo brasileiro, 
do Oiapoque ao <llul. Todos, sem exceção. Falo isso porque toca 
aqui dentro de mim, pois essa seleção vivia sendo vaiada em todos 
os campos do Sul do País e em alguns Estados do Nordeste. So
mente no Estado de Pernambuco ela foi recebida com o carinho 
do povo pernambucano, aquele cariuho que deu forças a essa sele
ção quando derrotamos a Bollvia por Sx2, num jogo no Estádio 
Smta Cruz. Nobre Senador Eduardo Suplicy, coincidentemente, 
depois de 5 anos, den-otamos também a Argentina por 2x0. Nesse 
jogo, tive o prazer de dar a taça à seleção- que, aliás, teve o meu 
nome, em conseqüência do empenho que tive em um projeto onde 
o Senado e o Congresso aprovaram uma lei que salvoo os clubes 
da banC8ll'Ota devido a dívidas com a Previdência. Essa seleção foi 
embora, foi lutar nas oulras plagas, na América do Norte. Deu o 
recado que o povo brasileiro tem de si, do "querer é poder", e, nos 
Estados Unidos, fez uma propaganda tão bouita para este Pais, que 
há 50 anos nenhum diplomata, ninguém conseguiu como essa se
loção. Essa equipe veio coberta de louros e deu alegria ao povo 
brasileiro, tão sofrido. Quando chegou em Pernambuco, Ricardo . 
Rocha, pernambucano cabra-da-peste, desoeu do avião - eu fui o 
terceiro a cumprimentá-lo - e beijou o chão daquele Estado. Ago
m, recebeu uma medalha de mérito do Estado de Pernambuco. Se
nador Eduardo Suplicy, as coisas deveriam ser feitas com 
competência. A Seleção flcou quase seis homs em Pemamruco e 
houve uma armação para se tentar desmoralizar não s6 o Govemo, 
mas também os nossos jogadores. Ann.ação, porque enquanto o 
avião estava parado a fiscalização poderia ter examinado a baga
gem dos jogadores, sem hostilidade, sem humilhação, sen;t os pro
blemas que oconeram no Rio de Janeiro.. Isso que aconteceu crioo 
uma imagem negativa deste País para o mundo, quando se reve
renciava o nosso povo e nossa seleção, dando a entender qÍle os 

_ nossos jogadores são conuptos e trooxeram muamba. NãO .aceito · 
esse tipo de colocação, Senador Eduardo Suplicy! Gosto de dizer 

- que "mato a cobra e moslro o pau1~ o Sr. Osiris Lopes já estava 
prestes a deixar o· Carg~ e saiu aíhandO ·e queiendo faZer média- ' 
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como disse muito bem o nosso gmnde jogador Romário, queria set 
o artista maior. 1lDhamos maneiras diretas de I1SC8lizar nossos jo
gadores, as mercadorias trazidas por eles, coisas mlnimas - deve
tia ser feito o pagamento à Alfàndega. mas sem um escândalo 
dessa natureza. Não podemos aoeitar tal situação. Tenho uma his
tória a contar a V. Ex• e aos demais Senadores presentes, de um 
deputado que foi furtado em um hotel de cinco estrelas na cidade 
de Madri; Já, OOOII€ncias desse tipo são abafadas, porque não que
rem maa:dar a imagem de seu país, que tem como principal inchís
tria o turismo - calados, pagaram a jndenização. Aqui, costuma-se 
agir de maneira diferellle, oomo no fato acontecido no Rio de Ja
neiro, no hotel Othon, oode também fiZOram um escândalo, que 
atravessou as nossas fronteiras. Dessa fonna, devo dizer que não 
seu contrário, de maneira alguma,. a que nossos jogadores paguem 
o imposto devido; mas existe a maneira correta de fazê-lo, não 
coostrangendo a nossa seleção, não se fazendo média no aeropor
to, quando o povo do Rio de Janeiro já espetava há muito tempo a 
entrnda triunfal da nossa seleção naquela cidade. Não foi culpa do 
Presidellle Itamar Franco, do Ministro Ricupero oo do alto esca
lã(Y,. foi culpa exclusiva desse que quer ser mais realista do que o 
re~ o Sr. Osiris Lopes, que moutou essa armação; tentaram enoon
trá-lo de todas as formas, mas não conseguiram, pois estava escon
dido para não dat a colllra-otdem, e montaram esse esquema para 
tentar deslliD<aliz.ar a seleção. Portanto, Senador, congmtulo-me 
com V. Ex•, em parte do seu proDDnciamenlo, mas defendo a pos
tura da nossa seleção, que foi envolvida pela má-fé daqueles que 
sempre querem ver o nosso Pais em má situação perante a opinião 
pllblica mundial. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, para con
cluir, gostaria de obsetvar que já prestei aqui a minha homenagem 
aos tetracampeões do mundo; considero que realizamm. um feito 
ext.taordiJWio; todos os jogadores e os meml:ros da delegação me
recem o devido preito, pois conseguiram elevar o nome do Brasi4 
proporcionando a todos nós esse selllimento de como é possível 
realizar gmndes feitos. · 

Avalio até que poderia o Executivo, evelllualmellle, por 
meio de uma mensagem urgente de lei, como uma consideração 
para oom os membros da delegação, detetminar a libetação das ba
gagens; mediante uma lei, tal proceilirnento seria adequado. Mas 
há de se ressaltar que, além dos 22 jogadores e demais membros 
da delegação, aproximadamente a metade das pessoas que estavam 
no avião nada tinham a ver com o evento esportivo e também tive
ram toda a sua bagagem libetada. 

O Senador Ney Maranhão disse-o bem: o adequado seria 
que tivessem todos pago os devidos i.lnp:)stos. Acredito que os jo
gadores não reclamariam. Entretanto, hoove um procedimento que 
acredito não tenha sido de responsabilidade do Sr. Osiris de A:zb. 
vedo Lopes Fllho. o qual, na miuha avaliação, cumpriu, ao longo 
do tempo em que foi Secretlírio da Reoeita Federal, a sua função 
com extrema responsabilidade, tendo dado passos importantes na 
direção de se conseguir diminuir muito a sonegação de impostos, 
se bem que ainda falte um enorme caminho a perconer. Inclusive, 
avalio que foram importantes as suas reflexões relativas ao Siste
ma Ttibutário Brasileiro. Penso que muito devemos _ouvi-lo sol:re 
a experiência que teve, lxmiue poucas peSsoas neste País dignifi
carnm mais o cargo de Secretlírio da Roceita Fedetal do que o Sr. 
Osiris de Azevedo Lopes Filho. 

No entanto, o sentido da minha manifestação foi com res
peito A legisiação, respeito que o próprio Senado preeisa ter em re
Iaçi.O àquilo que n6s mesmos aprovamos, seja' !lO que se refere ao 
Regimento Intemo. seja no que se }"'fere à legisla,OO, w ao que, 
em 1991, aprov8IIlos cómo Resolução n• 30, autorizando o Gover
no a faur uma opemção de realendlug, reempréstbno de débitos 

de 407 milhões de d61ares para a Embraer, com um artigo que de
tettninava que o edital de privatização da empresa fosse submetido 
previamellle ao plenário da Casa. Isso não foi feito, e agora o Tri
bunal de Contas da União detemtina tal procedimento. 

Esta é a questão de otdem que concluo, Sr. Presidente. 
O SR.PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa Diretom 

tomou todas as providências com relação ãs duas questões de or
dem. Com relação l questão de otdem que V. Ex"levall!OO na ses
são da tatde de ootem, fiZemos o seguinte encaminhamento: 

"Sr. Presidente, encaminho a essa douta Comis
são cópias das notas taquigtáficas do pronunciantento do 
Senador Eduatdo Suplicy, na sessão otdinária do Senado 
Fedetal do dia 3 do oottellle, bem como documelllo a 
que se refere no mencionado pronunciamento sobre _a 
aplicabilidade do art. 336, a, do Regimento Intemo, 
apreciação da Mensagem 264/94. 

Na oportunidade, apresento a V. Ex" os protestos 
de esthna e de consideração. 

Senador Júlio Campos- Presidellle em exercício. 
A S. Ex" o Senador Iram Saraiva, Presidellle da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena
do Federal." 

Dentro dos próxbnos dias, aguardaremos a decisão dessa 
douta Comissão. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra 
para um assunto mgente e relevante. 

O SRA. PRESIDJ!:NTE (Júlio Campos) - Para breve pro
nunciamento, urgente e relevante, tem a palavra a Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Ptonuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sts. Senado
res, o que me ttaz à tribuna do Senado Federal é a gmnde preocu
pação que une, h<!ie, os trabalhadores rurais e, principalmente, os 
dirigentes da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores da Agri
cultura do Estado de Minas Gentis), em reiação a quase 400 famí
lias que estão há um ano acampadas ãs margens das rodovias que 
ligam boje os nmuicípios da região do Triângulo Mineiro. Basta 
dizer, Sr. Presidente, que no Município de Santa Vitória temos 
hoje cerca de 200 familias que estão acampadas ãs margens da Ro
dovia São Panlo-Cuiabá; em Gutiuhatã, quase 50 familias acampa
das na rodovia MG-365; no Município de Iturama, quase 100 
familias acampadas ao longo da rodovia BR-497. 

Essas famllias estão agwmlando, há praticamente doze me
ses, uma decisão do Governo Federal e de seus 6rgãos, como o 
INCRA. do Miuistério da Agricullum; essa questão já fo~ inclusi
ve, discutida oom os representantes dos sem-t~ quando a eles 
foi dada a esperança de que a solução viria rapidatueute, mediallle 
comprometimento do INCRA de promover o assentamento dessas 
famílias. E eles lá se encontram nessa expectativa. O seu acampa
mento foi erguido com lonas e plásticos; estão lá as fa.milias, os 
trabalhadores, homens, mulheres, crianças, jovens, todos aguar
daudo, há um ano, que o Governo Fedéral, o Ministério da Agri
cultura, o INCRA, conclua os estudos prometidos e ftnabnellle 
promova o assentamento dessas familias. 

Já no início-deste ano. as famllias que estão acampadas ãs 
margens da rodovia São Paulo- Cuiabá, pr6xbnn ao ~cípio de 
Santa Vitória, tomatam a inidàtiva de fazer uma plantação de ar- . 
roz em toda a margem da tudovia.Pois f>!>m, Sr. Ptesidellle, Srs. 
Senadores, eles colheram 400 sai:os de an-Oz. Essa é uma demons
tração viva de que eles querem um pedaço de letra para plantar e 
produzir e não desejam flcar nlais doze meses, dois anos, ~ anos 
ou indefinidamente acampados às margens das nossas rodovJas, de 
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pir'ls na mão, aguardando uma defmição por parte do Governo Fe
deral e, principalmente, por parte do Ministério da Agrieultnra e 
do INCRA. 

Ontem, recebi em meu gabinete os representantes da FE
T AEMG, que estão fazendo uma granda mobilização aqui no Con
gresso Nacional, junto aos Deputados Federais e Senadores, junto 
às autoridades, paza que o INCRA conclua, rapidamente, os estu
dos que tem realizado e promova, imediatamente, o assentamento 
dessas famílias, desses trabalhadores rurais. Tivemos a oportuni
dade, atendendo a solicitação dos representaDtes da FET AEMG, 
de encaminhar um oficio ao Presidente do INCRA, dem.ostrando a 
nossa preocupação e fazendo um apelo veemente para que aquele 
órgão deixe a burocracia de lado e promova, imediatamente, o as
sentamento dessas famílias. 

Tenho em minhas mãos um levantamento dos dados básicos 
da situação da t.etra no Brasil: 

Superfície tenitorial total - 850 milhões de hecta
res; 

Área cadastrada pelo INCRÁ --600 milhões de 
hectares· 

k-eas devolutas nas mãos do Estado - 250 milb.õ
es de hectares; 

Áreas de latifúndios- 285 milhões de hectares; 
Propriedades acima de 100 mil hectares - 32,5 

milhões de hectares; 
Propriedades de empresas estrangeiras (estimati

va)- 30 milhões de hectares; 

Propriedades da Igreja (1219 imóveis)-" 179.399 hectares. 
Portanto, Sr. Presidente, o problema do Brasil não é falta de 

terra; há muita terra, o que está faltando é decisão por parte do Go
verno para promover a reforma agrária Com ju-Stiça· sociaL 

Esses trabalhadores deram o exe-!DPlo vivo de que querem 
produzir. plantaram e colheram anoz. É o que estão fazendo en
quanto aguardam a decisão do Governo. O que não podemos mais 
é permitir que o retrato que se encontra hoje às margens das rodo
vias do meu Estado, e certamente por todo o Brasil, fique indefmi
damente como o retrato de um Governo -que não está 
comprometido efetivaiilente com a Iefrimiã. agrária neste Pais, que 
não está promovendo o assentamento de trabalhadores e que está 
permitindo que, há mais de um ano, oerca de 400 familias fiquem 
acampadas ao longo das nossas rodovias. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. EX• um aparte? 
A SR"- iúNIA MARISE - Com prazer, concedo o aparte 

ao Senador Ney Maranhão. 
O Sr. Ney Maranhão - Senadora Júnia Marise, toda vez 

que V. Ex" ocupa a tribuna do Senado é para tratar de assunto de 
alta relevância pam o Pais e para o seu Estado. V. Ex• conhece 
muito bem esse problema e, em virtude dos cargos que já ocupou, 
représentancJo·o povo das Alterosas, tem autoridade para falar so
bre a questão do assenta:olénto dos sem-texra. Sempre dou como 
exemplo a China Popular. V. Ex• assistiu a uma conversa que tive
mos com o Secretário-Geral do Partido Comunista - e Presidente 
da OJ.ina~ hoje-, Jiang Zemin, que esteve nó Brasil, e teve a opor
tunidade de constatar, em nossa visita àquele país, como vive a po
pulação da Cl!ina. Apenas 18% de suas terras são agricultáveis, 
sendo que 16% são plantadas e, desse pel:centual, 65%, se não me 
engano, manualmente; o restante é mecanizado. Entretanto, a Oli
na j>roduz 600 milhões ae. to!leladas <le grãos. Isto porque aquele 
país tem noVe vezeS a população do Brasil e nem eu nem V. Ex• 

· vimOs naquele ~interior péssoas nioirefí.do de fOme, descalças oo 
pedindo esmola. Nós temos o contraSte, Senadora, no nosso País: 
um País rico em terra, em clima, em povo, com terras descansadas 

- p6is lá eles phmtam desde 3.000 anos A.C.-; entretanto, nós.te
mos 30 milhões de brasileiros morrendo de fome, um retrato, 
como V. Ex• disse agem. daqueles que querem plantar, daqueles 
que querem se alimentar através da terra, como essas 400 famílias 
sem terra em Minas Gerais. Esse é o retrato do País, do abandono, 
da irresponsabilidade. Lembro as palavras do grande líder chinês, 
Mao Tsé-Tung: 'lfovo de baniga cheia não pensa em revolução". 
Estamos criando um barril de pólvora. Há irresponsabilidade, por
que s6 a tena - como V. Ex• citou - da União é suficiente para se 
fazer uma reforma agrária, para se assentarem todos aqueles que 
precisam de terra para plantar. Contudo, há uma coisa importante: 
30% da produção deste Pais se perde nos campos e nas Iadroagens 
dos annazéns. Agora mesmo, em Pernambuco, chegaram 860 ter 
neladas de trigo; em Alagoas, 600 tOneladas; mas sabe V. Ex• 
ccimõ eStá eSSe- trigo? Nem porco come! :Mandaram fazer um exa
me - o pessoal do Betinho, nosso pessoal, o Areebispo emérito de 
Pernambuco, Dom Hélder Cámara -, os moinhos moeram o trigo, 
prepararam o pão, entregaram e veja V. Ex. I; nem cachorro cheira 
esse pão de tão podre! Mil e quatrocentas toneladas de trigo, Sena· 
dora, perdidas! Por que ocone isso? Por causa da ladroagem dos 
annazéns, prestigiados poxque ganham pelo que o Governo anna
-zena, não saindo o trigo dos mesmos. Perde--se comida: anoz, fei
jão, etc. Nós temos que fazer a revolução pelo pé, Senadora. Como 
se diz no Nordeste, ''por dentro, como talo de macaxeira.'', porque 
senão a coisa não adianta. O que- se produz. perde-se no caminho, 
nas estradas e nos annazéns. Temos que dar um basta nisso. por
que as palavras de Mao Tsé-Tung ressoam do Oiapoque ao ChuL 

A SRA- JÚNIA MARISE ~ Quero, Sr. Presidente, agrade
cer o ·aparte do Senador Ney Maranhão, que fala, inclusive, de 
suas preocupações com relação ao problema da alimentação em 
noss-o Pais e, principalmente. ein seu Estado~-Pemambuco. 

Quero concluir, fazendo um apelo veemente ao Ministro da 
Reforina Agrária, ao Presidente do INCRA e, principalmente, ao 
Presidente Itamar Franco. Sua Excelência, que está hoje no Palá
cio do Planalto, certamente, se voltar seus olhos para essas 400 fa
mílias que estão acampadas às margens das rodovias, em seu 
Estado. Minas Gerais, deverá sentir na consciência e no coração o 
peso -da responsabilidade das decisões, que nós esperamos sejam 
tomadas imediatamente. 

O Sr. Júlio Campos, 1 • Secretário, deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pela Sr" Júnia Marise, 3" 
Secretária. 

A SR"- PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conoedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronnncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr" Presidenta, Srs. Senadores, 
todos os que lidam ccan a agricultura no País sabem que o crédito 
rural foi, nO passado, o grande instrumento da política agócola 
brasileira. Ele foi o prfucipal responsável pelo aumento da área 
plantada no Brasil e pela incorpcração de tecnologias no campo. 

Desde a década de 80, porém, uma interminável série de er
ros governamentais vem perbubando sistematicamente a vida dos 
produtores rurais necessitados de recorrerem ao financiamento de 
suas atividades. 

Na verdade, o imbróglio iniciou-se com a adoção da corre-· 
ção monetária plena no crédito rural. A seguir, a situação agravou
se ainda mais com as inúme:l'lis distorções provocadas pelos 
sucessivos planos econômicos impostoS pelo Governo ao Pais, os 
quais só· fizeram elevar o cus1i> do crédito rural. A partir do Plano 
Collor II, a situação tornou-se insuportável para os produtores ru' 
rais, porquanto, COm o 'objetivo de promover a estabilização ero
nômica~ o Governo instituiu a Taxa Referencial de Juros - 1R, 

. ' .. _, -
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misto de correç.ão monetária e taxa de juros. que introduziu, no 
crédito rural, um aumento de custo absuzdo. Com o Plano Real, 
novas distorções ameaçam a agricultura. agora com a OCOll'ência 
de vertiginoso aumento do juro real inCOipOilldo ao crédito rural 
Dessa forma, mais uma vez, serão os produtoreS rurais brasileiros 
severamente apenados. 

Com efeito, os produtores rumis encontram-se apreelisivos. 
Segundo consta de carta enviada pela Associação dos Produtores 
de Sementes de Mato Grosso- APROSMA T, em 14 de }lllio pas
sado, ao Exm0 Sr. Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero - de 
cujo teor tomei conh_ecimento através de cópia que me foi encami
nhada por aquela entidade -, "a falta de sensibilidade das autorida
des monetárias para o problema está levando o pânico aos 
produtores''. 

No documento dirigido ao titular do Minlstério da Fazenda, 
o Sr. Blairo Borges Magg~ Presidente da Aprosmat, demonstra as 
conseqüências desastrosas para os produtores rurais do que ele de
signa como um descasamento entre a 1R e o real, escudando sua 
argumentação na análise de caso ve:rl.dico relativo a um pequeno 
produtor rural, que tomou um empréstimo de custeio para o plan
tio de 17 hectares de milho jullto ao Banco do Brasil, na Agência 
Cuia'M Centro. Em poucas e objetivas considemções, o missivista 
demonstra "que esse produtor pactuou um juro de 12,5% ao ano 
para o seu empréstimo e, num prazo de 6,9 meses, jâ túiha laiiçado 
em seu demonstrativo de cálculo 16,93% de juros acima da varia-_ 
ção da URV/real". Capitalizado, esse juro chega à estnllosférica 
cifra de 31,25% ao ano. 

Em resumo, essa é a denúncia que a Aprosmat fez chegar 
ao Sr. Ministro. Para fundamenlá-la, utilim-se do Demonstrativo 
de Cálculo emitido em 1• de junho de 1994, pela Agência 0046-9 
do Banco do Brasil, relativo à Operação 93/00121-5, em que se es
pecificam uma taxa de juros de 11,836% e correção monetária in
tegral. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS- Tem a palavra, para um aparte, 

o eminente Senador Ronan Tito. 
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jólio Campos, inicial

mente, antes de enlrar no âmago deste assunto que me interessa 
mnito - tenho feito aqui alguns pronunciamento_s sobre a questão 
agrícola e seu fman.ciamento -, solidarizo-me com. V. Ex• pela sua 
luta com o Executivo e pela postura que tem assumido diante da
quele Poder na defesa dos interesses do Senado Federai. V. Ex" 
tem a admiração e a solidariedade não só minhas, mas também -
tenho a certeza - de todos os compallheiros que estão em Brasilia. 
Conte V. Ex• CODl este modesto Parlamentar. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado. 
O Sr. Ronan Tito - No que tange à agricultura, nobre Se

nador, embora o Ministro Rubens Ricupero tenha a maior boa 
vontade em discutir e debater a questão agrlcola conosco, na ver
dade, S. Ex" está cercado de uma turma de tecnocratas que eu clta
maria de ''pedantocmtas'~ são pedantes, colocam as suas idéias e 
seus cãlculos de maneira gelada e fria e não querem discuti-los. V. 
Ex" e todos nós sabemos que, na vú-ada do chamado Plauo Collor 
ll, houve uma correção monetária plena em cima dos débitos dos 
agricultores, que atingin 73;22%. No enlallto, para o preço mínimo 
do agricultoc, a COireÇão foi de 41%, ou seja. houve um gap de 
30%. A agricultuti brasileira está falida e isso se deve A '_'pedanto
cracia" brasileira. Nós já tivemos, no passado, um Banco do Br8sil 
solidário com o agr.jcultor. Tivenfo~)lma política agrlcola em que 
a agricultura aqui era tratada como nos -demais países. Conheço a 
agricultura na Chiua comnnista e Jiós Estados Unidos supercapita
lista, e, em todos esses lugares, a agricultura tem a proteç.ãó do go
verno~ Aqui, neste motne:i:rt.o, V. Ex.• faz a denúncia de que os juros 

são estratosféricos, mas há denúncias piores ainda a serem feitas. 
Quando chega a época do vencimento; nobre Senador, 6 evideD1e 
que o tomador não tem condições de pagar. Então, os gerentes do 
Banco do Brasil cometem um crime, que denunciei outro dia como 
operação "mata-mata'~ faz-se uma nova operação de custeio, mas 
ele ptóprio induz o tomador a crer que aquilo é apenas para quitar 
o débitO anterior. Isso é crime, crime induzido pelos Srs. Gerentes 
do Banco do Brasil. V. Ex" está fazendo a denúncia de um caso 
que se genetaliza por este Pais afora. Só para que V. Ex" tenha 
uma idéia do que está acontecendo com a agricultura neste Brasil, 
em 1979, o Banco do Brasil tinha 3.600 mil mntuários; hoje, tem 
700 mil Estamos fazendo uma reforma agrária às avessas, esta
mos tomando ''pirulito da mão de criança", estamos tomando as 
pequenas propriedades. Essa é a politica atual. O Sr. Ministro Ru
bens Ricupero, quando nos recebeu, foi muito gentil, mas nos pas
sou à sua assessoria, e os tecnocratas estão estudando, estão 
estudando, estio estudando-. Penso que vão tomar bomba. porque 
a safra eslá al. Agradeço a V. Ex" e peço desculpas por me ter de
morado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Incmporo, com mnita honra, o 
aparte de V. Ex a ao meu pronunciamento. 

Realmente, amanhíl será o dia do protesto dos agricultores 
brasileiros. O meu Estado, Mato Grosso, é o segundo maior produ
torrura! de grãos do Pais. Um Estado que tem apenas 2 inilhões e 
400 milltabitan!es, que foi dividido há pouco mais de dez anos, 
hoje jâ é produtor de 7 milhões e SOO mil toneladas de grãos, se
gundo lugar na produção nacional. Se Mato Grosso não tivesse 
sido seccionado, estarlamos produzindo cerca de 14 milhões de fo. 
neladas de gtios, o que significa que temos contribuído muito para 
o desenvolvimento da agricultura brasileira. É um Estado realmen· 
te pujante. . 

Amanbi, nós, mato-grossenses, estaremos todos mobiliza
dos nesse protesto colltra a falência da agricultura brasileira. V. 
Ex" disse mnilo bem: em qualquer pais do mundo - e conheço vá
rias nações do mundo-, a agricultura recebe subsídios, incentivo, 
apoio do governo, o produtor é considerado peça importante no 
processo de desenvolvimento nacional. No Bmsil, no entanto, é 
tratado pelos "pedantocratas" do Ministério da Fazenda e do <Jo. 
vemo com o maior desdém, sem a devida importância, como se a 
agricultura não fosse o sustentáculo da nossa Pá1ria. 

Há. pooco, a oradora que me antecedeu, a eminente Senado
ra Júnia Marise. mostrava o quanto o agricultor brasileiro quer 
produzir. Às margens das rodovias, ainda sem terra, sem proprie
dade, esse pessoal, acampado há alguns anos à espera de uma poli
tica de refOIIIIit agrária, de colonização, produziu naqueles 5, 6 
metros de beira de estrada, entre a cerca' do produtor e a estmda, 
mais de 400 sacas de arroz, numa demonstração de que, realmente, 
quer produzir. No entanto, o Banco do Brasil e o próprio Govemo, 
parece-me, querem acabar com a produção nacional. 

Agradeço, mais uma vez, o aparte, nobre Senador. 
Prosseguindo, SI" Presidenta, Srs. Senadores, encontrada a 

quantidade de URV, pode-se apurar o montante que deveria ser 
cobrado ao prodlltor, acrescendo-se, naturahnente, ao total de 
URV, os juros pactuados. Para tanto, a Aprosma~ considerando a 
data de 15 de junho de 1994, chegoo a valores estratosféricos. 

Os dados referentes a um caso real demonstram, de maneira 
insoflSDlável, o embuste que sio os empréstimos de -Custeio no se
tor agrlcola. Os produtores rurais, geralmente desinformados das 
absurdas regras utilimdas no cálculo de suas dívidas, pactuam um 
empréstimo para pagar juros reais de 12,5% ao ano, mas, na reali
dade, acabam pagando juros acima de 30% ao ano. 

· As soluções para o problema existem, e foram sugeridas, 
pela Aprosma~ ao Ministro da Fazenda e ao ptóprio Governo Fe-
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d.eral as seguintes medidas: 

''-- desatrelar os empréstimos agrlcolas de qual
quer indexador utilizado para monitorar a política mone
tária; 

- alrelar os empréstimos agrioolas ilO real,-.rilais 
inflação do perlodo e mais juros compatíveis para a ati
vidade; · 

- revogar medidas restritivas de crédito ao expor
tac:kr de produtos agócolas, permitindo-se fontes de fi
nanciamento dos produtores; 

- garantir, desde já, a disponibilidade de rerursos 
para a próxima safra." 

Sr. Presidente, já estamos chegando em meados do mês de 
agosto, e até hoje não foi h"herado um centavo para a produção da 
safra 1995/96, o que significa o fxacasso-da produção prevista para 
o ano que vem. 

Note-se que se tratam de medidas justas e de grande alcance 
no contexto do Plano Real, pois a agricultum é extremamente im
portante para o sucesso da estabilização econômica que queremos 
para o Brasil. Além disso, a esperada retomada do desenvolvimen
to Dão pode ignorar a agricultura, cuja expansão, garantem os ex
perts, deverá ser, no couente ano, a maior responsável pelo 
crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. 

Dessa forma, apelo ao Sr. Ministro da Fazenda para que de
tennine medidas que venham a evitar fatores de perturbação capa
zes de intexromper o ciclo de investimento agrícola no Brasil O 
que está em jogo não é somente o sucesso do Plano R~ mas 
também o sucesso do próprio Brasil. 

Muito obrigado. -
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, dois assuntos me trazem hoje à tnlruna do Senado~- _ 

Primeiramente, gostaria de me congratular com ó COngres
so argentino pela aprovação da emenda que permite a reeleição de 
presidente da República, governadores e prefeitos. Essa idéia, eu a 
defendi desta tribuna, com o apoio da maioria dos meus colegas. 
Mas nós não conseguimos aprovar, aqui, a nossa emenda. O nosso 
argumento é que as obras inacabadas deste Pals seriam suficientes 
para pagar, duas vezes, a divida externa brasileira. O motivo por 
que isso ocorre é que, hoje, um governante brasileiro, do presiden
te da Rep(iblica a um simples prefeito, govema somente dois anos. -
Dos quatro anos de mandato, um é gasto para anuma.r a casa, dois 
são gastos para govemar, e o último ano é usado para fazer políti-

O Presidente Menen conseguiu que o Congresso reformasse 
esse artigo da Cónstilnição argentina, pennitindo a reeleição de 
orupante de cargo do Executivo apenas uma vez, baseando-se no 
art. 22 da COnstituição americana. - - · 

Sr. Presidente, era isso que deverlamos fazer no Brasil. 
As pesquisas indicavam que 68% dos COngressistas eram 

favoráveis à referida emenda de minha autoria. Enlretanto, na últi
ma hora, nosso querido amigo e grande Deputado, Nelson Jobim, 
Relator da Revisão COnstitucional, aceitru as ponderações dos 
amais governadores, para que os mesmos pudessem deixar os car
gos dois meses antes das eleições, o que considero um casuísmo. 
Esse foi o motivo da rejeição da emenda no plenário do_ Congres
so:_· supunha-se que iria beneficiar diretamente os atuais governa
dores. 

Sr. Presidente, na ocasião, ocupei a triruna do COngresso 
Nacional e demonstrei que as obras paralisadas são deeonência da 

falta de continuidade administ.rativa. Mesmo assim, fomos derrota
dos por 27 votos. Hoje, a Argentina, que vive um processo seme
lhante ao brasileiro, diminuin a dumção do mandato do Presidente 
da República para quatro anos, permitindo-lhe disputar a reeleição 
mais uma vez, criando condições para que se finalize p:ojetos ini
ciados, que demandam mais tempo. 

Por isso, Sr. Presidente, quero me congramlar com o Gover
no da Argentina, com o Congresso Nacional argentino, pelo passo 
acertado em favor do desenvolvimento daquele pais. Espero que o 
nosso Congresso, renovado na eleição do próximo dia 3 de ouln
bro, colCXJUe em execuçio a refOJma. constiblcional, tão importante 
para o desenvolvimento administrativo do BrasiL 

Este Senador. que agora é candidato a Deputado Federal 
por Pernambuco -graças a Deus, estou muito bem nas pesquisas
, comandando a bancada "collcrida", a bancada do Presidente COl
lor, irá reapresentar esse projeto. Acredito que o Congresso 
Nacional, renovado, vai proceder à revisão constilncional, de im
portância fundamental para a administração pública do Brasil, e 
aprovará a reeleição de ocupantes de cargos do Poder Executivo. 

Passo ao segundo assunto que me tmz à tribuna nesta tarde, 
Sr. Presidente. 

Tenho ocupado a tribuna do Senado Fedem! para cobnu do 
Governo Federal providências necessárias para aliviar o sofrimen
to da gente DOidestina ou medidas inovadoras que sejam capazes 
de contribuir para o processo tio necessário de mudanças da estiU
tura s6cio-econômica de I;LOSSa região. 

Estamos inteiramente de acordo com a tese de que a infla
ção é um dragão que devorará a todos, caso não se estanquem as 
suas fontes alimentadores, que são inúmeras. 

Sabemos que o déficit público é UID/l de suas causas princi
pais. Não obstante, não podemos ficar de braços cruzados, espe
nmdo o tio alniejado equillbrio fiScal, enquanto milhões de 
brasileiros padecem de fome e regiões estão à espem de verl>as 
que financiem as obras indispensáveis ao seu desenvolvimento, até 
inadiáveis do ponto de vista da saúde pública. 

Por isso, na sessão de hoje, quero fazer um urgentíssimo e 
clamoroso pedido de socorro ao Senhor Presidente da República e 
ao Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que sejam liberados os recur
sos necessários A conclusão da Adutora do Oeste- a obra mais im
portante do. Governo Federal -, em implantação na região do 
Araripe, no meu Estado. . 

De acordo com o cronograma da obra, prevê-se uma dura
ção de 24 meses de trabalho. Já se passaram dois meses do i.nfcio 
dos serviços de topografia e picada dos ramais. e foram atingidos 
cerca de 400 quilômetros de extensão (de Oroc6 até o alto do Ara

ripe). . . da . 
Sr. Presidente, uma das causas do empobrecimento nu-

nha região é exatamente a paralisação das obras iniciadas e não 
concluídas. . 

Portanto, através desta tn"buna, quero solicitar ao honrado 
Presidente Itamar Fnmoo e ao canpetente Ministro Rubens Ricu
pero as determinações necessárias, a fim de que as obras da Adu
tora do Oeste não sofram o mesmo destino de im1meros 
empreendimentos, vetdadeiros esqueletos ~totcidos de concreto e 
feJ]:O · abandonados e não concluidos. Tals obras abandonadas 
constituem-se no maior escámio e malversação do dinheiro públi-

Sabedor da existência de uma competente e amante assesso
ria parlamentar, tanto da Presidência da República como.do Minis
tério da Fazenda, desejo receber a ajuda das mesmas, afunde que. 
o apelo feito hoje, por se tratar de assunto de vital intereSse para a 
gente do meu Estado, _chegue o mais. rápido possível ao Senhor 
Presidente da República e ao Sr. Minislro da Fazenda para a com-
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· petente autorização. 
Muno obrigado. 

Dumnte o discurso do Sr. Ney Maranhão, a Sra. 
Júnia Marise, 3" Secret&ia, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, I 0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos).:. Com. a palavm o 
Senador Rooaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero reportar-me, hoje, ao que já falou aqui o Presi
dente Júlio Campos a respeito da 1R na indexação dos emprésti
mos à agricnltura. 

Amanhã, como se sabe, será realizado um protesto nacional 
contra a cobrança da 1R nos empréstimos agrico!as. No Estado de 
Rondônia, haverá uma manifestação de todos os produtores rurais 
para chamar a atenção do Governo a respeito dessa taxa de juros 
exorbitante que contimla sendo cobrada dos produtores rurais. 

Já se disse aqui, várias vezes, que pa.fses que procuram sub-. 
s~diar ~ a~cultura têm aume~ consideravelmente sua produ
çao primária de grãos. No Bruil, é diferente. Aqui se taxa o 
produtor rum1 de tal maneira que ele não consegue seguir com sua 
produção, desistindo assbn de ser produtor rural e procurando ou
tra maneira de sobreviver. 

No EstadO de Rondônia, onde há, ainda, uma vocação agrí
cola bem acentuada, os produtores rurais vão fazer um movimento 
de protesto em frente ao BASA na tentativa de sensibilizar o Go
vemo, os órgãos de fmanciainento no sentido de que se diminua 
ou se exti:a,ga a TR. No momento em que a inflação está em ce:roa 
de 6% - e torcemos para que o Plano Real tenha sucesso -, não é 
possível mais o Govemo se utilizar desse indexador para a agricul
tura. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, é preciso que se estabeleça 
imediatamente uma política agrlcola para este País, porque refor
ma agrária sem política agrícola não leva a nada. Algo deve ser 
feno pelo lucra, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da 
Fazenda no sentido de que se proteja urgentemente a agricultura. 

Quero aqui ler algumas passagens de políticos ilustres da 
Nação; e cito Paulo Guerra, Senador de Pemambuco. Dizia o ilus
tre Senador que se se acabasse com o Ministério da Agricultura te
r! amos conhecbnento disso apenas se lêssemos no Diário Oficiai, 
porque o Ministério da Agricnlmra no Brasil sempre foi apático. 
Criado para proteger a agricultura, nunca foi capaz de estabelecer 
uma diretriz para o setor no BrasiL 

. De~o ~i, Sr. Presidente, neste breve pronunciamento, a 
minha solidariedade a todos os produtores rurais do meu Estado de 
Rondônia que amanhã farão uma manifestação de protesto na Pra
ça Getúlio V argas, em Porto Velho •. contra o abuso que é a cobran
ça ~ 1R nos ~mpréstbnos agdcolas, chamando a atenção das 
autondades, IJl8lS uma ve~ para que procurem, o mais breve pos
sive~ resolver os problemas dos empréstimos dos produtores ru
mis, extinguindo a 1R, que já não tem mais razão de ser. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-' Concedo a palairra 

ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
.. O_ SR. EDUARDO SUPLICY (PF .SP. Pronuncia o se

gumte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, passados 35 dias 
de ~gência do real é necessário analisarmos !l!guns pontos - es
peciabnente os que apresentam certa fragilidade -, chamando a 
~tenção do Executivo para alguns problemas. Em primeiro lugar, a 
~:""'mulada em URV ou real, nos meses de junho e julho, 
pelo ludice de Preços ao Consunlldor, da FIPE, foi de 11,98%: 
4,71% em junho~ lembro que em termos de URV- e de 6 95% 

' . - - . ' 

em julho. 
Os itens que apreseutam as m.aiures elevações sio os de 

prestação de serviços pessoais como médiros, barbeiros _e de ali
mentação, como os restaurantes etc. 

Esse fenômeno também ocorreu na Argentina, onde os índi
~ de preços ao consumidor demandaram algum tempo para dimi
~- .f!ssa elevação dos preços representa uma queda de poder 
aquiSitivo, nesse período, para os salário~, '1ue fornm fiXados em 
termos de URV e de real. Lembremo--nos que os salários foram fi
xados a partir de 1 o de março segundo a média dos salários regis
trada em termos reais entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994. 
Portanto, uma vez fixados esses valores em URV a elevação dos 
~ represen~ realmente uma queda no poder de compra dos 
salários; cabe salientar que houve ur..a aumento no desconto do Im
posto de Renda para os assalariados. 

Por outro lado, uma pesquisi. da Toledo e Associados, na 
Grande São Paulo, demonstra que 31% acreditam que houve au
mento no poder de compra; 3 I ,3% consideram que não houve mo
dificação e 32,7"(o acreditam que houve dbninuição. Portanto, para 
64% dos entreviStados, o poder de compra dbninuin ou pennane
ceuomesmo. 

Com relação à evolução do salário real, os dados da Fiesp 
para a Grande São Paulo indicam uma pequena evolução positiva 
até ~o, ou seja, não foi incotporado o perlodo critico de ju
nho' JUlho, quando se regiStrou uma aceleração da inflação em ter
mos de URV ou de Real 

Desde o início do Plano Real - ou I 0 de julho - até boje a 
taxa de câmbio comercial decresceu 9%. Esse fato, somado ã. in
flação acumulada de 11,9%, representa uma valorização do câm
bio superior a 20% em apenas 2 meses. 

Certamente haverá d.im:innição das exportações e anmento 
das hnJ?Orta~ •. o que resu~ em provável queda da produção 
domés~ca, pnnc~pabnente no íníc1o de 1995, no que djz respeito 
aos efeitos decorrentes do comércio externo. 

No fmal de julho a base monetária atingin 6 bilbões e 610 
milbões de reais, valor este que está próximo dos 7,5 bilbões de 
reais previstos como objetivo de emissão até o final de setembro. 
Lem?re~-nos de que" esta nieta foi fiXada em lei pela medi$ 
provisótja que, agora renovada, está tramitando no Congresso Na
cional E bem verdade que há uma Jna.IEem, mas esta evolução as
sociada à persistência da inflação de julho, é um fator que difi.;,.lta 
a redução da taxa de juros reais. 

Provavelmente o Governo enfrentar.\ o dilema de cnmprir 
as melas de emissão. E é praticamente certo que acabará se utili
zando da ~gem de 20%, o _que possibilitaria a redução dos juros, 
mas podena haver diminuição de credibilidade em relação à nova 
moeda. 

É claro que tudo dependerá do comportamento daqueles 
que esoolli.erão a quantia de moedas que deverão ter, seja no caixa 
das empresas, nos bolsos, nos ba:D.oos ou em seus depósitos, isto é; 
normalmente, a demanda tende a ser maior, por moeda, diante de 
uma situação de controle da inflação, diante da maior estabilidade 
dos preços. Exatamente por não se saber com certeza qual o grau 
de demanda da moeda é que o Governo utilizou esta margem de 
20%. 

Sr. Presidente, uma grande preocupação é a questão relativa 
às taxas de juros, porque têm estado muito elevadas, ainda que te
nham diminuído ao longo de julho. Combinadas com a valori7a
ção do câmbio, podem inibir a retomada do crescimento e agravar 
a situação insustentável daquela que é a segunda pior distribuição 
de renda do mundo, fazendo com que isto seja o nosso maior desa-
fio. · 

sr. Presidente, dados do primeiro semestre de 1994 ~ 
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· monstram aumento da rentabilidade dos bonoos; em média, acima: 
de 10% do patrimtmio líquido. É difícil encontrar outro pa.fs em 
que os bancos tenham tido rentabilidade tão alta quanto as que fo- . 
ram registmdas no primeiro semestre deste ano.- Isso demonstra 
que a fase II do Plano de Estabilização foi, evidentemente, benéfi
ca para o sistema financeiro, que oontim.Ióu a reéeber transferência 
de renda do seta: produtivo. 

Temos ouvido o :Ministro Rubens Ricupero, os Inemlxos de 
sua equipe e o pi6prio Senado.- Fernando Henrique Cardoso dizer 
que o importante é antes a estabilidade de preços, porque, a partir 
daí, vai-se resolver a questão da miséria. Oia.. se na execução do 
Plano Real obtêm-se resultados tais CtJmo os registrados para as 
instituições rmanceiras, com rentabilidade do seu patrimônio supe
rior a 10%, isso significa que, até o presente, pelo menos, o Plano 
Real tem sido mui~o bom para aqueles segmentos da sociedade 
brasileira que, nos anos anteriores, tiveram excepcional parcela do 
beneficio do desenvolvimento. E mesmo ·quando hoove estagna
ção da economia, foi também o segt:iienfu-Imanceiro o mais bene
ficiado. 

A história da nossa politica eConõmica tem demonstrado 
que, seja nos momentos de combater a inflação, seja nos momen
tos de maior tolexância, a política econômica acaba se des-envol
vendo com enoxme beneficio para o setor ftnanceiro, que 
aumentou significativamente a parcela de piuticiixtção na renda 
nacional. 

O segmento de intermediação fmanOOira tem tido, ao longo 
das três últimas décadas, aumento de participação na renda nacio
nal; e esta participação é bem superior àquela que ooorre em ou
tros paises, inclusive de igual ou superior estágio de 
desenvolvimento. 

Sr. Presidente, queremos ressaltar a ausência de medidas 
efetivas de melhoria da distribuição da renda no Plano Real e-00 
conjunto de medidas implementadas até o presente momento pelo 
Govemo Itamar Franco. 

É bem verdade- e até repetindo o pensamento do Lula e do 
Partido dos Trabalhadores -·que o Presidente Itamar Franco insti
tuiu o Conselho de Segurança Alimentar e Açllo da Cidadania 
Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida; é bem verdade que Beti
nho e Dom Mauro Morelli conseguiram alertar a opinião pública 
para o problema da fome. Mas, em que pesem algumas medidas, 
como a distribuiçllo de alimentos em 1.!68 Municij>ios do Nor
deste flagelados pela seca desde novembro do ano· passado, em 
que pese a mobilização da sociedade oom relação à politica eoooô
mica, não houve preocupação do Governo em :implementar essas 
medidas ou em criar outras. Fomm realizados alguns estudos com 
relação a esse assunto. mas não foi desencadeada igual energia 
pelo Ministro Rubens Ricupero ou pelo seu antecessor, Fernando 
Henrique Cardoso. 

Acredito, Sr. Presidente, que a grande decisão do povo bra
sileiro com respeito a quem será o novo próximo Presidente da 
República se dará em funçllo de quem apresentar as propostas 
mais adequadas para melhorar a distribuição de renda e de riqueza. 
Os grande cootendores - Lula, Femaíldo Henrique Cardoso, Leo
nel Brizola, Orestes QriéÍ1::ia, Esperidião Amin, Enéas e óutros -
têm como desafio mostrar à sociedade brasileira quem apresentará 
os melhores instrumentos no sentido de conseguir que o cresci
mento da economia se dê não só com estabilidade de preços, mas 
também com melhoria da distribuiÇão' da renda e erradicaçllo da miséria. . . . . .. . . . -

Tenho motivos patà acreditar -que Lula -apresentará esses 
instmmentos e- mais ainda- para julgar -que: demonstrará maior 
eredlbilidade para implementá-los. A v alio que a escolha do Depu
tado Aloizio Mercadãnte como cm?-di~o a V ice-Presidente refor- . 

---~- - = ------.-- ---- ~-·~-~-~~ 

ça a motivação nesta direção. 
Registro o meu cumprimento ao Deputado Aloizio Merc:a

dante por ter sido escolliido candidato a Vice-Presidente. Registro 
ainda a elegância, a dignidade do Senador José Paulo Biso!, que, 
oom grande Con-eção, passoU o bastão ao Deputado Aloizio Mer
codante. S- Ex• portou-se de maneira digna durante o episódio que, 
oomo todos sabem, grande preocupação causou à Frente Brasil Po
pular. Ao abrir mão da candidatura à Vice-Presidéncia, o Senador 
José Paulo Bisol pretende.u, como_disse, colabor;ar para o objetivo 
maior da eleição de Lula. 

A tempestade moveu-se para a candidatura da Fernando 
Henrique Cardoso, e houve a troca do candidato a Vice-Presiden
te. O esoolhido, o Senador Marco Maciel, sem dúvida alguma, é 
pessoa de extraordin.ária experiência. Todos somos testemunha,s de 
que S. Ex• era capaz de coordenar as ações dos Senadores que lhe 
seguiam a orientação; sou testem.liDha de que, durante o Governo 
Fema!'do Collor de !'.!ello, era capaz o Senador Marco Maciel, 
como se tive':>se uma ahtl!na parabólica, de estar atento a tudo o 
que oconia nesta Casa, nas_ div~ Comissões e no Plenário. 
Emanavam de S. E.x• os passos para controlar a presença. a ausên
cia, o veto ou a abstenção dos Parlamentares ~ quem coordenava. 
Não há dúvida de que se_ constitui num súnboio maior do que foi 
no Governo do ex-Presidente Femando Collor de Mello; foi tam
bém símbolo de governos anteriores: do Governo José Samey, do 
Gov~mo Geisel. do (]overno FigUeil:edo e outros. 

_ Espero, em beneficio desta Nação. que tenhamos um debate 
do mais alto nível. - _ _ -

Pergunto-me como será posslvel ao candidato do PSDB 
mov~ este País para uma direç.ão diferente se incorpora; como seu 
principal auxiliar, alguém· que tem lllllita responsabilidade pelo 
quadro de iniqüidades que vivemos hoje. Espero que essa indaga
ção possa representar um desafio iJlliXlrlante. -. _-

Em reh!çio à Frente Brasil Popular há nitidez no (Jue diz 
respeito à_ realização de projetOs tais Como o de uma-reforma agrá
ria para valer, que vise assentar no prazo de_ 4 anos pelo menos 
800 mil fa!lll1ias, contnbuindo para que, no campo, possam as pes
soas encontrar possibilidades de traballiar na terra e realizar o so-
nha;Jnajor de justiça. . 

E inlf!re.C:.9lrtJe lern.br.~r que os grandes pensadores da revo
lução americana, como Thomas Phen e Thomas JeffersO.D., avalia
ram que. para construir uma nação justa, era imprescindível a 
justiça agrária, a distriooição daquele bem, daquele patrimônio tão 
grande, que era a terra dos Estados Unidos, entre todas as Pessoas 
do País. Propuseram, para que houvesse, de fato, cidadania nos 
Estados Unidos da América. melhor distribuiçi!o da posse da terra. 

Foi também Thomas Phen, no seu livro Agrarian Justice, 
que abordou a importância de que todos pudessem ter uma igual 
parte da riqueza çomum de um país, como os Estados Unidos, 
como a F~ a Ní,&éila. o Brasil, ou qualquer outro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores., precisamos ter claro o con
ceito de que o Brasil é uma tena de imenso paiiiniôriio e imensa 
riqueza. 

Ainda boje à tarde, eu fazia, nesta Casa,_referência à con
quista do tetracampeonato. Todos os brasileiros, rioos e pi>bres, 
puderam usufruir da feliciôade de os nossos jogadores se terem sa
grado campeões do mundo. Por que razão conseguiram essa con
quista? Porque neste Pafs todos nós. desde garotos, aprendemos a 
chutar a bola, aprendemos a amar jogar futebol. Até as nossas ir~-
mãs, as moças, de alguma forma, apreciam o jogo de futebol dasde 
a meninice. Não é à toa que, pela quarta vez, na hist6ria dos cam
peoll.atos mundiais, o Brasil se sagra qunpeão de futebol. Poderia
mos, portanto, Rtirmar que jogar bem futebol é um _talento comum 

, aos brasileiros. -
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Todos nós, brasileiros, podemo• it às Jnias e tomar banho 
de mar, em algumas áreas, ainda limpo e não poluído, posto que, 
felizmente, em nossa Pátria, as praias não são objeto de proprieda
de particular, como acontece em certas nações, onde esse acesso 
nem sempre é livre. 

Outro exemplo de bem comum são os paniues,-Como os de 
Brasília, São Panlo, Rio de Janeito, Recife, Belo Horizonte e tan
ta> de nossas cidades. Todo> os cidadãos, ricos ou pobres, podem 
usufruir de nossos parques nas suas horas de lazer. 

Diferen~mente de outras regiões, em muitos lugares de 
nosso Pals, ainda podemos beber água limpa gratuitamente. Na 
maior parte de nosSas cidades, podemos respirar ar p.1ro; em ou
tras, como São Paulo, nem sempre isso acontece, porque ali o ar 
está muito poluído. Daqui a pouco, teremos de pagar para ter o ar 
limpo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante de tantos exemplos de 
bens comuns, seria o caso de avançannos na direção de prover 
cada cidadão com uma parte la do resultado da riqueza proveniente 
de tudo o que acontece em solo brasileito. Seria o caso de assegu
mnnos a cada pessoa uma renda mínima, independente de ser ho
mem ou mulher, de ser criança, adulto ou idoso, de estar 
empregado ou não, de estar doente ou não. Todas as pessoas deve
riam- ter direito à cidadania, a receber uma renda que lhes viabili
zasse, pelo menos, tomar o café da manhã, almoçar, jailtar, para ir 
à escola com força e energia para aprender, desenvolver-se e, por 
seu mérito, seu eSforço, seu talento,-obterremuneração a mais ade
quada posslvel no mercado de trabalho. 

Mais e mais vem-Se desenvolvendo o pensamento acerca do 
que se denom.ina renda da existência, -oU renda da cidadania, oo 
renda básica universal, ou renda mínima garantida. 

Em seu último livro, Leonardo Boff aborda o conceito do 
salário de assistência, do salário de cidadania. que deve ser esten
dido a todos no planeta Terra, inclusive com os países ricos trans
ferindo a necessária renda aos países mais pobres para que estes 
possam também garantir que a cidadania seja uma realidade a cada 
um dos habitantes deste planeta, para que não vejamos cenas como 
as que ~e observam nos últimos dias em Ruanda e em oulros paí
ses da Africa, para que, seja na O!ina, na Nigéria, na Etiópia ou 
aqui no Nordeste brasileiro, não haja pessoas passando fome por 
questões que não são propriamente resultado da ação dos pais ou 
das próprias crianças que, ao nascerem. já estão submetidas ã sub-
nntrição. - · · 

É necessário, Sr. Presidente, que aqueles que hoje ocupam o 
Palácio do Planalto, o Presidente Itamar Franco, ou os que iriio 
ocupá-lo a partir de I' de janeiro Je 1995, estejam atentos a esta 
questão. 

Nos próximos dias 8 a 10 de Setembro, em Londres, no 
Goldsmitb College, da Universidade de Londres, realizar-se-li ó V 
Congresso da Rede Européia da Renda Básica. Ali estarão reuni
dos os maiores especialistas e estudiosos de todas as experiências 
de renda mlnima, de imposto de renda negativo, oo de renda bási
ca, nos diversos países da Europa e do mundo. 

O Profe>sor Philippe Van Parijs, da Universidade de Lon
v~ um dos fundadores da Basic Income European Network, 
Rede Européia da Renda Básica, convidou-me para participar da 
conferência de abertura e da mesa-redonda, ocasião em que o Sr. 
LiDnel Stoleru, Ministro das Finanças do governo François Mitter
mnd. irá expor sobre b.Ido o que tem oconido com a renda mínima 
de inserção, desde que ela foi irislituída na França, em dezembro 
de 1988. 

Ouaros expositores que estarão presenteS f.aDiliéii:t São os 
·responsáveis por experiências na Inglaterra, na Holanda, nos Esta
dos Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. Como representante 

do Brasil, tratarei da reflexão dos nossos estudiosos sobre o Pro-
grama de Garantia da Renda Mlnima. . . . . 

Avalio, Sr. Presidente, que, ao lado da ref TI" a agrária, o 
Programa de Garantia da Renda Mínima~ que insutui um imposto 
de renda negativo no Pai~ poderá se tomar um instrumento chave 
na mellioria da distn"buição de renda, que, conforme ressalte~ 
acredito seja um dos elementos ausentes do Plano Real. :Muito ob
rigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.Durante o discurso do 
Sr. Eduardo Snplicy, o Sr. Júlio duiJPo•, I' Se~o, deixa a ca
deita da presidência, que é ocupada pelo Sr. Meita Filho.· 

O SR. PRESIDENTE (Meita Filho) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOAREs (PFL -· RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, SI'' e Srs. Senadores, acabo de 
ser distinguido com uma carta elogiosa do Presidente da Associa
ção Nacional Pr6-Vida e Pr6-Famflia. 

Nela, o Sr. Humberto Vieira. referindo-se aos pronuncia
mentos que ÍIZ.emos sobre o grave problema do controle popula
cional em nosso País, assim se expressa: 

"A preocupação pelo assunto abordado em seus 
prOri.ui:tCiamentoS não só demonstra o quanto V. Ex• está 
informado, como demonstm um alto espírito pd.blico 
para tratar de tema tão relevante paraoPals. No momen
to em que se inicia a campanha política para elegermos 
nossos representantes e em que o País passa por grave 
crise econômica, o assunto de real i.mportân.cia como 
controle populacional nem sempre encontm espaço para 
discussão. 

O controle populacional imposto pelos paises do 
chamado Primeiro Mundo aos países em desenvolvi
mento, muito bem abordado nos pronunciamentos de V. 
Ex• constitui um dos maiores problemas de nosso tem-
po •• 

Cumprimentando V. Ex .. pela coragem e destemor 
em demmciar fatos graves que atentam contia nossa so
berania nacional, anexo alguns documentos que poderão 
enriquecer ainda mais seus pronunciamentos fub.Iros so
bre o assunto." 

Muito embora sumamente homosqs esses elogios, não é, to-: 
davia, deles que pretendo me ocupar no pronunciamento de hoje, 
e, sim, do alerta e da grave demíncia contidos na carta do presiden
te nacional da Pró-vida e Pró-famflia. 

Com efeito, no referido documento, S. s•levanta um bntdo 
de alerta contia os obscuros intentos de um evento que se avizi
nha: A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvi
mento a realizar-se no Cairo, em setembro próximo. 

Sobre essa Conferência diz o missivista: 

''É um acontecimento que tem despertado protes
to> de diversos O!efes de E>tado do Terceito Mundo, 
face aos propósitos imperialistas demonstrados pelos do
cumentos preparat6rios em que o aborto e ·a esterilização 
>ão irújiosto> colno método> de planejamento familiar, 
além de ootros atentados contra a vida e a família. 

Esse fato despertou particular intereS>e do Estado 
do Vaticano~ levando o Santo Padre a denunciar enfati
camente as manobras que, segundo seus pronunciamen
tos, colocam em risco nã.o somente a fainília mas a 
pnSpriahumanidade." - -

Tão grave ou talvez até, mais grave do que esse alerta é a 
denúncia im.plicita nas linhas que se seguem: 

-·---· -----·--
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"Apesar das preocupações expostas a Dlvel mun
dial, o Relatório do Brasil para a Conferência do Cairo. 
a se realizar em setembro ptóximo, diferentemente das 
posições assumidas pelo Bmsil em Conferências anterio
res sobre o assunto, defende as teses alinhadas aos inte
resses intemacionais de controle populacional'~ 

Sr. Presiden~ Srs. Senackres, chocaram-me profnnda!Mil
te, o acmdito que a V. Ex .. também, os motivos do alerta e, sobre
tudo, o teor da demlncia que acabo de tmzer ao conhecimento 
deste P1eoário. 

Por isso, buscando, antes de tudo, comprová-los e medir
lhes o vetdadeiro alcance, não poupei esforços na tentativa de 
apol'undar o assunto e de esmiuçar a análise ·dos documentos que 
me vieram As mllos. 

Daí por que, mais do que coo,rentários pessoais ao alerta e à 
demlncia em tela, o que farei a seguir é propor à reflexilo de V. 
Ex'" trechos e passagens dos documentos que os canprovam e jus
tifiCODI. 

A inquietação mundial com relação aos vetdadeiros objeti
voa da conferência do Cairo, toma-se patente quando se tema co
nhecimento dos documentos e declatações sobre ela produzidos 
por ilustres e destacados cientistas poffticos, jomaiistas, poffticos, 
estadistas o membros da alta hierarquia da Igreja. 

Ainda recentemente, a 8-7-94, o iiuslrado jomalista e cien
tista poHtico Vamireh Cbacon, a propósito da Conferência do Cal
ro, publicou no Correio Brazillense um attigo de pene1nmte 
lucidez intitulado: ''Uma ética pata a demografia", no qual ele 
quoationa a posiçio aética e dominadora, assumida pelos países ri
coo ao pretenderem impor ao nnmdo uma <histica planificação fa. 
mililr- Diz V amireh Cbacon: 

"Ademais são duas dimensões opostas, a pa.temi
dade mspoosável e a planüicaçio familiar, certa aquela, 
errada esta, tanto por motivos éticos quanto econômicos, 
até. A planificação estatal (não confundi-la com o plane
jamento livre) fracassou em tudo, portanto não pode dar 
certo na familia. Ao Estado cabe acrescentar novos 
meios às decisões das pessoas e dos grupOs". 

Parecendo optar, nesta matéria, pelas posições fundadas na 
ética e nos elevados valores humanos, acrescenta o lúcido cientista 
poHtico: 

"A maior liderança moral politica do Ocidente e 
do mundo, o Papa, boje João Paulo II. voltru a dar ex
IIliOidinária liçio ii. humanidade na sua carta aberta aos 
chefes de Estado e à Secretario-Geral da Confen!ncia do 
Cairo. Ali relembra muito bem a sacra1idade intrlnseca 
da vida humana e "que os direitos humanos são naturais 
o transcendem qualquer ordem constitucional e que a 
unidade fundamental da raça humana requer de todos o 
empenho na construção de uma cooiunidade livre da in
justiça, que busque promover e proteger o bem comum". 

Avançando em suas reflexões sobre o tema e af11D18.ndo, 
Sf1111 meias palavras. que o Estado nunca deve promover a esterili
zaçlo e o abolto, ''métodos aplicados em massa, nada menos que 
pelo nazismo", assim concb.li V amireh Clacon: 

''Daí o papa reivindicar'' maioc consideração para 
com a consciência e para com o respeito dos valores cul
turais e éticos que inspiram olitros modos de conoober a 
existência". 

· Se a Europa Ocidental rica estremece de medo 
diante de um Egito com quase cem nrilhões de habitan
tes. em começos do próximo século, ou a Argélia o o 

Marrocos pobres com cerca de 50 nrilhões cada qual. en
tio9 que a riqueza européia..propague-se em investimen
tos produtivos e equitativos a~ -seu vizinho, 
potencialmente ameaçador, Norte da Africa. O mesmo 
se diga dos Estados Unidos em relaçio ao seu fronteiriço 
México, hoje com 90 milhões". 

Outra matéria que repercute os condenáveis intentos da 
Conferêocia do Cairo, foi a publicada no Jornal de BrasOia, em 
7-6-94, onde,. sob o título de ''Os amigos da onça", o notável e 
cáustico Sebastião Nery, antes de expor sua opinião sobre a Con
ferência do Cairo, dá-nos a conhecer o pensamento de proeminen
tes ftguras que já pontifJcal'lllll nos Departamentos de Estado e de 
Defesa dos Estados Unidos. Trata-se de duas pérolas vetdadeira
mente representativas da ideologia subjacente no empenho ameri
cano em neutralizar as altas taxas de crescimento demogdfico do 
Terceiro Mundo. 

A primeira 6 de George Kennan, do Departamento de Esta
do, em 1948, publicado na revista Convergence, em edição de 
1991. Cito George Kennan: 

''Nosso pais tem 50% da riqueza do nmndo, mas 
tem apenas 6,3% da poJ'dação nmndiaL Nossa verda
deira tarefa é imaginar um modelo de relações que nos 
permita manter esta situaçio de disparidade. Para conse
guir isso, temos que deixar de lado todo o tipo de senti
mentalismos e fantasias. Hoje em dia não podemos 
dar-nos o luxo de ser nem altruistas nem benfeitores do 
mnndo. Temos que e:ocarar esta situação com. conceitos 
diretos e poderosos. Quanto menos nos atrapalharem os 
coo.ceitos idealistas, melhor''. 

A segunda ''pérola" citada por Sebastião Nery é de Gmgoty 
Foster, do Departamento de Defesa, e foi publicada em The Was
hiDgton Quarterly, em 1989. 

Ei-lo, confonne citado: 

"As circunstâncias não pennitem ignorar as coisas 
até que aconteçam. É importante olhar pata o futuro, tal
vez até o final da primeira década do ptóximo século, 
pata assegunrr-nos de quanto importantes podem ser os 
assuntos de população pata os interesses da segurança 
deste país". 

Após brindar-nos com· essas pérolas da ''nova ordem mun
dial imperante, Sebastião Nery diz o que pensa sobre a Conferên
cia do Cairo e sobre o ''Relat6rio do Brasil para a Conferência 
Intemacional sobre Populaçio e Desenvolvimento". 

Como a linha deste proounciamento, é deliberadamente di
tada pela fidelidade aos fatos e documentos, volto a citar o jorna
lista em pauta, no que conceme As suas inquietações relativas ii. 
Conferêocia do Cairo, deixando pata mals adiante os juízos que 
fommla a respeito do Relatório do Brasil. 

Cito, portanto, Sebastião Nery: 

''Desde que o então chefe do Departamento de 
Estado, Henry Kissinger, em 1974, fez o famoso Relafó. 
rio Kissinger(''Confldencial" "secreto" - "NSSM 200" 
''Implicações do CrescimeJito da População Mundial 
para a Segurança dos Estados Unidos e seus Interesses 
Extemos", que divulguei dias atrás), os Estados Unidos 
passamm rápido à prática. 

Em 1974, realizou-se em Bucareste, na Romênia, 
a "1' Conferência Mundial sobre População". 

Em 1984, a 2', no México. Agora, em 94, será no 
Cairo. i'nxlcupados com a perda da hegemonia po1ltica e 
com sua escassez de matéría-prinia , os paíSes ricOs do 
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Norte temem o crescimento populacional dos paises po
bres do Sul e investem milliões e riillhões de dólares na 
diminuição da população mundial. 

Nessas conferêJ;lCia.s, as instituições que apresen
tam os temas são as fman.ci:adas com recursos das enti
dade• mundiais que promovem o controle populaciooal, 
e o documento a ser apreciado e aprovado é o resultado 
de seminários C<liDSJldados por ONG conveniadas e fi
nanciadas por organismos ;ntemacionais, a serviço dos 
interesses dos paises ricos. E a voz (e a grana) do dono". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, confcmne afJl"'llei acima, 
além dos cientistas polfticos, dos jornalistas, também polltiros e 
homens de estado estão seriamente preocupados com as sinistms 
intenções da Conferência do Cairo. Dentre os documentos de que 
disponho, pora comprovi-lo, um hti que gostaria de citar integral
mente. Todavia, limitações de tempo e espaço constrangem-me A 
citação de alguns estmtos tio somente. Refno-me ao artigo publi
cado no National to Hfe N~s de 44-94 pelo Coogressista Ame
ricano Chrls Smith, sob o tltulo: ''Resist Clinton s Pressure to 
Abandon umbum Cbildren". Esclareço que o congressista que va
mos citar é membro da subcomissão de assuntos exteriores do 
Congrcosc dos USA. .i' tendo participado de CODgl'OSSo sobre po
pulação ''People is Us", promovido pela ''Human Life Internatio
nal''. Ouçamos o que ele tem a dizer: 

"Familias, mulheres e especialmente crianças do 
Terceiro Mundo, cuidem-se! Sua própria sobrevivência 
e de suas famllias estio gravemente ameaçadas por um 
novo plano de âção da ONU preparado em Nova lmque, 
para ser aprovado este ano na Conferência de População 
do Cairo-

A "elite" dos mais ricos, poderosos e inteligentes 
do mundo; erê que jti existem demasiadas pessoas e estti 
tomando rigorosas providências para inipor uma solução 
fmal e livrar, pora sempre, o planeta das famllias nume
rosas e de centenas de milliões de criancinhas. Os países 
em desenvolvimento receberiio o maior golpe nos proxi
mosanos. 

Um novo e atemorizador CapUulo no ''mundo 
novo e desaf'l.8.D.te" do agressivo controle da população, 
foi gerado em Nova Iorque, e seri completado no Cairo 
no rutono-um dócil, sacrlficsdo segmento da humani
dade será marcado para o extemllnio •• os nascituros. 

Esti-se propondo o aborto a pedido como manei
m de teduzir o rebanho, como se os seres humanos fos
sem gado. Esse procedimento desvaloriza totalmente, 
destrói e desumaniza os nascituros de todas as raças, co
res e sexos, é antibebê e horripilante. Ademais é o opos
to do aprovado na Conferência de População da ONU, 
no México, em 1984, durante a qual os delegados estive
ram de acordo em que 11

0 aborto de nenhum modo deve 
ser promovido como método de planejar a família. 

As prioridades dos Estados Unidos, meu pais, se 
modilicaram mdicalmente; o Presidente Bill Clinton estti 
tratando de forçar as nações em desenvolvimento a que 
aceitem a matança de seus bebês ainda não nascidos. 

A realidade é que o aborto a pedido é um abuso 
que se comete oontm o nascibJro e de nenhum modo 
pode ser considerado um meio humano oo compassivo 
de reduzir o número de crianças. 

Atualmente, aproximadamente 100 paises do 
mundo reconhecem que o aborto é uma crueldade e têm 
leis para proteger os nascituroo. Entretanto, se o Sr. Clin-

ton e outros pr6-abortistas saem com as suas, as leis pro. 
vida dos países em desenvolvimento serilo IIlllladas e 
começará outro holocausto de bebês. 

A Administração do Presidente Clinton esti tio 
obcecada com a promoção do aborto a pedido, que o 
Departamento de Estado~ <mVioo recenteniente um tele
grama a todas suas embaixadas e consulados no exterior9 

para conseguir o apoio de seus funcionários na sentido 
cooptar os respectiVOs governos.. "a favor de uma lingua
gem mais forte (para a conferência preparàtória - "Prep 
Com"- de população em Nova Imque), sobre a impor
tância do acesso aos serviços de abortos". O telegrama 
denominou o aborto" um assunto prioritário" para os Es
tados Unidos e ''um direito fntvlamental". 

O in!Iépido congressista americano di curso à sua veemente 
mensagem negando esse pretenso direito de pressionar as famílias 
para que não tenham fJiho. 

O tamanho da familia, enfatiza ele, é uma decisão que se 
deve deixar aos pals. Quanto ao aborto a pedido, acrescenta, este 
não é um método ético de planejar a família " pmque mata os fi
lhos e deixa cicatrizes emocionais em suas mães''. 

É todavia. em seu apelo final aos Chefes de Estado dos pai
ses do Terceiro Mundo que o congressista Chrls Smith atinge os 
limites do patético. Diz o congressisla: 

"Eu lhes peço, lideres dos países em desenvolvi
mento, que se mantenham fumes-no pri:D.cípiO de. que 
toda vida humana é sagrada e preciosa, incluindo a dos 
nascituros. Oponham-se aos que lhes pressionam a des
lruir as crianças de seu psis; as gerações futuras lhes 
honrarão por ter defendido o presente da vida". 

A veemência desse apelo, ao que parece, Sr. Presidente, 
ainda não ressoou nos ouvidos das lideranças brasileiras. Pelo con
trário, conforme irei demonstrar mais adiante, em matéria de 'Pla
nificação demográfica", estamos, cada dia mais, cedendo às 
pressões internacionais, colocando-nos ao lado dos opressores, 
aceitando o seu jogo, sem se quer pensar na magnitude dos probJe.. 
mas estratégicos, éticos políticos, sociais e econômicos incrusta
dos na questio demogdfJCa. 

Outros governantes, ao que psrece, já se deram conta dessas 
implicssõe&-

E o caso, por exemplo, do Presidente Menen, da Argentina, 
que, preocupado com o avanço das politicas de controle popula
cional, impostas pelas nações ricas, e atento ii. queda acelerada dos 
indices de fecundidade nos países ibero-americanos, endereçru 
uma mensagem aos presidentes desses países, na qual. ao manifes-
tar suas posições em defesa da vida e dos valores éticos inspirado
res de nossa cultura, conclui propondo a elaboração de um 
documento a ser assinado conjuntamente pelos Presidentes Ibero
americanos, no qual seja fnmada posição comum sobre os pontos 
btisiros que dio sustentação ética As nossas sociedades. 

Mas, a voz mais autorizada que se ergueu para manifestar 
sérias apreensões e amplas restrições aos propósitos antivida hu
mana alimentados pelos promotores da Conferência do Cairo, fo~ 
indiscutiveimente, a de Sua Santidade o Paps João Paulo ll. Nas 
mensagens por ele dirigidas aos Chefes de Estado e à Secretária
Geral da Conferência Internacional das Nações Unidas scbre Po
pt.dação e Desenvolvimento, não lhe faltaram coragem e 
autoridade moral para fazer graves advertências, como esta dhigi
da à Dr' Nafls Sadik. Secretária-Geral da dita conferência: 

_ 
11Deste modo a esterilização, que é cada vez mais 

promovida como método de planejamento familiar, de-
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vido às suas finalidades e ~ -~ ;,ien.ciai para a viola- países em desenvolvimento, atiavés da esterilização em 
ção dos direitos humanos , especialmente os direitos das massa, do ahorto, do coub:ole impositivo, em politicas 
mulheres, é sem dúvida alguma inaceitável; ela apresen- intetvencionistas Concebidas e financiadas por govemos 
ta a mais grave ameaça contra. a dignidade e a liberdade e-entidades estrangeiras." 
humana, quando é promovida como parte de uma polfti- Sr. Presidente, Srs. Senadores, graças ao elevado conceito 
ca demográfica. O ahorto, que destrói uma verdadeira de que desfruta a diplomacia brasileira, no Pals ~ ~o Exterior,~
vida humana, 6 um mal hediondo, e jamais pode eonsti- nho-me habituado a coneeder crédito de conflabilidade quase ilt
tuir um método aceitável de planejamento familiar, mitado aos documentos oficials elaborados em nossa ehancelaria. 
como foi, al6m disso, reconhecido llllllllimeme.nte na Da!, as rnzões de minha estranheza, diria mesmo de meu os
Conferência Intemacioo.al sobre a População, promovida ta.necimento, que não consigo nem posso reprimir, ante as anoma-
pela Organização das Nações Unidas na Cidade do Mé- lias que, lastimavelmente, deformam e desfiguram o documento 
xico (1984)"- ..,bserito pelo ilustre Ministro Celso Amorim, em distiaida pan:e-

Essa posição flillle de sua Santidade o Papa João Paqlo II. ria com o representante da mals ativa e da mals ardorosa agência 
foi secundada por inllmeros prelados em todas as ~ do ~· promotora e fmanciadota da esterilização e do aborto nas "popula
dentre as quais cito o Presidente do Consellto Episcopal Latino- ções descartáveis" do Terceiro Mundo. 
Americano (CELAM), CanJeal Lopez Trujillo, o qual, dirigindo- O absurdo é tão colossal que me sugere uma esdtúxula ana-
se, igualmente , à Dr'" Nafrs Sadik, não hesitou em p-oclamar: logia- é como sé, para assessorar~nos na fotmulação de uma polí-

tica relativa à população indígena deste Pais, recorrêssemos aos 
"Af'mnamos categoricamente que o exercicio da bons ofícios do "intrépido General Custer" ... 

libetdaderequerorespeitododireitoàvida. Não é de esb:anhar, pois, que o desasb:ado Relatório do 
Afimtamos que o respeito à igualdade do homem Brasll para a conferência Jntemacional sobre População e Desen

e da mulher requer o respeito da sua integridade física e volvimento" exiba, entre outros, os seguintes desvios e derrapa-
psíquica. , . . . . gens: 

Rejeitamos que poderes e mstibuções estraDbas a _ abandona e inverte posições fmriadas pelo País 
nós nos queiram lançar a um invemo den;ogmfico, no nas conferências de 7 4, em Bucareste e de 84, no Méxi-
qual mnitos pafses ricos já. precipitaram".. co, quando se afumava que "o Brasil não ~ceitará inter-

Diante de tão graves admoestações, melltor dizendo, de tio ferência externa, de natureza oficial ou pnvada, em sua 
severas reprimendas aos mentores dos }XOgl'BlDilS de controle po- politica demográfica" (74) e que ''não podemos aceitar o 
pulacional, de resto elassificadcs pelo Vaticano como expresslo diagnóstico simplista que pretende fazer do crescituento 
de um verdadeiro"colooialismo biológico", é licito indagar: cano demográfico a fonte dos males dos países em desenvol-
se tem comportado o Brasil, na medida ~m que é ele _um ~ prü;t- vim.ento, e a terapêutica do controle populacional .~o 
cipais alvos de tais politicas? Can a matS completa lllCOilSClência mafs uma solução mágica para os problemas da mis6na, 
- diria eu - ao constatar a procedência da denúncia levantada pela da fome e da doeuça, que afligem a maior parte da hu-
Associação Pró-Vida e Pr6-Famllia, por mim I?".ncionada no inl- manidade." 
cio deste pronunciamento, e agcn. tornada mendiana neste trecho . . 
do art;•o de Sebastiio Necy, publicado no Jornal de Brasilla de -entm em coub:adição aberta e insanável com as pnncipats 

~ recomendações do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista 
7-6-94: "Confe!incia do Cairo" - ~- -_-. ,_ ..:~-... :--da · · 'dê · da es•-"'···•· em 

de Jnqu6rito ~~ a exammar a mct ncJa ~·~ 
''Instalou~se ontem em Brasllia, aberto pelo Se- massa de mulheres no Brasil! 

crelário-Geral do ltamaraty, Embaixador Roberto Abde- -adota posições díssouantes em relação às adotadas pela 
nur, o "Seminário Preparatório para a ~etencia maioria dos Países da Am6rica Latiua e dos demais palses ditos do 
Internacional sobre População e Desenvolvmtento, que Terceiro Mundo; 
vai realizar-se em setembro no Cairo. _ afuma ter consultado "amplas parcelas da Sociedade Ci-

No ano passado, depois de nove monografias e vil", quando, na verdade, s6 reflete, ~ fiel ~-voz, a i~ec:'l?
três seminárlc)s. foi preparado o ''Relatório do Brasil gia e os objetivos de not6rios conl;rolistas estrangeiros e naciOnaiS, 
para a Conferência Intemac_ional sobre POJ>U!ação e De- estes largamente subvencionados ~ aqueles, confotl';'-e se ~
senvolvimento" que o Ministro Celso Amorim. das Rc- preende do próprio Relatório do Brasil para a Conferência do Cat
lações Exteri~s, disse ·dever ser "objeto· de leitura 

10
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qualificada, que presetve seu caráler aberto e ~e possa ' _ atrela a política demognú1ca do Brasil aos objetivos hege
efetivamente assegurar uma base flexlvel e equilibnda .ii. môniOOs de alguns países do Primeiro Mundo, quando o que devc>
prepantção das instruções para a: participação do Brasil ria ter prevalecido era a cousciência de que, neste particular, o que 
no encontro intema.cioi:tal do Cairo. a eles interessa, a nós causa dano e detrimento. 

Seria ótiino se fosse ,eXatamente aSsiri:t. Mas logo Custa-me crer, Sr. Presidente, que tais danos e detrimentos, 
no ''prefácio" do "Relatório do Brasil" o diretor do não hajam sido rastreados, pelos supersensíveis ra.dares do Itama~ 
FNUAP coufessa que "o Frindo de População teve a ty 

possibilidade de apoiai' o govemo brasileiro na prepara- m ' Preftro admitir um cochilo diplomático, do que aceitar a 
ção deste relat6rio"e "conlrib.Iiu J?8I8. o·processo'' .. ~a idéia de que, a despeito da sevem vigilância de_nossa diplomacia, 
verdade (e na gravidade) o relatório é do FNUAP, asst- 0 insinuante lobby controlista, tenha logrado aninhar-se em ;Ugum 
nado pelo Brasil. desvão do Itamaraty. · · 

Atrás de toda esta aparentemente ingênua lileratu- À vista. disse, Sr. Presidente, estarei protocolaudo junto _à 
m de eordel, está uma das mals pesadas (e fmanciadas) Mesa, atendidas as normas ditadas pela Constituição e pelo Regt
jogadas dos interesses do colonialismo intemaciO!lal, so- . • mento da Casa, requerimentO, por via do qual são solicitadas ao 
bretudo dos Estados Unidos- Exm• sr. Ministro das Relações Exteriores as seguintes informaçõ-

0 que fites interessa é diminuir as populações dos 
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es: 
- Que critérios ditaillm a designação elos delegaclos lrasilei

ros à Confetência do Cairo? 
- Porque a Delegação Brasileira A m PrepCom, em Nova 

lmque, foi integrada por representantes e dirigentes de entidades 
financiadas por associações e cxganismos promotores de controle 
JlOI'llaciooal? 

-Porque não houve ampla divulgação e discussão do Docu
mento Brasileiro para o Cairo, restringindo-se a discussão e relato
ria ao c!rculo minoritário das entidades controlistas? 

Como explicar que um clocumento oftcial do Brasil, desti
nado ao halisamento de posições do País em tomo de uma pauta 
de problemas que afetam diretamente seus interesses de natureza 
estratégica, social e econômica, tenha tido sua elaboração orienta
da, assistida e até prefaciada pelo Diretor de organismo intemacio
nal- o FNUAP, no momento, empenhado em impor-nos uma 
política de controle demográfico? 

- Comá se explicam as contradições veriftcadas entre o Re-. 
lat6rio Bmsileiro para a Conferéncia do Cairo e o Relatório da CPI 
da esterilização em massa de mulheres brasileiras, a mais gritante 
das quais é o fato de o primeiro elogiar a inteivenção de entidades 
intemacionais, enquanto o segundo condena-a como indébita e 
vio!adom das D01DlllS constitucionais e da própria soberania de 
nosso País? 

Isso é o que nós queremos, é o que toda a Nação quer e pre-
cisa saber, Sr- Presidente. 

Obrigado. 
COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Gil

berto Miranda - Hemique Almeida - Hugo Napoleão - Hydekel 
Freitas - Lourival Baptista- Mauro Benevides - Ney Maranhão
V almir Campelo. 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho) - Sobre a mesa, co
municações que serão lidas pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidas as seguintes 

OFÍCIO N" 485/94 

Bmsília, 2 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honm de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformada- PPR, os Depotados Paulo Bauer e Ro
berto Balestm para subslimir os Deputaclos Marcelino Romano 
Machado e Amaral Netto nas vagas de titular e suplente, da Co
missão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 
561, de 28 de julho de 1994 (reedição da MP n• 536'94), que "alte
mo art. 5° da Lei n•7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe 
sobre a remuneração das dispambilidades do Tesooro Naciooal". 

Atenciosamente, Deputado José Lourenço, V ICe-Líder em 
exercício da Liderança. 

OFÍCIO N" 486/94 

Brasília, 2 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honm de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Osvaldo Melo e 
Vrtório Malta pam substituir os Depotados Marcelino Romano 
Machado e Amaral Netto nas vagas de titular e suplente, da Co. 
missão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 
562, de 28 de julho de 1994 (reedição da MPn• 537/94), que "dis
põe sobre o exercicio das atribuições insti.blcionais da Advocacia
Geral da União? em caráter emergencial e provisório, e dá outras 

providências". 
Atenciosamente, Deputado José Lourenço, VJ.Ce-Lider em 

exercfcio da Liderança. 

OFÍCIO N" 487/94 

Bmsília, 2 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honm de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refcxmador- PPR, os Depotados FeUer Júnior e Car
los Virgllio pam subslimir os Deputados Marcelino Romano Ma
chado e Amaral Netto nas vagas de titular e suplente, da Comissão 
Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provis6ria n• 563, de 
28 de julho de 1994 (reedição de MP n• 53&'94), que "altera dispo
sitivos e acrescenta artigos à Lei n• 8.694, de 12 de agosto de 
1993, que dispõe sobre as diretrizes pam a elaboração e execução 
da lei orçamentária amJal de 1994, e di\ outras providências". 

Atenciosamente, Depotado José Lourenço, V!Ce-Lídar em 
exercício da Lidemnça. 

OFÍCIO N" 481/94 

Bmsília, 2 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a bonm de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Cunha Bueno e 
José Teles para substituir os Deputados Marcelino Romano Ma
chado e Amaral Netto nas vagas de titular e suplente, da Comissão 
Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provis6ria n• 564, de 
29 de julho de 1994 (reedição da MP n• 539/94), que "dispõe so
bre a criação dos cargOs em c:OmissâO que menciona". 

Atenciosamente, Deputado José Lourenço, Vice-Líder em 
exercício da Lidemnça. 

OFÍCIO N" 482/94 

Bmsília, 2 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honm de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Fábio Meire!les e 
Telmo Kirst para substituir os Depotados Marcelino Romano Ma
chado e Amaral Netto nas vagas de titular e suplente, da Comissão 
Especial Mista deslinada a apreciar a Medida Provis6ria n• 565, de 
29 de julho de 1994 (reedição da MP n• 541194,), que ''autoriza o 
Poder Executivo a ~ ao Orçamento da Seguridade Social da 
Unilio, em favor do Ministério da Integmção Regiona~ crédito ex
traordinário no valor de R$4.000.000,00, pam fms que especifica". 

Atenciosamente, Deputado José Lourenço, Vice-Lider em 
exercício da Liderança. 

O SR-PRESIDENTE (MeiraFilho)-Serio feitas as subs
timições solicitadas. 

_ Sobre a mesa, cormmicação que será lida pelo Sr. lo Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

Com fulcro no art. 39, alínea a, c:/c o seu panígmfo único, 
do Regimento Interno, connmico que no petiodo de 4 a 8 do mês 
fluente estarei ausente do Pais? acompanhando, como convidado, o 

· Excelen1Íssimo Senhor Presidente da República em missão ao ex
terior, pelo que requeiro seja acolhida a presente jusliftcativa de 
ausência. ... -,.,' ·' 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1994. - Senador Maurício 
Corrêa. 
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O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - A comunicação lida 
vai A plblicação. 

Sobre a mesa. requerimento de informações que será lido 
pelo Sr, l"Secret&io. 

E lido o .seguinte 

REQUERIMENTO N° 625, DE 1994 

Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Aproximando-se a data da realização da Conferência Inter

nacional sol:re População e Desenvolvimento, a ocorrer em setem
bro do corrente ano na cidade do Cairo; 

considerando a importância desta Conferência, em especial. 
para o Brasil, já que dela podetão resultar recomendações que afe
tam interesses esb:atégicos, políticos, econômicos, éticos e cultu
rais da Nação brasileim; 

considerando as propostas esboçadas no documento prepa
ratório ilquela Conferência, as quais têm provocado sérias apreen
sões em eminentes personalidades nacionais e estnm.geilas,ligados 
A lidenmça politica e religiosa, bem assim como às atividades cien
tlfico-culturais; 

considerando, sobretudo, as móltiplas controvérsias provo
cadas pelo Relat6rio Preliminar do Brasil para a dita Conferência, 
elaborado sob a coordenação do Itamarati e apresentado pelo dig
no Ministto de Estado das Relações Exteriores; 

considerando que as propostas deste documento conlrariam 
posições brasileims adotadas nas conferências de Bucareste (1974) 
e cidade do México (1984), além de contraditarem as recomenda
ções finais da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que exa
minou a incidência de esterilização em massa de mullieres no 
Brasil (1992-1993), venho requerer a Vossa Excelência, nos ter
mos ditados pelo artigo 50 da Constituição Federal e pelos artigos 
215 e 216 do Regimento Interno da Casa, sejam solicitados ao 
Exm• Sr. Celso Luiz Nunes Amorim as informações aclaradoras 
sobre a seqüência de questões abaiso alinhadas. 

- Que critérios ditariam a designação dos delegados beasi-
leiros à Conferência do Cairo? . 

- Por que a Delegação Brasileim à m PreCom, em Nova 
Iorque, foi integrada por representantes e dirigentes de entidades 
financiadas por associações e cw:ga.nismos prOmotores de controle 
popllacional? 

- Por que não houve ampla divulgação e discussão do Do
cumento Brasileiro para o Cairo. restringindo-se a discussão e re
latoria ao circulo minoritário das entidades con!rolistas? 

Como explicar que um documento oficial do Brasil, desti
nado ao balizamento de posições do Pais em tomo de uma pauta 
de problemas que afetam diretamente seus interesses de natureza 
estratégica, social, econômica e cultural, tenha tido sua el.abora.ção 
orientada, assistida e até prefaciada pelo Diretor- de organismo in
ternacional - o FNUAP, no momento, empenhado em impor-nos 
uma política de. con!role demográfico? 

-Como se-explicam as contradições verificadas en~ oRe
latório Bmsileiro para a Conferência do Cairo e o Relatório da <J>I 
da esterilização em massa de mulheres brasileiras, a mais gritante 

~ das quais é o fato de o primeiro elogiar a intervenção de entidades 
internacionais, enquanto o segundo condena-a como indébita e 
violadora das normas constitucionais e da própria soberania de 
nosso País? -

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1994.- Senador Odacir 
Soares. 

(Ao exame da Mesa.) 
SR. PRESIDENTE (Meim Filho) - O requerimento lido 

senl. despachado à Mesa, para decisão, nos tennos do inciso m do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal · 

· Sobre a mesa, projeto de ~~ que será liclo- pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49;l>E 1994 
Altel-a o Decreto-Lei n• Z.848, .de 7 de dezem· 

bro de 1940 - Código Penal -, introdozlndo m11go 
que define crime de omissão no exerácio do pátrio 
poder. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r• o Dei:reto~Lei n•t.848, de 7 de dezembro de 1940-

Código Penal-, passa a vigorar acrescido do seguimo artigo: 

"Art. 2A7-A. Permitir, por-o!nissão_ou abandono, 
que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito ao seu pátrio po
der ou coníJado à sua guarda ou vigiMncja, cometa atos 
infracionais: 

Pena"' detenção, de 3 (três), meses a I (um) ano, 
ou multa.'' 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua plblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justllicação 
A sociedade, perplexa e chocada, tem sido surpreendida, 

com certa constância, por crimes brutais, cometidos por menores. 
O mais recente, que espantou e revoltou a população do Rio de Ja
neiro e do País, praticado poc um menor de quinze anos, vitimou 
um ex...<firetor do Banco Central, assassinado, friamente, porque 
vacilou em entregar as chaves de seu C8Il'O ao adolescente assal
tante. 

A mãe da criança infratora, diante das cimaras da televisão, 
demonstr.mdo (oo simulando) revolta disse que não acreditava que 
seu filho fosse capaz de cometer tal crime. 

No entanto, constatou-se, através de informações veiculadas 
na imprensa, que essa senhora e o pai do menor, seus responsáveis 
legais, pennitiram, por omissão do dever do exercfcio do pátrio 
poder, que o menino, impondo sua vontade, abandonasse a escola 
na segunda série primária. incorrendo, dessa forma, no tipo crimi
nal de abandono intelectual, descrito no art. 246 do Código Penal: 

"Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover a 
instrução primária de filho em idade escolar. 

.. Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a I (um) 
mês, oo multa.11 

Note-se que não se trata de um menor carente. A criança é 
da classe média. Além disso, desde que abandonou a escola viveu 
na rua, integrando gangs de deliuqüentes, apresentou várias passa
gens-pela policia em virtude do cOmetimento de a tos infracionais 
(art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Senl. que esses 
pais, depois de tão esmerada deseducação, esperavam que seu fi
fuo s6 fues trouxesse alegrias? Poderiam alegar desconhecimento 
da conduta infracional do adolescente? 

Fica claro que eles desatendiam em grande parte, também, o 
previsto na Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente-, que em seu art. 22 dispõe: 

"Art. 22 - Aos pais inrumbe o dever do sustento, guarda e 
educação dos_ rllhos menores. cabe~do-lhes ainda, no interesse 
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais." _ -

Esse mesmo tipo de conduta iaesponsável e omissa explica 
e dá causa às gongs de quadras de Brasffia, onde jovens assassi
nam membros de grupos rivais por motivos fúteis; a violência das 
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ganga faDks no Rio do Janeiro; menores b8bulos dirigindo velru- Manoel Vilela do Magalhães, Rubem Amorese, Joa6 do Ribamar 
los para os quais não estio habilitados, com o consentimento dos Duarte MOUiio e Agaciel da Silva Maia. Jniclando os trabalhos, o 
pois, e que, as vezes, causam graves acidentes, atropelam e matam senhor Presidente solicita ao Conselheiro Joa6 do Ribamar Duarte 
inocentes, Dá origem, também; infelizmente, à violência pmlicada Mourilo, na qualidade de relator, que apresentasSe o seu parecer 
cootra os meninos de rua e aos atos infraciooais violentos, cometi- sobre a Tanada de Preços n• I, do 1994, sobre a contratação de 
dos por esaes meninos contra a população. empresa especializada para prestação de serviços de vigi!incia de-

Verifica-se,pois,queessaomissãododeverdoexmclciodo sarmada nas depend&.cias do Cegmf. Analisada as peças que 
pállio poder, coostantemmte, tem como conseqilência condutas de compõem o procedimento licilal6rio em questão, e discutida am
menores que podem ser desctitas como crimes e contravenções e piamente a matéria, foi aprovado o parecer do relator por 11I1111limi
acontece em todas as classes sociais. dado, decidindo-se que o ~ deva seguir rurso as áreas do 

Não obstante, a lei penal não define, especificamente, san- OIÇil!l10nlo e fmanceira do Orgão para seu deslinde. Nada mais ha
ções para punir pais ou respollÁveis que, por sua omissio na guar- vendo a tratar, o Senhor Presidente encena a presente reunião. E, 
da e educação, dão causa à conduta infmciooal doo menores. As· para constar eu, Valdeque Vaz de Souza, Secretmio deste Conse
oanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescenle são do lho do Supervisão lavrei a presente Ata que subscrevo e que, após 
natureza civil e visam mais proteger a criança do que penalizar os lida e aprovada, vai pelo Senhor Pre&idente e demais membros do 
pois faltosos. Conselho. 

Esta proposição vias, através da sanção penal prevista para Bmsilia, 14 de julho de 1994. - Senador JúDo Campos, 
pois ou responsáveis omissos, con1ribuir para diminuir os lndices Presidente - Maooel Vilela de Magalhães, Vicc-Presidente -
do delinqilencia infanta-juvenil, bem como i!Jduzir à paternidade José Rlbamar D. Mourão, Conselheiro - Rubem Martins Amo
respollÁVe~ trazendo importanles beneffcios para toda a socieda- rese, Conselheiro- Agadel da Silva Maia, Conselheiro. 

de. Sala das Sessões, em 4 de agosto do 1994. _Francisco ATADOCONSE;LHODESUPERVISÃO 
Roilemberg (190' Reunião Ordinária) 

(À Comissão de Constihriçin, Justiça e Cidadania 
- Decisão Temrinativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moira F'llho) - O projeto será pu
blieado e remetido A comissão competente. 

A Presidencia dispensa, na presente sessão, o perlodo desti
nado A Ordem do Dia, nos termos do art. 174 do Regimento Inter-
no. 

A Presidência comunica ao Plenário que, em conformidade 
cem o disposto no parágmfo único do art. z• do Regimento Intemo 
e de acordo com entendimentos havidos enlre Lideranças, a partir 
de amanhã, dia S, e nos sessenta dias que antecederem as eleições 
gemis, o Senado Federal funcionará de llCOido com o estalnido no 
Regimento Comum no pertinente à convocação de sessões. 

O SR. PRESIDENTE (Moira Filho)- Nada mais havendo 
a tmtat; a Presidência vai encenar a presente sessão. 

Está enccrmda a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 16h48min.) 

ATADO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
(189' Reanlão Ordinária) 

Aos quatorz.e dias do mês de julho do mil novecentos e no
venta e quatro, reuniu-se o Couselho de Supervisão do Cegmf na 
sala da Primeira-Secretária, sob a Presidência Excelentíssimo Se
nhor Primeiro-Secretmio, Senador Júlio Campos, em sua cen!isi
ma octagésima nona reunião, e as presenças dos Conselheiros 

Aos quatorz.e dias do mês de julho de mil novecentos e no
venta e quatro? reuniu-se lls dezessete horas o Conselho de Super
visão do Cegmf, na sala da Primeira Secretaria, sob a Presidência 
Excelen!is&imo Senhor Primeiro Secretmio, Senador Júlio Cam
pos, em sua centésima octagésima nona reunião? e as presenças 
dos Conselheiros Manoel Vllela de Magalhães, José de Riba!Dar 
Duarte MOUiio e Agaciel da Silva Maia. Iniciando os trabalhos, o 
senhor Presidente solicita ao Conselheiro Manoel Vilela do Maga
lhães, na qualidade de relator, que apresentasse o seu parecer sobre 
a Tomada de Preços n• 2, de 1994, que trata de aquisição de cha
pas de alumínio pté-sensibilizadas pam impressão offset, confor
me Anexo n do EditaL Analisadas as peças que compõem o 
procedimento licilal6rio em questão, e discutida amplamente a 
matéria, foi aprovado o JIClleCCr do relatcr por unanimidade, deci
dindo-se que ~processo deva seguir cwro as áreas de orçamento e 
financeira do Orgão pam seu deslinde. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente enccrm a presente reunião. E, para coostar eu, 
Valdeque Vaz do Souza, Secretmio deste Conselho de Supervisão 
lavrei a presente Ata que subscreVo e que, após lida e aprovada, 
vai pelo Senhor Presidente e domais meml:ros do Conselho. 

Bmsilia, 15 de julho de 1994. - Senador JúBo Campos, 
Presidente - Maooel Vilela de Magalhães. Vice-Presidente -
José de Rlbamar D. Mourão, Conselheiro - Agaciel da SHva 
Maia, Conselheiro. -
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CONGRESSO NACIONAL 

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N°. 564, DE 30 DE JULHO DE 1994, QUE 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO QUE 
MENCIONA. MENSAGEM N". /94-CN. 

CONGRESSISTA EMENDA NÚMERO 

DEPUTADO JOSÉ MARIA EYMAEL. .................. OOI. 

SCM 

.I 

HF"00564 

APRESENTAÇlo DE EMENDAS 0000~ 

r~;; ,~; 7""941 ,. EMENDA • MEDIDA PROVISOR! A NQ ;·: 29/07/94 

[ -- ·-- o~UTAOO JOSE MARI;'';vMAEL [i'4:a:;-""""-J 
~1. _________ ,,,.~· ..:.._....._---:--------, 
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EXPEDIENTE 

Centro Giãfico Senado Federal 
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll-VA MAIA Impresso sob responsabilidade da Mesa do Selllldo Federal 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo ASSINATURAS 

Semestral ------- R$ 23,53 LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 

Tiragem: 800 exemplares FLORIAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

..----------------------------mm---------------------------1 

r 

Suprima-se ea el!neaa E,F e G do art. 55 relativo e modificaçlo do 
art. 50 de Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1993, que paasa a vigorar com a 

seguinte radaçlo. 

"Art. 50 a dispenaaçlo de medicamento i privativa de: 
a) Farmácia; 
b) Drogaria; 
c) Posto da medicamento a unidade volante; a 

d) Oiopansirio da medicamento.• 

JUS TI FICIITIVA 

O mau hibito da grande parte da sociadada braaileira om 
se auto medicar aaria~avado com a possibilidade da compra da madicamantoa 
em supermercado, armaz.. a paquenaa loju. 

Eata medida podari trazer grava• conaaqulnciaa a aaGda da 
populaçlo a ao necasairio controla da v anda da medic.....U:o. 

Aaaim, propee aata emenda a supraaslo da poaaibilidada que 
ocorra • venda de madic.mantaa noa citadoa aatabalacimentoa comarciaia nlo ·~ 
pacializadoa. 

-s 
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EMENDAS APRESENTADAS· PERANTE A COMissAO . MISTA· DES11NADA A 
EXAMINAR E EMmR PARECER SOBRE A'MEDIDA PROVISÓRIA N" 5H, DE.2ÍI DE 
JULHO DE 1114, QUE DISPOE SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA MONETÁRIO 
NACIONAL, ESTABELECE AS REGRAS E CONDIÇOES DE EMISSAo'DO REAl.: E OS 
C~RIOS PAAA CONVERsAO DAS OBRIGAÇOES PARA O REAL, E DÁ OUTRAS 
PROVID.~NCIAS- REEDIÇAO MP 542114-

CONGRESSISTAS 

Deput1ldo AWO PINTO . 
DepuiMio BENEDITO DOMINGQS 
Depuáltlo CtuCO .VIGILANTE 

Depolhldo CLOVIS ASSIS · 
Sen- EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 
-~ lat.IA!JMORA'D- . 
~:F~Iisc'ODORNELLES 

DepuiMio GERMANO RIGOTTO· o..,.- HAROLDO UMA 

DepuiMio JORGE KHOURY 
DepuiMio JOS~ CARLOS ALELUIA 
DepuiHo JOSf: DOTRA 
De.,.-JOSf:LOURENÇO 

De.,.- JOSÉ LUIZ CLEROT 
Depumdo JOSÉ MARIA EYMAEL 
)lep,ltafll '.IIIZ CARLOS HAULY. 
DilputadO LUis ROBERTO PONTE 
Depoláldo I.U!iE SALO~ 

'DIJ ts+JIWICEI..IHOROMANo M.GM.DO 

EMENDAS N"S-

002 
121. 

'0011, 01S,'023, 0110, '088, 0113, 0117, 
100,' 101, 110, 131, 133, 135, 139, 
142. 141', 14s, 181,' 115, 175~' 
178, 177, 178. .. 
090, 123,125.125.127, 1211,.187. 
18.1701. • I 

137. 
004, 01 ... 017, 021, o4G; 07&,"088, 
0111, 0114,.091, 140;.111: 
032, 071,085, 1QT,·108, 1011, ·1118. 
038, 051, 081, 081, 0811, 011z.'
'011, 102, 103, 104, 118, 13!1, 148. 
152, 15&,' 1$4, ,..... . 
055, 010, 084. 
108. . 
057, oss. 073, 074, 124. 121, 1.30, 
182,183, 184, 1115, 188. 
041. 
183. 
041, 052, 150. 
028, 031, 141. 
0011, 012. 021, 037, 042, 048, .-a. 
083, oss. 070, 078, 081, 082, oi3. 
OIJ, 111l112,"113, 114, 117, t11, 
111.120,.122,132.138, 131, 143, 
144, 1111, 11141, 157,11141, 151,110. 
082, . . 

001,003,005,001, Q10,018, 022, 
024. 025, 021, 027, 080, 051, 0'12, 
ou.· 
1111,1701 
110. 
1111. 
087,117. 
182: 
013, 031, 105. 
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CONGRESSISTAS EMENDAS N"S. 

o~ 
043, 044, 045, 046, 077. 
047. 
031, 056, 056. 
011. 
019, 030, 071, 164, 171, 172. 
179. 

Deputado PAULO RAMOS 
Deputado RICARDO IZAR 
Deputado RUBEM MEDINA 
Deputado TOURINHO CANTAS 
Deputado VALDOMIRO LIMA 
Deputado VALDIR COLATTO 
Deputado iiiRMONDES CRUVINEL 
Deputado VICTOR FACCIONI 007, 018, 020, 033, 034, 035, 078, 

173,174. 
Deputado VITAL DO REGO 
Deputado VITORIO MALTA 

SCM 

,APfiESENfAÇlO DE IMENDAI 

r n--566194 ___ .,., ............... -------, .... , 

064, 066, 146, 168. 
141. 

HP00566. 

00'00:L 

,. ~MARCELINOROMANOMACHADO 1 rm~-=:1 rr-..... ---, C.,... ___ .....,._., ___ ... --, r--,....---, 
I ~ os~ _2• I 2! 'I I _j Jlll 1 

Emepda Supmsiya I . 
•! Suprima-.te o § 2! do U1. 2•. 
J .. 
I 

• JUSTIFICATIVA 

c:ompet&!Cjo do~ NaciOIIII (ort. <48, XDI, ela COIIItituiçlo Fodaal). 

Nlo 6 clomoii lemlnr que doi pçlo oelàz 10 i'rolideute ela República (Dio a 

um ""'qieceo IUballauo do Poder Executivo) e oob a fbnna do Reoolúçlo do 

CcJasn!ao NIIOÍallal, oado do eopecillcodol o c:oetoúdo ela delopçJo e 01 tenD01 

pora - exen:lcio (ort. 61, f '1!, ela COIIItituiçlo), que, iDc:1u1iw, podelá ,._ a 

...O.Iiclacle de aproeiaçlo ela lei clelegocla polo Conpao (ort. 61, § 3', ela CF). 

Agosto de 1994 
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00002 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR A MEDIDA PROVISÓRIA Y6 

MEDIDA PIIOVIBÓJIIA N" .... DE wt'IIH< 

Di~~ o Plato Real. o Si1aDa Monetirio 
Nacional, estabele« as regras e IXllldi(&s ck emisslo do Real e o:s 
critcdol pua convcalo du~ pua o Real,. e dá outras 
~ . 

. EMENDA ADITlVA 

"ÀRT. -Apll'tlr•t·• ..... *ltH,flta'VNaãa..-zaçh .. Tua 
~·TR.-~-~rini.~•...-.•IM~UZt." 

JtJSTJt"ICAÇÁO 

. h operaç&$ de crédito runl· oontntaJ sob a égide da Lei 4 R1'l, de t06.1", que · 
inatilucionalizo Crêdilo Rural no PaU- merecem um~ Jifl!l'enciad<l ~la':AA;i.:dadc, daWAl a~
~speciail.m.quc:c!:pralll;lildaalt{Criçuhunat!O.~·~~~hlç~~Cl·~~wrüpP 
cantntlldas, atuaknente, atax• de JlUOS fixadu ~ c~ocisdhO Mcmetitrio N.aOOál. que vlnam de r.-. a 
12,~. n.a., confOrme o porn: do produtor. Em~ es~ 1-.'W, quando comp:n;~du com outros paiscs 
que pr~"Olln ~ i.;;.b. de 3 a 9í a.a.,rut .Jgiiruft\Cr..i, pock'"ni ~fconsida'adal muil(> alt~. 

Asum sokia. &e • &{lricultun Jil JIIIS&W taxMIJ reaa5 altM. nio há razio pua • 
propor. além di.w:o. qneJIIIPUe a varilçlo da TR sobre o capital emprestado á lltividlde asriecla: i5to seftl. 
penúmr em dobro wna al:ividada ~ pera • ~. &tar-se-ia c:obnnclo do motullrio do créd:ik'l 
rural uma taxa fixa dcjurOII (6. 9 au. 12,S%).: maia uma taxa \'ariivd (a TR) quc::,l\011 primc:in'll> meses d..• 
·PIIAo ~ letl.neçarswiemenae alia. 

A emenda vila afastar. totahriente. do crédrto rural, a~ à"1'lt que, 
alón de imprevish;d, caracttriza.se por umo dupla ~ dejuros.de wn St.'lotQJie dcverin :-«, 

1, ... ,.,n.m-P'""&ldup<la-

Saladu.scss&s. em de ll(tOitOde toQM. 
. . .. / -......._ 
. -· .• ij~ '\ -i--~ ~ .::z·c. . 

_.Doputodo ALilO"PimO 

HP00366 

APIIIHNTAçlO OIIMIHDM 
00003 --rntmr--•----,;_---., r-

-
. rEwgd· S!mmdya I 

Snhlli!uem.oe oo ft 4° e S"do at. 3•·po1o --aovo f 4": l 
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"f 4" ·O Podorl!xa:uliw o ••i I i oo c:ooar- N....._. projolo do loi 

que dolli.a .. c:rit6lao • CXllldiç&o pora: . 

a) "''P"""""&Ç'o do lub-do 11111; 

b) admlnillnçlo du _... inlelnaciolllil. indulive ,.;.adec!u, pelo Bllloo 

c-al do lkull; 
c) ma ~ifl ;lo da poridodo do que b'Oia·o I 2"-lflla«· 
cl) aJtaoaçlo doo vaknolimiteo do que b'Oia o III. 4" delta Lei. • 

. . 

JUSTJriCATIVA 

A ......... do que occrre OD OUirOI êlilpooitMJo da Medida l'nMo6r;., o 

~ ........... cllrÍoCoooelbo~Nicioaoí~que 
~ jiiifl!i'K*ü&O~ NICiaall.<-t 41, XIII, da CF). 

Non -- ileklp;.., colíortâiUuáMP, poii'-"ârlaqueíorélodi' 
parRoooluçlodo~----·-do-

~ de&idoo (III. ... f 2",4aCF).· 

EMEND~ ~DITIVA .tfl 

MEDIDA PROYlSÓRIA tfl568, DE 11114 

Autor: DeputadO Frmci.CO Domellee 

TIIIIJNI 

Actoscente-se ao art. 3" um parágrafo, com a seguinte ..mtçlo: 

I 

"Art 3" ............................ , .• ···-··-····-·-·---··---··-······-·-··--··-······ 

·········································--·····-·····--·-··-·-··-·-·········_. ........................... . 
. § lP' A inobGervAncla das metas monettirlas lmpllca em Improbidade 

adminiStrativa e caracteriza em crime de relllO<IUbllldade, noa termos do art. B5 a . 
102,1, c. CF o Lei n•1.079, d810105150, art. 4•, V, com as sanç6ea aR cabfwla. L. • . ---- -- -

JUSTIACAÇÃO 

De nada adianta fixar motas se nlo h4 uma sançlo forte pani o cfea. 
cumprimento,. Tais penas nlo podem ser simples sançOes d~llnsres;..dal a pana 
de ..aponsábUidado. 

Agosto de 1994 
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AI'RESENTAÇlO DE EMENDAS 
00005 

rr-------MIIMNo~IA---- ----. I' 566/94 

~~=====·~~~==~----~ I' Deputado Marcelino Romano Machado 

..,._ __ ,...., ... 
l'n,.....,02:::--

1 
"ôà• 

1 
94 I_ [ 4" 

1
1•e 2" 

~::::::::::::~~:::::::::::::::"00 

JUSTIFICATIVA 

A """"P'<> do que fiz oo 1oftso da MP. o .l!xeaJtivo pretende eom esse dispo,titivo uma 

de'es~ ilin1iioda de eompet&a, em matéria de ~ do Conarcuo Ntciollal·(art. 48, 
XIII o XIV, da~ Federal). 

Nem ._.., uma delegaçlo caberia a uma MP, pois esta teria de ser dada po< ,_~uç~o 
do Coosmoo NIICionoJ. com conteúdo e termo& de ....-.leio nola ~o definidoa ( ... 
63. § Z' da Coastituiçlo Fodenl). 

Esta - deve oer oproâada em conjunto com aquela que~ propondo. 

dentre outru ~ a incluJio de uma JJOYa olinQ "d" para o § 4' do art. 3'. Esta 
incluslo, mois 01 apeçiOI comentados nos J)II'Í8JIIÓI Ollleriores justificau, a supmdo ,_.. 

---~_erça~fei_ra 9 _ 4_3~3 __ 
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MP005&& 

00006 

Medida Provisória .n° 5~ de 30 de julho de 1994. 

Emenda Substitutiva 

D~-se ao "caput" do artigo 4° C? t;cspectivos ~a r~ seguWte: 

"ArL 4°, Observado o disposto""" artip anterion:a, o l3anc:o Central do·Bruil fica, 
autorizado a emitir en~ 1° de julho. a 3!" dC ~mbró de 1994, incJUÚ\Ie, · at6 
9.500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos milh6c:s de rOaiS) Dllo podendo 1lltrapuw: 

I- RS 7.500.000.000,00 (sete bilhiles e quinhentoo tnilhõea de reaia) at6 30 doo 
setembro de 1994, inclusive; e 

II- RS s.soo.ooo.OI)o,oo ( oit.o bilhi!es e quiDhentoo milbi!es de reaia) at6 30 de 
novembro de 1994, inclusive. 

" .. _ .......................... . 
• o 

J wtificativa: 

O controle dn eiDissão de moeda previsto na Medida Provisória n° 566 qoe lDititui o 
real não deve ultrap<War o período de 1994, sob pena de a AdministJaçio atuaJ, atraá de 
lei aprovado pelo Congresoo Nacional, induzir a Administração seguinte, a ser eleita em S 
de outubro do corrente, a seguir sua proposta eco~ :A nova· Administntçlo'de\oe ter 
todo o espaço para implementar sua proposta poHtica em todoo oo Dfwia, ~ fazendo 
alteraçiles no Plano Real, caso seja necess.lri'?o 

~rasOia, 3 de 8g<lOtO de 1994. \ ·:' 
'-:;.,_,_ . 

UE~ úu.: v c<.:..\,:~'i 
)'\ li};: 

APRESENTAçlO DE EMENDAS 

".-------------------, 
I' 566/94 

:I·==============D=E=P=U=TA=D=O==V=I::.;-:..:O"'R:~F.::A-::;C-C:I:O~N:I~~~~~~~~~~~~~~~=~ r:::1 .... í--------, ,.,-----. I' 04 I os I 94 14• I 4D I I ~ lutnt I 

I' 
- Inclua-ee, no art. 4D, o aaguint• I 4D, ranu .. ~ando-ae a 

atual: 
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•Art· .. 411! - ....................................................... • • • • • • • • • • 

I 411!. As contas de depósito eapoclf"ico para o crédito 
rural tarlo trata•ento ditarenciado no qua concarno ao da
p6sito coapuleório datar•inado pelo Conselho ~onetãrio Na
cional.• 

JUSTIFICATIVA 

Eabora se co•preanda a necaaaidade da nor•as rlgidaa coo
ror•• oatabalacidaa pala praaanto "adida Provia6ria, a criaçlo de contas 
aapaclticaa para o f'inancio•anto da iraa rural poda par•itir ao Conselho 
"onatirio Nacional aar •aia tlax!val no trata•ento do cr,dito agr!cola. 

Aa 'i:firarllinça'a ltntra aa 'tisxaa pagas n.-a f'ontea da captaçlo 
a os custos doa tinanciaaentoa .. aariaa abaorvidaa por fontes a, sara• dari
nidaa, co•o·auaanto da exigibilidaida dOs dep6aitoe co•pula6rioe noe dapó
eitoa i vista,. a nla ·ao contri~io, 'coao aco:fre etravãa da Raeoluçlo nll! 2086 
do Banco Can~ra~;. utilizaçlo de ruodaa constitucionais; utilizaçlo de ~ 
prãatiaoe externos a cuatoa coapat1vaie, etc. 

E ·a noaea juat'iriCDÇao. 

( 

.... APRE~INJAÇlo DIIMENDA& 00008 

n~---------~HO~-----------, I' 

r Elpmda Substitu11ya 

-
I Su&stilua-10o 1ft .. 6"pelos ~IIO\'OIIrtl. 6'e7', dando-se .. IIQVII 

mDDOIIÇio - ........ 

"Art. li"· OPteoidwla do BIDoo Cenlnl do BruiJ- à opreciiÇio do 

Coaoelbo Moaodrio Nodoaol, IIII quimJe diu llllel do .. ..,.,.,.,....._ de coda 

~ JIRIPOIIa de p ... omoçlo - pua o- _,;,te. da quol 
comtdo, DO mimmo; 

a)· alimativu du liixu de voriaçlo doo pincipail asregadoo monetários 

complliveil com o objeiM> de Olllbilidade da IIIOIIda; 

b) l1l6liiO da ovoluçlo da OCOIIOIIia..DOCioaal pnYilla pua o pólCimo

ejullillcoliva da -amoçlo. 
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Art .. 7" - O Presidente da Repúbliea enviará mensogem. submetendo à 

aprociaçlo do Congresso Nacional, a pro~ mon~ trimestral, na forma e 

110 prU.o limite preyjstoa no artigo anterior. 

§ I' - O Congresoo Nacional aprovari, mediante decreto' legislativo, a 

prosramaç1o de que trata este artigo, no prazo miximo de quinze diu, a c:ontar da 

data do aeu efetivo recebimento. 

§ 2"'-'Decorrido o prazo de que trata o par!grofo anterior Sem aprovaçlo do 

decreto legislativo pelo Congresso Nacional, a proposta do Presidente da Repúblioa• 

$arA au1o,naticamente aprovada, 

<JUSTIFICATIVA 

Esta emenda deve ser apreciada em conjunto com outra que apresentamos 

viuodo a preservar para o Congresso Nacional as suas atn'buiçaes constitucionais 

em -w &nanceira, cambial e monetiria (ut. 48, xm, da Constituiçlo FederaJ). 

bem como evitar o desrespeito ao ut. 68, § 2', da Conotituiçlo, que estabelooe a 

forma attav~ da qual pdde ser realizada a delegaçlo 110 podet Eice<:ut!Vo. 

De acordo com o texto ora proposto, o Banco Centrol elabora a proposta de 

prosramaç1o monetúia, submete-a à apreciaçlo do colegiado do Conaelho 

Monetário Nacional, que a encaminhar! ao Presidente da República, o qual. por sua 

vez. ae de acordo. su~:?meto-a i aprovaçl'o do Congresso Nacional, a quem cabe a 

prerrogativa conotitucional para tal. 

Por outro lado, 'nlo podíamos deiXar em aberto ó prazo 'de-~ da 

propo11a. pois isto poderia levar o Governo a 1llo dispo<, em ,_po ilibil. deue. 

impot!IU>Ie inllrumeato.de controle .econOmico. Assim é. que a emeoda prm um 

prazo miximo de quinze diu para a aprQVIÇIO ~~ pele! eongr-. 
lindo o·quala proposta do Governo prevolecel* 

TlUINO 

APRESENTAÇ.&) DE EMENDAS l 
TC) --- Z :_j . .._.,..,...,.., 3~ -·ou- 4:J·..,.,,. 

ry-;'··--"J c---.. -~-·~,. .. , 

Agosto de 1994 
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-,.---------··-------~ 
Di-se ao§ 1•, do an. 4°, a seguinte redaçio: 
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·Art. 4• ......... ~,--

§ t• .. O Conselho Monetário Nacional. para atender situações extraordinirias, poderá, por 
illlet'lll6dio do Presidente da República, propor ao Congresso Nacional alterações dos valora 
constantes docaput deste artigo em até 200A (vinte por cento)." 

JUSTIFICATIVA 

O CMN nlo tem compecCncia constitucional para definir limites de emisslo de moeda, matéria 
de exclusiva cfisposiçlo do Congresso Nacional, nos tennos do inciso XIV, do ut. 48. da 
CF181. 

MP00'566 

APIIEIENTAÇAO DI EMENDAI 000:1.0 ______ ........ .,.._ _____ __, 

I' 566194 

I EmM Sa!Jstitut!D· 

j ~ allqiUiDte aova redaçlo ao •caput• do art. 7": 

• Art. 7" - o - Cemral do Btuil daboruá • o - da República 

..martaiJII'nlaidelda c1ac1uu casu do ~Naciooal:" 

JUSTIPICATIVA 

Jlola """""'" wà • --• auloridade do ~da Ropúb6ea. 001110 

Cboflt do Poder l!xeaJIM> e, ~ como iaterlocm« doa Pteoideuleo 

daa duu C... do Coqpaoo Nacioaal. 

Terça'feira 9 4387 
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HF"00566 

000-:I.S. 

APRESENTAÇlo CE EMENDAS 

ti ... TJ 'J' IIIIEIIDA I. MEDIDA PROVISORi:::-566 'de 29~07-94 I· 
··---..... r ----;;,~ADO VALDOMIRO ~IMA I Cm . =:!' 

r 
Citi"~C L==-===1 ==· ::·::···~~~~~~·=-~-=-=--=T"I: ~: -="=··~~=....,~ 
---------------~~---------~· 

A Medida Provio6ria no 566, de 29 de julho de 1994, paa
aari a· viqorar acrescida do seguinte artiqo, a ser inclu!do no 
cap!tu1o VII, das Diapooiçõi;a- E"aPeciaia; 

"Artigo ... - 0 5 60 elo artigo 70 da Lei DO 1,631, doo 04 

de- de 1,3, al-.sG pela Lei DO 1.724, da 28 da -tabro da 
1993, ~aari a rigorar ~ a aeguinte redaçãos 

•s ~o - o cllçotito do p.ragraf'o Anterior aplJ.car-8e-l 
...nte ap6a efetiYadaa u. quitaeõea o c:o.pmAÇÕea ~atori•adalt .. 
por eata r.i,. l:iaitaDdo--, a reduçio,. ao .:mtante 4o •a1do era

'dor que ~.cer- favor do ~••ioairio.• 

JUS'Ul!'ICA!riVAS 

A redaçio proposta ao S 60 do artigo 70 da Lei no 8.631, 
de 04 de março de 1993, visa eaaencialmente recuperar,· em parte, 
o equi1!brio econSmico-financeiro doo conceaaionirioa de energia 
elétrica que·tiveram reduzidos seus saldos credores na Conta de 
IIII 

Resultados a Compensar, em razio daa alteraçõe;s introduzidas. pela 
Lei no 8.724, de 28 de outubro de 1993. 

Aa perdas destes concessionários foram significativa• e 
aio reaultante~ da aplicação do redutor de 25\ sobre os aaldoa 
cred.ores na CRC, antes de procedidas as quitações e compen•açõea 
autorizadas pela Lei no 8.631/93, caracterizando tratament~ dia-

Agosto de 1994 
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criminatório destas empresas em relacão às demais, cujos saldos 

credores são superiores aos montantes dos seus débitos 
de li9uidaçio no encontro-de-contau estabelecido pela 
Lei. 

passiveis 
referida 

Na situação atual, que prejudica sobremaneira os conces
sionários de são ~~ulo, Goiás·, Rio Grande do Sul e Alaqoas, al~ 
~ 1:odos ou pre.jU!zoa ~ue estas empresas assumiram. no longo do 
per~odo de 20 anos de contenção tarifâria, deverão elas ainda ver 
seu~ saldos credores de CRC, passiveis de compensaçãO e quita~ 
com détti~?S :peran"te a Uni~o; serem reduzidos de forma brutal, 'pe·

, noli~a.ndo a população .d~s~~'!l q~a_t,ro' Estados da Federação, pela 
·.~possibilidade de redu~ão dos ntveia tarifários em razão da ne-

cessidade de paqam~n~o destas dividas, inobstante a existêricia de 

recursos que, no caao~ foram confiscados ~ela aPiicaçio do 'refe-· 

rido redutor. 

Terça-feira 9 4389 

~__:_---=---=-=====- ·-1 

MF-00566 

APRESENTAçJI) DE EMENDAS J 
Deputad~ LUIZ'SALDMAO 

..-----=---=----=-"''--:::;---:-:::::---,------
1i&] ._,.. .. i::J·.._.. .. .,...,.. iO·~u-. •O·--·· •IJ·s.Mo,y.;.;wi.._ 

r~~;-"] r .... · __ -_-_-_··-·---'----~-.. _~_··~~--_-_;-_-_-_-_-_-_' =====~====-··_··w_·-~--.J: 
r.-----------------------------------. 

JUSTIFICA TJVA 

A Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, foi recebida pela nova Constituiçlo com status de 
Lei Complememor, só podendo ser alterado por este mesmo instrumento legislativo, e nlo por 
medida provisória. sob pena de inconstitucionalidade fonnal .. 

~r-----------------------~ j(__; I o . .J.. !..-=-.( 
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MEDIDA PAovxSÓRIA Na 566, de 29 de julho de 1994 

0001.3 

Diap6e sobre o Plano 
Sistema HonetArio 
eatabelece as re;raa e 

para emissio do REAL e oà 

Real, o 
NaciOnal, 
condiç&:t• 
crit6rloa 

para converaio das obrigaç6es para 
o REAL e d.t outras providências ,6 

&MENDA SUPRESSIVA 

Suprt.a-•• o art. aa, seus incisos e par&grafoa. 

JUSTIFICATIVA 

Rio cOJDI)romete a os'trutui:'a do Plano EconOmieo do 

Governo a aanutençl.o da atual composiçl.o do Conselho Mone.t6ri0 
Racional. 

Ocorre que ~ preconizada neceaaidade de maior 
controla no exercicio de aua funçio como auto~idade monet.tria jA 
eatl aaaequrada atrav4a do art. ga da prQposta governamental que 
cria, no lllbito do CMN, a Com.issio Técnica respectiva, de car6ter 
consultivo. 

Ademais, a alteraçÃo ~a eomposiçao do Conselho 
Honetirio Nacional ae afigura INCONSTITUCIONAL. 

De fato, a Lei 4.595 de 1964, 
"Q)n.llelho IJOnet.trio Nacional, por vontade do 

ao instituir o 
legi.ulador, lhe 

delegou &tribuiçO.a de natureza legislativa, haja vista que lhe 
cabe re;ular diversos aspectos do Sistema Financeiro Nacional. 

J.t a Constituinte de 1988, entendeu que as no~• 
relativa• ao Sistema Financeiro Nacional deveria ter o "&tatua" 
de Lei Complementar, consoante preconiza o act. 192 da Carta. 

ConseqUentemente, a Lei 4. 595 foi recepciOnada 
como se Lei Complementar fosse. Neste sentido CELSO RIBEIRO 

BASTOS ao comentar o art. 1S2 em seus comentários à ConstituiçAo 

do Brasil, citando o também constitucionalista JOSf AFONSO DA 
SILVA, eacrove1 ·~ aiatema financeiro nacional aerâ regulado os 
lei comple.antar. Pica valendo, como tal, pelo principio de 

recepçl.o, a Lei 4.595. de 1964, que precisamente institui o 

Siateaa Fin~eiro Nacional. Não é, portanto, a·constituiçio que 
o eatA inatituindo. Ela •atA constitucionaliaando alquna 
pr1nc1pioa do aiatama. Aquela lei vale, por conaogüinte, como ae 
lei complementar fosse. Sua alteraçio, contudo, depende de lei 
ca.pleaantar, ou aeja, de lei formada nos termos do art. 69". 
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Assim, é inadmissivel que a composição do CMN 

venha a ser alterada através de Medida Provisória. Usurpa-se da 
sociedade ~ delegação legislativa que lhe foi concedida pelo 
soberano Congresso Nacional. Delegação esta, concedida exatamente 

em função da composiçÃo plúrima dada pelo Poder Legislativo ao 

CMN. Mal~,. usurpa-se competência legislativa do próprio Congresso 
Nacional, na medida em que matéria reservada a competência deste 
poder e por ele delegada em lei ao CMN fica, agora, concentrada 

nas mAoa de três Ministros da República. 

E, ad referendum, O Ministro da Fazenda pode mais 

do que o Legislativo, do qu~ o próprio Chefe do Executivo e até 
do Judici.1rio. 

Ademais disso, não dissentem os trabalhistas, a 
exemplo de PINTO FERREIRA de qq.e 0: "Presidente da República 

também não pode editar medidas provisórias em matérias reservadas 

a Lei Co~p~~~qtar" (comentários à Constituição Brasileira, 3g 

volume, páqina 289). 

Ora, por disposição constitucional, o Sistema 

Financeiro Nacional deve ser regulamentado por Le~ Complementar. 
A Lei 4.595, recepciona.da coihó Lei Complementar, delegou na 

composiÇão que ali fixou para o Consa:lho 'Monetário Nãcionar parte 

desta normatizaÇão. LOgO, qualquer alteração na composiçãó do 

cole9iado a quem foi dada delegação legislativa depender4, 

sempre, de Lai Complementar. Mesmo porque altera-se a composiçAo 
do Colegiada que fica reduzido a menos de'l/6 e mantém-se a 
plenitude da delegação législativa com o agravante de se fturnentar 
quase que ilimitadamente o poder de um dos integrantes. 

~ór esta razão, e principalmente-pelo fato de que os 
demais artJ:gos pOsâibilitam dà maneira suf·iciente o cohtrole 

mOnetArio que ae ju1ga indispensáv91 ao sucesso do-plano, ·é que 
propomos a supressão do artigo SQ, seus ~nCisos e parágrafos, a 

fia da ~e seja mantida a atual composição do Conselho Monetário 

Nacional, sob pena de vermos concentrado na mão de apenas 3 
miniat.roa, 
coneluimoa 

todo o poder que na CPMI do Endividamento Agricola 

danoso para a agricultur~ileira e para o pais. 

--------QA, --~ ---;;:;;0-/1_71_ J # ~ 
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EMENDA SUPRESSIVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, OE 1994 

MP00566 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Ficam suprimidos da Medida Provisória o• 566194, .o.art •. B" •. seus incisos 
e pqrágm!os. · 

~U~TIFICAÇÃO 

A cximposlção do Conselho Monetário Nacional é tmtaila ria Lei n• 
4.595, de 31112164, que foi recepclonada pela Constnuição Fedem! de 1988 com 
torça de lei complementar, de acordo com o disposto no art. 192, que tmta das di,.. 
trizes pqm o Sistema Financeiro Nacional. Oestarte, é lnconstHuclonal sua modifl,. 
cação por' medida pi'OI(Isória, que terá hl~iárqulca de !ei ordinária.. · 

·Ademais, é de todo lnconvenlent& pam a· segumnça e· tmnsparêncla dó 
Plano que, justamente na hom de dar estabilidade à moeda, fique suprimida a pqrti
ciPação fiscalizadom dos representantes da sociedade, previstos no Inciso IV do art. 
6" da Lei n• 4.595/64. O disposnivo vai na contmmAo da melhor doutrina. que reco-
menda um BANCO CENTRAL autOnomo ria gestão da moeda. • · · · · · 

· Suprimindo o dispositivo, valeria. ao menos, a composição anterior, que 
assegura um mandato de sete anos para os nomeados de notória capacidade em 
assuntos oconõmicos-financeiros. 

MF"00566 

Medida Provisória n° 566, de 30 de julho de 1994. 

Emenda Substitutiva 

~-se ao "caput" do artigo SOe respectivos incisos a rcdação seguinte: 

"O Con.elho Moni:tário Nacional, eriado pela Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, passa a ser integradO-pdos seguintes membros: 

I- Mini5tro de Estado da Fazenda, na qualidade de Presidente; 

II- Mini5tro Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presid!ncia da 
República; . 

Agosto de 1994 
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m. Ministro de Estado da Agricu)tum, Abastecimento e Reforma Agr6ria; 

IV- Ministro de Eatado dn lndllatria, Com~rclo e Turiomo; e 

V-I'Rsidente do Bonco Centtal do Brasil; 

" -···-·-··---·--- . 

Justificativa: 

Terça-feira 9 4393 

A D<Ml composição do Conselho Monetário Nacional (CMN) deve, de fato, se 
resttilJBir a membros do ioocr Execuuvo,-üeixa:nóO para o amouo ela Com.issão T6cnica. da 
Moeda e do Clidito demais representantes de outru inotAnc:iaa. Ela, no entanto, Dlo pode 
se restringir apenas aos membros que tratam apenas dn politica monetária e lillanceira, 
uma vez que u deeis6eo do CMN lllo, na realidade, deeis6eo de polltlca ecoMmic:a. Neue 
cuo, ~ impresc:indf>el a participação dos Ministroo de Eatado da Agricultura, 
Abastecimento e Reforma Agruia e dn Indústria, Com~o e Turismo, porque eles s1o 
reopomtve;o por o1reaa fundamentais dn eeonomia onde as repercuuõeo du medida dn 
moeda e do.elidito slo imediatu, afellmdo, em comcqüeocia, a <:zpB1111o ou a retraç1o de 
suu atiYidndes. 

Brasllla, 3 de aguoto de I994. 

-~~ \..1~\\.:\; ,.i, c\".;:;.t t!. 

\'\ ~;: 

HP00566 

ArRESENTAÇlO DE EMENDAS 

n-------.. ----------. 
566.194 

~::::::::::==~~======~~:;.-~==--=-=-=-=-=-=~--------, I' l?oJ"'hldo Morcdlao JIAI-Modoode 

.... rr-IWI11M-----I' oz;·os-· 194 lt_ r 1 l"o7" .I Jeu 

"-------------------------nno·------------------------, 

J>6.M ao III. r, •-...._o poriaroftio. • ..,..,... redoçlo; 

'Art. r· O C: h• MOIIIdrio Nlll:ioaol' inl"'lffldo polot ....,.,_-., 

I· MiiUiro de l!llldo dn ,_., ao qualidade de Pn:oidolllo; 

U • ~à SWiiiWio do....,..,_ • Coou!OI..., do Pr 'I' ' elo 

Rep'lblk:o; 
m -Minislro de l!llldo elo AaJic:ulbn, do A11u1 ,,·...,.o • elo ltelbmJa Aplit.; 

IV • Mi1U1ro do &ledo elo leclúlírit. do~ o do 'l'urilmlr, 

V -I'IÓoiloro do Banco C-.1 doiJruil; 
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VI • dois cidldlot, npraentantes da IOCiodade, com D016riol oonhecimentos du 

-<!riu financeira e monetária, - e DOIIIeldos pelo Praicleate da Repúblic:a, com 
DIODdato de dois 111100, com direito a uma reconduçlo. 

§ 1° - o Collldho. -- u oompetencias elo eo._.., Nacional. -
mocliante reooluçl!ea, por maioria elos votos, a ......., imediata e obriptoriamente publicadas 

... Di6rio 06cial da UDio. 

§ 2" - o Praicleate elo Conselho poderi convidar outras autoridades federai~, bem como 
...,.-.ntes de entidades públicu CMJ prMdu, pan portiàpar du mmilles, 10111 direito a 
\'010. 

§ 3• -O Conselho reunir-'. ordinariamente, uma- por me., e~ 
IOili[JI"Oqueforconvocaclopor- Preoidente. 

§ 4• • O Mmiltbio da Fazonda presl&li apoio técnic:o-adminimativ ao limcionamento 

elo Conselho. 

§ s• - o ,...m-o do Conselho, que diJpori, .inclusive, ..,.,.. u Qmú- de que 

tratam ot artiaos 9", lO e I I deetalci, ISállpiOliOclo por decrelo elo Preoidente da República. 

§ 6• - A partir da publicaçla desta lei, ficam e>ctintos os atuaisiiUUldatos de membros do 

Conselho. 

§ 7" - Os dois primeiros repreiOIIt&Dieo de que trata o inciso VI deste artigo~ os eeus· 

lllllldatos encemoc1o>, excepeiorWmente, em 31 de janeiro de 1995. 

JUSTIFICATIVA 

A MP n• 542. de 30106194, -- mocliante inullitado artificio, em 10US artigos r e 

10, u comperencias, oem ciú·lu, elo COI!Jelho Moneúrio Nacional, desoonhecendo e 

criando sutiJ .,perposiçlo de fimç6es oom u comj>etênciu atribufdas ao eo._.., 
NIÇionole ao Senado Fedenl pelo COIIItituinte de 1988. 

Por outro lado, a forma proposta pan a oomposiçlo e fimcionamento do Conselho 

Moneúrio Nacional, restritiva e antidemocritica, alnõui oupapodaes ao Minilllro da Fozenda, 

tomsndo-o um primeiro-Minilllro diante dos eeus pores. 

O Collldho, que trata de -érias extmnamente rdevantes e de interesse de toda a 
IOCiodade, oom a vigencia da proposta de medida provisória ae transformaria cm um triunvirato 

no qual a Wllllade elo Minilllro da Fazenda -PR prevalecerá por oeu voto, que IOOIIdo ao 

de um -.bordinado, por via elo instituto da oupenoido ministerial (Pmidente elo Baooo 

Cenlnl do Brasil), teduziria a participaçlo do MiniJtro.Ch6fe da SEPLANIPR a um popel de 

c:oonestar todas u deciJ6es ou aer um mero •pregador no deserto•. 

PropOe-ae, portanto, a ampliaçlo da oomposiçlo do Collldho, de modo que suu decislles 

pouam vir a ICI' mais transplrentes e democdticu,. iDclusive com a ~ de possibilidade de 

participaçlo no Conselho de dois repreiOIIt&Dies qualificados da aociedade civil. 

A lndudo no Conselho de mais dois Ministros da ire& eoon6mica viaa, por outro lado, 
&ur com que u decisões do Governo quanto is compet&lcias do CMN tenham maior 

equilibrio, pela \'ido diferenciada de um maior número de autoridades públicas. 

Na nossa propusiçlo elo § 1° pretende-se ressalvar que as oompetenciu do CMN nlo 

invadem as prerrogstivas corutitucionais do Congresso e do Seoado aobre a -éria. Além do 

_Agosto de 1994 
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IIIIÜt, -IC a nccessidode de pubfic:oçio no D.O.U. du reso~ do t:onsdbo, do 

modo. dar~ pública iqudu dec:isl5es. 

Nona propollla elimina o § 2' do ut. a• da MP, que prevt a poollibilidade du 

'deliberações 141 refen:oc!ym do Conselho' por parte de seu Presidente. Nlo existem -.a de 

compet&lcia do COIIJelho que nlo pouam osuarclar a realiziÇio de uma reunilo extraordinúia 

marcada com 24 a 48 horu de anteceil&lcia. 

Prop!kl-le a troca da expresslo 'convidar Ministros de Elllado' por 'convidar outra 

outoridades', de modo a nlo especificar em lei a puticipaçlo coosttanaedora de uma IUIOridade 

de Íúvel de MiniSiro de Elllado em uma reunilo, ocm direito a voto. 

Aboliu-10 no § 6' da MP (§ s• delta propollla). o estabelecimallo de tempo para 

pubficaçlo de um ato de outro Poder. Com a tnnlformaçlo da MP em projeto de lei de 

convonlo, cabe ao Poder Eaec:utivo rogulamentar o funcionamento do CMN DO prw> que lhe 

convier . Ademais, proplle-IC que o dispositivo abranjt, oinda, os regimentos previllos nos 

artigos 9", 10 e 11, de modo a 10rem boixaAju em um 16 ato, por tratarem de mata 
da-

natureza. u ... ~ • expresslo •regimento", em vez de Rqjmmto Interno por tratar-te de 

- que - dispor sobro mat«ias que extrapolam o unbiente interno do Df!IIIIÍSIDO 
público copeelfico, obordando quelllles de int ....... geral da sociedade. 

Yulllmente, ésta emenda estobelece, em ..., § 7", disposiÇI!es sobro o mandato lrlnlitório 

doa dois repreoentantes da sociedade DO Conselho. previsto DO inciso VI do ut. 8". 

EMENDA MODIFICATIVA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domellea 

Dê-se ao art. 8" a seguinte redação: 

MF-00566 

000:17 

• Art. a• Para o exerci elo das competências que lhe são atribuldas nesta 
Medida Provisória, obletivando garantir a estabilidade do sistema monetário, o Banco 
Central sará dotado de uma comissão composta por 11 {onze) membros nomeados 
polo Presidenta da República, após aprovação pelo Senado Federal para mandato Ir· 
redutlvel'! lrremovlvel de e {seis) anos. 

JUSTIFICAÇÃO 

Se as autoridsdes. do Banco Central responsáveis pela guarda da 
moeda nacional continuarem sujenas às pressões governamentais para financia· 
manto do déficn público sob o temor de perderem seus postos, a entidade jamais aJ.. 
cançará saus relevantes propós~os de garantir a estabilidade monetária. Dai sa pro
por um mandato fixo e o respaldo das respeclives nomeações junto ao Senado Fede
ral para os responsáveis pela criação e gestão da nova unidade monetéria. Não cabe 
aar mera 'sacretárla executiva' de um Conselho som transparência, já que retiradps 
os nomes oriundos da sociedade, ficsi1do apenas aqueles de livre nomeação o exo-
neração paio Presidente da República. · 
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HP00366 

. APRESENTAÇlO DE EMENDAS 
000:1-B 

l
n,.--------.. ----------, 
- 566/94 

I' DEPUTADO V~R FACCIONI ~:;;:~ 

r 04 , :-;··-,-94---.
1 Í

.,... ______________ ~ ,-:----1 
_ a• I I r v I _j D1/D1 I 

~---------------------------~·------------------------~·----; 

Acraacanta-aa •o art. aa, qua trata da coapoalçlo do Con
aalho ftonatirio Nacional, o aaguinte inciso: 

•Art. oa •••••••••••••••• -.......................... · .......... . 

IV- Rinistro de Eatado da Agrlcultura,·Abaataclaanto a 

Raroraa A9riria. 

3USTIFICATIVA 

A coapoeiçlo do Conaalho ftonetirio Nacional nlo poda •• 

raatringir a aaabroa que trataa apanae da politica aonatiria a rlnan -

caira. Ae dac1e8aa do CftN anvolvaa dac1a8aa da toda a politica acan8•! 
ca, nlo podando aa adaitir a axcluelo do ftiniatro da Eatado da Agricu! 
tura, Abaataciaanto a Raroraa AQriria, raaponaivel por iraa runda•an -
tal da aconoaia. A calau•• do Cridito Rural taa daaonatrado 1aao. A r~ 
parcuaalo daa aadidaa rararantas l aoeda a ao cridito rarlata-aa da ·~ 
do dirato • 1•ediato na agricultura, ocaaionando a axpanalo ou a ratr~ 
taçlo das atividadas do aator. 

Veja-se a aituaçlo atual do Cridito Agrlcola a a talta da 
corrmçlo por parta do Governo. O "ini•tro da Agricultura taa talado na 
iapranaa contra a TR, ••• nlo i voz a voto no Conaalha Nonatirio Naci~ 
nal. -- ··--

Oal a razio da nossa Eaanda. 

Agosto de 1994 

• 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
000~9 J 

HP00566 

r QEpUTAQQ YA LQIR CPLAIIQ ;wr""-

1'. 1!........!·-- 2 O·...mi'UITI .... 3C];--oe.m.o. 

incluo-se, no Art. as:z, um inciso 1V ·com a seguinte-·radaçã::~: 

Art. ao ••. 

IV, - ~inistro da Estado da Agricultura, do Abaatecimanto e da Refor
ma AgráriA'. 

JUSTIFICATIVA 

Num país aminentam3nta ag:dc'ola como o Brasil, on:fe o setor dos "a
grobussinesa" respon:fe por mais de 4~% do PIB e onde a produçlo de 
alimentos passa a ser um3 quaati~. estrt~rgica, ~ inadmiss!vai que o 
PlirtiSTRO' OA agricultura nlb ·tenha aase:"lto no Con.saTho f'lonetário Na
cional,. 

'A ·eri'leilda:·pratende Cor-rigir o ·que j"ulgamos- s~r uma pTüposta eCruivoo•· 
d3. ,tia~ Medida ~rovis6,~ia, que; p.retende:.J retirar d::t CMN o l"'ini.stiírlo' 
da· Agticultura, do Abastecimento e da Reforma Agriria. 

HP00566 

AI'AESENTAÇlO DE EMENDAI 
000C!0 

I 

.. ------.. ---------, 
I' 566/94 

....-----------~-
1' DEPUTADO VICTOR FACCIONI , 

-r:=;::=:J r:---~--~:-1..-"l 
..... 

Acraacunta-aa ao artigo BD o aoguinte inciso IV: 

•Art. SR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IV - trta ropreaantantea da sociedade civil, co• ••ndato 
de doi• anos, indicados pelo Congraaao Na~ional .• 
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~~ator da 
bioico do 
contratoa 
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.JUSTIICATIVA 

O Conselho ftonet,rio Nacional ta• atribuiçBea da guardilo.• 
ftoada, davendo antas de tudo, aor aubaisao ~ Naçlo. Esta direito 
cidadlo da tor u•a raaervo o rararancial da valor, :u• apoio noa 
privados e oficiais, deve aer garantido. 

Da probloaas nesta iaportanto u giganta tranaiçlo da acono
ala aarlo lnúaaroa. O ajusta do orçaaento do Poder -Executivo li prac,rio a 
o cuato .da divida pública preponderanto. Da ·fluxoa coa o axtarJ.or·,volitaia 
a dapandantaa do juro interno. Da bancos oficieia tia aar-!a•f:IIOa.problaaaa 
~~ cuato operacional • qualidade da ativoa. Sar' aaaancial •uita indapan
~lncla a praaa8ae· a auita,aubaiaalo aos interaaaaa naCionaia. 

. Ua retarancial para a Noçlo i•plica grandes tranaror•aç8aa. 
9aa'tlo da orort-4·aonatária, daa taxas da' juroat aa J.aplicaçBaa na d!vida 

úbl'ica, 'no clabio coa aooda ustrangeira, no eiataaa tlnancitirO. nacional. 
o•o gar.ntlr • sub•iaaBo do Banco Central aoa'i"teraaaaa naciónàia • aua 
ndapandlncla das inavitivuia preaaftea? 

O •oaento & adequado para o fortalaclaento do·Conealho ftona 
~'rio Nacional e torni-lo aub•iseo a: NaçRa a "indapandonta a praaatiae. '( 
racleo 1naarir o guardiao e gestor da ftoed~ n• eociadada d••acr,tica a 

••Ua trle 'poderes·. O Proaidant.a do República ii -eJ.eito chefe do PoDer t.xa
cut':lvo pa:fa cu•pri.z- progre•o da gov:ern.o onde nlo ae inclUI!II! ·~. •enipulaçlo 
a daavalorlzaçlo do ua direito do cidadAo, e,ftoeda. ·E t.u~d~aanta~gRamãr 
o direito do cidadAo a ua rerarancial da valor honesto, aando ••••ncial 
rapraaontantaa indicados pelo Congreaao Nacional e indepandantaa do Po~r 
Executivo. 

HF"00566 

EMENDA ADITIVA N° 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 566, DE 1994 

0002:~-

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Acrescentem-se ao art. 811, que trata da composição do Conselho Mo
nlllárlo Nacional, os seguintes incisos: 

"Art. 8' ................................................................................................... - ...... . 

IV - Pr:esldente da Comissão de Valores MobiUárlos • CVM; 

V • P..,ldente do Instituto de Resseguros do Brasil • IRB; 

VI - Presidente do Banco do Brasil S.A.; 

Vil - Presldente do Banco Nacional do Desenvotvlmento EconOmlco e Social -
BNDES; 

VIII - três membros, nomeados pelo Presidente da República entm brasileiros 
de IHbada reputação e notória capacidade em assontos econOmlco-flnancelros". 

Agosto de 1994 
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JUSTIFICAÇÃO 

A redução do número de membros do Conselho Monetário Nacional - CMN nlo 
há de ser tão drástiCa, a ponto de ser esse órgão composto de apenas três representantes -
dois Ministros de Estado e o Presidente do Banco Central do Bresu. 

É Indispensável que tenham assento no Conselho: 

- o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, pela estreita vincuiaçlio en
Ire aa atribuições dessa Comissão e as do Conselho, no que diz respeito à politica de 
mercado de capHals; 

- o Presldente do Instituto de Resseguros do Bresll, pela neCessidade de p8111-
clper das decisões relativas à politica de seguros, de competência do Conselho; 

- o Presidente do Banco do B...Sil S.A., pela importêncla sobre a política de 
cnldilo rural, e outras, que a experiência desse Banco contribuirá para decisões mais realistas 
do Conselho Monetário Nacional; 

- o Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmico e Social, 
pois há quase vinte anos tem essa Banco de Fomento assento no Conselho Monetário Nacio
nal dedo a lntor-relaç!o das respectivas competências; 

- os especialistas, do notório conhecimento em assuntos econOmico-fl
nancelroa. que semprv contribuem com sua experiência para a tomada de decisões acertadas 
dO CMN, de profuncaa repercussão na economia nacional. 

MP00566 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00022 

,......;... ______ •1011)& "CWI$OikA -------, r 566/94 

"---------------------~~---------------------, r Deputado Marcelino Romaao Macluido , 

I'· I 
I ..... 

Emcmft Suprmiva 

Suprima-oe o § 2' do an. 9". 

JUSTIFICATIVA 

l!ola ......ra complemeata lllln que opreoentamoa ptopooodo DOYI rodoçlo para o ort. I' 

da MP. A roc1oç1o ali proposta para o § s• toma 110111 oentído o dispooitiw em tela. 

r:>. [~ ..... ~ 
r I ~- -v 1 .... .., .. 

Tcrça-teira 9 4399 

J 
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HP00566 

00023 

Medida ProYilória D0 566, de 30·de julho de 1!194. 

Emenda_Substitutiva 

De-le ao "caput" do artigo~ e respectivo~ incioos a redaçiooeguinte: 

"i! criada junto ao Conselho Monetário Nacional a Comiulio T6cuk:a da Moeda.e .. 
do CRdito, c:omp<llta doi seguintes membros: 

1- Presidente do Banco Central do i3IBiil; 

D- Presidente do Banco do Brasil; 

in- Praidente da Caim Ec:onOmica Federal; 

IV- Praidente do Banco do Nmdeste do Brasil; 

V- Praidente dÓ Banco da ArnaZbnia; 

VI- Praidente <k! Banco Nacional de DeseiM>Ivimento Ec:onOntic:o e Social; 

VID-I'relldente da Comissão de Valores Mobiliários; 

IX- Os Seaetários do Tesouro Nacional e de Política Ec:onOmica do Minist6rio da 
Fazenda; 

Xi- Oi'Diretores ae Politica Monetária, de AsSuntos Internacionais e de Normas e 
Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil; e 

IX- Um representante doi trabalbadorcs e um representante dos empresários; a 
serem indicados de comum acordo por seus organismos de representaçlo. 

" ..................................... _. 

Justificativa: 

A Comissão T~ca da Moeda e do Cr&lito, âmbito de discussão e preparação das 
medidas necessárias à implementação das ações de política monetária c financeira, deve 
conter outros representantes do Poder Executivo que tratam diretamente com ~to e 
finaDciamento em setores básicos do desenvolvimento nacional, agricultura, ind'Úitl'ia, 
comércio e serviços, bem como aqueles que tratam diretamentc dos mesmos problemas 
junto às regiões brasileirns em desenvolvimento. Afinal, tratam-se de assuntos que 
extrapolam oo limites da moeda e do crédito, atingindo a movimentação da própria 
ec:onomla brasileira. 

Brasfiia, 3 de agosto de 1994. .....{·~--. 
--'·-· 

Agosto de 1994 
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HP00'5i66 

APREIENTAÇAO DE EMENDAI 
000E!4 

"
-----.......... ,.,. .... _____ --. ,. 

I' ~MARCELINO RO~O MACHADO I [1!17.;'"""] 

r=---, r----·--·· .. ..., ....--~ ____, 
~ OB~ _ 9" I 'I !! I _j L.li. __j 

I' 

-Emcpda Spbttitutiva 

~ 1 ~nto llOVI rodiiÇio ao inciso D do 111. li": 

"D - os praidentes do Banco do Bruil S.A. e da Caixa ~ 
Fedenl;" 

JUSTIFICATIVA 

Nlo entendemos o~ da inclullo do praidento da ComiaBo de v ~~ora 
Mobiliúioo numa Comilllo Têcnica ela Mm e do~ Por outzo lodo, n1o 

entendemos a...- de ~es do Banco do Bruil e ela Caixa~ 
Fedonl, que fuacionam, ,. prático, c:omolpnltll rqpoJadorea do- 110 

........... ftaoDceim. 

1!11& emenda vila • «Jrriair ... dilto<çlo. 

HP00566 
APRESENTAQAO DE EMENDAS 

. ..-------.. ----------. r 566194 

I 
.... --------.. --------, 
. DepuJado Marceli .. Romano Machado 

Terça-feira 9 4401 

"l'r--Ó2,--, -;·-,94--, Í
--------AL~--, ~ ........ ___, 

- •o I . I I b _j r;v• ~I 
~-------------------~ 

Emepda Suprmiq 

SuprimHe, 110 111. 10, aJfnea "1>", a oxpresalo "espocialmenle oquelu-ela lei D" 

4.595, deli de« no de 1964." 
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JUSTIFICATIVA 

A ~ da expreaiD que on propomos .q>rimir, ~ como da 11u11 roclaçlo elo 

"coput" elo ort. r (vide emenda eopedfi'"' que lpm<DiamOI~ vium a driblar o dilpooto 110 ort. 

48, xm e XVI. da CooJtituiçlo Fedenl, assim como em dMnos inciool elo ort. 52, olljeôYalldo 

Rll!aUm' ..... ~ ..... Couelbo .-. . .que. ábia • dcmoc:nticamonte, 01 

OOIIIIituinteo trlnllOriJam pm o COtlj!I'OSIÓ Nacional e o Sooado Federal. 

'Nio po<lemoo c:onc:orclar c:om tal preteoolo, dai ... - ..... ~ omonda 

MP00566 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
000;26 

n-------llftoD& IIIIOY~•& --------, 

.,. 566194 

~========~~·~~~~~----~ r- Deputado MARCELINO ROMANO MACHADO 

I 
n•r-- ..... --...., 
• 021 os, 94 

"-----------------------ft------------------------, 

I 

Emenda Sunmsiya 

Suprima-se a ollnea •c• do ort. 10. 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o art. 48, XI. da Constituiçlo Federal. cabe ao Congresso Nacional 

ditpor sob"' atribuições dos Ministérios e l>rglos da administraçlo pública. Ou oeja, a definiçlo 

de atribuições ~matéria de lei. 

.... 
I 

Agosto de 1994 
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HP00566 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
00027--

1
ns-------~llt!O"'rl0 .. •-------, 

~,.-----------~~----------~ 
~ Degutado Marcelino Romano Machado 

I' .... 71 
02,08 ~ 

r·~~-- ........ ·--·· .. ---...... J 
11 I . I · I 

~----------------nno-----------------

Emend• Subsfil!!tiv! 

De-oe a -"tt• nova redaçlo ao art. 11, incisos e parágrafos: 

• Art. 11 • Poderio, também, fUncionar junto ao Consenio Monet.íiio Nacional 

~ COIIIU!tivu com u alribuiçOes, estnrtura e composiçlo que alei lhes vier atnlluir. 

P-'!!nfo íonico - F"JCam extintas u comissOes coruultivu que existam na data da 

publicaçlo desta lei. ban como os lllllldatos dos ...,. membros. • 

JUSTIFICATIVA 

o disposto 1101 tGXtos dos §I 1° e r do art. ll, tal como postos pelo Governo na MP, 

CIIICiaiza oua nltids intençlo de alterar a composiçlo e, até mesmo, atnõuiçl!es das ComissOes 

CoaaJitivu boje~ 

Dallro deste eoplrito e considerauclo aer de competência do Congresso (matéria de la) a 

deflniçlo de allibuiçl5es dos Miniatérioo e dos órglos da adminiatraçlo pública (art. 48, XI, da 

Conltituiçlg Federal) ~ que ~a Jll!'l"'tt emenda, de forma 1 viabilizar ao Exooutivo 

o.............._deprojetodelei~. 
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APRESENTAÇlO OE EMENDAS 

MEDIDA PROVISÓRIA N° &86, OE 29/07/8' 

::lispõe sobre o P .. no R•l, o Slsr.ma 
Monetiirio Nacional, estabelece • regras e 
amdil;6es de emlssiio do REAL • os cr
;>ara conversão das obrigações para o R~ • 
dâ outras providências. 

EMENDA 00 DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE 
(aditiva) 

AcreacenfcwR um novo lm:lao, v. •o art. 11, com a Hgufnfe ~' 
ren~se oa ln~oa V. III• IIII como III, 111/elllt, , __ ,._ 

"Ati. '' ............................................................................................................ . 

V • de crédito imobili~rio. • 

JUSTIFICATIVA 

-rata-se de comissao consultiva que representa o setor imobin-ano, de 
~ma importân,cia e relevância no conteltto econõmico e sOcial do para. 

APRESENTAÇllo DE EMENDAS l 000;29 

MP00566 

Agosto de 1994 

J 
r .. _~-.. ------~-~-D~e~p:u~t-~.-~d-~o-_-l:u:x:z:~s;A:L,;-~M"'K.wO-:_-_-_-_-_________ ...jl L"'7ot-] 
t----=-----=~--.::::::-'""--:=--.=-----1~ ~-- e r·. _ _.": ...... " soo--- •0- ..... --- •o-~~~~-- ~-l 

tJ~;~-:=~ Lr __ -_-_-_·_· __ .....~. ___ ~_-_·~~~--;_-_-_-_ ----·-·~~~~~:~~~~~-·_ ... _·:=-1_·_.....~ 

1
-----·----,......, 

oe-.a ao S 2R do art. 12 a seguinte redãçãot 
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"Art- 12 ----------

S 2D Nas instituições financeiras e nas damaia 
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil a soma daa parcelas desprezadas, na forma do 
par4qrafo anterior, sarA recolhida e creditada ao 
Tesouro Nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias~ 
contados a partir de 1 a de julho de 1.994, para aerem 
utilizados em programas emerqenciais contra a fomo e a 
m.iaêria, conforme regulamentação a ser :..o~s.ixada pelo 
Poder Executivo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar de lg de julho de 1994~" 

JUS'l'IPICA'f'IVA 

A fixaçlo de prazo para a regulamentação pelo Poder Executivo da 
aplicaçio das parcelas decimais desprezadas na conversão para o 
Real objativa dar celeridade A utilizaç.io dossea valoreE noa 
programas emergenciais contra a fome e a mia6ria. 

rL_--=::::...:="-=· ~a=.o=J-.=-=L.-::::-r'=======~- -·. _·.:·I 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l MF-00566, I 
00~ 

Lr_~O!!E;,!P:!U!!T[!A!!D!!DWVl!A!!L~D!!I~R'-!:C~O~L!!A~T~T~D'---------------'' _r_I_o;:;:;TUU.o~,. 
J 

~---------------------------m=·----------------------------~ 

Supri•a-ae o § ~D do artigo da ~adida Provisória nD 566. 

JUS TI FICAÇAO 

a f ~·2D do artigo 16 previ que, na oparaçl.a do converalo doa aaldoa 

de poupança • daa oparaçõaa da c~údito rural, dentre outras, haja, 

alia da aplicaçao da TR ou outro indoxador, pra-rata, ati 30/06/94 

autor lançaaento, qual aaja, a aplicaçao da TR ou outro rararanci

al legal, ta•bia pro-rata, na data do aniversário da ala de julho, 

j' convartidoa os saldos para Real. 

Ora, tal procadiaanto !aplica ea qu•, tanto no saldo daa poupanças 

coao nos d6bitoa doa agricultores aeja aplicada •• julho.a ~nova• 

TR, ji ••~ida nos taapoa da ra~l, inflando o dÕbito doa agriculto-. 
raa.· 
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I.-

De outrp parta. i de praaaupor-ae qua ba praçoa doa produtos agrl

colas davarao astar estabilizados daada o inicio do Plano. nao ao
rrendo oa eraitos da nenhuMa correçlo do ~•• da julho. 0 que cara~ 

teriza u• novo •daaca•••ento" da indicas na orige• do Plano.de tao' 

delat,rioa eraitoa nos Planos passadas~ 

A •••nda busca corrigir assa diatorçl:o, iMpedindo a ..,licaçlo da 

TR erw~ julho. 

HP00566 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

r,--C--------------------------------tn~--------------~----------------
Exclua-se do inciso V, do artigo_16, da Medi~a ProvisÓria 

nt 566, de 29 Oe julho de 1994, a expressao "observado o disposto 
nos arts. 20 e 21 d~sta Medida Provisoria", passando ·o ref'erido i!} 
ciso a ter a seguinte redação: 

"Art-. 16- ~----~-···~········---···-···················· 
I - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

II - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

I li - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o 

IV o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o o o o o o o o 

v - as operações ativas e ~as~ivas dos Siste
mas Financeiro da Habitaçao e do Saneamen
to (SFH e SFS);" 

JUSTIFICATIVA 
As operaçÕes habitacionais no âmbito do Sistema F_inancei 

ro da HabitaçãO estão regulamentadas pelo artigo 16, relativo ao 
critério de conversão de Cruzeiros Reais par~ o Real .. e - atravé~ 
t:b artigo 17,...,quanto aos valores das prestaçoes.Logo, e_desnecess,! _ 
ria, a observancia do disposto nos artigos 20 e 21, razao pela 
qual estamos propondo a presente Emenda alterando o inciso V do 
artigo 16. 

Para eventuais operaçÕes realizadas com recursos do SBPE 
(Caderneta de Poupança), na permissividade do Regulamento que 
disciplina o direcionamento dos recursos captados pe!as entidades 
int~grantes do Sistema Brasileiro d~ Poupança e Emprestimos -SBP~, 
e nao enquadradas como sendo operaçoes habitacionaia, a conversao 
dos valores de Cruzeiro Real para Real está subordinada, como qual 
quer outra obrigação, ·aoS -artigos 20 e 21 da Medida ProvisÓria n'i 
566o 

Agosto de 1994 
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Saliente-!}e que a mal)utenção- ·cta redação, como tal escri 
ta na Medida Provisoria, podera induzir que contrat--os regidos pelõ 
SFH tamb%m possam ser enqüadrados nos artigos 20 e 21, com o que 
r~sult~ra um desequilÍbrio ~ntre o ativo e passivo das institui 
çoes, a medida que ás fonte-s de recursos, para esse f'"im, foram co_5 
vertidos no ampãFó do artigo 16. 

r / i -1. ; .... ~ .... -~.-.-.···· 
I ' .--:;,... ......... 1:> ~ _ ' -· ........ ......______. . ...-·-

-~--~~---- "---. 
:::::> - . 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
@Oã• /94--1 I._' _____ M_E_o_r_o_A_P_R_o_v_r_s_O_R_IA_'_"'_';,_·~_·,_s_6_6_,_d_e_2_9_._o_7_._9_4 _____ . ..,\ 

r-~ 
• AUfõoo 

DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

r 10 

r 

Dê-Se ao parágrafo 20 do Art. 16, a seguinte redação: 

S-20 - A partir de 10 de julho de 1994 os j11ros estabele 
cidos ou contratados nas operações previstas neste Artigo, serão cai 
culados sobre o valor convertidos em Real. 

JUSTIFICATIVAS. 

a) A 
além dos juros do 
representando, na 
mente perniciosas 

TR, c_omo uma taxa referencial, de j \lros, ~ embute·, 
mercado financeiro, uma taxa ~stimada de inf1acão, 
realidade, lll1l inde_x_ador com cot.racteristicas alta 
aos propósitOG do Pl~no de Estabilização. -

b) A manutenção da. TR indexando os ·.contratos 
ciamentos como os· do BNDES e do SFH tornará o c~primento 
extremamente penoso ·para as empresas e pessoas fisicas, 
maciçamente a inadimplência. 

de fina!! 
dos mesm9s 
aumentando 

c) As empresas, sobretudo as do setor industrial, esta 
rão com os seus preces balizados e fixados em função da paridade 
R$-US$, inclusive nas exportações, e não pode~ão corrigir ou reajus 
tar os seus contratos de fornecimento· em periodicidade intetior a- 'illü' 
ano. 

d) Os assalariados não terão correcã6 salarial mensai, 
ainda q\le haja inflação, e as eventuais defasagenS serão submetidas 
à negociação apenas por ocasião das datas-bases das categorias pr2 
fissionais. 

e) Ademais, a aplicação da TR siqn~fica um ôiiúS -dupla 
mente injusto e até ilegal para o sujeito passi~o dos contratos. fi 
nanceiros porgue impõem juros contratuais sobre parcelas eorriqida'S 
com atualizacao monetária mais juros de mercado, ou seja, juroS s2 
br~ juros~ 

f) Da mesma forma que em ~elação à iUFIR, um eventual i~ 
dexador deverá ser objeto de uma iniciativa legislativa quando e se 
necessária, mediante ampla disc~ssão pela socieqade~ · 

I 
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AI'RESENTAÇlO DE EMENDAS MF"00S66 

I"·-----------------.... 
- 566/94 

00033 

;---,· ===~~:::-:~ ..... ~~~~~=====! ,-,-----, .__ DEPUTADO VICTOR FACCIONI . _____ -~ ,..,. __ .....,r-... ---·--.------···~ r---, I' 04 ' os 1 94 I _ 16 I s• I I _j L..._.utg2 _j 
n-----------------n~-------------------, 

Acreacentu-aa, ao art. 16, o seguinte § Sg: 

• Art. 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••···········~· 

§ 5g - No Crédito Rura1, ap6s ser apurado o aa1do doa fi
nanclaaantoa a dos preços alni•os doa produtos na foraa previa
ta no § 1D deste artigo, paaaar&o a aar lançados oa juros do dia 
priaeiro da cada efta. A atualizaçao aonotãria prevista para os 
praças elnl•oa taab'• sará lançada nos financiaaantoa nas ....a 
datas, proibida a utilizaçAo da TR coao indaxador.Aa difaronçaa 
do atualizaçao da ronto do captaçAo dos recursos u os tndicea 
adotadoa para a corraçao doa preços atniaos aarBo aqua1izadas 
atravãs da fontaa a aura• definidas pelo governo, nos taraoa do 
parigrafo ant11rior. Para oa pagaaentoa ea prazos inferiores • ~ 
ano, poderi aar adotada a aaaaa aetodologia prevista no art. 28 

'§ 6D, desta "adida Pro~ia6ria. Os juros doa financiaaantoa n5o 
ultrapaas.1r:lo os liMites provistos para a safra 93/94. 

JUSTIFICATIVA 

As razaea pa~a oata E•enda aAo;idAnticas àa que jã axpua 
•• Outra propoata alternativa, concarnanta a rágras rafarantes oo Cr&dito 
Rural .. 

A aplicaçlo da poupança no crádito rural, ou aaja, a apli 
caçlo da 1ndiCea inco•pat!voia co• a atividada agr1cola, aatá co•provada: 
por .todoa oa depoi•entos colhidos na CPIU do Endivida•ento Agr!cola, foi a 
eauaa principal do aatigio atual da divida, da dasorganizaçao o do daaaat! 
•ulo do s~tor. A despeito da tAo grave co•provaçao, as recoaandaçDaa • pri 
vidlnoiaa aprovada pela unaniaidade doa aa•broa da CP~I, repraaontando to
doa :o• Partidos, nao fora• poataa •• prática pelo Executivo a fora• igual
••nta deaconaideradaa pela presenta "adida Proviaór~a. 

Antes qu'• chagueaoa a ua iapaaaa irravara1val, nada aaia 
oportuno qua, atraváa doa novos te•poa prenunciados pula Plano da Eatabili 
zaçAo Econ8•ica, ora •• iaplantaçlo, aaja corrigida aata diatorçao. 

Para tanto, eataaoa propondo que aa astabiliZa• praçoa a 
financiaaantoa agr1colas, aplicando~ae aoa últiaoa so•onta os juros previa 
toa para o .cr,dito rural, que nlo ultrapaasua os pato•area atuaia, ji se• 
precedantea •• outros pataaa, onde estas taxas nfto paasaa da 4S ao ano. 

Aa diferenças entre aa taxas pagas nas fontes do captaçlo 
• oa custos doa financiaMentos aariaa absorvidos por fontes a saro• defini 
das, co•o: au•ento da axigibilidada dos depósitos coMpulsórios nos depóai= 
tos • vista, a n&o ao contrário, coMo ocorra através da Resoluçao nR 2.086 
do Banco Central, da 1D da julho último; utilizaçlo da fundos constitucio
nais; utilizaçl.o' de aaprãstiaoa externos a custos c'o•pattuais, ate .. 

A aanutençlo dos níveis previstos pela ~p 542, agora ftP 
566, ca• a utilizaçlo da TR plena aaia juros no crédito rural é decretar a 
definitiva inviabilidade do agricultura, eis que ao estará aplicando eua
toa qua chegara• a aaia da 100X raaia ao ano. 
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Alá• disto, haverá a consagração da UMa ilagalidade, ••• 
vez que ha~i a cupla aplicação de juros nos contratos, pois a TR, inquee-
tianavel•anto, ó juros e, o pior, em taxas a soro• uni!atoral•enta fixadaa 
pelo autor financairo. 

Ou ao BSSUMB u•a postura da estímulo i agricultura •• no~ 
•o P•!a, ou se deixa do fazer hipocrisias, coMo a prevista no § 2R do art. 
12 de ata ftedida Provis6ria. 

u~\2"oé] .. tt C.-'\." 
I ,-/ 

/ 

APRESENTAClO DE EMENDAS HP00566 

".------------------, I' 00034 

566/94 

"~~--------~--------~~------------~~------, I' c:::~ 
c::~ 

DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

nr---.. ••----, 

1'04/08 941 

n-----------------~no-------------------------, 
- Inclua-se, no art. 16, o aaguinta § sg: 

• Art .. 16 - ·················~·-··························· 

§ SD - Nas oporaç~es da crâdito rural, apuradas aa aaldaa 
doa financia•antoa a doa· preços •ini11oa, aarlo convartidaa •• 
Raal na rar•a provista no § 1511 deste artigo a paeearlo a aer 1m 
çadoa a corraçfto •onetiria pravista no art. 27, a oe juros a cãi 
da dia -1a do •la, obearvando-ae ainda o saguinta: -

a} aa diferenças verificadas entre o IPCr e a TR, quando 
a tonta da racuraoa for a poupança, aerao equaliz~daa atravi• 
de rontea a aure• definidas na for11a do parágrafo anterior; 

b) para oa paga11antoe ou venciaentoa u• prazo inferior a 
u• ano ser' obaorvado o disposto no art. 28t § 611; 

c) oa proços •lni•oa aarlo revisados a cada 12 •aaea, co• b-•• noa custos da produçlo, na ror•a qua;viar ~ ••r ragula••n
tada'pelo- ftiniatro da Agricultura. 

3USTIFICATIVA 

Constitui, a presenta Ellenda, •aia' u•a alternativa a aar 
analiaada, no intuito de corrigir aa diatorçnaa avidenciadaa na Madida Pr~ 
viaõria, co• ralaçlo a~ oporaçnos da crãdito rural. 

Apuaar da nlo concordar•oa, •antaaoa, na presenta propoa
ta, o crit&r!o do JPCr, provisto na MP 542 o agora na MP' 566,para qua o Go 
varno e o Relator tenha• alternativas o nlo venha• a nagar, aiMplea•anta; 
u•• aoluçlo para o impaaao. 

E prociao evidenciar, 'entretanto, aa•pra da novo,qua a •• 
nutençBo doa nivela prav1atoa pala ~P, co• a utilizaçlo da TR plana •aiã 
juroa no crédito rural é decretar a derinitiva inviabilidade da agricultu
ra, aia que· se estará aplicando cuatoa abaurdoa,qua 'inviabilizaria a atitti 
dada agrlcola no Braail. Alêa'diato, haverá a conaagraçao da'u•a ilagalidã 
de, u•• vez que haverá a dupla aplicaçAo do juros a, o pior, •• taxaa a •• 
ra• unilataral•anta fixadas pulo autor financeiro. -



44!0 Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

E iaportante, ' urgente, que oa adote• ••didae qua •atiau 
lea a agricultura •• noaao Pala, aaaao porque o boa daaaapenho da ativida= 
de agricola constitui ua doa elaaantoa osaenciaie para o aucaaao do Progra 
•• de EetabilizaçBo Econ&aica. -

" 

C? )"C{:,t'JICJ . ' 
~ 7 

APRESENTAÇ.lO DE EMENDAS MP-00566 

566/94 
--------··----------. I' 

00035 

~---------------------~~---------------------, lj DEPUTADO VICTOR FACCIONI I 
.. ,.--"1 Í..,,.. _____ ..... -, r-=: 

l'o4 ' oa}941 _ 16 I s• I I _l Lll1g2 ___] 

n-----------------------------nno---------------------------~ 
- Acraacente-aa ao art. 16 o eaguinta I SR: 

" Art. 16 ............. ·-· ....................................... . 
§ SR - No Cr,dito Rural, ap6a ear apurado o saldo doa fi 

nanclaaentoa a doa praçoa af:niaoa doa produtos na roraa pravi8 
ta no i 1R deste artigo, aerlo convartidoa •• Raal. A partir di 
1a do julho aar8o aplicados aoa rinanci•••ntoa ao•ante juros li 
•itados aos n1veia atuaia de 6X, 9X • 12,SX ao ano. Ae difaran= 
çaa do atualizaçAo entro ae faixaS de captaçao doa racuraoa a a 
atualizaçlio dos finoncia•or.toa aarAo aqualizadaa atraviia da fon 
taa a aore• definidas noa tor•oa do pariigraro anterior.'• -

JUSTIFICATIVA 

A aplicaçAo da poupança no crédito rural, ou aaja, a apli 
caçAo do !ndicea inco•pat!vaia co• a atividado agrlcola, aat~ co•provado; 
por todos oa dopoi•entoa colhidos na CPfti do fndivida•anto Agr1cola, foi a 
causa principal do aatégio atual da dívida, da deeorganizaçao a do daaaat{ 
•ulo do autor. A despeito da tao graVo co•provaçAo, aa raco•andaçBos a prÕ 
vid4hciaa aprovadas pala unani~idada doa •o•broa da CPRI, repraaentando tõ 
doa oa Partidos, nAo fora• poataa •• prática p•lo Executivo e fora• iguai 
11en tu desconsideradas pela pra sente ftadida Provia6ria. -

Antas que chuguo•oa a u• i•paaa• irrovaralv•l, nada •aia 
oportuno que, através doa novos ta•poa pronunciados pelo plano da uatabilL 
zaçlo da economia, ora em implantaçao, seja corrigida esta diatorçAo. -

Para tanto, eata•oa propondo qua se estabilize• preços a 
financia•entoa agr!colaa, aplicando-ao .aos últiMos ao•anta os juros previa 
tos para o crédito rural, que nlo ultrapasse• oa patamares atuaia, ji aa; 
rocodentea ea outros pa!aea, onda estas taxas nlo passa• de 4X ao ano. 

~a diforonçaa entre as taxas pagas nas fontes da captaçlo 
e os custos dos financia•entoa seria• absorvidos por fontes a sara• defini 
as, como: au•anto da oxigibilidada doa dep6aitoa co•pula6rios nos dap6ai= 

toa ~ vista, e não ao contrário, co•o ocorre através da Reaoluçlo na 2.086, 
o Banco Central, de 1D de julho últiMo; utilizaçAo de Fundos Constitucio
aia; utilizaçlo do eMpriati•os externos a cuatoa coMpat!vois, ate. 

A •anutençAo doa nivela provistos peia MP 542 e agora 566, 
o• a utilizaçlo da TR plena •aia juros oo crédito rural i decretar a daf! 
itiva inviabilidade da agricultura, ela que ao eatarií aplicando cuatoa que 
hogaram a Maia de 100X reais ao ano. 
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Ali• diato havori a conaagroçao da u•o ilegalidade, u•a 
vez que haverá a dupla oplicaçlo da juros nos contratos, pois a TR inquas
tionavol•ante i juros e, o pior, •• taxas a aura• unilataral•onta fixadas 
pala aator rinanceiro (equiparando-se à atual taxa da ANSID.) 

Ou aa aaau•• u•• poatura da eat!•ulo à agricultura a• nos 
ao Pala, ou •• deixa da rezar hipocriaiaa, co•o a prevista no parágrafo 2â 
do art. 12 daata ftadida Proviaôria. 

I 

l MP00S66 

00036 J 
-I 

cr-__ o_e.;cp_u-_t-_•--d~o~~H~.;_r_~_l_d~o=_L-_i_;,._~_~_~_,_~_··_-_·_· -.,---------·-~-_) ·r ~rl·gô~-·~c -- I 

I' , CJ ~~~..... -2 :J ' ~- ..... , .... 4_:.J·•o~,.., 

r-1;-------------------~~------------------~ 

Dê-se ao caput an. 17a seguinte redaçlo: I , 

r· 

''An, 17 Os valores das prcstaÇOes de financiamentos habitacionais 
finnados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitaçlo • SFH e 
entidades de previdência privada. quando em condiç6es análogas às utilizadu no Sistema 
FIIWIUÍro da Habitaçlo, expressos em Cruzeiros Reais, no m&o de junho de 1994, serlo 
convertidos em REAL. no dia 1• de julho de 1994, pelo mesmo valor em URVs que 
tinha a prestaçlo no dia do vencimento. • 

JUSTIFICA T1V A 

)t:l'os contratos de casa própria com claúsula de equivalência salarial pela 
redaç!o atual ela Medida as prestações de julho estio tendo um reajuste em média de 
IS% sem qu ttnha havido, em contrapartida. qualquer reajuste no sal&rio do mutuârio, 
que continua sanhando em Real em julho o mesmo que ganhava em URV em junho. 
Deste modo, os mutuúios arcam sozinhos com a perda inflacionária, enquanto a 
instituiçlo finarta:ira sai ganhando, o que é socialmente injusto . 

., ---/7/-/7--;/--- ·~· ,._, 
/.:i~ ... '-··".')1'' _,:; .... -. -- ./ .. _/ .. ··•~~~ _ ... _. _,_, ·.~ --~~ ------~-- -
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APAESENTAçlo DE EMENDAS <00037· J 
r;7 ;"i ;;-j IL'·_·-_· __ ._-_ --------·~~~~!!~~~o~A:....!P:!:~~;;-:!v "!cr;~~!!!·;;~I;!Ac_-~N.:.~_;5~;~~~;.!:;.:~_-_· _·_-_··_--_-·_·-=:1_. __.J . 

[ ---· -..IWI.~.IL...I.I't.U-õ.a!-.I!!·!!!!·IL·-_· ____ __~I r--:o--6· •-1 __ Qcpytadg LUIZ SAIOMAO . L___ ~ _ 

r 
r;=;-;;-:J L-r_--_~_.,::::::::::=:::::::::_~_"··_·,====-~---·.,~~~.:-::~_ .. -_. ·.,.==-t___J 
~----------------------------n~o------------------------------~-, 

Jt6.le ao panp.ro li•ico do an. 17 a seguint~ rflt.çio: 

"..,.qnro Mko. O úadice de reajuste e a periodicidade contratualmeate atabelec:idos 
..,.. •tw•lfntle du prataçtes de que h'l.ta este artigo poderio, em qualquer tempo, 
_...npaeDados". 

JUSTIFICATIVA 

Oa artuírios devem ter a faculdade de poderem repactuar seus contratos sempre que se fizer 
aeceaúrio em fuoçlo das condições econõmico~financeiras. 

r ..... --------~-~-------. 
- ~ ~ A . <h '--'---...__[ 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 566, de 29 de julho de 1994 

HP00566 

00038 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema MOnetário Nacional, 
estabelece as regras a- conaiç6es 
para emissão do REAL e os critérios 

para conversão das obrigações para 
o REAL e dA outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-ae a seguinte nova redação ao "caputK do Art. 17: 

Art. 17 Oa valores dae prestações de financiamentos habitacionais 
firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH e as entidades de previdência privada, expressos 
ea Cruzeiros Reais, no mês de junho ~e 1994, serão convertidos em 
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dia lg de julho de i994, observada a paridade entre o 

.eal e o Real fixada para aquela data. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda visa dirimir dúvidas e padronizar 

.tos para os .financiamentos habitacionais firmados com 

não integrantes a Finan ~iro de Habitação. 

Dsputado PAU 

, APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

MEDIDA PROVJSORIA N° 566, DE 29/07/94 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 
Mcn&tárlc Nacional, =.s+.abe!&ce as regras 
e condições de emisslo do REAL e os 
critérios para conversao das obrigações 
para o REAL, e dã outras providências. 

:MENDA DO DE?UTADO LUIS ROBERTO PONTE 
{modiflcatlva) 
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. H - extramdo-se a média antmética dos valores resultantes do rnci 

·:li ·· reconvertendo-se, em Cr1Jzeiros Reais, o valor encontrado :: 
dia do aniversário em junho de 1994; 

'\! ~ ap!icanoo-se. pro rata tempore, soore o va!or em Cruzeiros F 
'J'ata o :nc:so anterior o fnoice contrat..Jal ou legal até 30 de junho de 199 

V - convertendo~se em .~eAL o valor comg:do na forma do ln• 

;>e ia paridade 'ixada para ao,uela data. 

§ 3°. Para os efeitos do disposto nesta Lei. "dia de aniversário", 
ao di& do venc1mento: na falta deste. ao dla da última atua:izaçao· e, na 
ao aia oe surgimento, em qualquer mês, da obrigaçao, do titulo, do co 
oarcela contratual. " 

§ ·4°. -~0 caso de "obngações em que tenha transcorndo um 
·neses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversa.os 
forma do § 2" deste artigo, levando-se em conta apenas os vafores re 
.-neses decomdos da contratação até jun:1o de ~ 994 'r.c!usrve. 

§ -6°: No caso dos contratos de locação residencial com c)ãusul< 
superror a 6 (seis) meses, as drsposrções do § 2" deste artlgo ser~ 
:ornando em conta apenas os aluguéis cos primeiros 6 (se1s) :nese 
:-Jeriooo ce :eajuste !Jlero. 

§ 6". E:n caso oe desequliibno econõm1co-finahceiró, os contrato~ 
'<:!side11c:a1. ·nclusive os conve•"t'dos anteriormente. poderão ser ~evistos 
~a de Jane1ro de 1995. através de iivre negoc1ação entre as çartes. ou ju 
a t'::n de- actequã~:os aos preços de mercado. 

§ 7°. ::•et!vada a 'evlsão. a apHcação das c'áLsu'as de correçã· 
'icarã susóe"i":sa-!;elo ;;razo de um ano. a contar da data·aa rev1são . 

. ot 3° "os c,.,.,.-.,.os ·-"' ·ocaça-o r<A -~o·ve•s -ã·h'"'S'oenc·a·c ""'ar ;s . ,_... ~··~·~· ...... ' 1.. ..... ,;;, ' ' ' u ........... j .~.i-" . 

•.:lo ;nc:so i.do § 2". ser~o cons:óeraoos os a:uguê~:s v<gemo=s r:o óía do ar; 
·-ada um lios meses oo or:me:ro oeríodo de reaJuste do \:Ontrato ou. se 
::;: rencv.açac ;3m:gãve; ou 1 :..;c:c;_a.;. 

§ 9°. Efetuada a conversao, sobre o valor do aluguel express 
·ncidlrêo, percentualmente. os aumentos reais estabelecidos contrat 
incorridos. 
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.:'Art. 21. Nos contratos que tenham por objeto a aquislçllo dE 
entrega futura, de imóveis, a execuçao de obras, ou a prestaçao 
contrnuos ou futuros, que contenham cJ.auSUlas de reajuste por !ndices 
gerais, ~etorlals, regionais ou especlncos, os preços ou valores ex: 
Cruzeiros Reais serao convertidos em REAL, no dia 1'"' de julho de 199-4, de acordo 
com o ~cate neste artigo, assegurando-se, ~m. o eqwUbrlo econ6mlco e 
'!'fnanceiro inicialmente pactuado, nos termos do Par.lqrafo único do art. 7° cta Lei no 
8.880. de 27 de maio de 1994. 

§ 1111• Quando a per1odlcldade de reajuste pleno for Igual ou menor que a 
periodicidade de pagamento, os valores contratuaiS •><Pressas em Cruzeiros Reais 
ser~o reajustados pelos fndices a cntérios prev1stos no cor.trato até o mês de. junho 
de 1984 e ajustados mediante o acréscimo correspondente a variaçao pro rata dos 
:11esmos indlces ocorrida no oerfodo entre os dias 15 e 30 desse mês, e a deduçao 
correspondente à variaçao dos mesmos fnctices, ocorrida no mesmo perfodo do 
!!lês da apresentaçao da proposta ou do orçamento a que e!a se refertr. 

§ 2°. Quando a periodicidade de reaJuste pleno for maior que a periocüddadl 
áe pagamento, os valores contratuais ser:&o convertidos et'f'l 'REAL de acordo com 
as seguintes disposições: 

• dividindo-se os preços umtários expressos em Cruzeiros ~eais. VIgentes 
em caca um dos meses corres;:Jonderrtes ao pnme1ro ?erfodo contratual de reajuste 
pleno, ocorrido a partir do infcio da vigência do contrato ou. quando hower, da 
j,'tima negoc.tação ou repactuaçao. pelos valores em Cruzeiros ReaJs da URV das 
datas das respectivas OXIQlbilldades, devendo, na hipOtese em que este perfodo nao 
tenha se comctetado até o d1a 1" de julho de 1994, considerar .se apenas os meses 
sfetwamente aecorr.dos até essa data. 

~~ - calcular.do-se a média a:itmãtica dos valores em URV obtid,os de acordo 
com o 1nC1SO antenor; e. 

•n - convertendo.se em ~EAL o valor '1'lédlo obt!do na ~arma do l!"!ciso 
:anterior, de acordo com o art. _13 desta Ler. 

§ 3'. Na convers4o para PU!A~ dos contratos, a que se refere o § 1•, que n~o 
contiverem cléusula do etuallzaçlo monetérla entre a d0111 ftnal do perlodo de 
adimplemento da obrigaçao e a data da eXIgibilidade do pagamento. sara deduZida 
a alq)eetauva de lnftaçao considerada no contrato relativamente a este prazo, 
devendo, quando o contrato nlo mencionar explicitamente a expectativa 
inftaclonana, ser adotada para a deduçlo, a variaçao do Indico Geral de Preços • 
':llsponlbindade Interna - IGP-01, da Fundaçao Getúlio Vargn - FGV, no mts de 
apresentaçao da proposta ou do orçamento a que a propOllla se referir, aplicado pro 
rata ternporu relatiVamente ao prazo previsto para o pagamento. 

t 4'. Nos casos em que houver cláusula de atuaiTzaçao monet.lrfa decorrente 
de atraso de pagamento, comglndo tamt>m o perlodo decomdo entre a data do 
adimplomonto da obrigaçlo e a da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este 
~erfodo o elq)urgo referido oo par:!aralo anterior. segundo os eritérlos nele 
estabelecidos. 

"Art. 22. Ficam suspensas por um ano as ctóiusuras de correç.to monatln"a e 
ae reojuotamento de preços previstas nos contratos de que tratam os arts. 20, 21 e 
23 desta L.ei: 

§ 1•. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o orazo de susoondo de 
que trata este artigo. · · 

§ 20. O prazo de suspensao de que trata o oresente artigo será contado a 
partir da data da convensac para URV ou REAL. ' __ 

§ 3'. ~os contratos su;ertos ao disposto neste artigo: 

! - podará o devedor amortizar. total ou parcialmente. antecipadamente. o 
'l:illdo devecor, de8àe que o taça: com o ~u valor' reajustado e atuaaDdo peJa 
varlacao acumulada dos indlces contratuais até a data do pagamento. 
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u - ooderá o credor. ao fim do prazo de suspemAo de que trata este artigo, 
e~g~r a atua11zaçao ou reajuste na forma contratada. abatidos os P~~mentos. 
;ambém atuallzados e reajustados. eventualmente e!etuados oo perfodo. · 

"Art. 23. A converüo c os va:ores constantes dos contratos refenacs nos 
arts. i4 e í!5 da Lei 8.880, de 27 de ma1o de 1994, ser~ f-!!altzada obrlgatoria,mente 
de acordo com o disposto naouetes dasoositivos, passan~o os va:ores em. UR.V a 
serem expressos em R.EA:s na rarma co art. ~ 3 desta L.eL 

"Art. :M. Nas obrtgaçOes o contratos convertidos em ~~L o rofertdos nos 
artigos 20, 21 e 23, o c411culo do correçlo mone~a de obrtgaçOú peCuriiirfu e do 
reajuste do preços e valores a partir de 1 • de JUlho do 1994, somente 6 VliiUdo 
quando baseado em fndfces calculados na forma dO art .. 38 da L,el !1" 8.880, de 27 
do maio do 1Q4. 

. t 1'. O calculo dos fndices a que se refere o caput deste artigo tomara por 
.base preços.em ~eAL. o equ!Vlllente em Ul'tV dos preços em Cruzelros.l\eols, e os 
preços nominados ou convertidos em URY nos m .... anterioreS. 

§2". No calculo dos Tndfces de que trata este artigo, os preços em Cruzeiros 
~eaia devarlo ser convertidos em u~v do dia do suli coleta. 

§·;I'. Caso o fndfce de preços.constante.do.contratx>.nAo e.staja çjiaflqn,lvel na 
~rma do caput deste artigo, seré utilizado. pare os nns do disposto aa art..3.8,da l.el 
no 8.880. do 27 de maio de 1994. e nesta l.oi. índice equivalente substituto. na 
forma dft rogulame$çlk> a ser babprda pelO Poder ExecutiVO. 

t 4'. Sobre os valores convertidos na forma do art. 20 desta l..el; serAo 
apllcodos pro "'"' rempore, da data da converdo olé a data do !>'6xlmO anlvol'úr1o, 
.~ · lndic~ do correç~o monetarfa a que estiverem. suje~os. c.aiCuladol em 
c.O!IfermJdodo com o art 38, da ~.GJ nl! a.aao, do 27 de. mO>o. de 1994, ~
ac respectiVa& dlsposlçOes legais, regulamentares, contratuais ou decísOes iudiclals 
com base nos quais tiVerem sido consliturdos. 

S ~·. A par!!r da conve.,ao dos valores expressos em Cruzeiros ReaiS para a 
!jRV ou ))ara o REAL. nos contratos referidos neste artigo, a correçao monetarla cu 
oa reajlllte& de preços e valores ·contratuais a ·partir da data da co~etdo, serlo 
~curados por fndices expressos· em URV -e· em ·~EA!... como- datermi.Rado. neste 
clrttgo,. 'adotancto-se para lndlces irrictais de referência, aqueles coR"espondentes ao 
m6s .antortior a data .da conversA o. 

f ti•. !O nui& do pleno direito e não ·sur!!rá' nennum· efeito ·a apücaçAo do 
índice, para ftm ae correç~o monetaria e reajtJSte de preços e valores, calculado de 
fonna dif!Jronte d~ estabelecida neste artigo. 

"<:apitufo IV 
Oà Co.........., Monotária • do Reajusta cl• PI'!Ci!! 

Art. 27. A correçao, em VIrtude ae dfsposiçao tegat ou estloUiaçAo de negOcto 
ji.lrfdico. da &XDressAo mon&tárla cte ob"rigaçao oecunfária contra ida a partir de 1° de 
.~lho ae "!994. :nc;t;Save. somente poderá car-se pe:a vanação oo !PC-r. 

l1'. O dilposto no caput d-artigo nAo so apUca: 

•J h operaçOes e contratos de que 1ratam o Ooic:reto-loi n' 1157, de 11 de 
setomb.ro do 18811, o o art 6" do Lei no 8.880, de 27 do maio dl1i84; 

b) a hlpotoseo 1ratadal em lei OSIIeclal; o 

c) a obrlpça. ~ do qualqUer llp6cle que tar•m ootv1c1aa em 
mora. 

Agosto de 1994 



Agosto ~de 1994 DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

t Z'. Conoiderar-a-4 de nenhUm efeito a Oltipulaçao. a parlir dl1° da jUlho 
dl1~. de COITeçllo m~ em di!S:ICordO com o aolal>eJeado neote altil!O· 

S 3". A Taxa 1\eferencial-TI\ somente poder.! ser utilizada nas op~ 
reaAzadn noe mercadoe nnanceiro, de valores mobil~rios. de seguros, de 
pi'IVIdlncla priVada, de futuros, de alionaçao de imóveis cuja produçllo tenha sido 
objeto de nnanciamonto no amMo do Sistema Financeiro da Habitaçllo- SI'H, ou, 
ainda, no ono de inadlmpthlcia de obrlgaçoes con1ratuais de pagamonto, em 
con1ratoa da qualqUer naiiJreza. 

t'"· Continua aplltavel o disposto nos arts. 19 e 39 da Lol n" S.1n, de1" da 
março di"1H1. 

"Art. 28. Nos contratos que viorem a sor colebrados após o dia t• de julhO de 
~~ 6 penniUclo estipular liVremente clAusula de correçllo monetarla, ObHNando
se as disposiçOes do art. 27 e. ~aqueles que tennam por objeto a aquisiçAo do bons 
;lara entrega futura, de imóveis, a execuçao oe obras, a prestaçao ae semços 
contfnuos ou fUtUros, cláusula de rea1uste de preços e de Valores Dor indic:es gerais. 
setona11. regtonaJI ou especinoos. ou que reMam a vanaÇlio ponderaaa dali cuatos 
d<llltnoumos utlUzadOs. 

! t•. A apAcaçAo daa cl~uoulaa a que se rota.- o pr..- attigo llcarl\ 
sutpenu pe!o prazo de um ano contado a part!r da data do contrato ou, ae 1ot o 
caso. da propomo a que este se referir. desde· que seja, 'mnbom. poslllrior a 1" de 
julho de t 8&4. 

§ 21'. !=fca o :roder executiVo aUtoriZado a reduzir os.'prazcs de suspendo da 
~çlo da cOrTeção monetma ou do reaJuste a que se refere o caput áOtlte 
artigo. 

. t':S•.! nulo de-'pten~ dlre!fO e nao surflra ~enhum efeitO a -esbpUia'çlo dt 
Cléuouia"de re~O OU de iea;uste de preços que comrane Ó lliSI)oslo Í1- artigo. 

t 4'. o disposto oeste art!go "ao se apí:clt. 

a1 ta operaçOH r-. no mercado financeiro. o no Slst.ma l'li,.IC!Iio 
da *'""'r;lo - SI'H •. pot ~ .. llnancalraa • dema -• ~ • 
fur1ciolw pelo ·!anca Central do 8r!llil, .bem allim no, s-IStema. l!lnnllelro de 
Poupa1ça a l!mprfttlmo - SSP!!. aos nnandllmantos h8bltaci..,.. de deli ~•• ele 
praWjlncia privada a ta Of*8Ç6ea de aAenaçllo de im6Vais cuja pro<1uç1o llM'Ihll! 
sido objeto de ftnanclamento no lmbito do Sistema !'lnanoeJro de Ha~çlo - SI'H: 

III ta ~ e • .,.._ de que tratam o De<:reto-lel n"· ~57,. da 11 de 
sewmtxo de 1Mll. • o art. S" da l..ei a.aso. dl27 di mato de16'. 

S S". ~ o devedor amOI'UDr, total ou parclllmonta, ~. o 
saldo diVIdol'. - que o f2Çll corrr seu vaJor atualizado ou com os pr8ÇGI 
reajlllladoe pela variaçlo, acumulada dos lndices contratuaiS at6 a datJI do 
pagamento. 

Art. 17. os arts. 15 o17 da Lei n" 8.810, de 27 de mato oe 16', p-m a 
vigorar com n ~ asteraçea: 

I - o incito I do § 2.", a allnea •a• do inciso t e o inclló llf do § 3" do art. 1 S 
P- a vigorar com a oeguJnte redaçao: 

.. Art ' '----·-·------·-··-·-----·-________ .. _____ _ 
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§ 2". ····-···-·:·-··--... -··--·-·-··-··-·--····-··---·-··· 

I - cJáusula convertendo para URV dt1 1° dtl :lbril cM 19/U, oa valor.• 
contratuais expre"os ~m CrUZftlros Rflals ~ustados pekn crtttrloa e 
indicas prm.tos em conlrato até o mils "" m;trço <M 19N ., lll}wlados 
mediante o acrHcimo COI'Te8pondente A Vilrlaçdo pro lata doe meemoe 
intllcoa ocorrl<ú no perlodo entre 0$ dln 111 e 31 daquele mls e 11 ~o 
co"espondente à varlaç3o dos mesmos /ndlces,. oco"lda no mHmo perlodo 
do mês de apronntaçilo da proposta ou do orçamento " que ela se referir. 

li • cláuaula estabelecendo que. a partir da t:onvttr$áo doa va/orrta do 
conrrato p3ra URV, a varlaçllo "" preços para efeito do reajuste sera m
pelo:s indlces prwisto.s nt;J contrato, calculados a partir ele pref;O.s exprenoa 
em URV e em REAL, considerando-se como indlce-s Iniciais aqueles 
corre'Pt:mtmnt~s JQ mes de março t:Je 1994. 

12"---··-----·-·-·--·--·-------
1·-·----·--··-··-----··-----------
a) dlvfdln- .,. preça. - _. .. ,. ""' ~ llN*. 

'lllfetllea em ctJ<ú um da. meses corrnpondenln "" ptlrMiro perlodo 
"""""""' * I'Nflum pleno, ocorrido a par11r do Inicio doi Yl!lfnchJ do 
contrato ou, fJUMido howw, cfll lllflma ~to ou ~. pelos 
va/ol"os fll1l Cruze/ra. Rellls cfll IJRV da- - ,.__.. exfglbflldadn. 

III • c/IIU$U/a ealaboiftendo que, •• o conrrato estiver em vigor por um 
número de mens lnf-r 30 doi ~dfcldllde do rft}uate, o mnmo -
mantido ""' cruzeiro• re/1/s .,. completar o primeiro perlodo do '""""'"'· 
sendo enUio convertido ""' URV ·~ o ~o n~at• sriJgo, tJwentJo, 
caso o perlodo do rft}uate n/lo se complel• "" o d/111 1• <M Julho <M 1fU, 
serem con.tclerRios apwrN o.- mean efftlv3menfeo rlecon1doa afé .... dafa.. 

H - '530 acrescidos ao art. 17 os seguintes paragrafas. renumerando-se os 
demats: · 

"Art. 17. 

§ 2". /nte"omp/cla 11 •pura~o ou tiiVugaçl/o do IPC-r, caberll ao Ministro 
da Fazenda frxá-fo com b:Pe no• fndlf;adorn ~eta, obHrvada 
prec-e/IA •m rfiaç4o ãq- apurado• por ln•lllulç6e• o- <» 
;::u~squisa. 

§ 3". No caso do perilgntfo entertor, o Mln~tro thJ FtJzenthJ dlvulgaril a 
m•todologla adotada para a <Miermlnaçllo do IPC-r. • 

JUSTIFICATIVA 

Ao tratar da convers.ilo dos valores da "obrigações pecuroári:lls .. , bem como 
ela dlsclpllna relanva à correçao monetAna e reajuste de preços, a ser observada 
doravante, a Medida Provisória confunde obrigaçao pecuniéria com preços e 
contratos e correçao moneb!rla com reajuste de preços. proporcionandO, com este 
emaranhado legal, discUSS<los que congeslionarao os tnõunais e. certamente, 
resullarlo no comprometimento das relaç~es jurldlcas de pontos importantes do 
='!ano Econõmico. 
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Nao bastasSem tais circu~tanclas. várias ctisoosições determinam a quebra 
ao e(!Uillbrlo econ6mtco e financetro contratualmente estabelectdo, afrontando, 
::'!C:US!Ve. disposições contratuais. em especta! aque:as cont:das nos arts. ~ 5. XXXV: 
• 37, XXI aa ConstillJlçao Federal. 

V!sa a presente emenda. poiS, comgtr ta1s dtstorc;:ões, preservando :nc6lume 
o Plano de Estabilização Econõm;ca. 

~,/-"k~ . . 
Je~taá.o Lur5To9Ê~!o ?O~TE 

EMENDA MODIFICATIVA

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 566, DE 29.07.94 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Modifiau.,.se a redação dos Arts. 19, 20, 21. 22. 23, 25, 26, 27 e 28 da 
Medida Provisória ni:l 566 de 29 de. julho de ,994, que pas_sam a vigorar com as se-
guintes redaçOes: · -

'Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem cláusula 
de correção monetária ou de reajuste de preços, ou com cláusula de correção mo
netária ou de reajuste de preços pré-fixados, serão convertidas em REAL, no dia 1' 
de julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o REAL fixada para 
aquela data. 

•Art. 20. As obrigações pecuniárias,- os preÇos e os Valores expressos 
em Cruzeiros Reais, com cláusula de c_orreçã;o monetária ou de reajuste de valores 
baseada em índices de preços gerais, setonais, regionais ou específicos, serão con
vertidos. em REAL, no dia 11il de julho de 1994, observada a paridade fixada para 
aquela data, assegurando-se, de. acordo com o disp_osto neste artigo, o equilíbrio 
econOm!co e financeiro nos tennos do Parágrafo único do art. 7Q da Lei 8.880, de 27 
de maio de 1994. 

§ 1g- Quando a periodiCidade de reajuste pleno for igual ou menor que 
a periodicidade de pagamento, serão convertidas em REAL no dia 1° de julho de 
1994, observada a paridade fixada para aquela data, iJ\,justando-se pro rata tempere 
os valores contratuais expressos em Cruzeiros Rea:is âesde o dia do último aniversá
rio anterior aO dia 1 Q de julho de 1994 até a data do próximo aniversário posterior a 
esta data de, conversão, Inclusive, de acordo com o índice de contrato, deduzindo-se 
a variação do mesmo rndice ocorrida entre a data-base e o primeiro aniversário no 
subseqüente período de cerração monetária ou reajuste. 

§ 2' -Quando a periodicidade de reajuste pleno for maior que a periodi· 
cidade de pagamento, serão convertidas em REAL, no dia 1' de julho de 1994, de 
acordo com as disposições abaixo: 

I - dividindo~se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação vigente no dia 
do aniversário em cada um dos meses imediatamente anteriores a JUlho de 1994, em 
número igual aos do último período de reajuste pleno, pelo valor em Cruzeiros Reais 
do equivalente em URV nesses mesmos dias; 

11 - extraindo-se a média aritmética· dos valores resultantes 'do inciso 
anterior; 
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111 .. reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, c valor encontrado pela 
URV do dia do aniversário em junho de 1 ~4; 

IV - aplicando-se, pro rata tempere, sobre o valor em Cruze~s Reais 
de que trata o inciso anterior o índice contiatu.al ou .legal até ~data do pr6~1mo ani
versário posterior a esta data de conversão, U1CI~SI"!', de~uz1ndç,se a vana~o do 
mesmo rndice ocorrida entre a data-base e o pnme1ro amversár10 no subsequente 
período de correção monetária ou reajuste; ·e 

V • convertendo-se ~m REAL q yalor corrigido na forma do inciso ant• 
rlor pela paridade fixada para aquela data. 

§ 3' ·O cálculo da média a· que se refere o parágrafo anterior será feho 
com base nos preços unMrios nos casos ·dos contratos.para· aq~isiçiio ou produçlo 
de bens para entrega futura, e>tec~tão de obraS", p~açiio. de ~ervlç\)~. locaçiC>, uso 
e arrendamento, quando as quant1dades de bens e serviços, a cada mês, forem va
.riáveis. 

§ 4' - No caso de obrigações ein qúe tenha transcorrido um número de 
meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, e .conversão seni feha, na 
forma do § 2' deste artigo, levando-se ein tonta apenas os valere~ n;tferenjes aos 
meses a partir da contrataçlio. · 

§ 5'- No caso dos contratos de· contratos de.locaçiio'resic!lénclal com 
cláusula da reajuste superior a 6 (seis) meses, as disposições da § 2' ~este artigo 
110rii0 ,aplicadas tomando em conta· apenas os ·aluguéis ·dos primeiros 6 (~eis) meus 
do únimo período de reajuste pleno. . .. 

§ 6' - Em caso de desequilíbrio ,epon~mlco-.financeiro, os contratos de 
focaçiio resldenci.al e comercial: inclas1ve o.s. co.nyertidos anteriormente, poderio ser 

· revistos, a.partir de 1' de jll!'eiro t!e 199.5, atrayés qe l.ivr~ negociação entra as par· 
les, ou jud1clalme.nte, a fim de adequá,los aos preços de mercado. · 

§ 1' - Efetivada ·a ievisi!o, àplicaçlio das ·cláusulas de ·correçli9 m~ltt'· 
ria ficará suspensa pelo orazo de um ano a contar da data da ·revisão: 

· § a• - Na conversão .em REAL dos cóntratos a que sé rolare o § 1• que 
nao ccntiveren) cláusula d.e. atualização rrionetárià ·entre a data finar do petíQdo de 
adimplemento da obrigação e à data da exigibilidad~ do pagamento: seni 'deduzida a 
expectativa de inflação considerada riO contrato' felativâm_ente a este prazo, devendo. 
qua.ndo o contrato não mencionar explicitamente a expectati.va inflacionária. ..,. 
a~otada para· a dedução1'a variação·do lndiee Ger.al·de Pri!Ç.os- Di$ponibilidadeln
tema· IGP-01, da Fundação Getulio Vargas -·FGV, no mês de apresentação da pro
posta ou do orçamento a que este se referir, aplicado pro rata tempere refativafnente 
ao prazo previsto para o pagamento .. 

§ !Í'- Nos casos em que houver cláu$ula de·atuallzaçlio·moo!l16rta da
corrente de atraso de pa~afnen!o, corrigido também o período decorrido .entre. a data 
do 'a'climplemento da obngação e a da exigibilidade do ·P~~gamento; aplica-se. a este 
períC>do a dedução referida no parágrafo anterior, segundQ·OS crHórios nela estabele-
cidos. · - · 

•Art. 21 ~ Para os efeitos desta Medida Provisória, •dia de aniverúrio• 
corresponde: 

a) no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais com cláusula 
de correçiio monetária por índice de preço, ao dia do vencimento; na faKa deste; ao 
dia do ú~imo reajuste; e, na fatta deste, ao dia do surgimento, em qualquer mh, da 
obrigação, do título, do contrato ou da parcela contratual; e, 

. b) no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou pioduçlo 
de bens para entrega futura, a execução de obras, ou prestação de serviços contl; 
nuos ou futuros, bem como a aneração de imóveis, que tenham cláusuraa de reajuste 
de preços por fndlce de preços setoriais, regionais ou específicos, ou ain'!:fa que reflita 
a variação ponderada dos custos dos insu(!loS utilizados, ao úttimo dia de validade 
dos preços contratuais em cada P~~riodo de reajuste. 

• Art. 22 - As disposições desta Medida Provisória sobre conversio apfl
cam·se, no que couber, os contratos de que trata o art. 15 da Lei ri' 8.880, de 27 de 
maio de 1994, e sua reQulamentação, cuJos valores expressos em Cruzeiros Reais 
não tenham sido convertidos em URV até 30 de junho de 1994. 
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§ 3•- (Suprimir) 

• Art. 23 - Nas obrigações, pretos e valores convertidos em REAL na 
forma dos arts. 20 e 22-. o cálculo da correçao monetária e do reajuste de preços a 
partir'de· 1-'~ de julhQ de .19~4. somente é válido Quando ~aseado no índice de preços 
.calculados na fonna do afl. 3~ da Lei ~.~80, pe 27 de ma1o de 1994. 

§ i• -·o cálculo.dos lndfces de'correção monetária de obrigações a que 
se refere o caput deste arti~o tomará por base preços em REAL, o equivalente em 
URV dos preços em Cruze1ros Reais, e· os preços nominativos ou convertidos em 
URV nos meses anteriores. 

§ 2•- Observado o disposto nO .art. 28, sobre os valores convertidos em 
REAL, na forma dos arts, 20 e 22, serão aplicados os Indicas de cerração monetária 
ou de reajuste dos preços a que estiverem ~ujeitos, calculados de conformidade com 
p .art ;38 da Lei n• 8.880, de ·27 dé.m'aíó de .1994, de acordo com as respeçtivas dis
pPsiçõ~s legais, r~gulamentares, contratuàis, ou decisões judiCiais com base nas 
q~*is ti~re\'1 siqq CO'\S!~uido.s. 

§ 3". No cálçulo dos fndices de que trata esté artigo, os preços erri Cru· 
.zeiros ~eaJs,c;tev~rão ser.conv~rtidos em.Uf1V Qo di~ de sua coleta. 

. . . . § .4~ -· Cãso o índice de preços i::onstantê do confrªto não esteja dispo
nível ha forma do caput cesta artigo, será utilizadó, para os fins do disposto no art .. 38 
da Lei n' 8.880, de 27 de maio dn 1994, e nesta Medida Provisória, indica equiva
l~jlt.a s.u,b~M\0, D~ fo.rmªda.reg~lç.mentação a ser. baixada pela E'oder Executivo. 

. .§ o•.; É nula de piEmo direito e não sur)irá nenhum éfeito a aplicação de 
Indica, para fins de'cotreção rnoneti!ria,'calculado de forma diferente da e.st~belecida 
neste artigo. · · 

. Ari .. 25.- As. dotaÇões. constaritêS.dà ·proposta de .Orçamento Geral da 
Uni~o enViª'-d~ ao .Congres$0 .Na.cional, com as modlficaeões .propostas nOs tàrmos 

·dó art. i66, § s•, da Constitulç.ão Federal, serão corrigidas para preços .médiOs de 
1994, mediante àplicação. sobre os valores expressos a preços de abril de 1993, do 
multiPlicador de 00.8402, sendo então convertipos el)11• de julho de 1994, em REAIS 
pela paridade fixada pára aqúélà 'data •. 

§.1'- Serão tarnbém convertidos em .REAL em 1• de julho de 1994pela 
pa(idade flxacfá para aquela. data. tÇ>dos Qs valores expressos em Cruzeiros _Reais em 
·30 'ãe'jwiho' de 1994, constantes ·de b~l~nços .e de todos os a tos e fatos relacionados 
com a.gestãC? o~mà~áiiá, ~r:la.nc~ira, p~tritnoni:a! ~ çqntábil. 

§?",,No caso do parágrafo anterior, se.'~ltarem .valores i~feriores a 
~~10(01. (~m .centavo de REAl)' os mesmos serão representados por este yal9r (R$ 

Art. 26 ·Como forma de garantir "o equilíbrio econ"Omfco.financeiró na 
conversão .dos .contratos relativos à ativldade ag~ícola, ficam asseguradas as con· 
qiçõ.e.s de. equivalênCia ·constantes nos contratos de financiamento de custeio e de 
·comercialização para·produtos.rontemplados.~a safra 1993Jll4 e na safra 1~94 com 
~reços mínimos· de garantia• dentro da Poht1ca de Garant1a .de Preços M1n1mos • 
PGPM. 

"Capitulo IV 
Da Correção Monetária 

. Art. 27 • A cerração; em virtude de disposição legal ou estip~!ação de 
negócio jurfdico, da expressão monetária de obrigação pecuniiirla contraída a partir 
de 1A de julho de 1994, inclt.Jsiv~. somente poderá dar·se pela variação acumulada do 

. IPC•r. . · . 

§ 1• - O disposto neste artigo não se aplica: 

a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei 885, de 11 de 
setembro de 1969 e o a(t. s• da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994; . 

b} aos contratos .que. tenham por objeto a· aquisição ou .produção de 
bens para entrega futura, a execução de obras ou a prestação de serviços contínu9s 
ou futuros, bem como a alienação de imóveis, cujo preço poderá ser reajustado em 
fUnção do custo da produção ou da variação no preço de insumos utilizados; e . 
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c) às hipóteses em lei especial. 

§ 2" - Considerar-se-é de nenhum efetto a estipulação, a partir de 1' de 
julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estábelecido neste artigo. 

§ 3'. Nos contratos celebràdos ou conveitltlos em URV, ·em que haja 
cláusula de correção monetária ou de reajuste de valor por índice de preços ou por 
Indica que refltta a variação ponderada dos custos dos insumos· utilizados, o cálculo 

• desses índices, pora efettos de reajustes, deverá ser nesta moeda até à emissão do 
RE.<. . e, daí em diante, em REAL, observado o art. 38 da Lei n' 8.880, de 27 de maio 
de 1994. · 

§ 4' - A correção monetária dos contratos convertidos oela média em 
REAIS na lonma do§ 2" do art. 20 será apurada somente a partir do 1° aniversário da 
obrigação posterior á sua conversão em REAIS. 

§ 5'- A Taxa Referencial • TR somente poderá ser utilizada no mercado 
financeiro, de valores imobiliários, imobiliário, de seguros, de previdência privada e 
de futuros ou, ainda no caso de inadimplêncla de obrigações contratuais de paga
mento, em contratos de qualquer natureza. 

§ 6'. Continua aplicável aos débttos trabalhistas o disposto no art. 39 
da Lei e. 177, de 1' de março de 1991. 

. • Art. 28 • Nos contratos celebrados ou convertidos em REAL com cláu· 
sula de correção monetária ou de reajuste de valores por índice de preços cu por ín
dice que refltta a variação ponderada dos custos dos msumos utilizados, a aplicação· 
da mesma ficará suspensa pelo prazo de um ano. 

§ 1'- É nula de pleno diretto e não surtirá nenhum efetto a estipulação 
de cláusula de correção monetária ou de reajuste de. preços em desacordo com o 
disposto neste artigo. 

§ 2'- (Suprimir). 

§ 3' - O prazo de suspensão de que trata o caput deste artigo aerll 
contado a partir: • • · · 

· , . . a) da conversão em REAL, no caso das obrigaçoos ainda expressa em 
Cruzeiros Rea1s; · · - -.- ----, .. , - . · 

b) da conversão ou· contratação em URV, no caso das obrigações ex-. 
pressas em UÁV 09ntratadas até 27 de maio de 1 994; _ 

c) da contratação, ou da data da proposta se esta for posterior a 1. de 
julho de 1994, no caso de obrigações contraídas após esta data; e . . 

d) do- ú~imo reajuste de casei de i:ontiatcs de ioCàÇlio._ 

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica: 

a) às obrigações realizadas no mercado financeiro e no Sist9ma Finan- · 
ceiro d~ Habitação- SFH, por instituições financeiras e demais entidades autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Pou
pança e Empréstimo - SBPE e aos financiamentos Habitacionais de entidades de 
previdência privada; 

b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei n• 857, de ·1 1 
de setembro de 1969, e o art. 6' da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. 

§ ~ · O Poder EXecutivo poderá reduzir o prazo de suspensão das 
cláusulas de cerração monetária ou de reajuste de que trata este artigo. 

§ 6' - O devedor, nos ccntratos com prazo superior a 1 ano, poderá 
amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo devedor, desde que o 
faça com seu valor atualizado pela variação acumulada do índice contratual ou do 
IPC-r até a data do pagamento. 

§ 7r1- Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contrafdas antes de 15 de 
março de 1994, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão para o REAL, 
ou no seu vencimento, se anterior, sua atualização na forma contratada, observadas 
as disposições desta Medida Provisória, abatidos os pagamentos, também atualiza
dos, eventualmente efetuados no período. 
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JUSTIFICAÇÃO 

As modificações de redações ora propostas aos a~igos 19, 20, 21, 22, 
23 25 26 27 e 28 da Medida Provisória n' 566 de 29.07.94, v1sam adequá-las aos 
entendimentos havidos no Congresso Nacional qu~nd~ das djscussões e .votação. da 
Loj ng a 880 de 27 de maio de 1994, bem como as d1scussoes na Com1ssão M1sta 
qus análisou a MP 542_'de 30.06.94, ora reednada sob o n' 566. Tais modificações 
nos parecem melhorar o texto tornando·o tra'nsparente, de melhor entendimento e 
conferindo justeza às rela~es contrat~al~ c:~u~ envolvem o ~etor privado e o público, 
evitando·se assim tempest1vas ações JUdlClánas que poderao comprometer o Plano 

"""''--~~ .... 

MP00566 

EM~D~ ~~ .. 

!1EDIDA PROVISORIA NO 566, de 29 de julho de 1994. 

Acresce~te-a•, ap<Se·o.·arti8:o' L-9, um' ar-tigo coa a seguinte redação: 

MArt. ••• - Aa obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reaia, coa cl&~ 
a~a. de correção montatá.ria pds-fixada, contratadas· antea de li de 
março de 1994, serão convertidae em Reaie no dia 12 de julho de 
1~94. ~~~~~$~ a p~ridade fi~ada para aquela data, reajustando-se 
os valorea contratuais expreaaoa em Cruzeiros Rea.ia, • aeua ·r••
peot1voe anivera4rioo, de acordo coa o índice constante do contr! 
to.,. o.qual toaará poli' base ·o• preçoe e11 Cruzeiroa Reaia noa aeaea 
iaediata.ente anteriores, convertido• em Reaia, obser.ando-ae a 
paridade fixada para a data do conversão, e preços • Reaia a par-
tir. da emiaaio. · 

Dê~ae aoa .ar~;goa 2.o e 21, caput• aa seguinte• redações: 

"Art, 2o- Aa obrígaçõea PecuntBriaa· .. Cruzeiroa Rea1a. coa clfu
s'Ul.a de correc}ão monetária baaeada ea índ~cea de preços., !:2!:. ~.-:!!!: 
da• a part~r de 12 de marso de 1994. ea que a periodicidade de re! 
justo pleno 4 igual ou menor que a periodicidade de pagMato .. se
rão eonvertidaa •• REAL. no di.a 12 de julho d• 1994. obaerYaàa a 
-Paridade fixada para aquela d_ata. reajuatando-ae pro rata tupore 
o a valores oontratuaia expre•ao• e:a Cruzei roa Reaia deade o 111 tiao 
aniYen'irio 'ati o dio. JO de juaho de 1994, inclusive, de 'uol'do 
coa o ~ndice constante do contrato.• 

• Art. 21 - Aa obrigaçõea pecuni4ria.a ea Cruzeiroa Reata. ca 
o.l"-uaula de correçlo monetúia bueada em !nd.icea de preços. con
trattd!l a par~r de 11 de •arço ~· 1994., ea que a poriodicida~ 
pagamento. ser convertidaa ea REAL, no dia li de julho de 1994, 
de acorde ca. aa dispoldqõea abaixo! 

JU1tifigttiD 

A claBaificação daa obrigações pecuni4riaa em doia periodoa -antea 
e depoia de 10 de aarço de 1994. data da prim~ira ae~d& pro~a6-
ria que deu orisea l Lei no e.aao do Plano Real ~ viaa a reapeitar 
oa atoa jurid.icaaont~ perfeito•• evitan4o-ae repetir oa ae .. oe er
ros • dano•aa coneequlnci&• ao Teeouro Nacional, coaetidõa naa Yi
riaa tentaiTaa de intervenção na economia realizadas a partir de 
Pl8Do Cruzado MI 1986. 
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A Emenda visa a preservar todos os contratos anteriores a 1' de 
março de 1994, indexados a !ndices de preços de conformidade co~ 
os princ!pios invocados pelo Ministério da Fazenda e aàotados 
pelo p~prio Chefe do Poder Executivo, os quais, nas razões qqe 
justificam o veto ao Far{gra~o 22do Artigo 16 do Projeto de Lei 
ng 11/94 qu-e--aeu oi"igem a :t~ei D:i, .B,.Sf?Ç/94, PX"9PUClà:8. p~lo respe~
to •aos contratos já aseinados•,antes daquela data, e tepudiaa a 
interferência da lei nova. • e. atoe juridicamente perfeitos", ae 
guindo "jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal; 
que rejeita a quebra de contratos (ofensa ao ato jur!dico per
feito - art. SQ, inciso XXXVI, da Constituição Federal)~. 

~tuv {~111·)1/} 1-fPK), 
I eputado Joa4 U:k ~t/7 L 

PMDB-PB 

l'"'iP00566 

APRESENTA~ DE EMEN!IAS J 
lr: __________ ~O~eppu~·t~a~d~o~L~U~l~Z~S~AbL~OM~A~O~--------------------~~·Lr=-= ___ -_--~JQ~=-L·---·~1 
..-----:::------:::::---~·"'-·-.--.,-------- --, r 1~ ~,. .... tO·_.,..,. ... ~0--~u..;,.·-.q~_--~·-··•0:-so.T~-~ I 

...,..u..,o;,---r---~·---.---•··"'~~ 

~---------------------------~---------------------------, 

Suprima-se o S 4g do art. 21, verbis: 

"Art. 21 .......... . 

5 4g - Em caso de desequilibrio econOmico-financei.ro, oe 
contratos de locação residencial, inclusive oa convertidos 
anteriormente, poderão ser revistos, a partir de lCI de 
janeiro de 1995, através de l~re negociaçAo entre as 
partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos p~eços de 
aercado ... 

JUSTIFICATIVA 

O tema tratado no S 4g já está previsto em legislação 
especifica, a Lei que regula as locações urbanas. 

EM-8 

------------ry------------------------, r ~J 
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HP00566 

00043 

ENENDA SUPRESSIVA A ftEDIDA PRDVISORIA NO 566, DE 29/07/94 

Diaple aabra o Plano Real. o 51•~••• "anatlrio Nacional, aatabalaca 
aa ragraa • cond~Çeaa'da ••iaala do REAL a oa crit6rioa para conva~ 
aiQ daa abrigaqBa8. P*r• o RE~L; a di aut~•• providlnciaa. 

Supriair no artigo 21 o aau inciao III. 

~USTIFICACRO 

A radaçlo contuaa da t6r•ula da canvaralo gara dGvida, ean
da convanianta a aliainaçlo daa .. incieo,• qua apanaa ~•rua p~a r~ 

rlatir atoa 1.11Plic1toa I ror•• qua abjativa a convaralo da URV •• 
REAL-

Propoaoa o anxug .. anto da -nor .. qua •atabal•d• • conv.ralo' 
•• REAL no dia 11 d• julho do ano •• curaa. 

HP00S66 

ERENOA RODIFICATIVA l ftEDIDÀ PRDVISORIA NO 566, DE 29/07/94 

Diapea aobra o Plafto. ~aal~ o Siat••• "onatirio Nacional, aatab•l~ 
ce ·~ r•~r•• . ~. c:=a-:'d~çll~a de. ••.1~··~ da REAL • aa crit6ria• pÉa 
l!anwarelo dae abr~gaçBae pare o REAL, a dl autr·•• · pr~vidlnci••· 

.. ad'1f'1car a' p•r,ó:r'a:t~ 5• . ita artigo 21' aupri•inda-.ie • 

e'xp~···~IO ~~~aaidilnc.iai•.~. ;1cand0 a taxto •••1• redi.gidat 
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Art.21 ••• 
•§ sa - Efativada a ravialo, o novo Valor do aluguel do 

1•6val vigorari pala prazo a!niao da ua ano• 

JUSTI FICAÇKO 

A praaanta ••anda taa por objato o raapaito qua a Lai d~ 

va conferir a todp a qualquer contratante, pala princlpio da iao

noaia. 
Plaita .. oa oa .. aaoa diraitoa,d~ _igualdade •• ~oa~a aaan

da ao · parigrafo •a do artigo 21, çarant.indo a. todoa oa caQtratoa_• 

da locaçlo da 1a6~aia a oportunidade da aaraa raviatoa 
•anta, a lJ&rtir ,da adiç&o .daata ... dida .Provia6ria. 

judicial 

Para gai-.intiraoa o aquillbrio da todo o aarcado iaobilii

ri~, conaidaraaoa iaportanta a inclualo da poaaibilidada da ravi

vialo taabia para oa contratos~· •lug~i~B de i.6vaia·nao. raaide~ 
ciaia. 

Daputado RICARDO IZAR 

HF"00566 

EftENOA ftOOIFICATIVA A ftEOIOA PROVIS0RIA ND ~66, DE 29/07/94 

Diapaa sobra o Plano Raal, o Siat••• "onatirio Nacional, astabalace aa 
ragraa • condiçGaa da ••iaaao do Real a os critürioa para convaralodaa 
obrigaçGaa para o Real, a di outros p~ovidlncias. 

Plodit'icar ó artigo 2'f~ qua paaaa 8 vigorar co• • ••guinte red!. 
çao, •antidoa todos os aaua incisos I, II, III, IV e V: 

"Art. 21. Aa obrigaçGaa pacuniúrias •• Cruzairoa Raaia, •• co~ 
tratos vigantaa por prazo indetar•inado, com clúuaula da corroçlo mo
nat6ria baaaada •• lndicaa da preços, a• qua a periodicidade du raajua 
ta pleno 6 •aior que a periodicidade da paga•anto, aarAo convertidas 7 
•• REAl, no dia ta da j~lho do 1994, da acordo coa aa diapoaiçGaa aba~ 
xo: 

I- ••• ~~- ••• III- ••• IV- ••• V- ••• " 
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3USTIFICAÇAD 

Canfora• o artigo sa, inciso XXXVI da ConatituiçAo F.adaral o 

ato jur1dico ,perfeito nAo pode aar atingido. 
Eata aaanda objativa aanter o aquillbrio doa contratos, inclu

sive oa ducorrantaa da alongaaento do pacto inicial.Entandaaoa qua a 
relaçao contratual livraaantu acordada dantro da ragiaa jur!dico viga~ 
ta, aaaao oa aujaitoa ao princípio da'ordaa pública, nao 6 aatiria qua 
diz raapaito i diaciplina lagal do padrAo aonatário. 

A lei nAo poda aar ratroativa a pactos paaaadoa, tranaforaando 
contratoa tiraadoe·palo •pr~io da autanoaia da vontade• •• novoa ' 
"contratos ••• qualquer autonoaia•, ragidoa contra a vontade da uaa 
daa partaa (naate caao o propriutlrio), pela vontade a prerarlnciaa 
idaol6g1cao do lagialador executivo. 

A doutrina atual•enta' untende que, quando algu'• 6 abrigado a 
privar-e• ·da u• baa a -ravor de. outra•, ••• decreta expropr1at6ria, hi 
daaapropriaçlo indireta~ tendo •• viota que que• parda a parte trana
rarida para Qu•• a receba, i dela daaapropriado. A parta doa rendiaen
toa pactuadoa qua daaaparecar, a ravor.do inquilino• ea viata daata ar 
tigo{pravacando a daaequilibrio contratual), aaaeaalha-aa a aata tipÕ 
da daaapropri,çlo indireta. ' ' · · · . . . . 

Na expectativa da acaitaçlo daata __. palaa Nobraa Paraa, 
tara•o• concorrendo para o aperruiçoaaanto da ftadida rrovia6ri' •• 

qu .. uo. ,~J~·I.}-
Sala daa,. SaaaDaa, •• 04/08/94 , · . 

Deputado RitARD IZAR 
j ) f 

HP00566 

0004.6· 

. PIEDIDA .. ODIFICATIVÃ A .. EOIDA .PRDViSORIA NR ttflfl~ Ut. ~~1Ufl'!l4 

otepaa sobra o Plano Real. o Siataaa "onatirio Nacional, uatabalaca 
aa ragraa a candiç&aa da eaiaala do REAL o oa critGrioa para conva~ 
alo daa obrigaçB.•para o REAL, a di-outraa providlncia•. 

"oditicar o parig~aro 4a do artigo 21, cuja radaçlo paaaa a 
aar a aaguinta: 

Art.21 ..... 

f 41'~ Eã c~aa d~ ~aeaquillbrio econ8•ico-rtnanca+ro, oa 

contratoa ~· locaçaa.da i•Dvaia. incluaive oa convart1doa antarior
.. nta, poderio aar raviatpa judicial•anta, a ri• da adaquiloa aoa 
praçoa da •arcado, a partir da ediçlo d•ata M•dida Provia6ria." 

•• 'i" 
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A axc~ualo da axpraaalo •ra•idahcial• •• d•V• ao rata da . . 

quararaoa tratar. da locaçlo coao u~ todo, copcadanda a ·todo~ oa ti-
poa ~·contrato a direita da ravialà.· 

s-aad~.--;..o prJ:nclpio da· ·~rt~go si,, p*rlgrara · :tíi~: ,;.~J:~o. 6.

XXXV,.da noaaa Carta "•ona,-plaitaa•aa· • poaaibllidada. d• ia~lalo ~ 
~ • • c • • "'. ' • • .... 

judicial a partir-da adiçlo_da Radida~ .pala lai.algu.a Poda-~ 
da·· ~praciaçl~ d'o Pod~r Judlci,rio, _laalo ·ou~ •-..;•· da ~a'alà ·a'·' êl:a.~ 
raito," quer individual, q~ar calatiwa. 

Da ••naira ca.a o par,grato •• da "adida P~ovia&ria·•~•· 

redigido, d-anatra-aa aaniraat-anta J.ncona.tituci.arull, poia' -··
ao raconhaoando a poaaibilldada da daaaqulllbrio ·aontratuai,--.iiiP!:. 
da a diacuaalo da quaatao •• 3ulzo. 

Te.b6• nao v .. oa a nacaaaldada da ••nclonar-aa ~u. texto' 
legal, co•o poaa1b111dada, a livre nagociavlo antr~iaa part•a cn
tratantaa, co•o da direito. 

Sala daa SaaaDaa •• ./8/94 O~putado 

L 

Agosto de 1994 

J 
.] 

L[i...:.:~:::;e;:m:._::M::;ecl;:i::;D::.:a:.._ ______ -_::::::::::::::::::::::::~t Gl~;;·•-, 
r----~----~----~-·--~--~------~~ [ 10 - tO-- ao-- ot-Jil·- •o--- J 
~ ..... - .. l rr:;-- ..... ---.----·-...-----·-;..;.,--...;.., _ _, 
1 D:jOl L~~2~1~-~9~9~9-----l~6~g~---------l--~------~-J-------------" 
M-----------------------------------~·----~~·~·----~~~--~------~------, •o diapoato neate artigo diz reapeito unic ... nte ia locacõaa raaiden-

ciaiai per.manecendo as de natureza coaercial re9Uladaa. pelaa 
doa aeua reapectivoa contratos•. 
Juatificativac 

sem dúvida, ponderáveia vetorea determinaram a vinvulacio doa aluguiia 
reaidenciaia com a média inflacionária doa últtmoa .. aea, porque coapa 
t!veia com a converaio também pela média doa aalirioa .. 9era1. Quan= 
to aos comerciais, todavia, nenhuma converaio aeria correta •• deaco
nectada doa precoa praticado& peloa locaririoa1 e que ~oram •urviza
doa• .. obediência i própria norma legal criadora no novo aiate.a .ane 
tário, como aliia continuam livrea, eia qu• nio~á qualquer cOngel ... E 
to, incl.uaive quanto a produt~a • a~rv1çoa. 
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Note-se que a própria Medida Provisória sob Emenda, no aeu Art. 21, S 
40, prevê o reequilibrio econômico-financeiro do contrato, mas contem
pla exclusivamente os contratos de locação residencial, passiveis de 
revisão a partir de l0 •. 1 de janeiro de 1 .. 995. 

Cabe també,a acrescentar·- que o Locador comercial 
legal da denúncia vazia, salientando-se, aliás, 
ção do contrato de que dipõe o seu Locatário, a 
bem mais'duradoura que' a 'residencial. 

não tem a alternativa 
o beneficio da renova
tornar essa relação 

Por último, observa-se que os contratos comerciais vêm ae mostrando 
planemante satisfatóiioa sob o reqtme da livre negociação, especialmen 
te após a edição da nova Lei d~ Inquilinato, do que é exemplo o seÜ 
Art. 54, tudo a tornar preservado,o equil~brio aocial_pretendido • 

. · / ' . 

APRESENTAÇAo DE EMENDAS l CJ HP00566 

00048 

,;... _________ _:..;c_..;..__-'"'"--=---:=-_;:.:_ ____ ___, 

[ 1LJ·~. tO.:~-· .•li ---40-~- •O·~~-

DG-~e ao art~ 2~ a seguinte redaç~oz 

Art. 22 --Para os efeitos desta Medida Provi•Oria, 
"dia de anivers4rio" corresponde ao dia do venci.ento; 
na falta deste, o dia do·ültimo reajuate; e, na falta 
deste, ao dia do surgimento, em q\lalquer .ais, da 
obrigaçlo, do titulo, do contrato ou da parcela 
contratual. 

JUSTIFICATIVA 

Ela outra emonda por mia ·apresentada pretenda-•• eli111nar o 
pri.vil4iqi_o de alguns •etores em poder utilizax cl&uaula de 
reaju•te da preços por 1ndices setoriaia especificos, àseapando 
A regra qe~al de utilizaçlo do IPC-r. 
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... 'te! ..nticlo, n&o h& que ae estipulAr wn conceito difere'nCiado 
da •dia de_ anivera6rio" para oa contratos .sncionados na alínea 
•b• do Art. 22 deata MP, tendo em vista a intençlo de ·~r ao• 
.. ..aa aa regraa qerais preconizadas nesta MP. _ 

1111-15 

-r• ---'-------- -<---._0 tJ . d-o-4-- -1 . 

HF'00566 

.. P~mNTAÇllo OE E MENDAS 

..... _. 
r DEPUTADO LUIZ CARLOs HAUq 

r ... 
1l1 -- atJ _ ........ JO -"' ... •D·- •O·-"'•' ... -. 

."·-·-

- o oegulnlo nova roda !AO oo •III- 22 da l.lodlda Prvvl>l>rlo n' IMMI, CIO za. CIO 
julho do 1004, luprimlndo4t• ouoa ollnoao. 

•M,. 22. PNa ot •ttoe 4MII• Modld~t PtoYia6ria, .. oxpt'tlaa6oa -.nlvorUdo", '\IMW 
cM:ronlvo<ú~o' o 'dlo do anhonMo• 00<101110- oo dto do rllljualo doO volorti· ou 
de1exigu'b1Udado de p.g•FIMII'to; na ,..,. dilUO, ao eh do OHimo ~UI1ei M ••n. 
....-. oo dlo da ... lnthln do oonlrJlo ou dO IIUIQlmtniD do obl~o; 011\ 
quolquor m6o, do obrlgoylo, do tnulo, do -10 ou di porotll 001111~. 

o~ dolto omendo 6 o: rpllcllllr o tnledlmonto • ter dado tquoii•~XPM•e ... 
00 qual• "" monclonadu • 'li rios veios nos dlopocíWos da Mo~l<fll P10Vit6do o 
quo ~tm oempro oom o mosruo olgnlt!oadO. 

-·· 

Agosto de 1994 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) .·Terça-fei~ra 9 4431 

r 

APRESENTAÇllO DE EMENDAS 

".-------------- ...... -------------, r DeJ><yado MARCELINO ROMANO MACHADO 

I' 
.. ,. __ _, [AII'IICO-Mu.aaato-•CIIO--- .. IOt•.:J ,.,--.-.~---, 

o~ os 1 941 _ 22 1 único q 1 _j fl!1_ I 

"·-----------------------------nno-----------------------------, 

Emend• Aditiya 

Acrescente-se o parígrafo únic:o ao artigo 22, com o seguinte teor: 

. •Artigo 22 ... 

Plrigrafo Únicó - Para os contratos que envolv1m a oqulsiçlo ou produçlo de bei1J para 

· entresa·IUturO. .-uçlo de obru e prestaçlo de oerviços, cuja data de adimplemento de cada 

-P.,..,. nlo lOja ooincidente eom i data de 1011 mpec:tivo .....:jmemo,..,.. considerado"dia de 

.. aniverário'. data final do periodo de adimplomento da obrigaçlo'. 

JUSTIFICATIVA 

A espeeificidade '!- contra101 m:~ a dcliniçli> precisa do 'dia de 

aniverúrio', evit.lndo-oe illlorpretoç6es ÍJ!jUslal ou impreciau. 

l!::'ín. ....to L.,---,.'~~..-----------, 
c::rl~_ ... '~!7 ·: ( 
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APRESENTAÇ.lO DE EMENDAS 

l"'r----------5-~-··~~------------~ 0005:1. 

Fred• Substitutiya 

Subolitua-le a expreulo •no me. de junho de 1994', por •ao me. de ljli rtiÇI? da 

propo1t1. que deu origem ao contrato•. 

I(JSTIIICATIYA 

O OIIJilUliO da expociOiiva infllciooliril dewe roferir-oe _., ao me. da .,.-oç~o da 

propoltl. oob pena de~ ..... u parlai. 

000se 

r DE~UrADO LUIZ CARLOS HÃÜi.~ 

l 
... 

10 ...... 20·-~ ao ......... o ........ •o·~lfli--
........ .... 
-

''bolilllo oo 1 ..,....,., •• ~10 mh elo Junho 1M 18P4' pola -·•• 'no mOo <lo 
-~·do _ .. ta •• de..,..,...,...--.. relt<ir" no ""''a .. ro ,. rio 
811.2$da Medido ltiOlllcOrla n' 800, de 28 de julho da 1884. 

JutUilce;io 

O•ol>jellvó do omondo 6 t~r OOOMmloo.,.nt. o oxpurgo pr4Yitlo naquoiO 
dlopoolllvo de modo o ..,...,. -lo .....,.tive! oom a provto6o de lnR•9Io r.oli<odo i 

....... do fiiOPOI1a. 

·' 

i;:::::::JID•IC:!IID!~!!~~~!!~ .... ~~-·='~~~~------------------~ 
I .?l-(&6·:1. 

Agosto de 1994 
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MP00S66 

AF'RESENTAÇAo DE EMENDAS 00053 J 
r Deputado LUIZ S~Mllo I c;;-""'" J 
~t;:::::::::.~LJ~.~ .. ==--===.~~~[J~-~===~====~~~(J~-~~~::::4;;0D;.: _ _.::,.::;I~[)~·=--~w~~.._------=:J 
r-~ ...... ~ r---) --.ua----~----·-----,,---~tior~---., 
!Jil ~ I LL ____ ....J. ____ __. _____ ..__ ___ _____j _ __, 

..-----------------------. 
Inclua-.. o S 4a no art. 23. 

Art. 23 -

S 4D - Ha regulamentaçao de que trata o par6grafo 
anterior o Poder Executivo aplicarA a corr*;l.o 
pro. rata te.pore de que trata- oa artigoa 20 • 21 
deata Medida Provisória, quando oa reajuate• 
previatoa nos contratos nao incidirea no pri .. iro 
dia do ••· 

116 que H prever a correçao pro rata tempere nos contratos que 
Dlo tenhaa o pr~iro dia do mia como data de reajuste. 

I. ,1njua~if1c6.vel a retirada deste diapositivo pelo Governo, co.~~ 
prnt a· D<>Va ediç&o da MP do Real. 

IDl-14. 

r ------·-----------------------------, 
L--~~===·~~~=A=··=~=k-=~======~---1 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

MP00566 l 
00054 _j 

w ~~ 0J ""I' -"~.--s:-.-, -,-:;_" ___ .. ,.,,"',_;___~-------.1 

r OEPUTl\llO PAULO RAMOS ·····-- -- 1 c~-""'"":J 

~~~~==~=,~==-~=~~~~--~ r ,o ___ zo ................... 3~ _o .... 4IXi·---- 9::J·-.. IIf'I'IWO·- 1 

w----------------------------mo•------------~--~,~~----~~, 

Inclua-se no Art~ 23, o S 4Q, com a seguinte redaçio: 

Art.23 

s 42 - Não se 4plicará a Correação :Pro-Rata Tempore ce que ~ratam 

os Artigos 20 e 21 desta Medida Provisória ats Contratos 
com reajuste pleno no mês de Junho/g4, assim considerados 
aqueles que tenha~ abr~ngido, na data do reaj&stamento, a 

variação integral dós Índice~ componentes da f5rmula de r~ 

ajustamento, no período de 10 à 30 de J~nho de 1994 ( Pre

ços Mensais). 

J'USTIFlCATIVA: 

Objetiva assegurar o equilíbrio Econômico~Finanzeiro dos 

Contratos, ·com o repasse de toda a inflação oc >r rida no 
mês de Junho/94, afastando, no entanto, o aumento real nos 
preços decorrente do CÔmputo de Inflação em duplicidade. 

Agosto de 1994 
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L 

r Dlputodo JOSE CAIU-OS AUL;;';'A 

r ,.. I 

•o-- •o-- •IZ-- f•o--

I rf-•;;,• 
•o--~ L 

I 

Ui~=' c-;;---..-----'-...... --

Terça-feira 9 4435 

------------------~--------~ 

COMGRB880 ~CIOMAL 00056 

zaeDda a Ke414a Provia6ria na 51,/94 

Dar ao artigo 23 da MP 566 a seguinte redaçao: 

•Art. 23. os contrato• para aquisiçao ou produç&o de·bena para 
entrega futura, execuçÃo ·de obras, prestaç&O de serviços, 
locaçao; uso e arrendamento vigentea ea 18 de julho de 1994, 
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.. que for .. contratantes 6rqaos e entidades da ~inistraçao 
PC1blica · direta • indireta da Uni lo, cios Estados, do Distrito 
Pederal • doa Munic1pios, seus fundos especiais, autarquias, 
inclusive •• eapeciaia, fundaçeos pdblicaa, eaprea .. ·pdblicaà, 
sociedades de econa.ia mista e demais entidades por ela 
controladas direta ou i~iretaaente, terl.o seus valoreS 
convertidos .. REAL, nos termos estabelecidos neste artigo. 

Para9rato 11. Noa contratos que contenham ~lAusula de reajuste 
da preços por ~ndices p6s-fi~ados gerais, setoriais, regionais 
ou ea~ctticos, .. que á peri~ieidade do reajuate.seja igual 
ou aenor. que a periodicidade do pagaJD.ento, serl.o feitas . aa 
aef)Uintu al teraçoes: · 

% ClAusula convertendo para REAL em 1v de julho de 1994, oa 
. valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais;.
rilajuatados .pr6 rata at6 o dia 30 de junho de 1994, 
Se;undo os critérios estabelecidos no contrato, 
apliQando-ae aos valores referentes A .ao-de-obra, quando 
CÍiacriainad.oa, o disposto nos artiqoa 18 • 19 da Lei 
a.eoo de 27 de aaio de 1994; 

ZZ •· ClAusula estabelecendo que, a partir da converslo doa 
valores do. contrato para REAL, a variaçao de preços para 
efeito de reajuste •erA aedida pelos 1ndicea previstos no 
contrato, calculado• a partir de preços expressos .. 
REAL, considerando-se COJilo !ndices iniciais ac;\1elea 
aj1.1atados para o dia 30 de junho de 1994, nos terw.oa do 
'inciao I. 

' ' ' 

ParAgrafo 21. Hoa contratos que contenham clAusula de reajuste 
de .. preços por 1ndices p6a-fixados, gerais, aetoriaia, 
Z'et'ionaia ou -pec1f icos, - que a periodicidade do reajuste 
Hja -ior que a periodicidade de pagamento, aerao feitas •• 
._int .. alteraç6ea: 

z ClAusula convertendo para REAL, a vigorar a partir de lG 
·de julho de 1994, os v~lores' das parcelas expressos e• 
cruzeiros reais, pelo seu valor m6dio, calculado coa base 
no~. preços unit,rios, nos termos das al1neas aequintes, 
a~icandO-se aos valores referentes A mao-de-obra, quando 
(Hscriminados, o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei 
8.880 de 27 de maio de· 1994: 

a) dividindo-se os preços unitArios, em cruzeiros reais, 
vigentes em cada um dos meses imediatamente 
anteriores, correspondentes ao par!odo de reajuste, 
pelos valores em cruzeiros re'ais da URV dos dia& das 
respectivas exigibilidades; 

t.) calculando-se a média aritmética dos valores em ~V 
obtidos de acordo com a allnea •a•; 

o) aultiplicando-se os preços unit.lrios •Mios, •• URV, 
•••i• obtidos, pelos respectiv_os quantitativos, para 
obter o valor da parcela em REAL; 

Agosto de 1994 
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zz_ - Cláusula estabelecendo que, a partir da conversão dos 
valores do contrato para REAL,- a- variaçlo de preços para 
efeito do reajuste será medida pelos !ndices previstos no 
contrato, calculados a partir de preços' expressos em 
REAL; 

Parágrafo Jil ~ Nos contratos que contiverem cláusula de 
atualização financeira ou monetAria, seja por atraso ou por 
prazo concedido para pagamento, ser.t suspensa por um ano a 
aplicaç&o desta clAusula, quando da conversao para REAL, 
mantendo-se a clAusula penal ou de juro de 11.ora real, caso a 
mesma conste do contrato original, observado o disposto no 
parAgrafo 7G deste artiqo. 

ParAgrafo 4 a. Na conversAo para REAL dos contratos que nao 
contiverem clAusula' de atualizaçAo monetária entra a data 
:final do per1odo de adimplemento da obrigaç.lo e a data de 
exiqibiliclacle do pagamento, sarA expurgada a expectativa de 
in.tlaçlo considerada explicita ou implicitaaenta no contrato 
rolativam.onta a este prazo, devendo, quando o contrato nl.o 
mencionar explicitamente a expectativa inrlacionaria, ser 
adotada para u expurgo a variaç&o do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP/DI, da Fundaç&o GatQlio Varqa -
FGV, no · mas de a. 1esentaçlo da proposta ou elo orçamento a· que 

esta se referir, aplicado pr6 rata relativamente ao prazo 
previsto para o pagamento. 

Parágrafo SD. Nos casos em que houver cláusula de atualizaçlo 
monetária decorrente de atraso de pagamento corrigindo ~ambêm 
o p~r1odo decorrido entre a data do adimplemento da obri9açlo 
e da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este per1odo o 
expurqo ·referido no parágrafo anterior, segundo os critérios. 
nele estabeleCidos. 

ParAgrafo 6R. Nos contratos convertidos nos termos deste 
artigo e naqueles celebrados em REAL, a partir de 1D de julho 
de 1994, é permitido a permanência ou estipulaçAo de cliusula 
de reajuste por 1ndices do preços ou por 1ndicea que reflitam 
a ~ariaçAo ponderada dos custos dos insumoa utilizados, desde 
que a aplicaç&o da mesma tique suspensa pelo prazo de um aho. 

Par4qra.fo 7R. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir os 
prazos de suspenslo da aplicaçAo do reajuse a que se refere o 
parAgrafo Anterior e de atualizaçao financeira o~ monent~ria a 
que se retere o Parágrafo JR deste artigo." 

A emenda pretende, t.lo somente, restabelecer a isonomia de 
tratamento para todos os contratados da AdainistraçAo Pablica. 
HAo h4 por que discriminar aquales que, na_grande maioria, nlo 
puderam ter convertidos os valores elos aeus contratos, noa 
termos da Lei nD s.aao, at6 porque esta s6 vigora por 24 dias 
dteis, tempo ~r deaaià ex1quo para que na aaioria dAs vezes 
o• 6rqlos • entidade• foraalizassa proposta• e obtivess .. o 
pronunciamento dos contratos. 

- ...... ,.._:='- .:._:...._,.-..:.---

Tet<;a'feira 9 4437 
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t, pois, de justiça oferecer A :laaioria daqueles que nao 
ti veraa oportunidades de r e pactuar, que o façaa agora, nas 
aaaaaa condiç&ea que a lei concedeu a alquns poucos. 

Este tratamento iqualit4rio em nada afeta o plano do Governo e 
certamente evitarA ua qrande n4mero de recursos ao judici4rio. 

\ 
\ 

DEP. TOURINHO OANTAS 

EMENDA MODlFlCATIVA 

MEDIDA PROVlSORlA NQ 566, DE 
29 DE JULHO DE 1994 

Modif1Que-ee o Art. 23 gue paeeará a ter a ~eguinte redaç&o: 

Art. 23 - Os contratos para aqui~iç&o ou produo&o de bene .para 
~ntresa _futura,, execuç8.o de obr&e, ~re_etac8.o de eerviooe. 
locacao, ueo e arrendamento, Vi8entee em 12 de julho 1e 1994. em 
que forem contratantea 6rs!oa e entidadee da ~dminietrac&o 
Pública direta e indireta da Uni&o, dos Estados, . do D1etr1to 
Federal e doe Municipioe. eeue fundoe especiais, autarquiae, 
inclusive as especiais~ fundaoOee pUblicae. eociedadee de 
econoin:ia mista e_ demaie entidades por ela controladas direta ou 
indiretamentéy que, por qualquer motivo, n&o foram repactuadoe e 
não tiveram oe seue valoree convertidos em URV, eerao repactuadoe 
e terão eeue valores convertidos em Real, noe termoe 3á 
estabelecidos no Art. 15 e parágrafos da Lei nQ 8880, de 27 de 
maio de ~994. -

Parásrãfo único - O Poder Executivo regulamentará o diepoeto 
neste artigo. 

JUSTIFICAÇI\0 

~ injusta a conversão na forma 
setor privado não cab~ a culpa 
iniciativa do Governo gue é 
adminietrativoe. 

prevista na MP nQ 566 poie ao 
da não repactuacão, que era de 

quem tem o controle doe atoe 

A repactuação não ee deu porgue o Governo n&o reeditou, com 
adaptaoõee neceeeáriae, o Decreto n2 1110 que r. ulamentava 
ae.eunto. 

JOSI': 
'P~ 

a e 
o 

Agosto de I994 
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CONGRESSO NACIONAL 

Emenda a Medida Provia6ria nR 5'6/94 

Dar ao artigo 23 a redaçAo seguinte: 

Art. 23. Os contratos a que se refere o "caput" do artigo 15 
da Lei s.sso, de 27 de maio de 1994, vigentes em lR de julho 
de 1994 e que não tenham sido repactuados nos termos daquele 
artigo, terl.o seus valores convertidos para REAL ea lD cf• 
julho de 1994 de acordo com as di~posiçOes deste artigo. 

ParAgrafo lR. Contratos com cláusula de reajuste de preços coa 
periodícidade igual ou menor que a periodicidade de paga.ento 
terl.o'os valores em reais obtidos: 

I reajustando-se os valo~_e_s em c:ruz'ª'iros reais para junho 
de 1994 pelos critérios contratuais; 

II - acrescentando-se a variaça.o "pr6 rata" doa !ndice• de 
reajua:te contratuais relativos a· junho de 199_4 ,.ent~e 05 
dias 15 e 30 desse mês; 

XIX - diminuindo-se a variaç5o "pr6 rata" dos mesmoa 1ndic1e• 
relativos ao mês de apresentação da proposta entre oa 
dias 15 e 30 daquele mês; 

~~ . convertendo-se para REAL os valores obtidos na toraa dO 
inciso ~nterior pela paridade fixada para 30 de junho de 
1994. 

Paragrafo 2R. Contratos com cláusula de reajusto de praçoa co• 
periodicidade maior que a period.iciade de paqamento terlo oa 
valor•• .. reais obtidos: 

:r: dividindo-se os valores em cruzeiros reais vigentea no 
dia de aniversArio em cada um dos mesea imed.iata..nte 
anteriores, em nümero igual aos do 11ltimo per1odo de 
reajuste, pelo valor e• cruzeiros reais do equivalente 
ea URV nesses mesmos dias; 

%% extraindo-se a média aritmétic~~dos valores reaultantea 
do inciso anterior; 

XIX • reconvertendo-se em cruzeiros reais o valor em uav·pe!• 
equivalência do dia de aniversário de junho de 1994; 

I.V aplicando-se aos valores obtidos no inciso anterior otí: 
1ndices de reajuste contratuais 11pr6 rata tempere·~ at6 
30 de junho de 1994; e 

V - convertendo-se ·para REAL os valores obtidos ria torma do 
inciso anterior pela paridade fixada para JO de junho de 
1994. 

Terça-feira 9 _ 4439 
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Par4graro · 3R. Contratos que n5.o contiverea cl4uaula de 
atualizaçao monet4ria entre a data :final do per!odo de 
adi•plemento da obriqaçl.o e a data de exigibilidade do 
pagamento, na converslo para ~ de seus valores terlo 
deduzidas destes a expactativa de inflaçlo relativa a este 
prazo. 

Par4gra:fo 4". Quando do contrato nlo constar explicitamente 
como deterainar a expectativa .fnflacion!ria •encionada no 

. par4grafo anterior, •erA adotada a variaçao "pr6 rata" do 
fndice Geral de Proçoa - Disponibilidade Int~na (IGP-DI) da 
Fundaçl.o GetOlio vargas (FGV) referente ao ais de 
apresentaçlo da proposta ou do orçamento a que esta ae 
referir. 

ParAqrafo sa. Nos contratos em que a clAusula de correçlo 
,. monet&ria por atraso de pagamento é aplicada taab6m para 
·corrigir o per1odo entre a data de adimpleaento da obriqaçAo e 
a data da exigilidade do paqa•ento, aplica-se a ••te per1odo 
expurqo de expeCtativa inflacion4ria segundo crit6rios 
e•ta~l~c.ido• noa par6qrat'oa anteriores. 

Par4qrafo 6a. Nos contratos convertidos nos termos deste 
artigo e naqueles celebradOs .. REAL, a partir de 1a de julho 
de 1994, 6 per.itido a per.anlncia ou ostipulaçlo de clausula 
de reajuste por 1ndicea de preços ou por 1ndicea que reflitam 
a variaçlo ponderada doa cuatos dos insumos utilizados, desde 
que a aplicaçlo da -••a fique •uspensa pelo prazo do um ano. 

Par4grafo ?a. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o• 
·prazo• de •u•penalo da aplicaçlo do reajuste a que se rerere o 
par6qrafo anterior e de atualizaçao financeira e correçlo 
aonettiria. 

JUB'filiCAgAo 

o objetivo da emenda proposta 6 conceder tratamento equanime 
aos contratos que roram repactuados nos t~rmos da Lei nR s.sao 
e aqueles que terlo seus valores convertidos çompulsoriamente. 

Dispensar tratamento diferente a situações !quais pode 
provocar grande n11m.ero de recursos ao judiciArio, enquanto 
estender as condições da Lei nR 8.880 a todos os contratos em 
nada compromete o plano de estabilizaçlo e evita desqastes do 
Governo. 

A par de oferecer condições iguais As previstas em lei, a 
redaçlo deixa claro o modo de cálculo do expurgo de 
expectativa inflacionária, tornando desnecessiria 
requlamentaçlo posterior. 

\ ·~EP. TOURINHO OAN~ 

Agosto de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00059 

] 
ry1 ·---J r._--_-_· -2_·3·_-===~~-·_ ..... _ ... ____ ---:-.. ,._.==-_.: ____ -_. __ '~--~c-=--' 
r-~~n.~ 

I Inclua-se no art. 23 um parágrafo 4° com a seguinte redaçlo: 

I 

[ 

§ 4° N!o se aplicará a correção pro rata tempon de que tratam 01 

Artigos 20 e 11 aos contratos com reajuste pleno no mês de juhho de 1994, assim 
considerados l!queles que tenham abrangido. na data do reajustamento. a vari~ 
integral dos índices componentes da fórmula de reajustamento no periodo de 1• a 30 de 
junho de 1994 c preços mensais). 

Justificativa 

A emenda objeitva assegurar o equilíbrio econ4~co-financeiro dos. 
contratos, com o repasse de toda inflaçio ocorrida no mês de junho .de 1994, afastando o 
aumento real nos preços decorrente do cômputo da inflaç!o em dupliciiade. 

.. I 
00060 

HP00566 

u r •'H1liÇio OE ....,.. J 
[ lO·- ao;- •• 

alil-- i•O·- •O· E I 
I -•• -

Dt-so ao P•••aroro •• do Artigo 24 a oogu!nte ro~açln• 

•Pu•orsro u. caso ~ual.tc.u•~ doo 1nd~caa da p=-oot utU-*'IIclo• no 
o•laulo da reoJuatw de proooa ou do opr~a91o aon•t•~ia d~xa da 
- divulgado, aori •otadO o- auba~1tuto •qual• que v~r • ser 
IIUblsca~o c .. a ••oN rtnaUdado, olaf>o~ado p•lo uuo 6~01n nu 
1nat1tuiçlo ou, na rna~ilt~c>a dest~, o !PC-r.• 
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M!p'leerJo j' } 
A .udança da ~adaOID p~opoata t .. po f1nllldadl dol•l~ f1~dD 0 
na ft1p6t••• da nooaialdad• da aubat14u10IO dt !ndlooa, c~lti
~1o dn!eo • ~J•tlvo~ vilida ~ar1 to'~ • ft~1n1atr•olo ~l1ca •• 
todas •• esta~• di ~od•r. / 

APRESENTAÇllo DE EMENDAS L HP00S66 J 
.• 0006;1. 

['o3··; ~~ .,-;;-j T ~edida ·;;;;~i.;•c::ó.::r.::i.::•..c:.5;;.66;;.-/'-·;:.4;;. ____ ,_··_• ------------~.J 

l..l"_o_~_:p:._u_t_·;._;,_;,_-_H_;._r_o_l_d_o_L_i_m_a_-_~_-_·-_·_·· ------=~~-·-· _·_~_: r·-. "'~o·~- 1 
--~··"••--=,- --:-:::-------

1 ;:l- --••• Z 0 _.,.""'.,. I{]·_ .. "",.,. "4 0; ·~·w• I[] ·_:-•',""''...::........ ~ 

Q?i ··~ =:JC L __ 2;;.~:.'_'~~~~_;-,:_-_-_-_~_."_· •_u_.,,___, __ !..i ------_·~_·_·_··_· _..J. ___ ._.:'<I:_'_~ __ _J 

'-

' - "t""o---- ------------. 

SubllitU&·se no eaput do artigo 25 o fator "66,8402', polo fator 
"90,8307". 

JUSTIFICA T1V A 

l!ste fator corutante do an. 25 define o multiplicador poro COIIV8r1er os 
valoreo do Orçomento de 1994, calculado em cruzeiros raio de abril de 1993, poro o 
Real. O problo:ma é que o fator adotado • de apenas 66,11402 • reoulta an fbrte 
IUbestimaçlo da inflaçlo oconida no periodo, ..,-..do, em decorrencia, uma dopnalo 
adicicmal nos v11lom da dota911es oonstantes no Orçamanto. 

,\dotando como medida da inllaçlo o indice do IOP.DI. da FOV, que 6 o 
indice previsto na Lei de Diretrizes Orçarnenüria• poro 1994 poro ~o do 
Orçamanto, chepmoa ao fator multipbdor proposto pela emenda, de 90,1307. 

A diférCnça entre os dois multiplicador .. ~ enorme. De um lado, temos 
um muiltiplicador calculado oeguodo manda a LDO em vigEneia, espelhando a evoluçlo 
real da inflaçlo. de outro, temos um muhiplicador calculado de lbrma arbitriria, tendo 
por objetivo apeau criar uma IUbes~o violenta da de&pesa, para proporcionar ao 
Milliotório da FIIIICoda uma srande margem futura de •.,......, de Receitu' que poderio 
tcr aloead&a co'lfórme a prioridade poUtica do Ministério. 

O efeito da acloçlo deste muhiplicador ,..., particulannente perver111 pera 
o oetor aocial do Governo, diminuindo fbrtemente o aluai valor real - já insuficientes -
das do!IÇ!Ie5 deuúde e educaçlo Enquanto o total do valor do Orçamento de 1994 
ealri de R$ 92 bilhlles poro R$ 60 bilhlles, as deapeaas para pagamento de Paooal oerlo 
mluzida• de RS 22 bilhoes poro RS 16 bilhaes. 

Agosto de 1994 
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HP00566 

J APRESENTAç.lo OE EMENDAS 00062: 

lfl7;;;'?yiJ 011,-M>--5-6_6 ___ 9_4_, ______ ,_, ... _____________ , ·-, 

r=:M- ~ r:~~2~~---~~-~~-·-u4---~--·~~-·-~-·-·'•_·=-:l __ ~· 
-------------------------~-----------------~ I' SUARI~-SE o c•put do art. 25, tranafonmando o Parágrafo Pri-

melro sn a~tlgo e o parágrafo 2R ~parágrafo único, ean aa seguin

tetl •redaçf:lea' 

''Art. 25 - Seria converti doa em REAL em 1R de julho de 1994, 

~ela paridade fixada para aquela data, todos os valores ex

pressos Mn Cruzeiro• Reais em 30 de junho de·1994, constan
tes de Leia Orçament6rlas, balanços de todos os atas e fatos 

relaclonadol com a gest~o orçamentária, financeira, patrimo
nial e cont6bil. 

§ ~lco - No caso caput deste artigo, se resultarem valores 

irifer I orei • R$ 0,01 (Lm centavo de REAL), os ll"IIHmos serlio 

repreaentados por este valor (RS 0,01)." 

JUSTIFICA T.l V A 

A supr,,slo,or• pot~osta visa ratlflcar a prerrogativa do 
Congre••o N.clonal era· ddf!lnlçl"o do multiplicador para a proposta 

orçe~~nent"6rià, .co~f.o.rrrls o ll!.~t. 16, § ~~~ do tvP 538 de 28 de junho 

de 1994, que dlspae sobre os diretrlzes para a etaboraçlo e execu

çlodeLei OrÇwnerlf"6rla 111nuaf de 1994, em conjunto. com o Poder 

Execut i v. o. 

r-· --~I?'R---'---r-~-.;r;p!--:-· - ----- :l 
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APRESENTAÇlo DE EMEN::>AS . l 00063 J 
MP00566 

c17~'_:_=' Lc __ -_-_-_,_·========~-~_ .. ·_··-·=~~~~~~~~---··-·~-=-=~~~===-··_·_·_:=J_.......~· 
r-------------------~------------------~ 

n.-•• ao art. 25 a sequinte redação: 

"Art. 25. As dotações constantes. da proposta de Orç-nto 
Geral da União enviada ao Congresso Nacional, t:os aà 
.odifica.ções propostas nos termos do art: 166, 5 511, da 
Constituiçlo Federal, serdo corriqidas para preços Mdioa 
de 1994, .adiante .a aplicação, sobre os valores expraa•o• a 
preços. de abril de 1993, do multiplicador de 84,4700, aendo 
ent&o convertidos em 1" de julho de 1994 em Reais, pela 
paridade fixada para aquela data."' 

JUS'l'IP'ICATIVA 

O !ndice é:le correção das dotações de Lei OrçamentAria tem aido, 
aempre, subestimado. Para a Lei Orçamentária de 1993 - Lei nll 
8.652/93 - ,o Congresso Nacional prOpôs que o !ndice fosse de 32 
a 35. Entretanto, em razi.o das ponderações do .Ministério do 
Planejamento o indice_ foi fixado em 24, 75. Com a evoluçl.o do 
IGP/DI em 1993 verificou-se que o !ndice correto teria sido 
75,00, ou seja, 73\ acima daquele apurado pela projeção. 

Ho caso presente, o que se necessita atualizar _s_l.o os valorea 
expressos a preços de abril/93 até ci mês de junho/94, e- entl.o 
converter para Real com a paridade fixada pela URV de 30.06.94. 
Portanto, os indices :mensais necesso\rios ~ correçl.o •Ao 
c~hacidos, dispensando exerc~cios de projeção~ O IGP/DI da PGV, 
indice de correçdo previsto na LD0/94, de ~ril de 1993 a junho 
de 1994, variou 84,4700, sendo, portanto, 9 indice correto a .. r 
utilizado na correçdo das dotações orça~ntArias para 1994. 

EM-5 

Âgos!o de 1994 
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HF-00:566 

00064 

EMENDA Ã MP 566 DE ::?9 o'E J WLHO -DE l9Q4 

EMENDA MODIFICATIVA 

McdiflQue-5~ o ~aput oo ~rt. 25~ Que cassara ~ ~Gr a sRgu1n~~ 
ra-daçill:o: 

Art • .25 -'-t-\!1. dotaçbes .c:onst--.nt~~ d~ propo'lita. _ do Orça.mtmtc 
Geral da _U.nl.;!lc envJ.ado ~o ..ContjFeS!5C:i-N;J:c:-ional com -='5' mod.z.fiçaçC!~ts 
propost.as no5 termos do .art. 166. § 5S!!, Cl4 Cof'f'Sii-ituic;.!'lo F'i!Cieral. 
ser~c corrJ.qidas m~diante a aplic:aç~o sobre o~ v•lor~s expr@s5o5 
a. pr~ÇO!!i de abrii de 1993. do mult-l.plic:acor ce- 93~5692. sir:'.~C? 
ent~o convertido em 12 de JUlho de 1994 em ~eatS céla p~rl.dad~ 
fixaoa para aQuela da.t.a. 

JUSTIFICATIVA 

E5t.a ~menoa v1sa c:orrJ.ql.r a proposta ~nv1.aoa pelo Governo 
F~de-ra.l __ Que--pretendi! sucr'1mir do Orc;amanto ce.rca oe 28,'5'"/..' 00 ~eu 
total, apesar da Aec@1ta da UnL~o t~r ~1do drrecaoada em UFIP no 
Pl!tr.,i.pdo @r.ltre .abril de _1993 a junho oe 1994. · de5ta "forma se 
Pf-ó{ege.ndo do .. pr~ce-"s-so- J.-~fl&cionano, 

A adoc;~o do -multiplicador corr~lacionado em URV procura 
ccmpatibili::ar a prOpr1a proposta governamental. 'vide § !!ii! >:~o 
mesmo artigo, que tran~forma em R~a1s. tooo5 ~n· ato~ e tatos 
rel,~c.io(lados com a CiJII!'5t:t"o orc;amentáriõ.', fin.,.nceoi',...;~~.· p.atrimonHll e 
contãb1'1, apesar oe algun~ ~estl!'s terem 5~00 'prattcaCio~ ó005 
·~t;~nve:rt,ld05 celas LJRV' S, .:~e .;.<o1.ne1ro -;. ~êio =orrr;;>nc:&·. 

' 
}1, 
l'• . 

0.:-pu':..;;Oo Vi rAL :•O REGO 
.~ '"'C• r - ~"9 • 

EMENDA MODIFICATJVA 

MEDIDA PROVISORIA N2 566. DE 
29 DE JULHO DE 1994 

Modifique-se o caput -do art. 25. pas~ando o me~~o a ad~t&r a 
aetuinte redaçáo: 

Art. 25 - 'Ae dotações constantes da propoeta ao Orcamento 
Geral de Uni&o enviado ao Congr~aao N&cional com ae modifi~acõee 
propostea nos termos do ~rt. 16e. § 52, da Conatituic&Q Feúeral. 
serão corriSidae para precoe m.é:dio~ pondt:radoe de·1994 rnediant~; .a 
apl icaoi:o eobre os valores expreEJISOe a preçoe: de abril de 1993. 
do mu~tiplicador de 78,14657, sendo entao convertido em 12 d~ 
julho d~ 1994 em ~ais pela paridade fixada para aquela data. 

\ 
Terça-feira 9\~ 
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JUSTIFICATIVA 

. · Este 1nd1ce viea corriair .a d1Btorç&o da Proposta do 
Executivo que esteriliza cerca de 30% da Lei Orçament•ria. 

Eete indiee foi eetimado de acordo com a eeauinte fórmula e 
DAr&...troa: 

ind1ce = a • 'X + b • y 

a = percentual do orçamento realizado no 12 eemeetre de 1994 
que 6 1aual a 25,44~ 

·x = m6dia doe indicee IGP-Dl-FGV eobre o meemo .. indico de 
abril de 1993 =43,82223 

b = percentual do orçamento a ser executado no eeeundo 
B&meBtre de 1994 qu~ é .~IJUal ~ 7~,_56." 

y : 1nd1ee IGP-DI-FGV eetimado para o ee 
·1994. ·sobre o valor dô · indice de abri 
.• 89,8582 

ind1ce = 0,2544 x 43,82223 + .. o. 7,t56· '78,14657 

JOSE LOUimNÇO · 
PP!! - ·BA 

HF"00S6-6 

t::MENQA ~ MP ~b'6' DE ~9 DE ·JULHO bE 199~ 

EMENDA !1ÜDIFICATIVA 

Sucr1ma-scr o :e::aput do ar"t . ..::'!!._ troan~tormanco o 
•m •r.t.lQO e o p.ara.qr<1lTO 2!2 em o•raqrato u~~co~ co'm 
r•d•c;b_.,~.: 

paraQr~fo 12 
.<1\$ · s~rqul.nt~s 

. " Art. 25 - s~r:tllo conv~rtidos em REAL P.m lQ ce J\.11ho·oe 1994~ 
p•l• p•r.!.d•de fixada plJra ~Quela. data, todo5 os vaJ.oret5 e><pres.sos 
em l;rt,tz~r-Lros Rea.l'S em 30 de jun11o d~ 1994.· const.~ntes de Leis 
Or;•m~ntnr~•&~ b•l•nços ~ a~ ~oao~ o~ ~~o& e fatos re1~c1on~dcs 
cem • qe~t~o orçamentária. tinanc~ira, P•trimonial e cont•bil. 

t Un1co - No caso c.acut d6!";5te oõlrtiqo, se "'li!''!i!Ultil.l"'e>m 
1n.+er1ores. a RS 0.01 (um centavo de REAL!. os mesmos 
rtu)r:es~tados por este valor (RS •),01). 

JUSTIFICATIVA 

valores 
ser ;r o 

Agosto de 1994 
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COWS!!Ã9 ESPECIAL PARA AIIAUSAR A MEDIDA PROVISÓRIA ii• 588 

MEDIDA PROVISOR IA N' 566, DE 29 DE JULHO DE 1994. 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetãrio Nacional, 
estabelece as regras e condições de emtssao do REAL e os 
critérios para converslo das obrigações para o KEAL e dá 
outras prOIIidênclas. 

Terça-feira iJ 4447 

MF"00566 

EMENDA MODIFICATlVA 
00067 

DI-se ao Art. 26, da Medida 'PrOIIisória, a so9ulnto redaçlo: 

"Art. 26 • Corno forma de garantir o equillbrlo econÓmice>-llnanceira ~~ 
cOIIIIIIrSIIo dos contratos relativos à a!Mdade agropecuária, ftca 
assegurada a obsorvlncla de equiValência entre a \lllriaçlo dos d6Mos 

· • a dOI preços CIOS prodl4os que dilo Da se ao respectivo contrato.. • 

§ 1; - Para os produtos constantn da pauta de preços mini mos da 
Politica de Garantll de Preços Mlnimos • PGPM, será tomado o 
reepectiVo preço mlnimo corno referência para aplicaçlo do critério de 
equlvallncla. 

52"- Pira os produtos que nao sejam contemplados na PGPM, sert 
tomado como retertncia o preço de mercado, apurado pela Fundaçlo 
.GIIIlio Vargas, para csds Munlclplo. 

5 3' • Pira o csao doa contratos de lnVellimento, será tomado como 
referlncil o produto de maior representatividade na propriadade, -IIIKIC>-Ie. conforme o csao, ao disposto em um dos parágrafoll 
anteriores. 

§ -4' - Na hipóteM de aplcaçlo do critério de equivaltncla previsto 
nette artigo, quando os preços referidos nos parágrafos anteriorel 
lpriMntarern variaçlo maior do que aquela plllllista no contrato, 
conliderar-sN como llinlte supet1or ds variaçlo dos dêbloo a 
COITHpOIIdonte à apllcsçlo dao tOXJ.s de encargos previstas no 
.contnato. 

5 5' • O Conselho Monetário Nacional estipulará critério igual, de 
equlvallncla, nos contratos de cnldfto rural a serem firmados a partir 
de 1' de jUI1o de 1994 .• 

JUSTIFICATIVA 

O artigo 26 da Medida · PrOIIisória provê a equivalência-produto no 
crildlto rural, num reconhecimento do Governo Federal quanto a necessidade de -
pi'IMMido o equillbrio econOmlco-llnancelro dos contratos, ao contrtrlo do que 
ocomw nos outras P11nos Econ&nlcoo lrnplantadOI no Brasil. 

Entretanto, a redaçlo do artigo 26 restringe substancialmente o 
alcance do inltnmento, limitando a equivaltncia aos produtos amparados peill 
PGPM, onde H1ejll ~do no contrato e especiftcamente para a safra 93194 .. 

Isto pmpôrcl~ra um •descasamento• entre os índices de correçllo em 
todos os demola contratas: prOdutos nao amparados pela PGPM e contratos de 
malat valor que, pela regra da safra 93/94 nlo estariam contemplados pela 
oquivallncla-pr-. 
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Alolm do mais, a MP nlo pnr;6 qualquer diopoallvo de equivaltncia 
~ o Uuro, o que julgo Hr lndiapellliwl ao "" lançar um 110110 Plano Econ6mlco. 

A all*lda, atslm, proc:un1 aperfeiçoar """ dlspotllvos na Medida 
PnMaclrla, laMg~nndo maior estabtldade..aoBIIflculore.s·. 

Sala da comiSsao, em· de agosto de 1994. 

/// I' 

~7~7·:. 
Doputado ODACIII KLEI 

t1P005i66 

--· r ... _ ....... l 
_306. -Deputado LUU SA~OMJIO · 

o 

lt_..:......,._..:•:.:i!l:c..· ,;:..,...::·::-..:....:e:.:o=·~---..;·..;~.:..-_ . ..;·~·-.::D::;:_ . .;..._ ... ~ • o:-.;.- · • 0 .- .-.;._...,_ 

c-· ... Jõ"J r~.· __ · ·_-_-_-___ ; __ ....J. __ ._ ... _ .. .;. .. _,_· _._· _J.--_..,..~_·_·:::::~::::_~_· ·_·_·=-:J_· _ __. 

r-~--~--~--~~-------~--~~---. 

r 

Suprt.a-ae a letra "b" do S 1~ do art. 27. 

JUSTIFICATIVA 

Ulla vez eatipulado que a correçl.o da expressão monet6.ria ser& 
pela variaçl.o do IPC-r nl.o h4 que se criar excepcionalidades 
pe~tindo que deterainados setores utilizem seus próprios 
1.ndicea. 

Bll-19 
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APRESENTAçJo DE EMENDAS L 000.69 

MP00566· 

['~; -~ ~~~ 7;4] I' Ned ida ~-ro_v_i-so-" r_i_a_5_6_6_/ 9-4- ""'""' ·---

JUSTIFICATIVA 

0o doi1 dilpolitiv01 a tcmn .. J>ri!ni~OI cliz,m reopeilo.. --.ç... ele 
inltilulo c1a c:omçló -ma para operaç&~lbwx:eitas. o primoiro IIIUitán a n .. 
r-R"*'-ill llpOIIU para u operaç&~ ftnanceiru; o ooaundo diiJIC)Iitlvo &z.
oxc:eç~o para o pnzo mlnbno de um ano para a pcriodicidllde dollndiea de ~ 
-ma para u oplnç6es financeiro do SFH. . 

· A lllmltençl<>, da 1'R, () quo tipifica I manutonçlo <!o uma CMI'IÇiO 
IIIOIIedrio diiri1, pua u operoçóeo 8nonceiru sij!lliftca Wlt privilqpo inocndillwl·porl' 
11 iNilttuiçCes. tioWic:eiris .. N""h!J!D. ~ Mt.or emp~ teri 1 ...,_ de - . 
OOIIl- irdexador para IUII operoçllel de venda, todoo devem 10 .. ~, om CUO de 
COitlniiOI elo m6dlo • Joaso pnzo, ao risco de """' tua de juro fixo pu a umlndice de 
OO!'RJÇio de periodicidade llpOIIU ~· A monutençlo · dclteo ditpeititivoo illllUJá ele 
risco de uma inllaçlo lbtura todo o 1110r·financeito,' -· aquele -que_. 
tem oondiçllol de trabllhor ocm· _. tipo de riiCO lbturo. Com illo, o _,._ · 
diopollo u M<dida i' pnutte, de ontemlo, que qualquer perda inftacionúia lbtura .._. · 
CCitiiO "--lciirio- u instituiç6es financeiras. · 

TerÇa-feira 9 4449 
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APRESENTAÇio DE EMENDAS l 00070 J 
HP00566 

c;;; ---:1 r ··-~.,--.--·-~··--r----·---.---~'··--· 
r.---------------~-mo•--------------~---------, 

Suprima-se oS JG do Art. 27. 

JUS'!riPICA'l'IVA. 

Uma vez estipulado qu:e a correção da expressão aonet6ria •erA 
medida pela variação do IPC-r n!o h! que ae criar 
excepcionalidades permitindo que determinados aetores utilizell\ 
seus próprios indices. 

EM-21 

..-r~--·-- L__~ ó ,11 - .).... L.--..{ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

..... , ... .,.,:J ___ ot:!':l. 

C•·0...:::!•7 .i 

. .. 

Lr_..:~-..:Ec.P..:.~:.;T:.;O..:O:..O:_V:..:..Al..:..:D..:!..:R_,Çc:D:.:Lc.A;_T:_T:.;D::...... -----------------------'~ 0o6~:;'-~~~· j 
r 

r.------------------~ "'~--------.--------~-----===, 

DI-se ao § 42 de artigo 27. a seguinte redaç~o: 

Ar:.. 27. 

~ L.Q -.A taxa i:ie-ferancial - i:~ - somente pod~rá ser _~tilizad.~ _n!ls '. 
:·~erações realir.adas nos m,·n::cad:~s finananceiio, de. valores mobiliá
:i::.s, de seg·Jros, d~ previdência privad'a e de futuTos,_ veddac!a sua 
utilização nas a~e~aç5es oe cr~dito rural. · 
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J~ST!FICATIVA 

As o~arçõaa d• crédito rural inseram-aa no conjunto de pol!tices 
qua mar•cam a atençlo asp,cial do Estado, razio porque sio regula-' 
dBs por lei aspaclfica. Essas o~erações s~o contratadas com juros ' 
rixados pelo Cons•lho Monetário Nacional, atualmenta a taxas da 6,9 
ou li,SX, conforma o porto do produtor. Em raalided"' essas taxas,' 
consideradda baixas por muitos, p3saam a ser altas, a partir da es
tabilizaçio d:J meada. Como exemplo pod3-~e citar que a Europ-a e os 
Estad~s Unidos praticam taxas de juros, p9ra agricultura, na faixa' 
da 3 a 5" a.a. 

Nessa contexto, fazar incidir a TR sobra as operaç~e& da crédito ru 
r•l, caractarizari extrema penalizaç!~ a um setor estrat6rgico da ~ 
Naçlo. Estar-se-ia cobrendo do mutuário do crédito rural uma taxe ' 
fixa de juros (6,9 ou 12,5) a mais uma taxe variavél ( a TR ) que,' 
nos primeiros mesas do Plano Econ~mico sará nece3seriamanta alta. 

A emenda visa corrigir eesa distorçio, que causaria novo descasam•~ 
to entre os débitos dJs agricultores e os praças d! saus produtos,' 
com inevitavél agravamento do individ9m3nto a dascapitalizaçlo do ' 
s~tor. 

r----· J 

APRESENTAÇJ.O DE EMENDAS 

r rr·-------S66/94-.. IDIOolo llfl0"'116aoa --------, 

l
i .. , .. ___ ____,, r--"' .... -., 
-~----Deputld..J-1 __ o_M_•rcoli __ -IIO_Ro_-_._•_M_ac_b_•_d_• __________ ..,.. I mS-1 I 

., .... -112-,-1 .. .:-,-94-., [.___-_2_;-_-_-..L-1~_;--_. __ -:.;:-1._-~_-__ ....__ .. _ ... _._]---J ["ii;-1 
"------------------------~------------------------, 

Emgda Mod!ligtiya 

ModíllquMe o_. do § 4' do utigo 27, que passa a ter a _.;.te redoçlo: 

'§ 4" ·A T-~ ·.1'11. - podcri oe utilizlda 1111 opaaço::loo raJizodu

~ IIDooooito, do ~ Jllllbiliiriol, do - do .,..-... priwc!a e do fllturw, 
bomcomo..,.c6k:ulo do~doW!apormon...-ull do__.,,_ 
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IUSTIPICATIVA 

A TR como iDdicldor lilwiCOiro dewri llmbáD oe uucla como lidar do ""dzw;io doe 

_......,. fiitoo om atruo. iJio -o critáio coereate com a COI11IÇio oplicada - 01 

impollos J1!COihicloo. dootempo. 

APRESENTAÇlO DE EMENDAS . 

I n,r---------~-~~~----------~ 00073 

"·--------------------------qno 
Emcpd• Moc!ifigt!va 

Acrescente-se 110 ·t s• ·do art. · 21, IIPÕS • pa~av~a •~esuros•. • 
expreaslo: "capitalizaçllo". • 

Por mn lapso a MI' omitiu a 6rea. ~ ~capitalizllçlo· do disposto DO 

§s• do Art 27. 

T.J CQI!Sfa!açlo é flagrante, pois IS ~. ele •CIIpitalizaçlo• 
~eguem uormalmente, IS illeSiii8S regras que orientám IS llmls ele aeguros e ele 

preWiencia privada. 

Hll DeCCSSidade, porta~~tq, ele IU8 incluslo DO mesmo .,...,.,...o 

dispensado - ICgmeniOS eJencados DO referido dispcisitiw. ~ ~ O 

referido elenco ele setorcs é tratado também em conjWito no iDciso VI, do 11t. 16, 

da mesma MP, bavendo neeessidade, portanto, ele repetir o termo "capitalizaçlo" 

DO dispositiw ora inclicado. 
i 
i 

Agosto de 1994 . 
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EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 566. DE 
· · . 2S . DE JULHO DE 1994 

Terça-feira 9 4453 

MF"00566 

00074 

Dé-ee ao § 5Q do Art. 27 a seguinte redacão: 

Art. 27- .. -•. ' •••••• ,-.•••••..... • .................. ; .......... .. 

, .. I 52 ~ 'A 'Tale:&' Referencial - TR eOI.lente pcderá ser utilizada nae: 
operaçOes · realizadae noe · mercadoe·. fir anceiroe, de valores 
mobili~rioe, de eeauroe, .~e prev!d&ncia privada. de futuroa e noe 
contratos cele~radoe_~-~~~tir de 12 de Julho de 1994, relativos a 
operaçOee realizadas por empresas conetrutorae e incorporadorae 
com adqu1~entee de im6ve~e residenciais e comerciais. 

JUSTIFICAÇl\0 

~P•-a-MP. 588-permaneeer como está, o mercado 
paralis&dó. Iaao implica em deeempreao e ma! 

ficU&l' 

·.·. 

.. ' .. ,_.;_, ' __ ;-. ,--

. 7 &7'1t--tu~ 
--JlEP. JOSE LOURENÇO , 

... PPR.- !lA' -

, .• --- --EMENDA.MODIFICATIVAN• 

ME.DIDA PROVISóRiA ·N· 566, DE 1994 

Autor: Deputado j;rpnclsco Domelles 

· ·.Dê·Sé ao§ 5" di> ·art. 27, a seguinte redação: 

HF"00566: 

00075 

'§ 5° A Taxa Referencial-TA somente poderá ser utilizada nas ope· 
!'11~5 realizadas nos mercacll>s fonanceiro, incluindo as opera9ões de arrendamento 
mliréantil, 'de lia lo rés mobiliários, de segurós, de previdência pr~vada e de futuros. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem a finalidade de clarificar o entendimento da MP. 

A, aUtOridade· monetária implíCitamente inclui operações de arrenda· 
mento no Ambho do art. 27 e, portanto, também do art. 28 através da Circular n• 
2.436, de 30 de junho de 1994, art. e•. que dispõe sobre prazos mínimos, de ope
rações ativas e passivas realizadas no mercado financeiro aplicável, também, às 
operaçOes de arrendamento mercantil. 

Apesar das· operações de arrendamento mercantil serem autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art.,7" da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1974, convém explicitá·la como incluídas no mercado financeiro. 
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APRESENTAÇlo DE EMENDAS t •00076 J HF"00566 

__ ..._,~ -·- ......-· --...... _ 

Medid~ Provis6ria 566/9·--
---·:=J 

r Deputado LUIZ SALDMRD I r-;;:- 1 
~r ==~=~=:;;;=-::=;:;;::::::;.o;:--~---~"-·_- -_- ··--,. 

--
_ ,w -~ c o·-· ........ _ ~o.·~~ ..... _ -~oo--- .... _ ..J 

A.-,..,.. ao art. 17 o ...,.iak paricrafo: 

"AI eperaç6es rulizadU ao mercado financeiro t' •o Siste.a fllllaaceiro da 
~SFB. por htstit•iç6es fiaanceins e enticladn autoriuldas a fuaciour pelo 
Baaeo Ceatnl do Brasil, belll assim •o Sistema ~t:a•~iro de Pe...,..ça e 
E.ojh&-5BPE, só poderio_..,. clAusula de ...,.justo com porlodi<idadt sapltrior a 
l(••l --que p61-f1Uda e pdo IPC-r". 

JUSTIFICATIVA 

A correç1o monetária dos pa~s financeiros tem sido um. virus que contamina toda a 
economia, desvirtuando 9a atiVidade produtiva os ~rsos necessários • retomada do 
cracimento econõmico. E preciso extinguir a especulaçlo financeira ~ que a economia 
possa c:resoer em .bases _susaenti.veis., gerando enlP;"_e$0 e renda P.&r• ~s brasil!lrc:s. A presente 
emenda pretende tmpechr a volta da espec:ulaçio diána que corro1 a vida economtca. . 

m--------------------------·------~~------------~ 
[ i__: i) ;(),eh ~-f 

Hf..:-00566 

00C:..>77 

El'IEMlA ADITIVA A I'IEDIDA PROVISIJIU NO 566, DE 29 OE :l!Uil DE 1Y!I4 

Oispl5e s_obre o Plano Re81, ó Sistema MclneUírio Nacional, eatabelece as regras • cond,! 

ções de emissfto do REAL e oa critfirioe para çonversAo dae obrigações Pare O·REAL,a di 
outras provid~ncias. 

Acrescente-se ao parágrafo 70 ao artigo 27, com a seguinte radeçlo: 

Art.27 •••• 

Par6grafo 70 - as condições contratuais de reajuste de valoree utilizivaia1 

no Sistema Financeiro da HBbitaçAo poderão ser aplicadas nos contratos pactuàdoa· por 

pessoas n!o integrantes do Sistema, desd~ que teia operaçOas tenham por objato im6-
. vei":s construidos ou a at~rem conetruidoa com recureoe daquele eistama. 

Agosto de 1994 
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.JUSTIFICAC~O 

A Madida Provisória nR566/94 mántsve os critários de periodicidade-. !nd~ 

cea da correç!o para os opareç~aa no âmbito do Sistema Financeiro da Hebitaçlo a, em 

contrapertid• aatipulou a par.iod~~ade m!n~ de um ano para a sficficia doa !ndicaa' 
aetorteia de éuatos dos inaumoa utl11zad~a no8 Contratos firmados entre -incorP~r~do-~
raa • conatrutores a seus ccmpromissirios ccmprador,s, o que comprometa e consecuçlo' 

doe empreand~ntos imobiliários e contribua para o rompimento do equilíbrio contr!l 

tu•l entre agantas financeiros o iocorporadores/cpnetrutoras t~dores doa ampr&at~ 

moa,.t! ~~mtra u~~~;:t•s e os adquirentas finais. 
Por isso, é necasa8rio que os dispositivos da MP 566 que tratam da astipu~ 

çlo de cl6usulas de reajusta dà valera~ a ds ravielo da preços a·ajam modificadas nos 

:contratas 8IJI qua aujam pertas incorpondores e cons'trutores imobiliários a saus adqu,! 

raniaa finaia, em ~raendimantoa cuja produçl!lio e/ou·comercializaçlo astajem ou, t,
nh.m sido rinanciadoa pelo SFH pare standar a espacificidada dessas autoras. 

Deputado RICARDO IZAR 

A,PRESENTÃÇlO DE EMENDAS MP'00566 

00078 ~, • .-----:------MIOlO* ~'llf6tll& -,..,..---------, 

- 566/'l4 

ln•r.-----------------------~~---~-------------------, . DEPUTADO VICTOR FACCIONI 

l
i .. ,.-:-:1 

_ D4 1 oa ~I 

r--
1579-9 r ... · .. -, 

nr-------------------------------~·•---------------------------------

Acraa~ante-ae ao ort. 27 c e"'?uinta parã9raro: 

•Art .. 21--~--=-,_·~~ ~-=-~ ;>-~-~-·. ~· • ..- .. -.--..- .. • · · ·• • · · · • • · · · • .-. --~ · • .. • · • • • • 
f 7D ~ t vedada a aplicoçlo da TR - Taxa Re~arancial ia OP,! 

raçl5aa tinancairaa earoctariaticaa da rtrlancia•anto a rar1 -
nancia•anto dos invasti•antoa e custeios agr!colaa. 

~USTIFICATIVA 

A prapoab uiaa garantir ao aator agr:Icola da que podar' tr.!. 

balhar ••• incorrer •• dasCaaa•entoa rtnancairoe coao oa que ocorr~ 
ra• •• planoa da eatabilizaçlo antariorea, co•o o Plano Cruzado, Pl~ 
no Collor a outro•. 
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i• 

A ~Ao doe nivela pravlatria pal.a fl1, co• a utilizaçlio da TR 

plana ••1• juros no cr,dito rural, á decretar a inviabilidade. da a

gricultura, aia que •• aatari aplicando .cua·~a ebsurdo.a. Alíia disso, 

haver' a conaagraçao da uaa il·egalidada,• "CDa a dupla aplicaçl:o de ;iu

raa a, o pior, •• taxas a sere• unilateralaanta rixadas P•lo aetor f! 
nancairo. ,. 

Da[ a necaasidade da praaanta Eaanda,. aeaao porque o b0t1 de

aaapanho da atividada agrlcola constitui ua doa eleaantoa aea,anciaia 

para o aucaaeo do Prograaa du Eatabilizaçao Econbaica - Plano Raal. 

, APRESENTAÇÃO DE EMENDAS . J 
U270~•';94 1. 7 ___ ,..;ME.:.,...D~I_D_A_P_R_o_v_I_s_O_R_I_A_N_7>_''_'s_6_6_,,-d_e~2-9-·_o_7_._9_4_· _____ ..J 

LI•_· ·_· ___ ....;;D~E~P~D~T~·~~· _o_GE;_RMAN ___ o_~_·_~~-= __ o ___________ ·~---· J.} ~-'- NP .. ~.,..,..,..:...o--

~~·-------------------
Inc1~a-se no Art. 27 S 70 e ao com as seg~intes redações: 

S 70 - O disposto no parágrafo 50 deste ar~igo 
aplica aos rec~sos do PIS/PASEP e do FAT - F~ndo de Amparo 
lhaaor, repassados aos sistemas BNDES e ?.es.tinados a.os se~s 
de financiamento de investimentos, incluindo as operaç'ões já 
das Od as q~e venham a ser conclllidas. · 

n~o se 
ao Trab!, 

programas 
_:ç-ealiz.! 

S ao - Os administradores dos f~ndos mencionados no 
qrafo anterior poderão aplicar a correção moneLária esLabelecida 
caput deste artigo, limitada à variacão cambial ocorrida no mesmo 
riodo, sempre q~e esta for menor. 

par,! 
no 
p~ 

JUSTIFICATIVAS 

a) A TR-Taxa Referencial de Juros reflete, como o nome 
diz, ~ taxa de juros do mercado financeiro de carto prazo e ~a e~ 
pecta~iva de ;nflação, além de emb~Lir faLares qe poliLica monetária 
do Governo, q~e a torna incompatível como Q indexador de contratos de 
financiamento para investimentos. 

b) A man~tenção d.a TR nesses c.ontratos invia:Piliz_ará os 
financiamento do sistema BNDES cujos programas estabelecem ainda _juro~ 
en~re 8\ e 12t, além de o~~ros encargos. 

Agosto de 1994 
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c) Por di•posição constitacional, pelo menos 40\ doa re 
c~•o• do Fd.ndo de Amparo ao Trabalhador, são destinados ao BHDES pa;i 
aplicação' em programas de desenvolvimento econôaico mas, na prática, 
parcela Maior tem tido essa aplicação tendo em vista, principalmente, 
a garantia de retorno assegd.rada pelas operações aqd.ele banco de fomen 
u. -

d) Por Od.tro lado, é imprescend!vel qd.e os financiamen 
toa do BHDES ao setor pr,odd.tivo de nação, tenham condições internac~i~ 
naLmente competitiva• poia, do contrário, perderiam a ad.a prõ~ria r 
zão de existir, ntlDIA econom.i'a cada vez mais aberta i concorrencia e_! 
'tranqeira. -

e) Oa 1&bricantes estrangeiros de máqd.inas e eqd.ipamen 
tos e o• bancos i~acionaia oferecem hoje financiamentos de cd.rtÕ 
médio e lonc;o prazo.., par.a inveatimentoa, jd.ros . da oi:'dem: d8 7\ a 8\ 
ao ano, aais atra«Dt:es, portanto do que. os. oferecidos pHo BNDES em 

. terwos de. c\lstoa ra&is. 

f) t ;ar isso qae, e011. a estabilização da moeda bras! 
leira e en9d.anto hOGYer a paridade cambial de 1 R$ ~ 1 U~$, estabe!~ 
cida no proprio PlKaa Real, os financiamentos do BNDES nao poderao 
aplicar qd.alq~er indexador porqae, a pr6pria incidiricia dos j~ros so · 
bre o principal ·~ .. ao em Real ji. representa c~ato •~perior ao c~ 
brado pelo• financ~r•• internacionai•. 

g) A ~da ora propoata permito qlle os recll%'sos do PAT 
continuem a ser aplicadoa em desenvolvimento eeonômico e social, qe 
rando novo• empregos e novas riqllezaa, além de promover a modernizã 
cio e a conaeqllente competitividade de ~los setorea da noa•a econõ 
mia. A manutenção da atllal redaçio do Art. 27 'da MP nQ 542/94 acabã 
ria por inviabilizar .novaa operacõea de financiamento e provocarii 
enorme inadimplincia Oll deacapitàlização das empresas qlle investiram 
coa oa financiamentos do sistema BNDZ!:S.· 

h) o PAT, 'pela 'Emenda pr~•t• continllaria repassando 
aella recdraoa ao BHDBS, com garantia do retorno pelo valor roal 
acrescido de·juroa, viabilizando também a manlltencio doa aeus proqr~ 
maa de amearo ao trabalhador. Sell.S recllrSOSr se g~rdados ociosos, 
al._ de nao contribairea ao proceaao de desenvolvimento econõmico, 
nio eatarima protegidoa de t11U. eventd.al- "desvalorização monetária. 

l 
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DIÁRfO DO CONG~RESSO NACIONAL (Seção íi) 

··HP00566 

00090 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566. de 30 de julho de 1994 

Dlspue sob/e o PIAno -· o 5/sl<ema -N«lonaa. estdbel«e .u tr!gTa .e c:ond/p!Jes /Mf'd 
enlssfo do REAL e os ~ pv-~ con~ 
dos obrlg~ pard o REAL e dll outros 
~ncid5. 

EMENDA ADmVA 

•Aft. . O art. 21 dd Lei n. s.sao, de 1994, possa a vigorar ccm.a seguinte 

'Art. 27. t assegurado aos traball!adores. obselvado o disposto no art. 26, 
no~ dd ~ ddta-ba:le, ~ revls.1o do sal4rlo resultante dd aplk:aç-'o 
do art. 19, com obseMnc:la do seguinte: 
I - colculonclo-se o valor dos soljrios -..ntes a cada um dos dou: meses, 
lmedlatomente an~ l &ta-base, em UIW ou equivalente em URV, de 
KORio oom a data d& disponibilidade do ~110 ou de eletfvo pa,gomentx>: 
11 - opllc.ondo-se, -.e o valor em· URV ou equivalente em URV no ~ 
&rm!rlor A d&ta-ba:le, o 1ndla: necess6rlo para que o valor do sal4rlo seja 
equiparado ao maior valor encontrado na lbrma do Inciso I. 
J 11• N& apücaçio do disposto neste artigo, serl observado o dlspostx> noo 
H t•eZ•doart.t9. 
§ 2'. N& hipótese de o valor decom!nte da apllc:açAo do dlspostx> neste 
artfao. ,.,.Wtar Inferior ao sol.lrio vigente no ~ onterlor à data-base, .Rrá 
ltWltldo o maior dos dois valores.· 

jJISJlf!CAÇAO 

A Lei n. 8.880/94, que detennlnou as regras de conversão em URV, ora 
transrormada em REAL, nlo assegura a reposlçA'o das perdas ooorrldas no momento dd 
-· e que lmpllcam, conl<lnne o caso, em percentual superior a 20 'lb do sol.lrio. A 
livre ncs:l :h;'= na data-base permldr.t a. alguns trabalhadores repor estas perdas. mas 
um pnde contingente ClCll'ltlnuar4 prejudicado, dependendo do que a Lei lhes assegurar. 
t 1'11!Ste sentido que a presente emenda visa garandr, na data-base, pelo menos a 
"!po5içlo do maior valor em URV verlftcaào no periodo de 12 meses anteriores, 
resgaWXIo o poder aquisitivo da classe trabalhadora • 

. 
~· 

Sal& das sess6es, .. ::. .. ~.!";:,,• "í'í 
-...:.:..,~ ___ :_, 

Àgosío de 1994 
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APRESENTAÇio DE EMENDAS l J 0008:!. 

r - I r· -~-n: . l 
~--::::::::~~O=e~o~u~t~ad~o~b~U~l~l==S~A~L~O~H~B~O::~::::~::::::~:::· ____ ~-~ _ 
r 100--- 10--.......... _ 10·.-- 40·-- •0·-"""'"-

~----~-----------·~----------------, 

r 

Suprr.&-ae o Art. 28 e aeua parAgrafo• !R, 2R e 3R. 

JUS~IFI~IVA 

tbla vez eatipulado que a correçlo da expresal.o monetAria aer6 
.-elida pela · variaçao do IPC-r, nao h& que •• criar 
excepciona.lidadea permitindo que dete~nadoa aetorea utilill
aeua próprios indicea. 

APRESENTAÇio DE EMENDAS 

.. -.---=--=-----'-'-'-' ... l· 
1~ ...,... • .., IQ·_.,..,.,. I[J·-- 40·-... •0·..,...-- _ 

G~~~:=J Lr_-_-_-_-_., __ __; ___ ~_u_·--·====~===: • ._-_·~~~~~;~~~~-·-·'~_·_=:=l __ ..J 

~~~======-----------~ 

r 

s....-.-·-.•. doi 4" dO ..... :za: 
JUSTIFICATIVA 

A c:omç1o monetária dos paF.s financeiros tem sido um \'ÍtUS que cootamino toda a 
ocoaomio, davirtuoodo !lo ltividade produtiva os ncunos ~ à rotomllda ~ 
cracimoalo occa6mico. E preciso extinguir a especuiiÇio financeira J11f1: que a ....,..,.. 
pouo-em bases sustentáveis, serando em~ e renda Jll" !" ~ A.,._. 
imoada pntende impedir a volta da especulaçlo duma que conoo a Wla -

_, 
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APRESENTAÇJo DE EMENDAS 

' ·I 
I 
I 
I 

I 00083 J 

c~;;:--1r L...=·=-=-·=·~~~~~:: .. : .... :: .. ==l ==-=·~~~~~.--·~~="'"'=·~~~ 
~--------------------------------ftWN 

JUSTIFICATIVA 

N1o há parqu,e dlr-oo 10 Poder Executivo - prerrogaliva. AI ~ de perÍodicidade dos 
caatralos.osa reajustes devan 101' votadas pólo COfllli'OSSO Nacional. 

r-------"---- L Cl A., d-L..---<' 

MP00566 

00084 

t -- .:IOSE CMI.OS AI.EI.UlA 
I. r;;-~ 

r •O·- tO·- •11·.;:_ •O·- •C· ... I - -
•f.rt. 21~ Naa oofttratot c•l•~radoa ou oonva~tlc~• P•~• ~!AL coe 
cl~u•ul~ ae ~••1uttt •• valoros DO~ fndicca di ~eç~ au po~ 1nd!

. ce ~u• :tfllta ; varlaçlo ponderada a~ aust~• doi lnau.ot utll!
~•doa, • a~liceçlo d& cl•ueull da ~••Jv.te tlca auap•n•., ~a!& ~r~ 
::a dt tM ano.• 

A ~tnda v!sa oonoedtr trat ... ftto 141fttico 6~1• oua • Lei ~.180 
dltpanuu aoa contnto1 corwct.t.dol llltr•· UJIIY. III' hf porQ.ue dlee:r,! 
.tnar os oontretoa ~· nlo to~· ou ftlo pudare. tet c~varttd~• at' 
XI dt ,1uMe. 

Agosto de 1994 
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Situaçe~a !~uait r•~ue:e~ ~rwtaaen~o lgual. A RdoçCo ;an~rrl~:~d• 
d~ ;er!odocodade anual Dl~a re•juGt! gerg 1nc•rt''' ;ar• ~ue~ ~r~ 
DO'• t.zendo co~ quw oS preços tsnh~• ~ue cons1~~rar ~r$vis&ts ~u~ 
var!•• d~ at!•t••o lnconaeQusnt• 10 pe••i~tsao e~aeer~ado. 

-.v 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS MP00'566 

,.,;---~------- ••~>•oa ••ov..e-.. --------~ r 00085 

566194 

Terça-feira 9 4461 

•••<!" -:-=:---~----~..., r-'""''"--, 
L,~ ________ o_qnrta~·---d_o __ M_•_~_d __ iao __ R_•_m __ •_n• __ M_•_c_h_•_do _______________________ .JJ ~~~~~ ( 

"I,.-----.. ··-----. 
• 021 08 I 94 

[ ..... - ......... - ..... - ...... ] 
28 I _.etl) I 

-------------------------ftn·-------------------------~ 
Emend! Modifiçativa 

~ art. 21 e ICU § Jl' passam a ter a seguinte redaçlo: 

"Art. 28- NosCOI!tRios eelebiodo5 óu ooJMrtidos.em Reol com clluiUia doreojuste de. 

valores poc indices de· preço oo por lndi~ que rdlito â ~ ponilê:iada ~ óUStos dos 

~ utilizado>, a opli<:açlo da periodicidade ljusllda fieait ..._.. pÓlo pnm do um ano. 

J1WIIido neste perioclo o oquillbrio ecan6miCo-linlllceiro do C:Oiícnto. 
-· .§ 1°- É ~·;k, Pleno dircito e nlo oourtiri nenhum. efeito ciAulul& de reoju>1e de valon:s 

que coatrorie o diJpooto .... Lá". 

JUSTIFICA 11V A 

o per1odo de ..,_., de- - do dicicia doo cláJsulu de reojUIIIe determinodo 

no artigo 11 do Lei .. 8880 dew - montido, oem impodir-oe. todavia, alllmllençiO .do 
eqwllbrio econ&Dico-finonceiro dos C:Ontnlol. 
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EMENDA MODIFICAnVA NV 

MEDIDA PROVISÓRIA NV 566,.DE 1994 

Autor: Deputado Franclaco· Domelles 

Dê-se a allnea •a• do § 4' do a1. 28, a seguinte redaçAo: 

"ÍI) às operações realizadas no mercado financeiro, Incluindo as ope
rações de arrendamento mercantil, e no Sistema Financeiro da Habitação • SFH, por 
lnstltulç6es financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Cen
tral do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupan!* e Empréstimo • SBPE e 
aos financiamentos habitacionais de entidades de previdênçla e privada. • · 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem a finalidede de clarificar o entendimento da MP. 

A autoridade m9'fetária implicitamente Inclui operações de arrenda· 
mente no Amblto do art. 27; é. portanto, também do art. 28 atraVés da Circular n• 
2.436, de 30 de junho de .t994, art. 6°, que dispOe sobre prazos mínimos, de ope
rações ativas e passivas realizadas no mercado financeiro aplicável. também, às 
operações de arrendamento mercantil.. 

Apesar das Operações de arrendamento mercantil serem autoriZadas 
pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. 7" da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1974, convém explicitá-la como incluídas no mercado financeiro. 

APRESENTAÇJI) DE EMENDAS 

Deputado LUIZ SALDMAO 

MP00566 J 
00087 

, .. : 
1j:!J -- t:O·-,.. ... ao--- •O·-- ··o-....... ~ ....... 

-·--.--~ .. --.. --&!.••~----, 

Supr~-•e o• artigos 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 

JUS'l'IP'ICA'riVA 

Referidos artigos cuidam de instituir o Fundo de Amortizaçlo da 
Divida Pablica Kobili4ria Federal, sendo ca.poato baaicllllltnte 
por alienac;l.o da participação acion6ria da Unil.o Federa,J. na• 
div.r••• .-pre~ae pdblicas. 

Agosto de 1994 
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Ora,· tal medida esbarra no obstAculo inatra.nsponivel do artigo 
165, S go, inciso II, da CF, que atribui A Lei Complementar o 
••tabelecimento de condições para instituiç&o e funcionamento de 
fundos, nao podendo, portanto, uer criado por Medida Provisória, 
coa efic6cia. de lei ordin6ria. 
IIAo forà a· inConsti.tucionalidade citada, os artigos em questAo 
deve• ser rejeitados por permitir uma privatizaçao sem qualquer 
cri~rio ou justificativa, por simples portaria do todo-poderoso 
llinistro da·. Fazenda. 

Reaaalte-se ainda que nesta nova edição h6 uma evidente afronta 
ao princ1pio da .aralidade e da transparência no trato da coisa 
póhlica coa a poss~bilidade da utilização da fiqura juridica da 
daçAo .. pagamento das açõea depositadas no fundo para amortizar 
a .divida interna do Tesouro sem que haja o submetimento ao 
piOc•••o licitat6rio previsto na Lei na 8.666/93 e apenas 
•levando e. conta o valor em Bolsa das Aç6ea das Batatais". 
(Art. 33 a 34 da MP). Tendo presente o que ocorre no programa de 
priVatizaçio est6. Claro que o patrimOnio p'llblico aer6. mais uma 
vez dilapidado. com a subavaliaçio das estatais se este 
diapoaitivo nao for suprimido. 

(542-4) 

------------------------------, 
/,~ d 4 e/ri..---. -1 

00088 

Medida Provisória n• 566, de 30 de julho de 1994. 

Emenda Suprcssiva 

Suprima-se o capitulo V "Da Amonização da Divida Mobiliâria Federal" (artigos 
:i9a35). 

Justiflcatiya: 

AD fimr os mccanismoo de implaniação do Programa.Nacional de Dcscstatização, a 
lcl Jf' 8.031, de 12 de abril de 1990, cstabclcccu procedimentos para IIJiegurai a 
~nela doa procesooo de privatização de empresas em mãos do Estado. Essa 
preocupaçio foi mantida cm sucessivos decretos pteOidcnciail pcoteriorea que 
regulllmentaram dispositivos especffic:os da referida IeL Em especial, o Decreto n• 724, de 
19 de janeiro de 1993, em seu artigo 51, displle textualmente que "será nula de pleno direito 
a venda, a aubocrição ou a tranafcrtncia de ações cfctuadaa c:om infrillg&!cia do diapooto na 
Lei n• 8.031, de 1990". Fica claro, portanto, a preocupaçilo do próprio Poder Executivo em 
1CJuir a lei que regUla a mat6r!a. notadamente com relação à traiiSp&rencia na diapcolçllo 
du poaçaea aclcm4rias do Estado. A presente Medida Provisória, ao c:ontrúlo, restringe 
apeuu a doi& atoo a dlapoolçllo daJ posições acion4rias: decreto do Poder Executivo 

· fixando o pen:entual de aç6es a serem depositadas no Fundo de Amortização da Divida 

'_ferça-feir3-9 -4463 
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P6blica Mobiliário Federal e portaria do Ministro d8 Fazenda detenDiDaÍido u 'mldu a 
serem realizadas. Os dispositivos são, portanto, absolutos, discricioliárioo e de mio 6nica, 
ruJo porque a emenda objetiva excluir a matéria do cotpo da. Mectida Provio6ria por 
c:oaslderá-la indevidamente tratada na forma proposta. 

BrasOia, 3 de agosto de 199-4, 

. ·:..' '---..... :,,. 7;' -
·--.....:.--

\ -·-';"'" 

APRESENTAÇllo DE EMENDAS L 
('Oaiô;" /!!] r Medida Provisória 566/94 ... 

00001 
00089 

c ~ • • • '.., ••• 

Lr·:-.,:•=:p~u~ta~d:o::":•:r:o:'id:::=t::i:.,:·~::-=:::·-=M:· =_:::_:::_:::_~ .. :::· =·======·"-J= · F · ·r9':~~ ] 
r=- .. • ..., __ , _______ . ' l 
tL_ ____ .;;1 iD:::·-- .o ... , ....... ao .:.:.::--~l..J·...... w - -

p-=;1•,/io24 :.=- ~· 29 a "3"<5> ---,--- ~...:u.,ra---r-- • 
~ ___j LI __ 6>_ au---~··jL_ ______ l_ __ ._""~~~--~=-·lr ____ ~_·v_':-:=1~~-·_j 
..------------·---

Suprima•oe o Cop!tulo V (uti,soo 29 a 35). 

JUSTIFICATIVA 

A Lei 1.031, de 12 dejuaho de 1990, iastituiu o PJosrama NaciooJol de 
Dacowlzaçlo, toado como um de oeus objetivos •contribuir pora a reduçlo da divida 
polblica, ClliWnmdo poro o uneamento du finançu do oetor público• (lrt. t•, iacioo 
U). 

Ao fixar os mecani111101 de lmplant1çlo deue Prosnma, o mamo 
diplomo lep1 • Moocu rituais e pro""'jmenl"' que, embora ainda OOftlideromos 
laoullc:illllel, ampiWom a plbliçidade • a transpar&lci1 dos - de cltocolaliaçlo, 

""*''""""': . . • diwlpçlo ""1'1• de todoo os proc:eaos de alieaaçlo; 
- pnllllçlo de inf'ormaçlla oolioitada• pelos poderes c:ompetoales; 
- pJb!icoçlo de tdiWa com divonos elementos informativos du 

ali~ a •cm realiud1s; 
-licitiÇ&es pora 1 OOIIIfltlçlo de ""'fl'eSeS<!Ie consultoria; 
• ..,..,.;.çao da clocu-.çlo de cada processo pelo TCU. 
~. llelldendo a in6meru pnssiSes da aocitdade civil, e 

lllriWs de -- dtctaoo pnoidcnciois. ror.m ft8\lllmcnladol .u..oos 
procedimeol01, que molbofaram I publiQdade e I ll'lnlplt&cia dos pmc:oaos de 
dac1111izaçlo. 

Tlis- vienm 1 oer conoolidados pelo Decreto n" 724193, cujo 1ft1ao 
51 dilplle tcodualmenle que "Sert 11111 de pleno direito 1 wnda, a aubacriçlo ou a 
tnntftrfaclo dt: oç&s tfduadA• mm iofiioiefoo.ift dn di.,.xoftln 1111...- n" I 031. di 1990'. 

TllltWm por iDiciativa do Poder Executivo u Medida 1'rovis6riu .. 
327193, 3303, :MS/93 e 353193, que dovam nova redlçlo 1 ~ daquela lei, 
.-t' d IO.IIOift.:z-.oMpinte: 

'Ar!. 2" O. prooes101 de alienaçio, no lmbito do,.,.._ Nacioaal de 
DOIOitltlnçln, poderio w MpciiiOI, pelo pruo de vinlc diu, cuo os-do Federal, 
mtdianlc nquioiçlo dirij:ida ao Praidealo da República, ........, o ...,....., pera 
-do laudo de awliaçlo da ompraa ou dos bens 1 serem alionados, 110....., de 

Agosto de 1994 
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ciJico cliu COIIIIIIol da publicoçiO do edital a que IC rcfi:rc o art. J·J da Lei n• 1.031, de 
1990." . 

,\uim, eW!oncia-oc a prcocupaçlo do próprio Pode< Ellocutlvo om 
-"'lhlr """ o ~ Nocional u cautolu tequeridas para os prooouos de 
lllenlçlo de po<tic:ip~lleuannúiu da l!nilln Fodcnl · 

O Capitulo V da Medida Provisória d' 566, de 30.06.94, ao priiOnclar 
._m- o pRI<liiiO de alicaaçlo de participoç6el acioniriu da Ullilo, reduz MI& 
lbrmollzaçlo a ..,..,.. dois atOl' um da ini<ialiva do Poder Executivo (dccmo lixando o 
ponliiiiU&I de •911<1 a oemn depotltadu no Fundo de Amortizaçlo da Divida Pública 
Mobi1i6ria Fedml) e outro do MlniJtro da Fazeoda (portaria deteminando u o!!enaço'!e< 
a - ..... du, .., nome c por oonta da Unilo Fcclcral, pelo BIIIICO Nocional de 
D 54\'IIIWwato Ecaaemico c Social - BNDI!S, ..., daquele tbndo). 

Com illo, exceluados os CUOII de emprew indufdu 110 Pr.,.._ 
~ de Detetlltizaçlo (excopcioaaclu no lllliao 35). conf-se ao Pode< Exocullvo 
..... _..,..u.adc. a seujuf:ooc a~ tempo, .r.....,. partlcipaç&es acion6riu da 
-Uiilo Podenl, oem o indiJpeaáveil c:uldados praoritos pela Jeajsl~ 11111o ~ '*'••••lle à poiJiicidode c à transporfDcia dos processos de dcKaaliuçlo. 

Mais oiDda, ntiranHc u mcnc:iooadu prerroptiv_u do Tribunol de 
C..W da Uiilo- de apreciar a d~ de cada proceao - e do Sanado Fodanl • .. -o...,_ para _,....,.,do loudo de IYIIiaçlo. 

Ou uja. pntende-IC -'«ir ao Pode! Executivo poclera ...,..._ 
.... - pooolbitidadc de nenhum questlonomento pelo Pode< Lqjolativo, .......... 
... u •• - • - ....... ubllrio. piUim6alo público npraadaodo por ... 
P«HO I llJallo Fadanil. . 

11m OUim palavru, iuo ~redundaria na aradaçlo de todos 
01 pe......,_tao art qora --- oo biJito do Pr..-- NKioaol de 
D 7 I &h que .............. -que minimamenle, u mcdidu ...... ...,6riu da 
•• ;' , da pulllicidade c do melhor pi'O\'<ito ,.. o lotoreue nacionll1101 piO c c 11 11 de 
t ,, .. ;'o. . . . . 

· Jl'or tais motivol, popOo-te 011& ameada, >iundo à ......... inlclnl do 
Clpltulo V da Medida Ptovisórilo em questlo. 

APRESENTAÇJD DE EMENDAS l 00090 J 
n----------------------~-

Emenda ~ Medida Provia6ria ng 566, da 29 de julhQ da 19 

10-- zo._....... :sO·-- 40-oorf- vo--~-

~--------------------~----------~---, 

~uprima•-•• oa Arte" a 29, 30, 31, 32, 33, :J4;, 35j, da madida . 
aob exama .. 

_Terça-feira 9 4465 
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:JUSTIFICATIVA 

Os artigos supra citados apresentam inconatitucionalidade 

flagrant• face.ao Art. 167, IX, da Conatituiçlo Fedar•l, que pre

ceitua,~-: 

"art. 167. Slo yedédoa: 

IX - o inatituiçlo du fundos da qualquer nature

za, a um prlivia. autorizaçlo legislativa." 

EMENDA ADmVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1 H4 

MP00566 

0009:1. 

Autor: Deputado Francisco Domelln 

A redação do ar!. 29, passa a ter a seguinte redação: 

'Ar!. 29. Fica criado o Fundo ds Amortização da Divida Pública Mobillá· 
ria Fedsral, com a flnaUdads de amortizar a divida Interna do Tesouro Nacional cons· 
tnuida até a data da publicaç!io desta Medida Provisória, vedada a sua ampliação, 
tudo na forma de regulamentação pelo Poder Executivo. • 

JUSTIFICAÇÃO .. 

De nada adianta amortizar a divida se nAo se impede a sua ampliação. 
Dai a proposta, dslimitando ~arcela ds dívida a ser amortizada e vedando a sua 
ampliação, à custa da aliena o do patrlmOnio público, que deve garantir, também, 
as dividas federais junto ao F TS e Sistema de Seguridade Social. 

Agosto de 1994~ 
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APRESENTAC~ OE EMENDAS l 00092 J MP00S66 

J 
["i? i'' ' ~ LQ_3_õ_" _ _.::··Li _· ·_·""_'"_' _-Lr=~-· ·-_;_=r_L·=--~:_"'_=-:J___j 

~---J>Hc--oo-an_3_0_aoesu--inte-..::: -

I . ''Art. 30. O Fundo, de natureza contábil, scri oonotitui4o através de 
viDculaçiD, a titulo de depóSito, mediante prévia e expressa autorizaçlo do Presidente da 
Ropública, IPÓ" aprovoçio, em eada cuo, pelo Congreo110 Nacionol; 

a) .............. - ...................................................... , ................................... . 
h) .......... _ ........ --. _ ......................... _ ......................... -·--
c) ...................... ---.. --.. ·--------........................ - .. " ...... :;:.c:_::. 
d) ........ ____ ............... .. ... - ................................. - .... . 
l'ldgrlfo único - O perc:cntual de açCeS a ser depositado no Fundo serl 

fixado em decreto do Poder Executivo, precedido, em cada cuo, de autorizaçlo do 
Cooareuo Nacional. • 

JUSTIFICATIVA 

Os illcisoa XIX e XX do llrtigo 37 da Constil\liçlo Federal estabelecem 
teXtUalmente o oesuinte: .. 

"XIX • somente por lei espeçifiça poderio oer criadas eni(l<esa · pilblica, 
ooc:iedade de OCOIICIDÍA milll. ouwquia ou lündltçlo pública; 

. XX • depende de autorizaçlo lqjislativa, em cada <110, I criaçlo de 
IUblidWiu de entidades meacionadal no inciso anterior, wim como a participaçlo de 
~delu em empresa privada;" 

Exloaai..-.te, ~ de • c:onchUr que a autorizaçlo lesislativatambém "" 
implle 111 blpótete de aliCIIIÇio de porticipaçlo da U!Üio Federal. Assim, o principio 
.,.;."""""'"'"" cllltia IOI!do· ~ ao dalxllr-10 ao crm!rlo exclullw do Poder 

'Exiiciutho 11 íniclativU que a redaçlo oritlino1 do llrtigo 30 lhe coafcre com 
exchllividade. 

Por tal razio, proplle "" a presente emeoda modificativo, com o objemiG 
de • _..., a pRvia aprovaçlo do Congresso Nacionol tanto para a vinculaçlo de 
l\)llea ao Fundo criado quanto para ·a fixaçlo do percentual da aç6es a aer depositido: 

.] 
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HP00:566 

00093 

Medida PnMsória n• 566, de 30 de julho de 1994-

EmendaSubllitutiva 

:Dke ao on1fo 30 a redaçlo oeguinte: 

.. "Art. 30. O FuDdo, de natureza con~bü, oerá CODSiituldo lllra1lá de "'""'hçlo, 
......,. pt.ia e expreua autorizaçilo do PresldeDte da República, a titulo de dep6oltu: 

a) de aç6el prefemK:lail oem direito a wto perteDCelllell Unilo; 

,b) de aç6el Oidin6riaa ou p:referenciais com dlrelto a mto, ......ientea Ílo ll'limen> 
li 1 ' lo liiWlutençiiO, pela UoiAo Federal, do controle aclon6rlo daa emprau; e 

c) de aç6el onlillárias ou preferenciail com dlrelto ou oem dlrelto a wto 
DjNIDrllilli.....,lliOÓlntteae~l u~ em que esta é minori1áriL 

Parqrafo úoico. O percentual das aç6el a oer depooftado no Fundo oerá !lado em 
ilocleto do Poder E=c:utM> a oer previamente apnMKio pelo Congreao Nacional". 

Jllltificativa: 

. A !fiopoliçilo ao público da participaçilo ac:ionária do Poder Executiw>, eDqU0D10 
rom.. Íio jxoc:euo de privl.tizaçilo, deYe ser objeto de aprovaçAo pelo Congreao NIICioul, 
..,......,_ .. interessea da IOCiedade civil. Esse o objetivo da emenda, o de tomar 

.llDiplrellte a compooiçilo do Fundo de AmortiZaçllo da Divida l'llbllca Mobill6ria 
Federal, lmpliaDdo .. del:illtes ao Poder Legillativo- Eua privatizaçio, por outro lado, 
deYe .. renrúJsir apenu àquelas empresas sobre as quais existam dispoliçl!ea lepil que 
eoaretem ao &lado o poder de controle. Os outro. cuoo, antes que sejom objeto de 
lndullo no Fundo, dew:m IICr dilcuridos amplamente com a IOCied•de c:MI oobfe a 
11 c Mlllde ou nAo de serem mantidos sob o controle estatal. 

BruOia, 3 de agosto de 1994. \ ..... 

~--·-.....;::. . \ .• 

Agosto de 1994 
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dação: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EMENDA ADITIVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1994 

HF"00S66 

Autor: Deputado Francisco Domolles 

Modifi~ o parágrafo !Jnico do art. 30, que passa a ter a seguinte re-

'Ar!. 30. ············-·······-···-······-·-·································--·--··········--· 

Parágrafo único. O percentual de ações a ser depositado no Fundo 
será fixado em decreto do Poder Executivo, e não poderá ser Inferior ao valor dest~ 
nado a lastrear as contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS, bem como os be
neffclos do Sistema de Seguridade Social. • 

JUSTIFICAÇÃO 

As empresas estatais constituem um patrimõnlo do trabalhador brasl· 
leiro; portanto, a all~nação da suas ações deve resultar num retomo a esto trabalha· 
dor. Ora, atualmente existe um enorme déficit entre os decósitos contabilizados em 
nonie do FGTS e dos beneffclos devidos pelo Sistema de Seguridade Social e os re
.c:ursos.efativamente existentes, nl!o havendo para o trabalhador qualquer garantia de 
que, no momento oportuno, os seus direitos serão satisfeitos. Dai a necessldede de 
se lastreadal fundo, como forma de prevenir · · o do patrimõnlo público. 

MEDIDA PROVIS0RIA N12 566, de 29 de julhO de 1994·· 

o~spOe sobre o Plano Re~l,.o·Siate

ma Monetário Nacional, estabàlece 
as reqras a condiçOea para emissio 
d~- REAê- e os -cr-i tér los para conver
são das obrigações para o.REAL à d' 

outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-ae a alinea •b• do artigo 30 a seguinte redaçãoz 

b) de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto, ex
cedentes ao número neceas~rio à manutenção, pela Uniio, do con
trola acionário das empresas por ela controladas por diapoaiçào 
legal, e, aa açOe• do Banco do Brasil S/A somente no ,que exceder 
a 51\ do capital com direito a voto4 

Terça-feira 9 4469 



~70 ·;I.erça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) 

JUSTIFicATIVA 

A presente emenda vLsa conservar aob o controle 
acionArio da União, além da forma genérica que ela contempla, • 
empresa que explicita, cuja manutençao uob o controle da Uniio 
deve uer mantida, neste momento. 

Compreendemos que não é intençAo do Governo reali
zar, através deste Fundo, a privatização da empresa aqui arrola
da, bem como entendemos nio aeja este o prop6aito do Preaidente 
Itamar Franco. 

Poderia, entretanto, estar aberta a posaibilidade 
de acontecer verdadeiras doações do patrimOnio público, a pretex
to de alavancar recursos para amortização da divida .abili4ria 
federal. Assim, convém suprir a omissão, atê como forma de aa de
monstrar claramente A Nação quais sao oa reaia inter••••• na 
conatituiçio do Fundo de Amortização da Divida Pdblica MobiliAria 
Federal. - · ·-

Por outro lado, todas as açõea da empresa ali ar
rolada que excedam o número necesa4rio para a manutençlo do con
trole acionário da União podem compor o Fundo, de tal modo que 
fica mantida a essência da proposta da equipe econOmica do ~ver
no. 

APRESENTAÇ~ DE EMENDAS L 
HF'00566 

_j 
00096 

rs-;;:s~~;· 1;51 ·r MeCJi~i!l Provieória 566/94 "] 
r._·_i_._· P_u_t_a_d_o_H_e_r_.o_l_c!_~_·_L_-i_m_-~_-_·-----M _____ .. ·=====-----·--·====-~___J fl;o ...... ~w.~ -] 
~ ~---=:-1r•.o------·;:;--------
L~-----''-':l-.s- _z_o _,.., ...... •il -·- 40··-...... · •0··-· .......... u....... ~·~ 

ry t ·· -~ .. c __ _:;-.:;c..·_~=~-·====-·~_·_·,._~_·====:===----·~_-._,_· -~~r~~:_·_·_··_·_-_-_ -_l_~ 
,-~---·-· ·-·-....:..---, 

I ))6. .... o UIÍSO 31 • -i··· redaçlo: 

"Art. 31. O Fundo oeri aerido pelo Banco Nacional ele DcsenvoiYirnento 
Econ6mico e Sociol - BNDES, que promovera u olienoçGeJ. mediante dol'IP;ro da 
tlailo FO<Icrol, obse<YODdo o diopollo ao art. 32 desta Modida Provil6ria e aa ... 
.............. açl~. .. 

Partanf'o único • O BNDES, na qualiclodc ele aestor do Fundo, pocleri 
pnllcar, .., ao1110 e por conta da Ullilo FO<Icral, lodos os atos necesúnosl consoc:uç1o 
da witda, ioduliw 8nnar os _, de lnnsl\daciu das açOeo olienadu, 
providellciando pora que o proceuo talha ampla diwlsaçlo, c:om a publi<oçlo da 
)qtificativao dOI CO!Idiç&es ele cada olienoçlo" 

Agosto de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

JUSTITICATIV A 

A IÁii 8.031, de 12.04c90, que institui o Programa NacionaJ de 
Desestatizaçlo, estabeleceu rituais c procedimentos que asseguraviJI1 a ampla 
publicidade c trll1Spll'&lcia doo processos e desestatizaçio. 

Os procedimentos previstos nlo só no artigo 30, como também nos 
demais dispositivot do Capitulo V da Medida Provisória em qucstlo nlo asseguram tsl 
publicidade e transperfneia, indispensáveis aos processos de alienaçio do patrimOnio 
públic:o, neste cuo representado por ações pertencentes i Uni!o Federal. 

J•or til motivo e buscando rcsgastar-sc para o corpo da Medida Provisória 
os oportunos mandamentos de divulgoçio preconizados pela Lei 8.03!, de 12.04.90, 
propl!e-se a prete111e emenda modiftcativa. 

,c., 

: l··c• .•. ·" 

Medida PrOvisória nu .566. de 30 de julho de !994. 

Emenda Substitutiva 

D!-se ao parágrafo 3° do artigo 3~ a redação se~inte: 

"Art- 32 .......•.... 

Terça-feira 9 4471 

Parágrafo 3° Os demonstrativos de prestação de cóntas relativos a cada alieriação 
de ações, na fonna da presente Lei, serão enviados pelo gestor do Fundo ao Tnbunal de 
Cantas da União para aprovação". 

Justificativa: 

A emenda objetiva tomar CC?ns~itucional do teld:o do dispositivo em. rCfer~ncia. De 
acordo com o artigo 71, CF, cabe ao Tribunal de Contas.· da União julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveís por dinheiros, bens e valores públicos. Esse é o caso 
da alienação de ações de empresas em mãos do Estado. Logo, o TCU deve aprovar as 
contas do Fundo, a ser administrado pelo BNDES, e não apenas tomar conhecimento -
caso do texto original. · · 

Brasília, :i de agosto de 1994. 
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EMENDA ADmVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1894 

Autor: Deputado Francl•co Dornell•• 

Modlfice o § 2" do art. 32, que passa a ter a seguinte roctaçAo: 

"Art. 32 ... , .............................................................................. ,. .............. ,,. 

§ 1• .. :: ............................................................................... ~ ..................... ,. 

§ 2" O produto lfquldo das allenaçOas devorá sor utilizado, especifica'· 
menta, na amortização da principal atualizado da divida pública, moblllária lntema do 
Tesouro Nacional, constltulda até a data desta Medida Provisória, e dos mspactlvos 
juros, bem como junto ao FGTS e ao Sistema da Seguridade Social. devendo o Mi· 
nlstério da Fazenda publicar quadro resumo, no qual constará a origem dos recursos 
e • divida quitada." 

JUSTIFICAÇÃO 

. Emenda de adequação ii proposta de altaraçAo do art. 30, paragrafo 
único. Com efeHo, as contas VInculadas do FGTS, bem como as aposontadorias nlio. 
b1li1 qualquer lastro, tendo natureza meramente contábll à qual niio corresponde a 
existAncla da recursos, devendo, pois, sor utilizado o patrimOnio público, mpmsen· 
lado palas açOas das estatais, como uma forma da garantir a consistência desso 
fundo. 

HP00!5i66 _j 
=:J 

Ll}_o_;..:~_t,;.,~,;.,do_._a_a_r_o_l_do_._-i._i_•_• __ -__ -_-_·_·_-_-_ .. ____ - _-_-_-_-_·_~_,- Ci :o,_.,-.,_ ] 
r --=-·'--------,,.,. 
L----1...:0=· -- I. r.J ....,,-',. I !Ll,_ .. _·u ____ •..;D::::.._-_~ __ •..:[:::J_· --··-·~-·.~--·-____ __,) 

I'C"'·.--.,.---o\:.•Õ.U ·-:=J _______ .,,,. ____ ----

DI-se 10 § 3" do an. 32 a ICII'inte rodaçlo: 

• t 3' Oa domoltrotivoa de p<ataçlo de ClOIIIu Rlatfvu a dda llienaçlo 
de oç11c1, 11a Com1a da da ~c lei, - onviadoo pelo aeotor do F:md'o 10 Tribuaal 
de c-da V Dilo J11R aprovaçlo." 

Agosto de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlió II) 
- -- -

nJSTIFICATIVA 

A CoaltiNiçln Fedenl. no .C.. ltiÍIIO 71, oonfono 10 Tn"bunli do c
da Unllo iqln IUldliar do CoqrciiO Nacioall, C0f111'01encía pua "julpr u-doo 
... uiutr ... e demlil mponstveis po< dinheiro e boas pua ÇIOYIÇio'. 

o Cçltulo v da Medida Provisória cm questlO trata da alienaçlo da 
1191* pst.....,~ .. l Uailo Fcdcral, a !ICfOTTI depolitadu no Fundo de AmorlizloÇio da 
Divida P6bfica MobtlÍúia Fod«al, cuja aestJo ~ atn"bulda ao Banco Nacionol da 
~to &on6mico e Social • BNDES, que, em nome da Unllo Fellini. 
promcivori u ai~ das aça.s. 

o 1e1110 CJriaina1 elo partsrafo 3' do artigo 32 diop6e que o BNDES. a 
Glda 11iomoç1D de açGeo, eeviari os dcmonstmivos de prestaçllos do ClOIIIU ao Tribunll 
do c- da Unilo, o que equivale • .r= •pora .., OCJIIiledmc!!t<>', _........, 
-·--a~ conotitucionalmontc ......,adalquele Trlbuall, a qual, "" 
oaao, ..;. julsv ,_ prestoçiO ~ ~ ~ ~ JOVUIIIIIIC"CC que .. _... a 
_,.s. de aça.s que constituem patrtrn6mo pubbco. 

HP00566 

00:1.00 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566 DE 30 DE JULHO DE 1994 

EMENDASUBSTITUTIV A 

De-se ao artigo 35 a redação seguinte: 

JUSTIFICATIVA 

Te~·fcira 9 4473 

O Banco do Brasil, a Pctrobrás c a Cia. Vale do Rio oOcc Jt foram . I " 1 
do Programa Nacional de Desestati:zaçio pelo entendimento da alivklllile -~! = 
delemiOivem. A n:daçio sobre o Fundo de Amortizaçlo da Divida P6bllca ' 
Federal permite qoe •F dessas empresu venham a ser iDcluldlll ao ......., 
contrariamente ils própnas manifestaçO<:o do Poder - quanto à - • 
~.!!1" ....... A redãçAo proposta visa manter esta posição nlo contemploda ,. ledaçlo o . . 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. · 

<...q---., 
DEPUTADO CH1CO VIGILANTE 
Udcr em exerclclo 



DIÁRIO DO CQN_GRESSO NACIONAL (Seção II) 

00::1..0::1.. 

Medida Provisória n• 566; de 30 de julho de 1994. 

Emenda Substitutiva 

D!..sc ao artigo 35 a seguinte redação: 

"Art. 35 Fic:ani cxcluldas das dilposiçõcs deste capitulo anmpn:sal.quc ac aclwD 
incluídas Do Progmma-NiCiciiuil dC-DCiestatização, de que trata a Lei n° 8.031, de 12 de 
abril de 1990, bem como as que já tiveram seus processos de dcsestatizaçlo conc1uldol na 
excouçAn do citado pri>grama". 

Justificativa: 

A emenda objetiva deixar claro que a exprcuAo original "incluldas no Programa 
Nacional de Dcscstatização" abrange ·Igualmente 'as · CJI!preSas cujos · proc:euoo de 
dcsestatização já foram concluídos, mas que, sc:gundà orientações da Comissio Dirctara 
do referido proSram;l, rcfcn:ndadas pelo Poder Executivo, 6 definida como de intcreuc 
público a manatcnção da participação acionária da UniAo Federal 

Brasília, 3 de agosto de 1994. -J,.-~~---
_·tt;_c: ... - ~-.t~~!-'t.~.:~ 
·\'I\ U.Y 

_j MP00S66 

L 
00:.'l02 ---, 

,. Deputado Haroldo Lima -·.au•,.. -· --] r·-~;o'~~o-1 

r
-----=--.,.....-,-----~-·r,--=---,------~

, ÇJ ~-- -Z_ u -~~·-- I !ii ....,. ......... -4 D· ......... i 0··-··'"'''YO; ..... 

r=""'·n-· -·~· ... ,.'(,·,.~ . ''j . __ ,~,.•~··==}===~~,~= .. ==3 
L_3> ··; - - . . . ··-- 3-

p------~------~---~ ~-------------, D6-oe ao IJI. 35 a scsuinte rcdaçlo: I 
"Árt. 35. Ficam .. r.hlfd•• doA di~ deste RJ>llulo u _.... 

incluldas no Programa Nacional de Doustatizaçlo, de que tma a Lei n• 1.031, de 12 de 
abril de 1990, ,,. • ..,_o Componbla Vale do Rio Doto, al'ctr6leo ll'rullelro s.A. 
• PotrobrU, o Buco do Brasa S.A. e ao Ceotnlo 'EUtricas BraoDelrao S.A •• 

I!'Jetrobrú." JUSTJFICATIV A 

A emenda 11111111 J radaçlo da milllto de Medida Provisória que foi 
enviada ao Palóclo do Planalto e li alterada. Exclulmos do Fundo u açl5eo du cmpresu 
citadas, cuju «<itt&cias cJcçomm de mand~nto o::mstituc!_onal. 

~---~--~-ü?~r-··---... 
( ~1rffi A .,.,n--t .. 

OU···-~ ( oU--·~ ·---··· l 

Agosto de 1994 
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t1P00566 _j 

I' OJtóii' iii·i""] I' P!ec!ido Provis~o~·r~i'-!la~56!J:f>/~-:..;;~~'---N_' _____ 
0
_

0
_

1
_

0
_

3 
__ -_-==:,I 

LF..:D..:;:;p....:·..:t..:;"=· o:. •• ..:H..: ... ..:•..:~:.l":.o:...:L..:i..:;....:a __ -__ · __ ··--===~~------·:]_ C-'t;o•~- ] 
CL __ · _··_-..:.:;(1 ~:.:.---;-cr.;_...-.,.-.-.-=liil=-.;~. ~ r.Jo ...... •D·h...c•n~t~t"'O...... 1 

u:;·-=:~ LG _ _,3~:_,_·===~-~==:_ .. _ ....... _.===~===-·-_·_· __ --...:Ic_-_-_._.~_._:=-~_..J 
.----------------------~--------- ---------------~ 

I 

D6-oe 10 art. 35 • ....,inle rodoçlo: I 
• Art. 35. FIAm exclufdu das di1pos;ç6os deste capftulo 01 f'IIP'OAI que 

• -.,lnclu!du ao J1ro8nm1 Nocionll ele Dcsala1i7.0Çic>, ele qua trata l/Lei 1.031, ele 
12 lbril de 1!'90, bom como u que ji liv=m INIIll proccs101 de .,_atizoçlo 
ooácluldu nao'<eCUÇio do citado Pf0811D· • · 

JUSTIFICATIVA 

A_... deixa cln que a expretalo "'nduuddao J'ro&nma Nodaaal ele 
DI IJI"nçJo", do - .................. ll>nnJic U llllpftlll ""01 prnceJIOI de 
dc1 !III!Jiçlo tbrlm COIICiuldOJ i u da lojplloçlo ...... e ....,..., u oriontaçila 
Clllllllldu do Conilllo Dinllon do· táêriclo Propml, ~ polo Poder 
~ .. qiiiiJ ddholram, ...,., ... ·-póbli<o, - .. ~ oooiatAri& 
da Ullilo Fodanl. 

l"iF-00566 

00:1..04 J 
-] 

~r_·De:.-:;pu::.:.;t::a::"::o~Ha:.~:.:-;;,::l::d:::;..;·L:.;i:.:~:-.~~~-------·-----=-~---·--=--=-~--~~_j) C~;õ'.,.._J 
r ___.:._--=,.... .. 
~L----1.:,:0= __,. .. ~=:J_·_~,. l_(i; ~""- •0· ....... lfJ·•.,.•'''I.I"''WIC ........ J 
G~~·:-1 ~-C--=3~;-"_...:··.i....: :---·~·_· .• _,-=r_.L___·~_.,._==:l_L· __ M_ .... _:=J__J 
------------:._ __ ...;.._,..~---· --------------. 

~ooart.35a_.;atendaçlo: i 
• Art. 35. y_,. oou:luidOJ das cfiopooiçiiOI c1e11e cap11u1o ·a __. 

induldu 110 Prnpma ~da~. de que InCa a Lli llf 1~31, de 12 de 
abril da 1990, - - a C..pa••la V.W do Rle »-. a 'htr61to Bradcln II.A. 
-~a .._ ....... S.A.,aT ...... aaieact<f ......... I.A.-Tc1dldl, 
.. Ccooti81J 1'.1ftrlcll ........ II.A. -llelrubrú.-.,_. ~ _tipll.,.. ..... ~-
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r· 

JVSTJFICA TJV A 

A anaJda ._a a redaçlo ela minuta ele Medida Provisória que ti 
liMada ao Policio do l'lanafto e li llteroda. Exclulmos do Fundo u oç11ca c1aa ..,... 
..... euju O!<ill&eiu ...._de lllllliCiamcnto 00JIIIituoi0111l 

MBDIOA PROVISÓRIA NQ .566, de 29 de julho de' '·1994 

00~05 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema · · Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condiç6ea 
pAra emiss&o do REAL e os cri~rioa 
para converaAo das obrigaç6ea para 
o REAL'e d& outrao providências. 

EMENDA MoDIFICÀTIVA 

DA-ae ao Artigo 35 a seguint& redação: 

Art. 35 Picam excluídi.s daá disposições deste capitulo as 
.apresas inclu1daa no Proqrama'Nacional de Desestatizaçlo de que 
trata a Lei ng 8.031, de 12 de abril de 1990, bem como a 
C~anhia V4fe do Rio Doce, a Petr_6leo Brasileiro S.A. 
PetrobrAs, o Banco do Brasil S.A., a Telecomunicações Brasileiras 
S.A. · Telebrás e as Centrais Elétiicas BrasileiraS 
EletrobrAs. 

JUSTIFICATIVA 

Da forma como está colocada a proposta de constituiç&o 
do Fundo de AmortizaçAo da Divida Mobiliária federal, pode-•• 
levar a efeito um processo de privatiZação das empresas de 
p%0priedade do Governo sem que ha'ja uma ampla discuaal.o coa o 
Congresso Nacional e· a sociedade. 

Tal-postura coloca em dúvLda a própria credibilidado do 
plano de estabilização do Gover~o, na medida que corra-se o risco 
de levarmos as ações destas empresas a um processo de 
deavalorizaçAo no mercado acionário, com inevit6veia lesões ao 
patrimOnio da União dos milhares de pequenos acioniatas, para oa 
quais estas ações representam uma forma de poupança. 

Assim, impõe-se que as· açõeS de propriedade da Uni&o 
daa empresas cuja inclusão se pretende através da presente emenda 
aejam preservadas. Mesmo porque, qualquer processo de 
privatização das mesmas deve ser precedido de uma discuoa&o 
aapla. 

Por outro lado, a proposta não prejudica a conatituiÍAo 
do Fundo, haja vista que a União detém posições aciort~r as 
suficientes para o fim pretendido~ _ 

Ademais, a proposta guarda lógica com o ~t. 35 
oriqinal, na medida em que a equipe econOmica teve o cuidado de 
excluir da constituição do Fundo as ações das empresas incluidaa 
no processo de privatização. Logo, nada mais óbvio do que 
incluir, também, como forma de preserva 'o património p6blico, 
aquelas cuja privatização não se pretende 

Daput 

Agosto de 1994 
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MEDIDA PROVISÓRIA ND 566, de 29 de julho de 1994 

t-tF•00566 

Dispõe sobre o Plano 

Sistema Monetário 
estabelece aa reqras e 

Real, o 
Nacional, 
condiçõeS 

para emi-ssão do REAL a os critérios 

para convers&o das obrigações para 
o REAL e dA outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se ao Artigo 35 a seguinte redaçãoz 

Art'. 35 . Ficam excluidaa das disposições deste capitulo aa 
empresas incluídas no Programa Nacional de DeaestatizaçAo de que 
trata a Lei- ng 8.031, de 12 de abril de -19~0, bem como a 
Companhia Vale do Rio Doce, a Petróleo Brasileiro s.A. 
Pet~obr4s, o Banco do Brasil-S.A. e as Centrais Elátricaa 
Brasileiras -- Eletrobráa • 

. JUSTIFICATIVA 

Da forma como estA colocada a proposta de conatltuiçAo 
do Fundo de AmortizaçAo da o~vida MobiliAria Federal, pode-se 
levar a efeito um processo de privatizaçAO das 'empresas de 
propriedade do Governo sem que ,haja uma ampla diacussAo com o 
Congresso Nacional e a soc~edade.~ 

Tal postura coloca em düvida a próp~ia cr~~~ilidade do 
plano de.eatabilizaçdo do Governo, na medida que corre-se o risco 
de levarmos as açõea destas empresas - a um processo de 
desValoriZação no mercado ac_ion4rio, com i.nevit.tveia lesões ao 
patrimônio da União dos milhares de pequenoS acioniataa, para os 
quais estas ações representam uma forma de poupança. 

Assim, impõe-se que as açõea de propriedada da União 
das emprasaa cuja inclusão se pretende através da presente emenda 
uejam preservadas. Mesmo porque, qualquer processo de 
privatização das mesmas deve ser precedido. de _uma .discussão 
ampla. 

Por outro lado, a proposta não prejudica a constituição 
do Fun~o, haja vista que a União detém posições acionArias 
suficientes para o fim pretendido. 

AdemaiS, a proposta guarda lóqi.ça com o Art. 35 
oriqinal, na medida em que a equipe econOmica. tove o cuidad:o . de 
excluir .. da constituição do Fundo as açóes das empresas inclu1das 
no processo de privatização. Loqo nada maia óbvio do que 
incluir, também, como forma de pre rvar o patrimOnio püblico, 
aquelas cuja privatizaçio não se pr tende • 

..----
' ' 

-·· 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00:1.07 J 
1-1F"00566 

@o'ã" /9 4-~ 1. LI' ___ _;ME~n~I!.!n~A'!_!P'"a~o~v~I:;s~o~a~I!.!A~-~"'·o::.'"-''s~·~~6~,~d:::e:_:2:.:9:.:·:.:o:.:7:.:-:.:9:.:4:....._ "l 
DEPUTADO GERMANO RIGOTTQ 

...... ,_, ___ ~ r"-"-o---, 
r .. -----,-lla--------2-o---~.-.. -~-;.:..--~-;o-ooo::~~.~.:. ----·-·--

4 o • ~~~-, 0 o • tUII1'"~1vÕ ..__ 

r 
I 

n~o----------------~ 

~~primir_o S 6o, do Ar~.36-e ?. S 20 , do Arte38 • 

JUSTIFICATIVAS 

ia) Os citados parágraros exclllem d~ interrllpçio da apl_!.' ~ 
Cação da UFIR os contratos de ·parcelamento de debites ~e- ~mpostn~· e .. 
das conlribuiçõés aa-prev'idênciia socilil. 

b) Tais excl1.1sÕes- sã-o, aléin de ihcoerentes no contexto 
do Plano de Es~abilização q~e introd~ziu uma ~oeda forte com parida 
de em relação ao dólar nor~e americano, são i~j~stas porq~e penali 
zam empresas q1.1e reg1.1larizara.m s_llas sit~ações, perante o erário públi 
co através, da_ Confissão de parcelamento de débitos. -

c) A aplicação do ·indexador. UPIR sobre valores· Caftverti.' 
dos em Real e sobre estes os j1.1ros legais, constit1.1em õn~B · in•~aten· 
~ável para empresas do se~or privadO ~~e P!e~i~am ma~ter se~s prê 
ços por força da paridade cambial e até como postura_etiea·em· proi 
do êxilo do piãno e ~~e estão legalmente impe6idos de reajustar~ çu• 
mesmo corrigir monet.ar_iamen~e os se1.1s cont.ra·tos de fornecimento pelo 
pra'zo de 11m ano. 

d) A man11lencão desta sit~Jação poderá agravar ainda 
a situcsção econôffiica,....financeira das empresas com a cinnprir; ccitn· 
plas possibilidades de levá-las à nova inadimplência. 

mais 
"!!!. 

ser t.ambém 
enqllanlo a 
cantis • 

e) O_ empenho pelo êxito do plano de estabilização deve. 
do Governo~ elim-inando a -indexação sobre ll!Da moeda forte 
mesma faa~Jldade não é estendida so~re os contratos me~ 

...... ~--- --+-- ...... 
-· \t Q.-'\uu OJJ-N "l 
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l 00'1.08 

· ~•o~>G•~~:io 

MEDIDA PROVIS0RIA NO 566 de 29.07.94 

·••.WTQit·---·· 

w;·, ;;·1 
r-· DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

.. -------· ... ! .... _] 

10·-- eo--•uo•M. ~(] 4 O· ...,.,~• 8 O· _,,,..,...,oot••-~ 

w--------------------~--------ft·~--------------

Dê-se ao parágrafo JO do artigo 36 a seg~inte redação: 

Terçà'Ieira 9 4479 

J 

S 30 - Aoa créditos trib~tã~ios da União para com os Con 
tribaintes e destes para com a União, não pagos, compensados o~ res 
~ita!do• noa praZoa previstos na legislação trib~tária, aplica-se-ã 
a correçio pela-UFIR a partir da data da ocorrênCia do fa~o gerador, 
oa, q1.1ando for. o caso;. a parti-r do termo final do período de ap11ra 
çio, no1 termos da legislação pertinente. -

JUSTIFICATIVA 

A Medida Provisória, no capat do sea artigo J6 s~spende 
a aplicàçi.o da UE'IR, pelo-- prazo de 180 _dias, como fat_or de atualiza 
çio monetária de tributos e contrib~ições, desde q~e recolhidos nos 
•·~~ prazo• req~lamentares. 

IsaO significa que o Poder Pablico manteve a aplicação 
do indexador UFIR, como salvaguarda contra a desvalorização monetá 
ria, em relação aos impostos e contrib~ições recolhidos fora dos pra 
zqa. 

A MP não estende essa salvag~ard~ sobre os cr~térios em 
favor doa contribuintes, o q11e infringe o principio _da is_onomia de 
tratament.o· t.rib~tário. 

Os créditos q~e os contribuintes não puderem utilizar 
atra.véa de compensação na saa contabilidade fiscal ou via ressarc! 
manto em moeda pelo agente arrecadador no prazo equivalente ao dos 
recol~mentos, devem ter o mesmo tratamento dos .créditos tributários 
nio- pago•·'nos prazos dC:Vidos. 

('\ n <1J I ' I C!JJ.o . . \ .. ·v~ . ··-
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r---------------------------~----------·----------·--------, 

Di-•• ao artigo 37 , a seq~inte redaçio: 

· _ Ar:t .. 37 O• .c.r.éditoe tributários· que o contribuinte pos 
~~a~ pira coa a. Dniio, Pl\9Q• Pll rff<;olh,it!~P _ 4-er:tt:x:o ·.dP -pr4Eq~ · ·previetõ 

bb ate.~ "36', .-1.b dos p41:d:l,do.s. dfl:. reat;itp.i_çao nos moldes .da leqisl&ç_i.o 
.,.. vi~or, poder~o aer ç:ompensadoa eom_ollti'óà 't.ribil'tOil óü · · ciont.rib~i 

, çh• de ~ualq~J.e:r-.natt.ire.,.~.- ·sem -prêju!Zo' aa. '&.tdâJ.:i'zaÇão 'Pela Ul"rR'"; 
,,'Ç8.:f:~~~f~~ ·& pa_rtir da _data do.p~gâmen.t.o.Oil rtteolh!Dte'n'tb~.' '' 

JOSTtFit:A'rlVA 

A Medida P.;-oV:I.f!ó.ri.a1 no .éa:P.Ilt, do Jl.'l?nl art.. 36._~ ... uspende ·a 
•plicaçio da UF~R, pelo prazo de 180 dia~, êâmP'tator de atualização 
JiD'hetl;-ia de tributo• e càtitiibulçõeS, 'd'e'sde· Que recolhidos nos se~• 
.-praz~~ ;eg~l-ame.n'tares. · · · 

' ' . ' ... =- ~ .. . · I;~•o •ignif1Gil q~• 9 Pqd:er. ?~blico manteve a . aplicaçao 
\So' iDdeU4or UFIR, caao aalvaq\larda contra á d.;sVa'J.Orlzâção ' monetá 
ria, ·-u •relação·• aos impoat.os· e coni.r!bliições · .recolhi'dols fora 'dos pr:!: . ,o., . . ' . ' 

· •·• • ',#_~. Ri'forma·como eatã, o ât~19<? 37 estende a mesma aplic,!_ 
çlo:•pe:rtal 301 créditos trib!Jtários dos con{ribtiinte& pâçf68 :ihdevid,!. 
Mnte, ni.o abrangendo os créditos ac1Jnú1la'dOs 'rEhfdll.'a.'nleS ·de ~'Bencões 
lrib~J~árias, o q~Je infringe o princípio da isonomia de tratamento 
t.rib~J~irio. 

Oa créditos que os contribuin~es não paderem 
atravé• de compenaaçio na saa conLabilidaqe fiscal.oa via 
.. n~ ea moeda pelo agente arrecadador no praz9 eq1.1ivalente 
recolhimento•, devem ser, ig1.1almente, objeto d~ salvag1.1arda 
recio monetária, a fim de q1.1e o tratamento se~• isonôm.~co. 

dtilizar 
ressarci 
ao do'i 

da CO!, 

Agosto de 1994. 
• - - I 
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HP0<1H566 

MEDIDA PROVISÓ~ N• $" DE30 DE JULHO DE UM 

- EMENDA.SUPRESSIVA 

Suprima..., o arL 40 da Medida Provis6ria n" 566. 

JUS11FJCAÇÃO 

O ardjjo ouja supreuio se prop6e ~ quo o ......... ela 
..........uçlo doo juros de móra sobre créditào_ !fibuláriao pop -em - .,.._.. a 
Wllltitàit ~ c10 fundo de <iué -mi- o ~ Lei ... u37 u Lei rf' 1.111. ._ 
fundo se destina ao ~nto de VlUltagenl pec:wUúiu (GEFA, pnMéan e JtAY).
pnx:undores da fazeuda nacional e .fiJcais da Receita FederaL Afj a. edlçiD ela ....... 

Pmvil6ria, eram - a este fundo apenas u ~ -·- ...... 
impaolu ao eontnbuintes e a correçlo -tária deslu muJtu. -

. A aprovaçlo do leldO !*OjXA> impllcar6 IID -..:- di ,..... ui • 
'-IW jJua este fundo, l'isnffin'rv!o verdadeira ·~ JICfvad!a "' -
·I'IIIIIICokoo da Ullilo, que boje sio IeCOI!Udào "aà Tescimo. .. _ , . _ . 

AlEm diUo, a medida implica em_..., ele_.... . • 
6fjlo; tomdO ·ou dápesa; o que 6 Yedado pelo artiao 167, IV· da ~Í ':;F' V...,.. 
sendo Oljuros de 1110!11-e-da.... "'-~"'~-i!a r ='r (. 
- decorrentes, n'o se pode assumir que """' poreeJa da impontada_ .. , r " ... 

aprópriada por um ÍUJld<!· Q!Uilquer, e muito menoo destjnada' a ·~ ·fiMifdtd -~ 
imerprellçlo se COIIIOilda uma vez que, em faee.da redaç'o dacÍa .O út. 36 dá Mldiorii -

. l'ravil6ria, combinodo com· o ai1iJ1o 38, estes J~ de - do, na vpclade, aw: f 
IIXIIICtária do vaJcir do tribUío ou conlribuiçio laDçado,- 'mplir'I!Mic\ ....... • 
~~~--........ . -

Sala das Seaões, 3 de apto de 1.994 •. 
''·.' 

. -.~ 
Deputado CRJC.'Ó VIGILANTE . 

Vice-Uder do Pr · 
I • 
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r Deputado LUlZ SALOM~O 

Dê-se ao ParAgrafo 6nico do art. 42 a seguinte redaç&o: 

... .Art. 42. o • o o o o •• o • 

ParAgrafo 6nico O ~ Poder 
disposto neste artigo no prazo 

Executivo regul.-&nt&r6 
de 30 (trinta) diaa.• 

oJUSTII"ICATIVA 

""] 

o 

A fixação de prazo para o Poder-ExecutLv~ regulamentar a aat6ria 
visa a que a orientaçAo aos agentes econOmieoa acorca da 
adaptaçl.o das demonstrações c_ontAbeis e financoiraa 
extraordinArias ocorra na .aior brevidade pooe1vel 

--~-- ---------,--[ 
HP00'566 

J 
F ------::-:ii':---=------=:--·"''_--="" ________ _ :_ ,~-i.. ... 20--·· ... - ao·-,g- -.-o·.;..._ ..... _ •o·-·!'.,.~- ··] 
cl7r~ ._C __ --_-_·_· __ _L_ __ ._~·_··~-·~~~::~~~---·_·::::::::::::~:::::::_~_·"_·:=1_----l 
..-------------=·------------. 

Suprisa-se o art. 43. 

JUSTIFICATIVA 

A extinçl.o da UFIR diária poderá trazer graves preju1•oa • 
arrecadação tributária da União, caso 9 Plano Real nl.o conaiga 
debelar o processo inflacionário4 

Agosto de 1994 
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O fia da Ul"IR di&ri.a :sem a certeza da estabilidade econOaical 
poder6 constituir em rendncia de receitãs, o que deve ser 
evitado. 

r
~------~~~_--------------~ 

~) ,a .J-. L,- ..__./' 

MF"00566 

l 
E à~· i 94) Lr:::···=-=·=·-=-=_=_:::_:--::::::ME=o:-x:-DA=:::i>:::il:::ov:::-:::x:::s'ô:::R:::I:"=N:::•=s:::6:::6=:/~9-•~· ~-=· ~~~:::-=:1=~· r ______ De_pu_ta_d_o_LU_;;~ALOMAO I c;.;;· .... · J 

r ,~ ~-· ~~._.. ...... J0·-ca-

c-rn-:J LL' ------"-~----_· ___.~ __ -_·,==-=-~~-"·_'"~--___.! 

~-----------------------------------, 

r 

r 

JUSTIF:lCA'l'IVA 

O diapositivo que ae pretendo suprimir é uma clara tentativa de 
~r coa a autonomia dos Estados e Munic1pios no que concerce 
l &doç:i.o de índices de atualizaçlo de suas receitas, i.JDpond.o a : 
elea a ..... ren6ncia de que ser~ v1tima a UniAo, tudo no ati de 
conter artificialmente a inflaçi.o,, qerando, por conaeqilência, 
clara ofensa ao pacto federativo previsto na Conatituiçlo 
l"ederal. 

L:\ ;C 
- I .J-. L,- ..__./' 

l 
MP00566 

J 00~.1.4 

1;!! -. ... · I O· _.,..,....,.. 3 O -ea..W. .. O-..,.,,. • ::J · -·mi"Towo .;..... :] 
-,---,---•: "'·-~-, 

!:
----------------~------------------~ 

s....-...eut.45. JUSTIFICATIVA 

I 
Por ocuilo dos planos odotados pelo Governo Collor furam elevadas os aliquotas de vários 
operiÇ6es econõmicu. A Medida Provisõria propõe que os agentes que nlo efetivaram até 
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boje llqUdas operaç6es. o possam &...- agonL com a~qootas reduzidas ou nulas. Nlo bá 
porque criar mais essa renúncia fiSCil, em detrimento dos cofres públicos. 

·r~---------------~-------~~_-jk-~~~----~------_~:~:~~:~~-------~------------~--~-~-
____ . . J =-:.J I MP00S66 

r--------Mt:OU)A I'IIOVI&ÕIIIo&.--,_--------, 00 j,. :'i,- 5 

~~·-------------n-•~56_6_·_: __ ~--~~----~'--·~--------------~-------J 
r '""' --------------,, ,_. .. ... ?. 

QE~UTAOO-NELSON JOBIM . ~---------____1--~ 

r::=: .. =:J c:-~-~--··~~-t---·-~---: "~] c~=:J 
n-------------------------~-------------------------, 

·Oê'-se ao inciso _II do art.- 45 da MP ~66_, B:- seQ'-!i,nte redação: 

"Art. 45 - As alíquotas p,re.V!~Stas _rJO .a.rt_ :, 5S1 ,Qa ·L e~ r,Q ·eL0"33' C e 
'' abril de 1990, ficam reduzidas para: 

I- ............................ ·-····--···· 
· · "ú · :·Zero., nas hipóte_s_e de. ~ue trata o inciso II." 

JUSTifiCATIVA 

o art. 5-" da Lei nS1 8.033, de 12 çle abril _d~ 1990, prevê as ali 

quotas do lii'IP~to sobre operações Finan·ceiras para as diversas hip6teses_de sua fncidên 

ela. 
·O inciso II desse dispositivo ~e~~- diz respeito, especificamente, à trans

missão de ouro, ativo financeiro,bem como à transmissão oU resgate de titulo representa 
tivo de OJl'o • 

. ~corre _que .nos_ ~ermos ~xpres~os do parágrafo 52 do art. 1s3 da ConS±~t_.U~~~o 
Federal o ouro; quando c:fe'finido em lei como atlvo financeira· ou instrt..mento cambial, .SIJ 

,ielta:i-~~á- ao UF _ .e~lvsi va:nente ~ óperaçio de ~igeiÍ, á alíQuota ~in1ína: de· ;·~ · ( um _: 
por cen~o). 

Desse _modo, o aludi-do trivutQ;- por- determinação constiWqioo.al_,. soment~ _P~ 

derá ser exigido na primeira ~uisição do ouro, ativo financeiro, realizada.~or_in~t~--
1tuição·autorizada, integrante do S1stema financeiro Naciooal. 
' Decorre dar que qualquer estiPulação legai- que venQa- a prever a incidência

do IOF em outras operaçCes de transmi_;;_são de our~, ativo finSncel_I-o,._ _?eroffná0-ffestamen-;.. 
te inconst~tucional . 

.---------------------------------,~~~~AR--------------------~------------, 

'" 

-Agosto de 1994 
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MF"00566 

Fi L.:...D:...;::·pu::..;..t:_a;.d:_o;;_;t:_l~:;· r:_ •• o:_l:_d:_o:__;L:_i;..m;;.• __ -_-_ .. _•_· ____ -_-~_-_-_-_c __ -_-_·==-~--! _o[ .-{;õ'~a- ., 

r .. __ · ___ , o=-.....,_ ~ ::: ............ 1"4l •liL .. ] ------= ----. 
-C.O.hl 4 O·· ltl••... I [J. '"''"''...,.'fi:'-

G1;'-:=JG L _ _;4:!;'-·-" ___ Tt.._ _____ c~_"'_••_"_-----. _ _,__-__ ~_•_l_··~----_;-_-_-_-_··_·"_·---, __ .J, 

r 

--------~--- ·-·-------"-'-------'----"0 

Substitua-se no an. 41 ·a txpressló ~RS 100.000,00 ( ..... 11 REAIS)" 
por "RS 500.0110,00 (qulahonloo mD REAIS)". 

JUSTIFICATIVA 

,\s potencialidades das pnhas odvindoo do lran..,..- lopis por porto 
du imlitui~ finanoeiru do do tal monta. que recomorulam o aumento do limite 
diopolllo pora IJlliclçlo de IIIUita pelo iJollco Contnl ao -financeiro. 

. . > 

00í:.1.7 

l~ -ou.- •O·-·· 

1 

rvr-, c __ , __ -,'--_ ..... ~··-~-- ·-~-~ 

r.-------------·-o----------------~ 

06-•• ao art. 48 a seguinte redaçio: 

wArt. 48. As multas, aplicadas pelo Banco Central do 
Brasil, no exerclcio de sua competência legal, la 
instituiçOea financeiras e às por ele autorizadas a 
funcionar, beJt. assim aOs administradoras deaaaa 
instituições e entidades, serão de 200.000 (duzentos •11) a 
6.000.000 (seis milhões) de UFIR, ou unidade de valor 
superveniente. 
Paragrafo Onieo· ~ Para a aplicação da multa a·que •• refere 

. este artigo •.erA observado: 
I - a gravidade da infração 
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.II - a- vantagem auferida ou pretendida pelo aqente 
III - os efeitos neqativos produzidos no .. rcado 
IV - a situação econ6mica do infrator 
v- a reincidêricia.• 

oJUI!IIFXC:UIVA 

A .ulta prevista para as infraçõea III Lei a.'n.t.i:t~ate Yar:tU ~ ~·· 
a 30\ do fatur&mento bruto da empresa, que nio poder• n~~~ a,r 
inferior • vantagem auferida, quando eata· for quantLfictvel.·--. 
caaoa em que nl.o seja posa1vel utilizar o crit6rio' do valor . ., 
fatura.ento, a aulta prevista ê de 6 mil a 6 Jli.lh6ea de urxa,. ... 
que repreaenta uaa JDUlta de até R$ 3,37. .ailh6ea. V,-n, .-Por .ai, 
o quanto 6 irrisória a aulta Mxima previat:a para o· •~•telil 
financeiro, que 6 fixada em R$ 100 ail, ou aeja, 34 ~~- .. no. 
~ a da Lei antitruate. Some-se a iaao· oa · laC.
eXtraordin6rioa auferidos pe-los· ·bancos. A ..-ndà .apn..Utada 
vi•• dar trataaento isonOmico Ae empresas. e ao•- benc:oa, .alllda 
que por natureza diferente de infrações, fixando a .ulta de 100 
ail a 6 ailhliea de UFIR, de foraa. que o pi•o: 6 agu'l" fixado 
pelo art~ 4~ e o teto (, o .aamo previato ·no art. 5S'i· ~· da 
I"' 

A:oradaçlo c;la aulta, por sua vez, j& deve figUrar M•t• te&to 
lttqal, que .ae propõe seja da foràa apresentadA •. Qa -•• fo~ 
nlo h4 necessidade de •e excetuar as infraçOea.c~i~i~ •. 

BM·6/EK·6a 

~~·---------------------~~~ 
- ,.é_:,) iJ . eh L-c- ::-C . . 

L J 
f'FT~aÍ 94) LI'_·_-_· ______ ;_:ME=D:..I:..D:..:A.:....:P..:.R..:.o_';-:..I.:;.:Ô:..:R.:IA:.:....:N:..•_:S..:6..:6.:../.:.9.:.4 _____ - _. _.,~f 

LL·-~~-· _____ o_e:..p_u_t_ad_o_L_u_r_z_ii_ÃL_o_MA_~ __________ _JJ _C .. 3õ6~~ j 
I' 1:!] __ .. !_.-, ........ .... 

r.-----------------~-------~--------------------------, 
Suprima-se o art. 49 e seu parágrafo único. 

JUSTIFICATIVA 

A impenhorabilidade de bens ê uma exceção. O texto cria condições para que u instituiç6el 
finanCeiras possam albergâ~Jos na proteçAo legal da impenhorabilidade., em prtJuizo, inclusive 
de créditos trabalhistas, previdenciãrios e fiscais, entre outros. 

·Agosto de 1994 
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00:1.19 J 
FZ oii i 9:•. 1 . I' MEDIDA ~RÕVIs<l~;·;;- ;:;::"~6/9• - · · --1 .. ' Lr __ -_-_ __.~_o_e_p_u_ta_d~o-L_U_I~_z'_•s_·A_L_O_Ml\_0~~-------'' c-J'õ6""' J 

rt}·i\~·j,· )L=; __ ·_-_-_'_' ---"---·-~_""_•_·•_-_-_-_-_..,L---_-_-_-_-_.,_, ~~~======~-·-:_w_• =:l __ ...J 

~~---ftr·----------------, 

~ a~ ~ut dO art._ ~9 •. sepi-:ate. ~~~lt. 

"Art. 49. Os depósitos compulsórios das instituições financeiras bancárias mantidos no-
1;1.-co Çatnl do Brasil e contabiliudos na conta "Rts•rvas Bancirias" do 
... ,...o""e.D" e aio responderia pOr quàlqiJer tiPo 'de dívida civil, comercial, ruca~. 
preVicladiria. ~balhisltl ou de. outra naturet~~·. concraida por essas 'instituiç6es oa 
quilquer oatru a elas lipdu." 

JUSTIFICATIVA 

A ~lidâde de bens e uma eXceçiO. O texto; ral como redigido, cria condições para 
· que u instituições-financeiras atuem de forma fnfuduienta. transferindo para a conta "Reservas 
Bancárias• acima do necessário, - apenas-- para albergá-los na proteçlo 1egaJ da 
impenhorabilidade., em prejuízo. inclusive de créditos trabalhistas-. prevtdenciârios e fiscais. 
-outros. 

J 

~-~-----------------~ 
_ L__:,. a ,A- <~--- L.--c-/ I 

Hf-"="00566 1 

0<&":.1..20 _j 
J'õif'ôài. ~J r- . ·. ...~ . 

r ... -- . Depptado LD1z~SÀLoMAo---·--.-------·----------~ 

1 ... ,_-, ..... ,...--=-,;~:;---------:•~o=----__,_-~-~--.-::o=-.-.;~----,•-o=-.---.• -~.-=o=· -.-.--.'" .... -~-~--- -.. ] 

w-~-----------------·------------------~ 

I , 

. S.prilu~ ~ .'h..:is!t n do art. SI • o I I" d<> ""· 51 r<Dumenad...U o I r COIIIO 
paripo óllico. JUSTIFICATIVA 

A IIW!ipuloçlo elos preços públicos têm sido utilizados por vários governos, por um lado. 
como instrumento de a)mbate i inflaçlo. e por outro. de forma a tomar as Estatais em 
empresas ineficientes e incapaza de cumprfr cOm sua missão institucional. Neste sentido. a 
~ emenda pretende impedir que os preços ptiblicos fiquem congelados por um ano e 
que sejam usados indiscriminadamente pela aulondade econõmica para seus propósitos de 
reduçlo ortificial da inflaçlo. 
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EMENDA N' /94 ~ 

Depullldo BENEDITO DOMINGOS 

. Á Me<lida Provisória n' 566, de 29 de 
julho de 1994, que clisp6c sobre o Plano Real, o 

· Slstellla Monetário 'Nocional, estabelece as 
. resru· e c<ntcliç&s de' cmisslo' dó REAL. e_ os 
critúios para con~ das !'J>rigoçO.s pm:a o 
REAL. e dá outras prO\'Ídências. 

Suprima.-se 1 expresslo "e • revls4o" do Caput; c a 
-~ "e·~~. ii> i>.,..sr.afó ?~ 4o' ~go ~~di ~éwC\4 ~~yi~á~~ 
~. •:29 dejulko de 1994. . 

JUSTIFICATIVA 

__ A Medida Provisória n' S66..estabelece o periodo de 
~ de um ano em todos os ll1igos que lnltam da questlo. É conveniente que··· 
o Executivo seja o primeirO I- leSpeitar os prazos previstOs para ~ajustes, e se 
Ulim nlo for possiVef, por uma retomada de processo inflacionário, que nlo seja 
de um dos agentes alimentadores dó processo inflacionário. Assim, o reajuste 
previiiO 1111 forma indicada por esta Em~da, teri o efeito pnltico de mera 
camçlo., 

Sala das Sessões, 02 de agosto de 1994 

Agosto de 1994 
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l J 
Efciã' i94) I.__··_-_~ ______ ME_o_x_o_A_P_i<_õv_l_s'_3l<_'I_A_"N_•_-_s6_6_-,_9_4_·_-__ -~~~----:J-.J 

------Deputado LUIZ SALOMAO 

r '· ---=-----=---------, ,~ -- eo--........ -. ·~·- •O·--- •O·-~--- _ 
Qíi"-:J c ... · _-_~_-_··:::_•_,__'-_ .... .,..-__ -. _,~~::.:-:::_-_· _ ___. __ ~_ .. _·~-----~ 
r---------------~---~7.------------------~ 

t 

Dke H art. 51 a _ ... redltflo: 

"Art. SI. A p11rt1r de I" de 1...., do •m e .-..juote • a .-..Ide .... _..,.._ e 
dai tariCu de~ ribllc:. rar-M-10 ._,.,......., aonau e.- 1 -
- pde Mililitro ela ... _..._" 

JUSTIFICATIVA 

· A lllll1ipullçlo c1ot pn!ÇOI públicol t&n lido utilizados por vírioo govemoo. por mn lido. 
como-- de combale i infllçlo. e por outro. ·de· fermi a tomor u Ellltais em 
""'11""111 ino6c:ientel e incopuet de cumprir com IUI millio Õlltit\ICiOIII). Neste -"lo, a 
p<e111110 aiiOilda pretende impedir que· 01 _preços -·""icós fiquem contJ bdc.s por um ..., e 

· UlldoS inclitcriminoda .. pela aut.,.ld;ie ecoaCimic:a ..... prop6litOI de 
=~~9~. ~ 

HP00566 

00:5..23 J 

10 __. tn . .--
~ - sQ_- •O·-- •D·-'"-"""'C..._ 

t= ..... ~=J Lr-==---·_· __ ..,.:-___ ··_-.. _ .. _··~~~~~~~~~---·_-_-_-_-_-~_-_-_-_-_&_·-_:=1 __ ... 
~------------------mn-----~~-------------, 

Suprima-•• o inciao II, do Art •. 52, da' l'ladida •• ao tudo. 
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3USTI FICA TI VA 

A Comiaelo de tinonciamentos Extornos - COfiEX tom por fin~ 
lidada a identificaçlo de projutoa • programas paee{vaia de rinanci
amento por orgasniamoa internaciOnais multi laterais a p,or agAncias 

estrangeiras governamentai's bilaterais. Vfiirioa' al.o os projetes qua 

ag~ardem aprov3çlo, todos da relevanto cunho social, por~anto tal 

suapanalo apanaa traria nevoa ratardamentoa no atendimento a~ popu
laç~os carentes, qua já.nlo podam mais aaparar. 

L_r ---=========74~·~=======----__ll 

EMENDA SUPRESSIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 566. 
29 DE JULHO DE 1994 

uz:. 

HF"0<"-=>56ó--

Suprimir o ti 2Q do art. bZ. renumerendo-se oe demaie. 

JUSTIFICATIVA 

A Junta de conciliac&o orçamentária e financeira já funciona 
para análise doe crédito~ .orçamentárioe ~ncaminhedos pela 
SOF /SEPLAN. 

A prévia apreciação da junta eem anál1ee doe 6r~ãoe federai~ 
orçamentários sem prazo para o trámite doe proceeeoe indica 
apenas que o Governo deseja paralizar o processo~ _ ~em gue ee 
utilize de seus próprios mecanismos e órsloe e ie~entes nae euae 
áreas de competéncia. 

Agostodelm 
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l 
MF•00566 

J 
·-~ re:marida à l'led!da Provia6ria nQ 566, de 29 de julho da: 1994 

Lr·--=~=""P"'""'"""d::o:....:C:.:l,_,o,_v"i=-•::.-::A.:•.::•.:i.::•~-----------------.J' C"'---~ 
..----=----'-----::=----:=--"''--:-:::------::=----------, ,o' 2 o' .......,.UI"... 3 o' -OCIII.... 4 o • -!0/lto SJ CJ • !""sTrtumve•~ 

C"'""~ LC ___ -_''_' --~--·-~_"_•u_•===~~::~ ____ .!._ __ ~_·-_=-::::1 __ _,1 

..-----------------------. 

r 

Suprima-ao o inciso I I I, do Art. 52 , da presenta l'ladida 
Provis6ria. 

JUSTIFICATIVA 

Crádito especial á aquela ·quo cria nDvo programa pa~a aten

d~r a objetivo nlo praviato no Orçamento. O de~aparecimento, mas-

mo que p_rovisôri, dos créditos especiais d•vs c.aincidir com a me

lhoria do processo de planajamanto expresso em program~s satiafat6-

rioe no orçamento. Con':ud•l, conaidoramoa que mui to ainda pracisa ser 

foito para qua sB possa abrir mfto de cráditoe espaciais, maemo qua 

temporariamanta. 

l"'tF"00566 J 
Em onda à Medida Provis6ri8 ~g 566, da 2 9 de ulho de 1994 

10·-- zo_:~-

r-···"':J 
~r----------------~---------------~----
i Suprima-s• o incieo·v, do Art. 52, da medida sob e.xame. 
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JUSTIFICATIVA 

I•p~aacind!val 6 c banaf!cio traz1oo a a ur;lncia da 
Muitae d1ataa opara;eaa da cr,dito,. portanto conaidaramo_a inadequada 
a 'par•anancia daata inciao. 

I 
HF-00366 J 

~----------------__.----------------~ 
E•anda i Medida Provia6ria na 566, da 29 de julho da 19 

[·~~~~~~~;~-~--~~------~~r~--~ Deputada Clovis Aaeia . L___ ___j 

I
• o ~ o o I_ _ 1 . ...._ I: L:•..,._,. .S ·~ 4 ·- _ •0·-n-......... . 
c"'·~:J Lr=_-_._,-=.-=.-:-=-=-----·-=-~~-=--=---,~~--+-c_ -_-~_ .... _:=1___; 
w-~------------------------~~---------------------------, 

r 

Surima-a' o § 2 a, do Art. 621, da praaanta medida. 

JUSTIFICATIVA 

Cr,ditoa adicionais aupleMantaraa elo aquelaa daatinadoa 
a reforço da dotaçlo orçamantiria, ou aeje; tomam n~acimento quan

do oe criditoa or;amant,rioe alo_ ou •• tornam inaurician~a~ pmra a 
cônclualo ~u continua;lo de atividadea a obras. A parmanlncia daata 
inciso coloca a~b risco da paralizaçlo obras da imperativo intaraeaa 
social, criando maia u11a barreira burocritii::a .• protalat6:-ie, en
qu~nto a populaçlo, aobratudo a maia caranta, sofra pala falta da 
calar!dada da adminiatraçlo pOblica. 

Agosto de !994 
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HP00566 

J 001.28 

rr---....,--------:--HI-Ioda--------------, 
!'Emenda A Medida Proviaéria nl2 566, de 29 de julho da 1994 

I' tO . _ -- tO·•..-nT ......... 30· 

r.-----------------~-------------------~ 

[ 

Suprima-as o§ 112, do Art. 52, da presente Medida Provia~ 

ria. 

J.USTIFICATIVA 

O impl!cto caueado palas .ra.st.riçi5ea ·.i:mp-oataa ~alo Art. 52 'da 

medida sob ex ama podará i-eflati~.- da.- f'or!Jt~ g~ava sobra , à· <ax'ucuçlo 

dO orçamanto, inclusiva paralizando atividad1us· de suma importlnciã 

para a adminiatrçlo o para p p8!s. Oianto do exposto, nio consi
dero conveniente a p~a!ibilidade de prorrogaçlo de tais medidas.· 

J 
HP00:566 

~----------~~-----------,) 

L---------~~---~-~----------=-~--------1 

" 
...... --.. ··---. ..,..._........,._ .... ___ .. ~·--, '=t~--, 

(' 03 I 08 ,94 r . 52 I t•e2",, - _j ~ __j 
...... 

EIDC!Ida Modi!kltiya 

Suprima-te doa f§ t• e 2" elo Art. 52 da MP 566/94, • exprmto: 

"an6dinos". 
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A continuidade, respectivamente, nos parágrafos t• e 2" da 

expressllo: •que n1o dependem de receita 1114!dica", toma dispensável a expressllo 

•áóclinos• que, ró complica a interprctaçlo e aplicaçlo dos dois parágrafos 

referidos. 

/ 
/ 

Agosto de 1994 

...--------------- ...... Mfi!IT .... ,.:::J 
A • .' 

... ..., -,, ~! !·l"'{.·t:· --c------· .. . ' ' ... 

MP0~.::566 

•' ...... 
1
., • .-----~---·~~·~·------~ 
- . 566194 I ...,__ __ __,......,....._ __ _j 

IITI-n--~-.Aft-,Jost--LO-U-RE-NÇO--•"'oo -------~·-,...,, . ..-.:-----
00

-----, 
&.. _ ........ __ - .... _____ _;_ __________ _._ __ • ...J·. · L 127s.:_ I 

I' o .... I P= ...... - ........ ··-- I· .. _~··~ .rl ... ,l-.-----, 
- 3 I 08 I 94 . L 52 I J•. 2"11 - - __j !__ ---' 

"---------------------n~--------------------~ 

· Acrescente-se aos §§ I" e 2" do Art. S2 da MP 566194, após a 
palavra "anódiDos", a expresslo: "ou" . 

.JUSTIFICATIVA 

O acréscimo da expressfto •ou", após a palavra "an~s·, nas 
parágrafos I" e 2" pennitirá que os cidadlos residentes em milhares de 

localidades sem uma fannácia, drogaria ou post~de saúde, possam _ildqúirir 

medicamentos que Dilo dependem de receita médica para mitigar suas dores e 

males em um armazém existente no local, sem ter que se deslocar dezenas de. 

qwl6metros. 

i 

.,--------------- ,.,.....,. ... ,...{ / . ---"'-' ~ -;t5t.f "'-Yl ~ t- t '!- -~.c ... ~ -
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MEDIDA PROVISÓRIA N" ~~ 

EMENDA SUPRESS~ MP005<!,.6 

00:1.3:1. 

shprima~se o art. 53. 

JUSTIFICATIVA 

O resultado do Bani:O Centnl do Brasil é fomwlo, em grande pane, pela 
~ dos titulas do Tesouro Nacional em seu poder. A posse, pelo BIIIICO Central, 
de 1ftulos do Tesouro é resultado de uma politica monetária inoorreta, pola isso 
""'espoode, em última instincia, ao 6nanclameato do Tesouro pela via da emisslo 
monotárla. Conludo, e apeur de clemandatem a mesma remuneraçlo concedida aos titulos 
em poder do púbtico, estes papéis em poder do BIIIICO Centnl nAo chegam a pressionar o 
caixa da Uailo, ji que pane dease montante retoma pata o Tesouro. Além disso, os efeitos 
sobre a coq>&llllo da bue monetária já ooorrerom quando da aquisiçlo dos t!tulo_s. Nesse 
-"lo, dilcordamos da proposta que proteode viDadar a remuneraçlo do BIIIICO Centnl à 
&liiO<ÚZ&ÇIO dos t!tulos públicos em "" poder, pola isso impede que 01 ditos recursos stjam 
utilizodol em OUil'U ftnaljdades mais neoessárias e UQ!allel. Vole di=, ainda, que a medida 
é ;__.., pola entra em contndiçlo com u proposiU de deMnculaçlo de rec:eitas 
CDDIÍc'!racfU pelo Governo como essenciaia para O suec5IO de SCU plano de· reesuuturaçio 
das 6lllliÇU públi<:u. 

·Saladas Sess6eo, 03 deagostode 1994. 

DEPUTADO CHlOYVIGILANTE 

VICE-LÍDER DO PT 

HP00566 

00::L32 
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mm------------------------~ 

JUSTIFICATIVA 

O lrt. 2~ do ADCT oarbelece·que fu:am ~evoJlldos. a panir de 180 dias da proll"&llpçlo da 
Coasliluiçlo Federal, rujeito este prazo a p<OfTOS&Çio por Lei. todo• os dispositivos legais 
~ ou delqp...,. a ÓfJJO do Poder Executivo; oompetôncia usinalada pe\a 

ao C01!11ftSS0 Nacioaal. As leis referidas no &ni)lO que .. proteode supnmir 
jMOIIOfllUil tal prazo reúmllemente ao Conoelho Monetirio Nac:tonal. 
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Este artigo da medida Provisória prorroga este prazo ate a promulgaçio da lei complementar 
de que trata o art. 192 da CF~ i. exceçlo da competência do CMN de autorizar a emisslo de 
.,.pel-moeda, composiçlo do Conselho e fUncionamento de suas subcomissões técnicas,. ji 
ilellnidas nesta Medida Provisória. 

Tais definições :llo inc:onstitucionais., pois a prorrogaçlo prevista no an. 2S do ADCT 
Nfere..sc a dispositivo já existente. fncabível, pois., a inovaçlo via Medida Provisória. 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566 

EMENDA SUPRESSIVA 

Surprima-se o art. 54 

JUSTIFICA 11V A 

O dispositivo que ora pretendemos suprimir é inconstitucional. De tàto. o an. S4 
da medida provisória prorroga a vigência dos dispositivos legais que hajam atribuído ou 
delegado, ao Conselho Monetório Nacional, competência assinaladas pela Constituiçlo 
ao Consrcsao Nacional. Ora. a lei ordinãria n1o pode modificar o titular de compctfncia 
exproaaamente definida na Constituiçlo Federal. Neste caso. verifica-se o flagrante 
desrespeito aos artigos 48, 49. SI e 52 da Lei Maior, que definem as atnbuições e 
reaponsabilidades do Poder Legislativo. Ao pertuitir que assuntos da mais alta relevlncia 
deixem de passar pelo Consresso e sejam regulados mediante oormas do Conselho 
Monetário Nacional, o dispositivo enfraquece e desautoriza o Legislativo para o 
exeteicio de suas atribuições, transforrnJUido..o num poder menor, ao mesmo tempo em 
que coofc:re uma enonne concetttraçio de poderes para o Conselho Monetário Nacional. 

\ 

Salas das Sessões. 3 de agosto de 1994 

DEPUTADO CIDCO VIGfLANTE 
Líder em exercício 

Agosto de 1994 
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HF-.. 00566 ___j 

00:1.34 ==:J 
F L-·D_-;;.:P:...· .. _·.:..;;:..;d .... ;_H_·a .... ·~:..;o:..; •. l:..;d~o~ .... L1 .... ·m .... ~:..-_-__ ~·_~ __________ -_-_-_Jl r··--ig'õ' ..... ~- I 

1 
Ci'i~~ -:J c;s~~---::--~·- ... ~..; ...... o--·r--•oc•~---- '] ___ ,.,.,, __ ] 

..--- .. ---·---------· .. ~--~--------,-- --------. 

Suprima-ac os artigo SS da Medida Provisória. 

JUSTIFICATIVA 

O di$positivo suprimido licencia a comcrcializaçlo de mediCIJDeJIIOs 
clitpensados de ..,..;ra mEdica ao• lllpermercados, cmpóri01, lojas de I:OJIVeJli!ncia e 
•druptores•. 

Todo medicamento, 10 lado do IOilS efe~os terapfuticoa posili-, tem 
ollitos tbxicos poroocisis. Isso ~ uma 1q111 sem exeoçlo. Eles ..,._..., lqUI1o que 
c:bamarnot de raçlSeJ adversas, efeitos que apartc:em quando elo consumo de 
~os an siruaçl5es terap&.ticas e/ou profiliricu. Esas RIÇIIea adverJos 1llriam 
do ftJrmo, mas chepm a ocasionar les&es irrevcrsiveós ao corpo, inclusive levando i. 
mono. 

Nlo temos estatlsticu oficiais para ilusiTir essa ~uaçlo. Pori!m, om 
pesquiso .....,,. tl:ita pelo Centro de Controle de lnroxicaçlo (CC!) de Slo Paulo, -•""o-se que 50,4% dos CISOI tqlistraclos foram devidos i. iDoxiclçlo 
IDICiicamenlou 

0 11CC110 I qualquer ripo de medicamento devo &arantir 10 COIIIUIII!clot-, 
- de qualquer iateresK comercial, o direito i iDfonnaçlo adequada, oobre oa e&ltos 
c:olatenio advindoo de 10U consumo, IOU .UIO adequado, U incompatibilidades llllrC 
~to/medicamento, medicamonto/alimenro e oua linnac:<wisiJincia. Euu 
lllnçGes devem - -.Idas por p<ofiuionlis capacitados 1 doaenvolver o que 
OOIIIidenmaa disp maçto de modicamenlos. 

O llllllpolle, 1 obseniDcia do prazo de validado, a wrificaçlo de 
estocot~~~~e daH c i9G<s dei~ e vcntilaçlo aem ""'"'*immto ftsie<>-qulmico 
elo-de cfeandaçlo das diOJIIS o doo efeitos a ele consequentes pode levar, como 
já oc:onc, i. oubeltimlçlo desses cfeótoL 

· A abertura de novos pomos de venda de medicamentos Dlo estlbelece 
Mnb&lma prllltia de diminuiçlo de preços 011 de facilidade de ICCSSO aos mesmos peta 
populaçto. A cartelizaçlo do aetor, a CIUII dos lltos !ftÇOS praticados ~a ell!lzoçlo 
doues produtos r!m lUa orisefll 011\ OUirOS sctores da cadeia de medicamqtoo. É certo 
quando o aov«"" afirma que o comércio varejista pratica preços acima elo pormiticlo por 
ki, que i' porrnito uma IIWllem de lucro rOa! de "'' 30% acima elo JR9b de compra, 
aituaçlo aanvada pela incapacidade do sistema público de vijpllncia -iria do 
lllcalizi...la em >UU prllicu c concliçlles de fu!lcionamcnro. 

O pr6prio sovemo. numa atitude elo&iada por amploa 1010ra da 
aociodade, deu um posso sipificarivo para moralizaçlo do actor produtivo com a 
publicaçlo do ~ocmo prcsideuciai79J/93, que prev6 a comcrcializaçlo elo medicamento 
com 1111 denorninaçlo aenérica e reafirma o conteúdo da Lei S.99ln3, em tdaçlo 10 
popd elo profts.ional fiumldutico na dispensaçlo desses inslrumoaloa de oálde. 

Por ftm, o aúmcro de eatobclecimcntoc que comercializam ~ 
10 pois b'lnsarido u boas prllbslllliti.riu existentes em OlltrOI palaes. A OtpoiZIIçlo 
Mundial de Saude m:onoeooda a exia!ncia de I (um) estabelecimento l'armackltioo para 
cada 1.00 (oito mil) habitmcs 001 paises em desenvolvimento. Sem COIISiderar os 
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bolpiW1 priva«os, que <OIICOm com llumidas internos; e ao hospit.lio e pootoo do a.!e 
públic:oo. temo> no pala mois ele 50.000 (çinquenta mil) OllllbeleQmentooque dispenoam 
modicamontos, númen> OOftlicletado maio que ouficiente poro atender i demanda. 

HP00566 

00-:1.35 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566 DE 30 DE JULHO DE 1994 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o art. SS 

JUSTIFICATIVA 

Contrariamente ao espirito e o objetivo da Medida Provisória. pois 
nlo é aqui o local apropriado. o dispositivo abre a possibilidade de que supermerçados. 
armazéns, empórios: lojas de conveniência e "dnigstores" (forma jwidica inexistente na 
legislllçio bnsileira) comercializem também drogas e medicamentos módinos. 
Profissionais e espeêíaliS!aii slo contrários i medida por CO!IIiderar necesúria que I 
venda desses produtos seja feita em locais apropriados. Embora esteja impregnada na 
cultura do povo a compra indiscriminada de drogu e medicamentos anódinoa, o &to é 
que ela veio sendo realizada em fannieias e drogarias. onde, obrigat~e, deYan 
existir profissionais com habilitaçlo necessária para orientar a populaçlo. Da forma em 
que se encontra, o dispositivo vulgariza a comercializaçlo de medicamentos como se 
fossem apenas mercadorias e dí. ensejo a que ela se proceda sem os devidos aúdldos na 
manipulaçio destes produtos, podendo causar coruequências danoSIS i oaúde do 
collSlmÜdor desavisado. 

Sala das S..,.,.., 3 de agoSio del994. 

,-...... 
-'"'---'-

Deputado CHICOVíGrLANTE 
Líder em exercício -

Agosto de 1994 
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Suprtaa-se o art. 55. 

JUS'rii'ICA'riVA 

o aaaunto tratado pelo artigo nao deve ser objeto de Medida 
Provisória. Al~m disso, a venda respona4vel de qualquer 
.edica.anto deve ser supervisionada por farmacêutico. 

~~----------------------~------------------------, r Á._·) ...., . J-... L..- '=={' J 
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l 
[o.p~~udo Elias l'lurad _ 
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.,--------~~~----------------~~n••-----------~------------------~ 
EftENDA SUPRESSIVA A ftEDIDA PROVISORIA 566, do 29/07/94 

Suprima-•• da MP 566 da 29/07/94 o Artigo 55. 

Juatirlcaçlo 

O prop6aito da 'r•• ec8noaica ao incluir nc texto da I'IP ·566 
o artigo nR 55, apesar da paracar- aar aquela da baixar oa pr8Çoll' doe 
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.~adicaaantoa uaando • premissa de qUe o aumento da concorrlncia 1~ 
·vatl· nacaaaariamanta à diminuiçlo doa preços claqualaa. Ainda que •.! 
t8 pra•t••• seja vardàdeira para a maioria doa aatoraa da econo•ia, 

·no·c••9 doi ·madicamantoe ala & falsa • acarratar6 gravaa conaaqül~ 
C ias l!·;aaúda ·pública. Nasaa sentido.,· apresento aa aaguint:aa 'juatif.!. 

catiVa a .. ." 

·1• - ~undialmanta, a indústria tar•acluttca 6 conhecida coao 
u• aator extremamente cartelizado a que, portanto, dataraina o' pr~ 
Ç'O da ••u• medicamentos 1 o que taa levado §Jovarl'loa, ·••••o da palaaa 

daa~nVolvidoa, a fartas embatas co• a indústria, na tentativa da r~ 
~uzir oa cuatoa da' auaa pre~idlncias aociala. Nlo hl concorrlncia 
entra a1aa porque trabalham com catagoriaa tarapluticaa, ou 8eja, 
pouca1 1ndúatriaa (ou uma a6) fabrica• madica•antoa para u• datar•! 
·~edo· • .11 • 

. 2• .- Nlo 'por falta da pontoa da venda qua ta• havido au•a~ 
tu'S abu.l.yoa da pra;oa da 11adicamentoa. O Braa11 poeaul hoje 46 •11 
ra·r•'ciila/cirogariaa, um númuro pala manos duas vezaa •aia do qua ·a.!:! 
-f'fC1ent·a p•ra atender toda a popula;lo bresilairaa 

'3a -·Eataa medidas atendam, principalmente, aoa interaaaaa 
da indúàtria farmaclutica, qua aumentari em •ui to auaa vandaa,· u•a 
"V81: -qúa o n6maro da pontos da venda aumentaria Rapraaanta•, Mia uNI 

·vez u•a 'tentativa da banelizaçlo doa IIOdica•antoa, conaidaradoa c~ 

tio aara mercadoria a nAo como bani aocial, indo da encontro a u• •.! 
rorço da r~.Cionalizaçlo de uso doa meamoaa Htendem tambfim aoa int!. 
t6aaaa doa auparmarcadoa. 

SD~ daa ocorrtnciaa de intoxicaçeaa. levar& tamb&• a u• au11anto daa 
dOe_n;aa f.arllacoiatroglnicaa, ou aaja, as doenças causadaa pelo uao 
•o• ••dicamantoa. Todo medicamento tam um risco i ala inerente. S~ 

•ente •eu uao correto levar& ao aucasao do tratamento. D rar•aclut! 

CG·i o único profiaaional habilitado para fazer a orientaçlo do Úao 
cq·r~·t~ .doa ••dicamentoa. 

s• - A "•dida Provia6ria instituidora da nova 11oada nacional 
(real), atr•v'• do Art. 55, anomalamente altera a acrescenta diapg 
a·itJvoa· da lei Sanit,ria nR 5.991/73. Acraacidoa oa inciaoa XUIII, 

XIX ~ x~ ao Art. 4R da citada lai, aatabelacau•aa u11a conrualo lit~ 
r~l da co~ceitoa sobra Supermercado; Armaz'm a Emp6rio; Loja da 

C~nvenilncia • Drugatora, conferindo-lhes a capacidade de dispana~ 
';lO. da '"madicamantoe an6dinoa que n:lo dep•ndell de recai ta mi dica" • 
~ar ri_•·· dlapanaou da tais estabelecimentos • exiglncia da •••lati!! 
ela tlcnica • reaponaabllidada profissional. 

Agosto de 1994 
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A questão primeira decorrente da atecnia do legislador é da 

ordem técnico-cient!fico sobra o que seja medicamento anódino e se 

h' alguns deles qu• dependam da receita médica à sua dispensaçlo. 

Tema fóra da seara da Presente análise. 

Ao versar sobra atividade profissional -- dispensa de asai~ 

tlncia técnica e responsabilidade profissional -, a referida Medida 

Provis6ria afronta do_ia dispositivos conetitucionais -• negar-lhes 

viglncias. Um dalea é o inciso XIII,· do Art. so, da Constituiçlo F~ 
daral, raza o dispositivo: 

• Art. sa .... 

XIII - ' livre o exerclclo de qualquer trabalho, 
ofício ou prorisalo, atendida• •• quallficaç~ee 

proriaaionaia que a lei estabelecer. • 

Este co~olirio i tradiçlo em t~des as constituições braail•! 
rea, poato corno garantia da liberdade de profisslo. Entretanto asa• 

liberdade, dan~ro do regime constitucional vigente, nlo é absoluta. 
Tanto aasi• ti que o termo final (atendidas aa -q.ua.li_fi~açi5aa 'Prof ia 

-:-----_ . -
aionaia que a lei estabelecer), j' retrata, de maneira -i0Sõfr8mãvel, 
.a possibilidade de reatriç8ea ao exerctcio de deter~inedaa atlvidi 
das. 

Ma~ tambám_. tanto_ a r~atriçlo como a 1ibera~l"o de deta·rrnin.!. 
~· attvidade~ nlo poda ficar ao livre critério do legialad~r, poi~ 

se assim o for de nada vale assa garantia conati tuéiopal. Por~an~o ,_ 
e dahrminaçlo daasas critérios decorra da interpr'ataçlc da' .. p.ró~ria 
Conatituiçlo. 

Saba-sa que nem todas as profissões exigem condiç6ea legaia 

da axerc!cio, outras, ao contrário, o exigem. Assim, h& pr~fi~s~~a 
que m11sma exercidas por Úulpt.oa nlo prejudicam • Saúdli pú.bflce. A 

dispensaçlo de medicamentos ii uma atividada profisSional 
conhecimento técnico • cientifico, ~·••o porque o Objeto . . . 

que ~xig'a 

principal 

d~aa atividada (medicamanto) i o Último alo entra a saúde a o Cid.! 

dlo. 

Portanto, a defesa social i qu•• determina a exiglncia da 
qualif1caçao profissional para o exarclcio de qualquer atividada. 

Do mesmo. modo, ta11b'11 a falta dessa axlglnciaa 

Num pa!a como o noaao, com u•• aociadada intoxicada, daai~ 

f~eadamenta • consumir madicamantoa ae• orientaclo midlce e farmácl±!, 
tica, onda o medicamento ' conaidarado uma mercadoria 
qualquer, co11 intu!to único de maio.r rentabilidade, a 

uanda da medicamento aa• exiglncia da aaalatlncia t'cnia farmaclut! 

ca I uma afronta • aaúda .pÚbl'lca, pola. esta "' direito ~· todoa a 
dever do· Eatado•. Aaal• dlapl5a o Art. 196, de Conatitulçlo Fad·az..~: 
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• Art. 196-- A aaúda i direito .da todoa a davar 
do aatado, garantindo •adianta pollticaa ·•oc1•1• 
a acon8•1cae qua viaea i reduçlo dQ riaco da doa~ 
ça a da outroa,agravoa a ao acaaao univaraal e 
ioualit,rio aa açBaa a aarviçoa para aua práa~ 

çlo, protaÇio a racuperaçlo. • 

55 da rafar ida 

ria alo inconatituciona~s por afrlntaram os di,epoaitivoa 

cionadoa. 

provh! 
supra••!!- ', 

_.--------·--------------------------.... •u r J 
I 

J 
fõi?a··· i94J r
r--

--- ----· MBDXDA PROYXSORXA RR 566/94 ·--- ••=-t 
-~-Depuuclo LUXZ SAUliiAO 

c ......... 
306 1 

r ,~ -·- e.o.--............ •D·-ca- ·.o ......... •O·-·~ ...... ~--] 
Ci/1:--J C ___ ., __ .,.-__ ......... , __ ..... __ 
....-----------·----------'-__.;,.--. 

Supriaa-aa o Art. - 56 e as alteraçOes introduzida& na Lel. a• 
7.862/89. 

JUSTIFICATIVA 

O. resultados poaitivos apurados no balanço do Banco' Central do 
Braail j& vêm lendo recolhidos •iatematic-nte ao 're•ouro 
llac ional. Vincular •••e• recursos para a .-,rtisaçlo ·' do 
principal atualizado e doa juros da Divida P1íblica 110b111Ar1a 
Federal Interna do reaponaabil idade do Tesouro Racional, co.o 
pretende a MP, seria priorizar o pagamento da d1vid& .. 
detr~nto doa investi.antos aoeiais como ed.ucaçl.o • •aCide• 
dentre outros, com o que nAo podemos compactuar. 

Agosto de 1994. 
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MEDIDA PROVISÓRIA~" S66 DE 30 DE JULHO DE 1994 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima~se o art. 56. 

JUSTIFICAT!V A 

O multado do Banco Central do Brasil é formado, em grande parte, pela 
remuneraçlo dos titules do Tesouro Nacional em seu poder. A posse, pelo Banco Central. 
do titulas do Tesouro é resultado de uma política monetária incorreta, pois isso 
cotre3p0nde,. em última instância, ao financiamento do T escuro pela via. da emissiÓ 
monetária. Contudo. e apesar de demandarem a mesma remuneração concedida aos titul~ 
em poder do público, estes papéis em poder do Banco Central nio chegam a pressionar o 
caixa da Unilo, já que parte desse montante retoma para o Tesouro. Além disso. os efeitos 
sobre a expuulo da bue monetária já ocorreram quando da aquisiçlo dos titulos. Nesse 
sentido, discordamos da proposta que pretende vincular a remuneração do Banco Central à 
amortizaçlo dos títulos públicos em seu poder, pois isso impede que os ditos recursos sejam 
utilizadoS em outras finalidades mais necessárias e urgentes. Vale dizer. ainda,. que a medida 
é incongruente, pois entra em contradição com as propostas de desvinculaçlo de receitas 
consideradas pelo Governo como essenciais para o sucesso -de SeU plano de reestruturaçio 
das finanl:u públicas. 

1970. 

Saladas Sesaões, 03 deagostoâe 1994. 

~.C::-
DEPUT ADO CffiCO VIGILANTE 

VICE-LÍDER DO PT 

EMENDA SUPRESSIVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domellos 

00:1..40 

Suprima-se do art. 57 a referência à Lei n' 5'.601, de 26 de agosto de 

JUSTIFICAÇÃO 

O fim da obrigatoriedade da interveniência de sociedades corretoras 
nas operaçOes de câmbio, resultado da revogação da Lei n' 5.601 de 26 de agosto 
de 1970, já foi objeto em 1989 de duas Medidas Provisórias (114 e 116/80) e ambas 
foram rejeHadas pelo Congresso Nacional. 

O segmento das sociedades corretoras é constHufdo por pequenas e 
médias empresas. São. aprcxlmadamenta trezentas corretoras de valores e câmbio 
""' todo o Pafs, sondo que cercs de 70% enquadram-se no conceito do pequena 
emprMS. 
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Essas corretoras empregam em média 35 funcionários altamente espe
cializadOS. visto que o serviço prostado envolve conheclrrumto técnico dirigido à área 
cambial e sua leglslaçAo. Á 1'8110g8çAO da Lili n" 5.601no, causará o lrriecllato da
umprego cklasas pessoas, aproximadamente 5.000 técnicos e mais pessoas que 
deperrdem dlreta e lndlrotamente do funclorrarnento das corretoras. 

O oorviço de lntarmecllaçAo nAo oncarece as expilrtaç&ls e lmpor
taçOes. A antillae dos documentos de comércio exterior e a ObtonçAo de melhor taxa 
de c:4mblc do do resporrsabllldade dos corretoras. As soclododos corretoras são 
aliadas das empresas o nAo suas adversárias. 

001.4::1. J HP00566 

Lõ37 õ'~ /g4] l~ErmÀ "lMii"íüàl;liiilsõil;~"':·~~ ~--;;; ~;.:~;:;-.;------~ 

r.;;~TADD VITORIO RALTA ~------ 1 r-1-;:-·-J 
r 10· 20•10*Tl'l' ...... 3~·-o:Jo'IIWo 40•Min"!V. 80-I,_,.ITUI'TI"'·~ J 

~-----------~------. 

O artigo 58 da ~edida Provie6ria nQ 566, da 29 

da julho de 1994 passa a tar a eaguinte radaçlo: 

•Artigo 58 •. O § 211 do artigo 36 da lai nll! 8.8801 

da 27 da ••io de 1994 • o § 611 do artigo 711 da l~i nR 8.631, de 04 

de •arço de 1993 paaaarao a vigorar co• p aaguint~ radaçlo: 

•§ 211 - A juatiricaçao a qua aa rerera o caPut 

daate artigo far-sa-i parantu a Sacrataria da Pol!tica Econ&•ica do 

"1niat6rio da ~azenda". 

"§ 6D - O disposto no parágrafo anterior apl! 

car-aa-i ao••nta noa caaoa •• que r•••naacar aaldo credor •• ravor 
do Concaaaionirio, ap6a arativadaa aa quitaçBea a co•panaaçBea aut~ 

rizadaa por aata Lai". 

Agosto de 1994 
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JUSTIFICATIVAS 

Desde a promulgação do Projeto de Lei de Convarala 

nR '22, de 1993, que resultou na Lei,_niC 8.724,. de 28 de outubro da 

1993, as empresas concessionárias dP energia elátrica dos Estadoa 

do Rio Grande -do Sul, São Paulo, .Goiás e Alagoâe vam sa ressenti!!. 

do das perdas provocadaa pelas modificaç3ea impostas pola referide 

La! ao texto da Le.i-.n~-6~c63_1,_de 04 __ de março de 1993. 

Terça-feira 9 4505 

Ocorre que, por iniciativa do Governo Faderal, • 

forma de tributaç§o estabel&cida_ or~ginalmente foi aubstancialma~ 

ta alterada, ocasionando uma redução de 25~ do total doa cr6ditoa 

por alas detidos junto à Conta de Resultados a Companaar, prajud! 

cando seneivelmente aa referidas concassionârias, palas preju!zo·· 

que aetas altaraç~es na legislação vieram a lhas provocar. 

A quastAo se torna ainda mais significativa n• ·~ 

dida am que mudança da legialaç!o veio atingir exatamante astea 

concaesionárias que foram as mais prejudicadas polb ragim• ant•r! 

or da contençlo tarifária, ·razllo e finalidade da t:;onta da R•sult,!. 

dos 11 Compensar, ou aaja, a d8 reambolear as pardas havidas durWtte,, 

o par!odo de mais da 20 Shos de insuficiência do ~àceita oCasionada 

pelos baixos níveis de tarif~. 

Ao contr~rio das demais empresas do sotor, ea quaia 

foram menos pena.l,izadaa pe~a _contenç~~ _ta!='.ifiíria, ~a.s mencionadaa 

Concession6rias destes Estados estão sendo duplamente prajudicadaa, 

vendo seus cr,ditoa reduzidos em 25~ e impossibilitadas d• utilizar 

esta parcala em pagamento da d!vidas com o pr6prio Governo Fadara!, 

fato qus ostã oca~ionando, inclusive, uma slavaçlo do praça daa t~ 

rifÇ~s de energia naet_as Eetado!S, como forma da obtançlo de recuraoa 

auriclantee para pa9amento destas débitos. 

Aprovada seta emenda aQtará S!Dndo restabelecida • 

neceasiíria e indiepensival isonomia da tratamanto··entre as Conceaa! 

.on6riae que foi duram~otnto conquistada na vigência da .laoialaçlo •!!. 
terior. 

AL 

i, 
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0<?..; .:1. 42: 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566. de 3Q de julho de 1994 

Disp& sobre o Plano RAal. o Sistema Monetário 
Nacional, estabelece as regras e' condiç/Jes para 
mtiss/Jo do REAL e· os cril~rios para eotrversllo 
das obrigaçiJes para o REAL e dá aatras 
providencias. 

EMENDA MODIFICATIVA 

AlterMe a redaçio do art. 58 para a segujnte: 

"Art. 58. O§ 2• do art. 36 da Lei n• 8.880, de 27 de maio de 1994, 
pua a vigorar wm a seguinte redaçlo: 

§ 2". A justificaçlo ·a que se refere o c:aput deste. artigo !V-se-i 
perante a Secretaria de Politica Econõmica do Minimrio da Fazenda, 
que dari conhe<:im<nto total dos fàtos e medidas adotadas à Secretaria 
de Direito Econõmico do Ministério da Justiça." 

JUSTIFICAÇÃO 

A redaçio originalmente proposta propósta pela MP 566 ignora um novo 
agente público que, por força de Lei, deve figurar no processo de aporaçlo e represalo 
aos aumento1 abusivos de preços. A Lei n~ 8.884, de 01 de junho de 1994, atribuiu ao 
C.ADE e i Secretaria de Direito Económico importantes missões na área de controle aos 
abusos. Nada mais correto, portanto, do que atribuir a estes órgãos - encungados da 
represslo a estes delitO$ - a prerrogativa de serem cientificados de todos os atos 
praticados pelo Ministério da Fazenda relativamente ao contrOle de preços na gestlo do 
Plano Econônúco. 

Sala das Sessões, 03 de agosto de 1994. 

,c_ 
Deputado CHICO"\ÍIGILANTE 

Líder em exercicio 

Agosto de 1994 
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No ut. S9 da MP. na alteraçlo. do § 3• do :2~: Lei n• 8.8::4, de 11.06.94, indua·se a 
-">'• modilicaçlo: 

"Art. 59.......... . - --

Art. 20 ........... . 

§ J• - "' posiçlo dominante a que se refere o parágrafo anterior e preSWriidi quandO-a 
empresa ou grupo de empresas controla 200/e (vinte por cento) de mercado re1evante. 
podendo este percentual ser red11;iJo pelo CADE para setores espedtk:os da 
economia. 

JUSTIFICATIVA 

AD se conocder ao CADE a permisslo para que ele alt~re o percentual q1;1e identifica a posiçlo 
dominaDie que determinada empreSa detém de um dado merCado relevante deve-se atentar 
para que essa modificaçlo seja efetivada somente nos casos em que se re'strinja essa análise, 
como forma de resguardar o mercado e a c:oncorrênGia. Caso contrãrio. se esse percentual for 
expandido.. um grande número de empresas pÕderi. ficar imune à aç!o do órglo antitrusle. 

5---------------------------------------r j_ ~ /) ---J- Lr-..:::. l 

L 

1 CJ -~ ~o._............ -~o -~- -4 (!!· _.,... • :::J .• ....., ... .,..._,....., 

Gii---:1 Lc_-_-_-_··_· _ ___: __ ~_·~_-.. _··===:~~:_-_._ .. ========-·-·.,_.--=:1 _ ___, 
r.-------------------~------------------~ 

No art. 59 da MP, que altera ç S 3Q do art. 11 da Lei na 8.884, 
de 11.06.94, inclua-se a seguinte modificação: 
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Art. 59 • ·-· •••••• 

Art. 11 ·····-···· 

S 3a - Nos caso& de ·faltas, afaata.ent.o .teapor4.rio ou 
1.-pedi-nto do Procurador-Geral, o PlenArio indicar• e o 
Preaidante do CADE nomear& o substituto eventual para atuar 
por prazo não superior a 90 -(noventa) . dias, dispenaada a 
aprovaç&o pelo Senado Federal, fa~endo ele jua • 
.r~neraçlo.do car~o enquanto. durar a &ubstit~içlo • 

.JUS'l'IP'ICA'J'IVA 

A Lei buscou dar ao Jl.rocu~ador.-Geral. do. CADE, ~· cc,.;. •o• . 
deM.ia ~roa do Colegiada, ·aegu'"ronça e .in~ependê~ia ·.na• .•u!ll• 
aç6ea de coibir pr6ticas antitrustes. Para iaao, eatabeleceu·que 
aua indicaçlo ae~6 feita pelo Ministro da Justiça ao Pre•idente 
da RepCiblica, qUe o nomearé ·após · 4pi:ov.açi.o. do .seDado Federal 
(art.··H. da Lei n~:~ 8.884/94J. -A.pe:~:da',de seu. Undato.a~nt•·•• 
dar& nos caaos previstos no art~.S~.d~ ~ama Lei. 

Uo • aceit6vel, portanto, que no caso de içedi.Jianto ou de 
af,ata.ento do Procurador-Geral, sua substituiçio ae di por 
a~l•• na.eaçào do Presidente do CADE. Procedendo deaaa fo~, 
toda a autonomia da investidura prevista na Lei deixaria ele 
•ziatir. 

Para situações emerqenciais, vis;:t.J;li1Q. q~e ~!f 4Çi?e:~ .dQ Orqlo nl.o 
aofr&iá. iloluçl.o ele continuidade, est~ ,Emenda prevê a noaeaçao 
pelo Preaidente do CADE, ap6s indica.ç.io do Plen4rio, de 1111 
Pxocurador-Geral para atuar pelo.prazo de até 90 (noventa) diaa, 
Uvendo nesse per1odo ser providencLada nova indicaçio DOa 
ter.os do art. ~1 da Lei ng 8.884/94. 

EJU-/EM-4A 

------------------------------------------, r /-; ,a- J.-..t- .::...-

l J 
t o;ío;~~ 1 ~~~~a Prosvi~·~o~·r~!~·~5~6~6~/~9~·~·-"_" _________________________ -_-__ -JI 
t~.-·-_o_;.;.P_· "_.,_·-;_~_· o __ H_o_r_o_l_d_o __ L_i_m_• _____ .,. __ ~------------------------~~~-· _""l __ J r· i 9o .. ~'•c- ] 

----------···· ---=----'-==-------~ 
1 ~ .......,._ ~ :J· •.-r,..,..,,.. I 0 -cro.o 4 t .. .r- "'" .,... • ::::J '""'"_, • ..,.,,.. ·-- - ) 

·~til--- ., ·--· ·~t .. -:-J 

''Art. 20 ,,, ............................................................................................. . 
''§ 3" A posiçlo dominanle a que se- refere o paráarafo anterior i 

presumida quando a emprelõa ou grupo de emprew controla 2~1. (vinte por cenlo) de 
mercado relevante, podendo este percentual ser llterado pan Menos pelo CAD'E para 
aetores cspccífioo& da economia " 
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JUSTIFICA TlV A 

A emenda explicita que a autorizaçlo ele altoraçlo elo pen:eatual elo 
mercado pora "' presumir 1 pooiçlo clomitwllc que f dado 10 CADE, a6 poderi -
usado pora diminui-lo. 

De &to, uria ele todo incongruente a lei coactd• a um ÓfJIO elo 
Executivo o poder ele alterar, oom nenbumalimitaçlo o porlmetro por ela determinada, a 
III se tomlria b1o jDócua que melhor seria n1o fixar em - t .. to qualquer percentual. Do 
outm lado, a pouibilidade ele que 011a alteraçlo J101S1 aor &:ita AIIIIIOIIIanclo o perc:entual 
ele vinte por r.ento. tarnWm IC COOIIituiria om um wrcladeiro lotvo para oom 01 
lqJilladores. ji que este percentual por eles fixado ae cooJ!aura nlo apenas eomo uma 
aimples refertncia, mu como verdadeiro paradip. qua rqillra, a partir !ide, uma 
IIIUIIança de qualidade no mercado reférido. lllo podendo aer, por COflleSUinte, altnclo 
paradma 

Embora nlo tooba o Poder Exeoutivo, o:atamcnte, a intençlo ele udllat 
uta autorizaçl:) pua diminuir os e&itol coercitivoJ da lei, 8ftda a prudênci1 e a l»oo. 
técnica legislati•a a explicitaçlo eloslimitea impostos a Ollaautorizaçlo. 

_;~.-~·-,--~ 
, '1'/A,. , , .. ;!~"' ,~. 

·--~"- . • /. y __ _ . . 

MEDIDA PROVISORIA N2 566, 
DE 29 DE JULHO DE 1994 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se do corpo do artiao 60· da MP n2 566. de 2~_ ·-Cio 
julho de 1994, a expreesao: 

de 19;~ .. al1nea -·~a" do art~ 24 da Le_i n2 8.541~ -ãe 23 de dezembro· 

JUSTIFICATIVA 

A alirieã. ;'a" do- a:i-t. 24 da lei nQ 8.541. d8 23-de dezeulbl-o de 
1992 permite que ee utilize o resime de caixa para oferecer A 
tributaoão a recaita dae empresas privadas provenientes do 
fornecimento de bens e se~i~oe & Administraoao PÜblica .. 

Sua revoaaoao e1snif1carâ~ para eeses caeoe. a volta do 
reatme de compet&ncia pelo qual ae empresas~ meemo eem ter 
inareeeo ie receita no caixa. terao que oferecer o faturamento & 
trtbutao!.o. 
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Com a·AdminietracAo Pública 6 p6ee1m4 paaadora, ae empreeaa 
fornecedorae do aoverno ficarao ainda maie oneradas. 

A revosaol.o da alinea "a" do art. 24 da 
um incentivo ao euperfaturamento, vieto 
3mbut1r&o eeea deepeea fieoal noe preooe de 
e eervicoe para Adminietraç!.o Púb:!:i-ca. ' 

lei 8.541192 1rá eer 
que, ae empre15&a 

fornecimentos de bene 

HF-00566 

·00"-4?· 

MEDIDA. PROVISÓ\UA !"' 51;6. PE 30 DE; JULHO DE I~ 

EMENDA. SUPRESSIV A. 

Suprirna~se a expres~ "art. 11, da Lei n•·a.63t; de· 4 de··~· e 1993",, do artigo 6G. • 

JUSTIFICATIVA 

A Lei n• 8.631 foi aprovada pelo Congresso Nacional oom o objetivo de permitir 
o enwntro de contas do setor elétti.co. E, para evitar desaçertos futuros, prococleu l 
desequalizaçio das tarifas. ou seja, a. putir de entlo a tarifa refer<nte à prestaçlo do oerviço 
deixou de ser lixada pela Unilo. ficando a cargo das Conoes.<ionáriaa a propooiçio da tarifa a 
ser aprovada pelo poder concedente. no caao o DNAEE:. · 

_ _ Em seu arigo 11, a Lei permite que as tarifa poderio "contemplar proaramu 
graduais de recuperaçlo dos níveiS-adequados. atend~ u divcnidades econômicu e IOCiaia 
das áreas de conccsslo, sem prejuízo dos reajustes periódicos previstos no m. 4• ". Ponam:o. 
ao se suprimir tal artigo; as concessionárias só poderio "ajustar" periodicamente suu tarifa. 

A oonverslo das tarifas públicas para a nova moeda esti estllbelecida no 111. JS. 
da Lei 8.880. 

A situaçio. portanto, é a seguinte. Suponha-se que os nM=is tarifirios já 
deveriam estar adequados aos custos operacionais das ~onáras antes da convenlo para o 
Real. E, que a partir de entio nenhum outro fator irá alterar os rustos de tais empresas, j6. que a 
ilnica revisão possível seri. a equivalente ao ajuste da moeda. 

Se uma das duas suposições não correspopderem a .-ealidade, as coneessionirias 
deixaram, como no passado, de pagar à Urúão a tarifa de 51,1primento, voltando-se à situaçlo 
existente antes da promulgaçio da Lei n° 8.631, e, consequentemente, o Congresso Nacional 
voltará a discutir o encontro de contas do setor. 

ReSsalta:.se ainda que o artigo S2;inciso Vl, desta M~ida Provisória. prorroga 
· por 90 (noventa) dias a conversão em titules públicos federais dos crêditos oriundos da CRC -
Coma:' de Resultados a Compensar. objeto da_ Lei n° 8.631, ou seja, prorroga õ- prazo para o 
encontro de contas já de~çrmi_na<j.o., penalizando as c~ncessionária.s que melh:or situaçlo tinham 
perante à União, aquelas que tem créditos a receber. -
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MEDIDA PROVISÓRIA N" !66 

EMENDA MODIFICATIVA 

SuprimHedo ut. 60 areferênci .. Lei n' 5.601, de26 de março del970 .. 

JUSTIFICATIVA 

A Lei D' 5.60lno determina que u operações de compra e venda de cimbio 
- poderio ser COIIU'Itadu com a interveoiência de finou individuais ou 
ilo:itdtdlll corretoru autorizadas pelo Banco Central. O artigo 60 da MP, 
~ moop este dispositivo, permitindo, assim, que qualquer peuoa filica 
ou juridica poaa tnllllaeionar moeda estnngeirl. Isso é uma medida 11-
~ poiJ elimina todo o çantrolc que deve existir na manipulaçlo de moeda 
.,...,.... daltto do pais, eapecialmerite, quandO o próPrio Sr. Mini111ro da Fazenda. 
- quo Dlo lá c:onvenibitidade plena entre o reli e o dólar. Além disso, a medida 

· --. • c:boque. com a própria. liloaofia do plano, que se baseia num. regime de 
,,.~· ;lo .-ria e de impoaiçlo de restriçl!es i enttada maciça de moeda 
......... L 

Sola daa Sessões, 3 de ososto de 1994 

. DEPUTADO CRICÓ VIGILANTE 
Uder em exercicio 

:V.ElJilJA PROVISÓRIA N° MI, DE 29/07194 

Dispõe sobre o Plano flui, o Sls,_,a 
Mono:3rlo Nacional, .. toboloce as regras • 
condições elo emlsslo elo REAL • os crltitrlos 
para conversio du obrigaç6K para o REAL. a 
·aá outras proviciinclas. 

EMENDA DO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTI! 
{modlflcatlva) 

Modlllque4a o art. 10, que passa a vrgorar com a H!;!UI- recraçlo: 

"Ait. to. Obst!'Vado o disposto no art. 23. § 3°, ncam revogadas as Leis n" 
5.101, Clt 2S Clt agosto ele Hl70, e n" 8.148, ele 07 de abri de ~ 993. o iociso Jil Cio 
art. 2" ela ~ei n" 8.021, ele 12 de abril de 1990, o parligralo on·•co do art. 10 da ~e·, 
1.177, de 1° de março de 19!11, acrescentado pelo art. 27 da Lei n" 8.171, de 1• de 
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março de 1881, o art. 16 da l.ei n• a.11e, de 1• de março de 11181, o§ 5° do art. 2" 
da Lel n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a allnea •a• do art. 24 da Lei no 8.541, 
de 23 de dezembro de 1892, o art. 11 da Lei n" 8.631, de 04 de março de 1893, o 
§ 1° do art. 65 da Lei n" 8.6!1-4, de 12 de agosto de 1!193, com a redaçlo dada pelo 
aO"!. 1° da Medida Prov!sOrta n• 563. de 28 dejul~O de 1994, e demais disposlçOes 
em contràrio. 

.iUSti!'ICATIVA 

A manutenÇão do art. 11 da lei n'? 8.880 6 imprescindh7ef·de·modo a 
tranqui:izaf o -mercado e Incentivar lrwestmentos. Veiamos que ;et.rar cta ."hst&'' de 
~··· reVO!)adas'pe1a Medida 566. o art. 11 da Lei refe•'da ê de suma Jm~o1â.1Cia." 
ainda maiS pOTcf..:e- agcirá · ó Congresso teria encontrado com o diS~osrt:vo.- de 
ex'úemo bom senso, forma de traOQü;;"::t:·a; O 'merCãdo-. · Ã SUsp-Cns-ãO da· âp:ir;açao dO 
:eajus~e por ~2 meses tern dois as;:>ec~os imP.o1a7ttes: va: de er:co:-rt_..o ao ?:a:-:o do . 
Govemo, ne~te momento de i:-np!a:-:taç:!io e traz nOVàmét.e aO sêtOr, \n·veStrrierTtós. · • 

0.01'50 

J' DE.PÚrÀOa LUIZ CARLn5 'HAutY 

·r ... ~ .•. 
,o~ .... •CJ .-:-....... •O --* •cr ..... ,.,.. •O·~ ................ . 

. .. 

[ 

lnOiuo ... u ..vogo(lk• <01 porjgrafo• ~·.I' o O' do art. 1S da Lo! n• 8.880, do ~7 
do maloda100-41 no•rt. EO• M~ PI'OYI16rto n• &OO,dtl Z8 dfljulho U:•1~. · 

Julllllcl~lo 
·O. oontrttO. • .m gorll1 noluem ~uaW.t ejue prov6om 1 çgbrany. do c;uot11:a 
flnoncolroo áuronto o I>Orltdo do ...-uomonl<> - ""'lodo do tempo que vol do doto 
do odlmplomonlo otó • doto do olotlvo 'PIJlAI!IO"Io. Por troto·" do pr6to:o 
tomorolal envolvtndo c ~JC~;tos fin•no.lro• • nlo lndexay6o elo oontrato&o, 
ontondemoa que ' a.b.urd J o 11.xpui'QO dll ltuiiCaylo monotirl•" provisto na MP. A 
propolta tembtm visa pe miUr 1 utiUza91o da Ta'd Rot•renclal d• juros como a 
romun•l-•o • ••r utll1rl td11 no Ptrlodo de Pf"MIIImOnto do• eontr•tot. nlto . 
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I 00:1..5:1 

.. 

Deputa~uxz~- I C~õt'""'-i 
10 ---· ~~·-·'""' ... 1[3·..::~ 40--- •:J·-·_...-...c...._.. ..1 .. 

--------------~~------~-DI-•• ao Art. 60 a seguinte r~daçi01 r 
·Art. 60 - Observ•do o disposto no Art. ~ 23; · ... ·'3e; ~ 
fie .. rayqaa4aa as Leis nct 5.&01, de 26 ·c:t. ataeto de 
1970, n• 8.646, da 07 da abril de 19931 .o 1Dciao .111 
do Art. 2·• da Lei no· 8.021, de 12 de abril cie '11101. o 

·parAgrafO dnico dêi Ari~ 10 da J:.i na 8.177, de ·1•; de 
aarço de 1991, acrescentado pelo Art. 27 da ·Lei ·•• 
8.178, de lR de aarço da 199~; o Art. 16 da X..l. ·a• t 

8.178, de lR de ~~arço de 19!H • o S 111 do Art •.. ,S. da . 
Lei n• 8.694, de 12 de agosto da 1993, coa- a melai .. 
dada pelo Art. 1• da Medida Provio6ria n• · 563, · • 21 
de julho de 1994, a d"""'ia diopooiçõeo -. contr~W··' 

~ira.oa da cl6uaula de ravoqaçlo, 01 a~guintea dia~itiYoa.a·. 

o I ·3• cio ·Art. 2• da. Lei n• 8.383;. de 30. de> <leoeiobzo ··: 
1991 ~ Bote diopooiUvo. <liopQ<t oobre a fi.zaçl9 da lln& 1 
di&ria e, eoerenta .. nta . cOJR. ~~. ...nd&s, .•Pr•-taclàil• · 

· intereaaa-noa que o -•.a peraaneç~ - vivor. · 
. . . I 

alinea •a• do Art. 24 da Lei n• 8.541, de 23 de.cle.-zo • 
1992. Tendo - via ta a. necesaidade da .. nU·tençlo da· x.Céiêa 
a. que •• refere o dispoaitivo, na baae de cüt;:Ulo~ )lét Y 
I11p0ato ~· Renda daa eçreaaa a aerea tribu.taclaa. 

art. 11 de Lei n• 8.631, de 4 de .. rço ele. U93t po~a.·a 
••• ·~1ta a deacapitalizaçlo daa e.preaaa ••tadualâ ... 
•aervia el6trica. 

• art. 11 de Lei n• 8.880, de 27 de .. io de itt4, :·peita •I 
diapoaitivo legal que permita a revogaçlo. ~. ·revc'.M: · 
URV. 

IIK-11.· 
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l J 
W •;; I ~-] ]._' , __ _,MED=I""DA'-'PRIJV=C!!ISOR=I"'-A _,N<?,_:-,;~00~~·;"-----------___jl 
r AIJTOII·---------_,-----, r--nM()-··J 

DEP. .KIIGE JIIIOORY 

• .-------=-----==------,~·l•.>---;::;----~---------
1: ,-o-- zo _ .. T ........ 3tJ--c.o.~... o - . --, _ 4 ._ ........ ~o-~"~-- _I 

[~"''~~ ----~ IL'--_-_-_-_._,_;__J,_ __ •_d_"_-_,_-_-_-_-,_ ·,_-_ -_-_-:_-_____ _,__ ___ ._, .. _,_:=-1 __ _, 

ACllESCENI'E-SE, ONDE OOUBER, O SEGUIN'IE AR'f!OO: 

"Art. Até a praJiuTgãç.i.OCia Lei Cciriplementar·, de qUe trata o art. 192 

da COnstituição Federal, os recurso·s financeiros relativos a programas e~_ 
jetos de carãter regional, de responsabilidade da tru.ão, serão depositados 
em suas--instituiçÕes regionais de crédito ·e por elas aplicados. " 

J U S' T I F I C A T I V A 

sabe-se que ·grande parte dos recursos da Url.ão, uaa vez libera
da pelo T~s~ Nacional, para programas e projetas., t.em seus depósitos di~ 

sos por vasta rede de agências bancárias, inclusive ~e_ instituições financei~
ns privadas. 

Ora, essa dispersão de depôs i tos em mui to dificulta não apenas 
o acompanhamento e o fluxo dos recursos pÚblicos, mas sobretudo dificulta o 
controle efetivo de seus gastos. 

Por isso, se recolhidos e depositados exclusivamente nas insti
tuiçÕes federais, confonn_e- detennina a Constituição-, tomam-se mais simples e 
mais eficazes séus mecanismos de controle. 

Certamente, essa providêncià interessa também. aos objetivos do 
Plano- Real, pelos seus desdobramentos sobre o controle dos ~ios de pagamento. 

/~··!~----·. ·· .. ···~ --4 --~---·--·---·--l 
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~----------------------------~--------------~~~~------~ 

r 

ACRESCENI'E~SE, OODE O:JUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

"Art. As operações -de crédito contratadas junto às instituiçÕes~ finan-

ceiras oficiais, can recursos orilUldos dos Fundos C:Onsti tuCiOilais de Financia -

mente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e cat cláusUla de atUaüzação pela TR, 
passam a ser atualizadas pelo IPC-r. 

Parágrafo thico. Os contratos firmados sob a égide desses FUndos e cqm da-
ta anterior ã vigência dessa Lei, pOderão ser repactuados catl cl.âusula de C9T

recão monetária pelo IPC-r, mediante acordo entre as partes." 

JUS TI FICATI VA 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do. Nort_e, Jlbrdeste e_ 
Centro-Oeste forllll criados para pranover o desenvolvimento das regiões mais ca-. 
rentes do País, por meio da oferta dé .recursos para financiar os setores produ
tivos dessas ãreas. 

A Taxa Referencial - 'm. tem sido contestada CCIIlO indexador das 
operaçÕes de crédito, até mesmo naS regiões mais desenvolvidas do País, espe -
ciaLmente quando $e trata de apoio creditrcio ao setor pr~rio. 

A presente emenda justifica-se, dessa forma, pois garantirã aos
tanadores de crédito dos Fmdos Constitucionais de Financiamento, mac:içamente 

consfi'tuÍdos por aini e pequenos produtores rurais e industriais, reconhecida
mente mais carentes e vulnerâveis, encargos financeiros mais condizentes can as 
atividade!t por eles exercidaS. 

J 
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r=*"" ~r c ______ -_._' ______ L. ____ ._~_ .. _-_·_-_-_-_ -_ 
0
J_ -_ -__ - _-_-_·~ __ ·,_-_-_-_-_-_·_;-_-_-_-_'-__ ·_"_n_:=-1 ______ .J 

r 

Inclua-se, onde cotJber, o seguinte dispositivo: 

"Art. As atividades prioritárias de relevante interesse para o desen-
vOlvimento econâil.ico e social das regiões Nori:e, Nordeste e Centro-Oeste, fi -
nanciad.as cem recursos dos Fundos Constitucionais de FinanciamentO do Noi-te 
Nordeste e Centro-Oeste, terão tratamento favorecido, inc:lUsíve- qtiail.fo aO re'
torno dos créditos deferidos, de acordo can os limites e critérios definidos 
pelas instituiçÕeS financeiras, de que trata o art •. 16, "caput", da Lei 7.827, 

de 27 de setembro de 1989." 

JUSTIFICATIVA 

Os Fundos Constitucionais de Finan,ciamento ~ .NsJrt:é~)·Jop;lest~ 
.e CeD.tro-()este são instrunentos específicos _de fomel:ato_ ãs :três regiões mais-~ 

bres do 'País. 

A presente emenda tem por objetivo assegurar a ·continuidade 
das acões de fcmento baseadas nos mencionados_ Fundos, cuja eficácia tem sido 

reconhecida por todos os segmentos da sociedade.' 

C1'!~-----·-·
l~ ~ 
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Lr·_-_-____________ ·~------~-j-D;Ep;::J.HF-tJ~GE:ij~,_·.~:..<I·W"'B:;L·~~~~~~~~-· __ · _-_·--·===-~-·_·_j- · C"' ·-l'Ul.,-1 
10 20 ll..nT ... M 30•0.00,..1CATOA 40·lii<TIV* 90·S.,.SfiTUrTIWt......;_ 

r.;~.~~:--1 Lc ___ -_._" ____ .L_ ____ ·_u_"_~ __ ·=r ____ j_====·-·_~_·•_• ____ ...J ____ ·_·"' __ ·~----....J 

1
~.----------------------------=~-------------------------------~ 

A~-SE, ONDE COOBER, O SEGUINTE ARr:""GO: 

"Art~ oS riscos das operaçÕes realizadas com recursos do Fundo Consti

tuCioilá.I de FiiuinciiÍlenio do NordeSte, ~an beneficiários localizados -~a ~gião 
semi-ãrichi. bem caqo- coró micro e pequenas empresas e produtores, poderão=- ser 

~ransferidos pa~a o menciomido, Fundo. " 

JUSTIFICATIVA 

A emenda tem por objetivo S.briT novas perspectivas para tanado

~s. <;te ,recur.:;os loc:alizados no semi-árido. e para micro e- pequenas empresa~ • ..:-11 
j'as ·l.lljútacQês de garantias+ inibem sua dinamização- e obrigam os bancqs_ ~i! 
tradores Jt'reduzir suas aplicaçÕes a essa área e a esses se~'tos pi'Odutivos. 

l 

L 
I 
J ---MEDIDA PROVISOJ.....- nw >b6/94 

·----. :J 
-----· -------------~ r- Deputado LUIZ SALOIIAO 

Ltl'i -:J LL_-_--_-. __ ' _ __;,__ ___ - __ · u __ ··=--=-~-=--=--=--··_"'=--=-=~~::-·· __ .. .,_.:=J_....J 
c---------------~--------------- moo,-----------------------------~ 

Jnclua .. se onde couber o seguinte anigo: 

• Art. , .... Fica suspensa. pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. a demisslo sem 
justa causa ... 
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JUSTIFICATIVA 

A perda do poder de eompra ocasionada pela urverizaç!o dos salários é patente. Os preços em 
URV dispararam. transformados que foram pelo pico. Enquanto isoo os salários foram 
convertidos em UR V pela média dos últimos quatro meses (novembro/93 a fevereiro/94). 
A revido salarial ocorrera nas datas-base das respectivas categorias. Ê neceuirio pois 
proteger os trabalhadores como forma de impedir. neste período, ·demissões arbitririu e· 
desmotivadas. 

Agosro de 1994 

6.---------------~-------~--------------~--~~~ 

._[ ___ .:-:. ---=---:-:. _--'--L-=:--ou~()-"_ ..l...__;;;:t--__ ..._....~=-======--__:_-JI 

J MP00S'66 

00:l57 

FFfâ~ .. i94J_!' L--_-______ ._~um_-.,.··-~_o_ii_.PROV_-_· _ .... _;_-;;;;,..· ·-a'-IA_-_"..:.;_5_6~6,_9_ .• _· ~·-~-----· -_·· .... • ...-.;.J:I 

~r==~~===~====-~oe~~pu~ta~~d~o=L~o~t;.::;_·";;:;;~~;;.;;-:.:·;;...-_-:_-_-:_-:_-_-_-_""'"_-_-_-_"'""._"""._,T C"";'~~-:-} 
I' 

r.-~---~~---.-.----~-~tt~·-~-~-------------~ 
Acresceate-se. oad~ c~~ber, o segui'n•e ~tiil;ó e par.igl-arõ líRiCo: 

"Art. O. ulários dos trabalhadores em geral serlo reajustados 'utomatieamnte. • 
partir de t• de julho de 1994, pela variaçlo acumulada positiva do lndice de Preço~ ao 
Coasumidor Real - JPC..J', ou de qualquer outro que venha a substitui-lo. sempre que 
ata variaçlo ultrapasSar a S(cinco) pOntos percentuais. 

P•d&rafo único. Nas respectivas datas-bases., os ulários serlo acrescidos. a titalo de 
produtivida.d~ de i-.dice i&ual ou supnio-r :i ,.-ariação positiva do Produto latet'llo 
Jlnlto." 

JUST!FICATIV A 

As politicas econômicas, pretensamente estabilizadoras. Qt,Je têm sido praticadas no Brasil 
aça6am por p.-ejudicar os trabalhadores. pois esses ficam à mercê do "mercado" que sanciona. 
tendo cm vista os efeitos recessiVos de tais planos. salã:rios aviltados. A presente emenda 
pretende inibir o arrocho salarial implicito na Medida Provisória 

[
~.-------------~--------~~----------~--~---------, 

~~·-,o ' J.... L,--.(" 
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00:.1.58 

-, 
r -· Deputado LUIZ SA.LOMAO 

r 

r.---~-------------------·--------------~ 

A~te-se. oade couber, o seguinte artico e parágraro único: 

"ArL Ot valores da tabelas de vencimentos, soldos e saW.riot e du tabelas de 
fuaçGes de coar .. aça e cntificadu dos servidores civis e militares Hrlo ruju1tad01 
fUto ... tica..nte, a pal1ir da emiulo do real, pela variaçio acumulada positiva do 
ladic.'e de ~os ao Coasumidor. Jleai..IPC-r, , ou de ·qualquer outro que veaha a 
aubltitu~ RlllPft que ata variaçlo •ltn.puu:F a S(ciaco) -pontos per«atuaia. · 

Parqnfo úaico. Em 1• de jaaeiro de t 995.. e a partir dai nas da tu-ba~ 01 salúiol 
serlo -•resc:idol. a ·título de prochttiviclade, de indite i&•al ou superior à variaçlo 
positiva do Produto latenao Bruto." 

JUSTIFICATIVA 

~ políticas econõmicas. pretensamente estabilizadoras. que têm sido praticadas no Bras_il_ 
acaDam por prejudicar os trabalhadores. pois esses ficam i mercê do "mercado· que sanciona. 
tendo. cm .'\lista os efeitos recessivos- de tais planai. salários aviltados. Em 'particular, os 
servidores pUblicas têm seus salirios ainda nws comprimidos. A presente emenda pretende 
inibir p urocho salarial implícito nã Medida Provisória . 

...----,. ----:----------...;..;,, 
- ,L.:.) IJ .bk--.._.- • 

J 
f«Zs""t!i4J I' - M!!DXDA PRõVISO'itiA HO 566/94 -· ·---. :--1 

Í. --·· ~====-=====~r= .. -=Jo·-=,· =:1 _ [):eputado LUIZ SALOMllO .. L_ _ 

r.-----------------------------mro-------------------------------, 
Acracnteo-te. oade couber, o secuint~ arti&o e parágrafo único: 

"Art. A tltlllo de r<pOiiçlo do poder aquisitive dos trobalhadora em praJ. - co- . 
doo - poíblicos • dos -roci.6riol da r .... idéncia Social. lerá coacedido, .. -
de jdo de 1994. •• abono pecuai.6rio equivalento à variaçlo acu•ulado do í ... ice de 
~ n1 URV, ~.tculada _pelo Departam~nto lnt~nindical d~ Estatística e Estudos 
Sócio-Ec01161alc01-DIEESE. . 
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JUSTIFICATIVA 

Durante a tqunda fase do atual Plano de Estabilizaçlo, em especial nas últimas semanas que 
antecederam ao REAl.. os preços dispararam, provocando uma inflação acima de SO%_ Ao 
mesmo tempo. os salários t1veram reajuste limitado ã variação da URV, quando, a evidência 
indica. houve inflaçlo inclusive na moeda indexada. As perdas salaiiais acumuladas nesse 
perlodo de transiçlo foram cóilsagradas na Medida Provisória. A presente emenda pretende 
diminuir o arrocho salarial provocado por essas politicas econômicãs.. pretensamente 
estabiliDdoras. 

I~-------------.~------~~ - .L-.:___"J , . J..-J ..--.. -c 

('õi7 ·s·· i "1 LI·_-_·-_______ ME_o_I_. DA_._P<>v_-_t_sil_R_· I_A_·-_N_•_s_6_6_/"'!"-----~~_::;r 

Lr_-_._-____ ...:Depu:.::.:=.::tad==·o:....:L::u::·t.:'~;...:~s=·w-.:-=-::::-··".:·....:... _______ .JI C");~"··-] 

I' , __! .......... t :J. _.-...... ,... 3 c -~- 4 ~. ......... • :::1· ....-r,. .... ,~ • .-.. 

Citl-:J Lc_--_--_-, ----'---'----,---,.L---· ... _ .. ~____. 
~-----------~------ttr•,-----~----~-------, 

Acraceatwe-. Pde couber.,. o squint~ artigo e parigrafos: 

"Art. A partir dr ]• dt julho dt' 1994. o salário mínimo srrá equivalente a IOO(cem) 
REAIS." 

Pari.gafo ú1;1ico. O salário mínimo sed najustado automati.camente, a partir da 
~isalo do REAL. pela variaçio acumulada positiva do lndice de Preços ao 
Coasumidor Real-IPC-r. ou de qualquer outro que venha a substitui-lo, sempre que esta 
v~Po ultrapassar a 5(cinco) pontos pt'r«ntuais. 

JUSTIFICATIVA 

A distribuiçlo. de renda no Brasil e das mais per-;ersas do mun~o. consagrando uma situaçlo 
de miséria e fome de grande parte dos nossos trabal~ores E preciso vont~de politica par 
alterar essa situação. A presente emenda pretende resgatar, embora modestamente, parte da 
dívida social que se foi acumulando ao longo dos anos como fruto de P<?liticas econômicas, 
pretensamente estabilizadoras, contra o pm-o 

~,-------~~~~~.~0:~.~~·-·-,------~--~----~ 
,) {) .,}-., L.-,___,- -

Agosto de 199~ 
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 566, de 30 de iulho de 1994 

[)fspCJe sciHe o Pf.Jno Re.o/, o S/5tema Monetdrlo 
Nddond/, - iiS regTiiS e conc//ç5es pu.~ 
emlss.lo do REAL e os critfJrios p.u• conve/Sio 
du obrlg.çJes pu.~ o REAL e d.f outr.u 
-~nela. 

EMENDA ADmVA 

inclua~. onde couber: 

'Art. • O art. 28 da Lel n. 8.880. de 1994, poso& a vigorar com a seguinte 
~ 

Art. 28. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e saUdos e as 
tabelas de l\mç6es de conflar>la e gradllc.adas dos servlclole ptlbllcos civis e 
mlllwe da Unlio serlo mllstloo em 1° de janeiro de 1995, e o pela!l>tual de 
IUJuste a ser aplicado seri o sullclente par.1 que os valores em Real 
correspondam, no mlnlmo, ao equivalente em URV verllk:ado para o mfs de. 
janeiro de 1994. observando-se: 
a) na hipótese de a aplicaç.lo do preilsto no 'capur lmpllar ;u.mento, da 
lblha de J>181m"ftl0 superic!r ao aesdmento da •-lia liquida do exercido. 
o pela!l>tual de -tuste serA subsdtufdo pelo lndlce conespor-ile ao 
aumento da receita liquida. no mesmo perfodo; · • 
b) na hlp6tlese de, aplicado o previsto no ·capur, verificar..., R!!duçlo do 
lhdlce de oomprometlmento da receita liquida com a lblha de J>l8lm"ftti 
em rel.aç.fo ao rncUce rrM!dlo de comorometlmento acurado no a.no de 1994. 
apllar·se-á. sobre os vencimentos, soldos e so16rlos. fndlce de aumento reol 
cc~te ao pet<>Ontual nec:esúrlo par.1 que o lndlce de 
comprometimento retome iquele pot.unar; 
c) par.1 efeito do disposto nesta Lel considera-se !Olha de pagamento 
exc!USÍV.unentio as despesas com vencimentos. soldos. gradllc.oçOes e 
vontogens de cor41111r permanente, percebidOS pelos servlclole da 
Admlnlstraçlo Federal dlma. autárqulca e fundacional; 
d) para efeito do disposto nesta lei, ccnslder ... se como receita liquida. a 
receita de lm~ deduzidas as ....ti~ os lncendvos l1scals e 
subskllos pn!"VVamente est.&belec:ldos em lei e as tran~ 
constitucionais. 
e) o lndlce de varlaç.lo da receita liquida será divulgado em aiO oonjunro 
dos Ministros de E.stado da Fazenda. do frabalho e Chefes do bt.ldo-Molor 
das F01ça1 Armadas e das Secr..tariu de Planejamento, Orçamento e 
Cooraenaçlo e da Admlnlslraçlo Federal da ~ da Repolblla. 

n .. apuraç.lo do lndlce de variação da receita liquida ""'' etetuac~a' por 
comlsslo especialmente consdtulcla. que con!ará com dnco membros 
Indicados. cada um. pelos Ministros de Estado mendonados na allnéa 
anterior e .cinco membros represententes dos servlclole públicos federais. 
designados pelo Ministro Chefe da. Sectawlit da AdmlnlstraçAo Federal, 
mediante lndlcaçAo das entidades representadvas. • 

Terça-feira 9 4521 
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JtiSJlfJCAÇAO 

A Lei n. 8.880, de 1994. ao detennlnar a conversao dos sa!.irlos dos 
servidores pela m«<ia. revogou. explidtamente, a lei salarial em vigor. A regra destinada 
a ftxar, na data base da categoria (janeiro de 1995}, o fndice de reajuste a ser aplicado, 
~ ser superada no amblto da dlsc:.us.sW que ora se desenrola. A emenda proposta 
visa Instituir regra similar .a que vigia na Lei n. 8.6 76/93, assegurando, na data base, pelo 
menos a R!poslçlo Integral do sa!Arlo R!al recebido em janeiro de 1994. Como 
salvaguarda, preserva-se o Tesouro pela llmltaç.!o desta reposição ao fndice do aumento 
da receita liquida. Se essa receita liquida, contudo, aumentar em fndlce '·'.lperlor ao da 
despesa com pessoal, viablllza·se a ~ de ganho real em fndice suftclente para 
que o tndlce de comprometimento se mantenha o mesmo, ou seta. sem sobrecarregar o 
Tesouro Nacional, argumento sempre levantado para Impedir a conces.s;io de quaisquer 
aumentos reais aos servidores. 

<"'- ., I - '1. u 
Sala das Sessões, ~~J ,1.; , 

~ _) .. 
~~ \...y.:.:..: ~,..{;'_!:1.~ 

"\>\ -")-= 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 566, D~ 
Z9 DE JULHO DE 1994 

Adite-se uma alinee "e" no ~ 32 do_ Art. 28: 

HP'00566 

00162 

e} de 12 de abril de 199~ ~ara os contratos cujoe efeitoe 
financeiroe retroagiram a eesa data por força dó 6 82 db'Art. 15. 
da Lei_ nQ 8880, de 27 de maio .de' 1994." 

JUSTIFICACAO 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 56u, 
29-DE JULHO DE 1994 

e~0.l. 63 

Adi te-ee uma al inea "c" ~o § 4Q _d_o Art. 28 da ___ MP __ .fr6ô com a 
eeguinte redação: 

------- --
C) às operaçl5ee realizada-e - põi'- ernPTeeas -_--conetrutorae e 
incorporadoraa com adgui~~nte~ de imóveis reeidenciais e 
comerciais deede que vinculadas a financiamento junto a 
instituições intea:rantee do Sistema Brasileiro de _f'oupança e 
Bmpréstimo5 (SBPE> ou do Sistema Financeiro da Habitação CSFH>. 

Agosto de 1994 
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JUSTIFICACAO 

Tem que ee adequar ae moedas da poupança e do financiamento: nAo 
se' pode descasar. 
Sem esta alinea o mercado imobiliário, maior ge de empreao 
nos srandee e médios centros urbanos, ser' par com e6rias 
implicações eoc1a1e e econ0m1cae. 

-1,<-V1-~~ 
J 11 LOURENCO ' 

PPR - BA 

F:otPUTADO VALDIR COLATTO -
r ,CJ·- zo·~ 30·...._.._ •til·-- vo-~-

c·~~·iru:J c'-· __ _.; ... : _____ -=---'----=·~'-·-·=========-~-=·~:_.·_==:1 _ __. 
r.---------------~-.--------------~ 

Inclua-se, na Medida Provis6ria, um artig~ 29, ramune~endo-ae 0 a
tual 29 O 06 demais, com a seguinte redaç!o: 

"Art. 29. O~ praçoa •inl•os da garantia, co•ponontaa da Poli
tica de Garantia da Preços ~1ni•oa, de que trata o Oacrato-lei 79, d 
19/12/76, fixados por Decreto Presidencial, sarlo reajustados a cada 
•As, por Indica igual à variaçlo observada na Taxa Rafarancial-TR, n 
•as•o por1odo. · 

JUSTIFICAÇAO 

Os prsçoe mínimos d~ garantia alo oferecidos ao agricultor p 
ra induzir a uma maior oferta da elim~ntos, por por pe~mitir m3ior s 
gurança no mome~to da decislo de pla1tar. RadJz-ea o risco do agricu 
tor no sentido du maior astabilidadoll da praças e da abast'ecimanto~ 

A nlio estipulação da form.3 de proteçlo ao pPaço m!nimo, con
tra a possível corroslo inflacionária - significa icluir maior risco 
e inssg~rança ao agricultor, que atua em segmanto da alto risco e ba 
xa rantabilidad•. 

Torna-se iperioso, asaim, aassgu~ar um mínimo du correçAo do 
praç:Js, "i:ia .~forma equivalente á correçlo variavél dos j Jros, (TR) q~ 
será aplicada nos contratos de crédito. rural, com~ prop83 assa Emãnd 
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t1P00566 

00:1.65 

Medida Provisória n• 566, de 30 de julho de 1994. 

Emenda Aditiva 

Inclua-se 110\'0 pamgrat'o no artigo 32 com a seguinte redaçào: 

"An.32.. ..... 

Parégrafo 4" Os critérios para a avaliação dos preços mlnimos de -., oer1o 
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional juntamente eom o pedido de 
autorização prévia sobre o que dispõe o parágrafo único do artigo 30". 

Justificativa: 

Elsa emenda tem o objetivo de resguardar a transpuencia dos negóc:lol p6blicol, 
notadamente quando se trata de medidu que se destinam a privatizar empresa atmá da 
venda de posições acionárias em mãos do Estado. É necess6rio que o Congraso Nacional 
tenha vez e voz nlo s6 no ju1gamento, em nome da sociedade civil que teptaeuta, doi 
critérios de ava1iaçAo dos preços mlnimos de venda, mas também do pedido de autorizaçlo 
para proceder a venda de posiçlles acionárias. 

Brai!lia, 3 de agosto de 1994. 

00:1.66 J MP00'566 

1'0"27,;"; /9~·~ I' MEDIDA PRUviSORÍI•N~~+ de 29.07.94 -~ 
r· .DEPUTADO GERMAN~'"';iGõTro .... -----.-~-o:=~ r·"-•"'-- ·1 

r.-------~~-------=~-------=~·~----~--~'-------· 10,-- IÓ·-'IiiTtl& 10·-u.• ..... 4[i]·-•"" 10·-""""'wo.,_ 

"""---------------------------·=1 
Incl~a-ae no Art.36, o aeq~inte pariqrafo SQ, ren~r~ 

do-se os dem.aisz 
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sso- Aplica-se a at~alização monetá~ia previ~ta no pará 
grafo anterior, a todos os créditos de impostoa e contrib~içõea fede 
rais q~e os contrib~intes não puderem compensar o~ obter ressarcimentõ 
no prazo de· 3D (trinta) dias a contar da respectiva aparação oa paq~ 
mente indevido .. 

JU_S"r.IFICATIVA 

a) A Medida Provisória, no caput c!lo se11 Art. 36 Btlspende 
a aplicação da UFIR, pelo prazo de 180 dias, coMo fator de atualização 
monetária de tributo~ e contribuições, desde qae recolhidos noa seus 
prazos reg~lamentarea. 

b) Isso si~nifica que o Poder P~blico manteve a aplica 
ção do indexador UFIR, como salvaguarda co~t~a a desvalorização monetã 
ria, em relação aos impoaLos e contrib~ições recolhidos fora dos prã 
zoa:~ 

c)· A' Medida Provisória não estende essa sllvag~arda so 
bre OS•Ciéditos· em favor dos contrib~inte~, o que infringe o princ!piÕ 
de isonomia de tratamen~o ~r~b~tári~. 

d) os crédito• que os contribuint~s não p~derem utilizar 
através de compensação na sua contabilidade fiscal ou via ressarcimen 
to em moeda pelo agente arrecadador no prazo eqqivalente ao dos reco 
lhimentos, devem ser, igualmente, objeto da !al~aguarda da correção ~ 
netária, a fim de que o tratamento seja isonomido. 

el Na emenda proposta, estabelece~-se o piazo de 30 dias 
para· ·que os· crédito's sejam utilizados O\l permaneçam sem. a, correçio mo 
netãrie., prazo·· esse ma i•. dilatado do que ·o vigente, em média Para oi 
p4,qa.mentos dos, tl!ib\l Oll· por parte doa cont.ribuirites .. 

. --· '-9-- ---
; ,--.---.-·~----;;----- ... :~_:.. 

_-l 

l 00:1..6'7' J HF•00566 

.. ---------------------------·~"~---------------------------, 
E•anda ~ Phtdida Provia6ria nG 566, da 29 da julho de 199l 

c·~; .. ~:J Lc ___ ~_·_·_· _______ -_ .. _~_·==========-·~-"~~~----;~--_-:_-_~_ ... _~_=:-l __ _J 

w------------------------------------~------------------------------------~. 

Inclua-a• no Art. 51 o incioo III, nos saguintaa ter•oa: 

~III) nlo axcedando os raajuatas pruviataa para a po-
11t1ca salarial." 
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JUSTIF'ICATIVA 

Not6rio é o baixo podar aquisitivo, •• quase todas as 
cl••••• salariais~ a o acu•ulo de perdas vivido noa últi•oa anos. 
A ~reaenta ••onda ta• por uacopo i•padir que oa au~antoa doa pruçoa 
e tariraa públicas continue• ••• contrapartida nos aalirioe, a
gravando ainda Maia o quadro acima axpoatoe 

:i"'1C'1uã-s:!!' 1..1m 'i SÇ no i'.l'"tl.Çjo :;2 ca MP Soo ae ··:. !:'e .'l.!.Íno 
.:c:rr: ..;; E~Qu_.tnt.e reoaç~o: 

é·~t._A 
::;: i,,_ tOI"'C'e'l"' 

ouo1 ica. 

.I.JSTTF!CATIVA 

~meno.a -lo;.d ·o_.-l'lai.l~~r ;;rroc:eoJ.men'to'!!!i 
i2 i:IJ.rl.Cul-t<:~r o ~no.ament.o oo.~ processo,.; r,.a 

/\ 

... 

qUe ev,J.t;em 
.. ,omJ.nl"St:;.-ac;:ào 

Deput:)p~ VITAL DO REGO 
~DT - PS 

~ Agosto de 1994 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISOF<IA ~ 

00:1.69 

Inclua-se o seguinte parágrafo. renumerando-se os demais: 

"Art. 17- Serão fixados preços máximos praticados a nível de consumidor 
em Reais para os produtos que compõem a cesta básica.·com base na 
média dos preços de comercialização em URV destes produtos no 
perlodo de 15 de março a 15 de junho de 1994. 

parágrafo único - o Poder Executivo deverá divulgar uma tabela 
contendo os produtos que fazem parte da cesta bãsica e seus respe_ctivos 
preços máximos no prazo máximo de 10 dias a partir da data de 
publicação da Lei. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Medida Provisória estabelece regras de conversão do Cruzeiro 
Real e/ou URV para Reais nos casos de salários, taxa de câmbio, 
contratos e tanfàs públicas. Principalmente com relação aos salários, 
estes jil haviam sido convertidos para a URV com base na ·média dos 
salérios, em URV, percebidos nos meses de novembro a fevereiro. A 
partir de março, os salários calculados em URV passaram a incorporar 
mensalmente a variação do lndice, reduzindo a perda em seu ·valor real 
decorrente da inflação. 

A Lei 8.880, de 1994, que estabeleceu essas regras de conversão 
dos salários em URV, previu a reposição das pendas ocasionadas pela 
conversão na data-base de cada categoria profissional, permitindo a 
acumulação de perdas para salários já depreciados ao longo de anos. 
N'este momento. quando estão sendo estabelecidas as regras de 
conversao dos valores para o Real, novas perdas" deverão ocorrer se 
mantidos os dispositivos constantes da Medida Provisória enviada pelo 
Executivo. 

os·lndices que captam as variações de preços, utilizam diferentes 
metod()logias de cálculo, mas todas incorporam uma defasagem de 
tempo entre a efetivação do aumento de preço dos produtos e a sua 
incorporação ao lndice. Esta defasagem varia entre 1 O e 15 dias, ou seja, 
e> índice de inflação para o mês de junho reflete os aumentes de preços 
ocorridos at6 15 ou 20 de junho, dependendo do lndice. Por outro lado, a 
variaçllo da URV tem que coincidir com o intervalo verificado entre o 
maior e o menor entre os três principais índices de inflação da economia. 
Portanto, o valor da URV também reflete a variação dos preços até, no 
máximo, 20 de junho. . . 

A Imprensa tem noticiado a forte aceleração da inflação nesses 
úHimoa dias do m&s de junho. A cesta básica sofreu um aumento de 
61,84% em junho, a maior variaçêo de preços desde março de 1990, 
ficando 10,09% acima da variação da URV do mês. Temos, então, mais 
um fator de forte perda salarial que devera se acumular com aquela já 
ocorrida quando da conversao de Cruzeiros Reais para URV. É 
necesário, portanto, uma politica mais efetiva para a preservação dos 
salários reais na economia, através do tabelamento dos preços dos 
produtos da cesta básica aos níveis vigentes durante o perlodo em que a 
variaçllo foi incorporada à URV e, portanto, aos salârlos. 

Tal medida visa isolar os movimentos de preços especulativos 
sobre aqueles produtos que compõem a casta básica. Tal sistemática 

Terça-feira 9 · 4527 
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visa, também, isolar os fatores de sazonalidade incidentes sobre os 
preços, principalmente os de produtos agrlcolas, através do 
estabelecimento de preços médios de comercialização ao longo de três 
mêses. Esta nAo é uma medida que tenha eficácia se tomada 
lsol.adarnente, mas permite uma segur.ança mlnima para os assalariados 
que te,n que ·ser ·complemeirtada por umá politica de abastecimento de 
alimentos nos perlodos de entre-safra, de crédito ao custeio e 
lnvesl!m~to d~s.~aita.s. deJocrnaçA(1 di! estp_ques reguladores e outros. 

·Os processos. de estabilização :de economias fortemente 
lnflaclonadas experimentar"in affeientes 'm~canismos de tabelamento 
negoc;iado de preços, como na Argentina, Israel e Mexico, por exemplo. 
No caso brasileiro, uma politica negociada de estabelecimento de preços 
máximos de comercialização de um número pré-estabelecido de produtos 
bjslcos viria a complementar os mecanismos de fixação de salários, taxa 
de cámblo, contratos e tarifas públicas constantes da Medida Provisória. 

MP00566 

00:1.70 

EMENDA MODIFICATIVA A MP 566 

Dê-H • NgUinte redaçAo ao caput do artigo 4° 

ART. 4° " Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do 
Brasil fica autorizado a emitir entre 1° de julho de 1994 e 31 de dezembro de 
1994, inclusive, até RS 8.500.000.000,00 (01to bilhões e quinhentos milhões de 
reais), nAo podendo ullrepassar:" 

JUS11FICATIVA 

A emenda visa preservar a autonomia do próximo govemo em fixar suas metas 
de expansAo monetária. Por outro lado, a emenda permite que a observação 
do comportamento da demanda monetária no perfodo julho - dezembro possa 
se constituir erri parâmetro básico para definição das metas no ano de 1995. 

/?7J ?A~Í..;J.-Sena~ Edu{nl#t~ Su~ 

Agosto de 1994 -
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MF-00566 J 00:i.7.1 

r= DEPUTADO VALDIR COLATTO 
.. "~ 
1 1D63-3 1 

r lCJ·--- 2:-l·t~Nt. 30·-- _4![1--- e o-~~-

r,-------------------------------------~ 

inclua-se, ond~ couber, um artigo com a seguinte redaçi~: 

Art •••• - Atá •aio da 1995, davarã aar •antido, polà autoridada •o
, natiria, o valor percentual v~ganta e• pri•eiro da junho da 1994, da 
axigibilidada de aplicação e• crédito rural, dos recursos calculados 
sobre o saldo médio diário das rubricas contábais sujeitas ao reco-' 
lhimanto co•pula6rio nas inatituiçõea financeiras integrantes do Sis 
t•~• Nacional-de Crédito Rural. -

JUSTIFICATIVA 

Com a estabilização da moad~ nacio~al, como d~corráncia da imp!anta
çio da Plano Económico, dever~ h~ver um aume~to ~o volume de dap6si
to à vista, com ·cansgquenta aumento -das disp:mibiliddd:.s da recur
sos p~ra o financimanto à agricultura, com e3sa fonte qua p~da pro
porcionar recursos a custos m3is baixos, j~ que n!o .apresonta custos 
financeiros de captação. 

Entretan~o, a implantação d' Plano fcon6mico - em sua fa~e inicial -
prevO ums substancial elev-!lçãn dos j'.Jro~ reais, o Q'J3 sará incompati 
v9l com a atividade agr!cola. 

Dessa 'forma, é de todo interassa.,te qu:~ se amplie:n .mais ainda as d.:.
'taç~~• o:iund~s do~ d~p6sitos à vista, capazes de permitir um. »mix" 
d• tex~s de juros mais compat!vel com a_ atividade ag=o~ecuiria, as
sim como sa as5sguram recursos fin3nceiros su~icientea para·o finan
cia~ento d•s safras. 

O que a Dm3nda prop~e é exata~en~e p9rmitir o aumento dessas data
ça.a7 pela proibiçio da que, dura.,te a safra 94/95, o CMN possa radu 
zir o pg:ocuntual ds 3plica;lh obrigatória am crédito rural dos racur 
aoa oriundas dos dep6sitos ~ vista. -
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l 
MP00566 J 00:1.?""2 

EMENDA A MEDIDA PRpyrsORIA 565 Qf ?gto?IQA 

·----------------, 
r=OEPUTAOO VALDIR COLATTO 

,. , Cl· --- 2 o . _,.,. ..... r. "'---=--=-~----30·-- __ 4~·-- 90-,~~. 

inclua-5e, ond3 co_uber, um artig:J c·om a seg<Jinte radaçilo: 
11 Art. No cálculo das exigibilidades da aplicaçlo 

em crédito rural dos recursos calculadas sobra o saldo •édio diário 
das rubricas contabéis sujeitas ao recolhi•anto co•pulsório, as in~ 
tituiçõas financeiras incluirão os depósitos oriundos das pessoas-' 
jarldicas da dire_Lto pÚblic_p _ba11 co•o das autarq*ias, fundaçi5es, D!,_ 
presas pÚblicas e sociedade da econo•ia •is ta. 11 

3USTIFICATIWA 

Com a estabilização da moed~ n3cianal, como dscorrftncia 
da impla,taç~o d~ Pland Econom!co. deva~ã h~~e~ um aumsnto ~o volume 
de dep6sitos :ã vista, com conseqOenta aumento das disponibilidades 1 

de recursaa para o financia~e~to ~ agricult~ra, cam_~am ••s~ fonte· 1 

que pode ptOporcionar racursos a custos mais baixos, ji ~ue n~o apr~ 
senta cus~os financeiros de captação. 

Entretanto, a implantação d~ Plano Econõmico --é~ su~ 1 

fase inicial - prev~ uma substancial elevação dos juros reais, o q~e 
seria incompatível com a ativid3de agrícola. 

Dessa forma, é de todo interessante que se ampliem mais 
ainda as d~taç5es oriundas das dep6sitos ~ vista, capazes de permi-' 
tir um ~mix" de taxas ds juros mais compativel com a atividades agro 
pecuária. -

O que a emenja prop5a ~ exata~ente permitir o aume,ta 1 

dessas d..:~taç.Oas, através da inc~us~o d>Js depósito_s públicos no cálcu 
lo da3 exigibilida.des d.;~ ap.licaç,ão e:n crédito rural, o que até hoje-;
por motiv.Js nlio explicadoJs, não era pratical;lo, com in_agavél restri- 1 

ção de- recurs-os -à a9L""ic:.Jltura- 8 ljanhos ind9Vidos às instituições fi
nanciera3 ofiCiais~ 

-, 

Agosto de 1994 
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-r-----------------. I' 00~73 

566/94 

cr-----------~~-----------~ I' 
rr--.. ··--, 
l~aa~l 

DEPUTADO VICTOR FACCIDNI 

r;------.. -"] 
E C!ll!ffll I I 

~---------------nno---------------, 
- Inclu•-••• onde couber: 

11 Art. - A exigibilidade de que trata o fii:R 6-2 de aplica 
çlo no cr&dito rural, aobre oa dop6aitaa i vista apurado. 
diaria•enta•naa inatituiçBaa financeiraa, nao aari inferior 
a 30S (trinta por canto), sendo a for•• da apuraçao, aplic~ 
çBo, racolhi•ento • rapaase definidoa pala Conselho Monati
rio Nacional. 

JUSTIFICATIVA 

Esta l•portant• inatru•anto da captaçao de racruaoa ao erG
: it'o rural (antas de 2SX), • agora injuatificada•anta tornado lnsignifican 
• pela Raaoluçlo 2,.086 do Banco C•ntral, te• aa prestado, eo longo doe .-.o~!~-; 
o•anta aos intaraaaaa do aiate•• financeiro, que arrecada signiricativaa 
arbaa, a cuato zero, a aa aplica coa altos juros a corroçBo aonot&ria no 
rGdito rural. 

Agora, coa a eatabilizaçAo, nada aaia oportuno que ae aanta 
~a aata inatru•anto coao roraa de criar •aix• da rontua, coa viataa a to~ 
ar oa cuatoa doa rinanciaauntoa adequados a rentabilidade, viabilizando atii 
poraanlncia da poupança coao tonta da recurao, j& qua al haveria a-a ate 

uar seus cuatoa. -

566/94 
00~t74 " ....... ------.. ---------, r 

"~~--------------~------------------, I' 
I' 04 

DEPUTADO VICTOR FACCIDNI 

.... -:-::--1 
' aa3?4 

..,,.. __________ ... "',.] 
r:: me• I I I 

nr--------------------------nno 

I 

- Inclua-se, onda couber, ua artigo coa a seguinte rudaçao: 

•Art. - ficaa aa inatituiçDaa financeira• autorizadas 
a racabar dap6aitoa •• aoada aatrangaira. 

I tD' • Oa dap6aitoa• padarao aar· raitoa •• conta-corra~ 
ta ou a praZo fixo~ 
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. I 21 • Aa contaa-carrantaa randarlo ;lu roa da 31: ( trla 
pOr· canto) ao ano, capitalizadaa aanaalaanta, a pOdaria aar 
llvr•••nta aaviaantadaa. · 

I 31 .·Da dap6aitoa, coa prazo a!ni•o da 90 (noventa) 
dlaa, randarlo juroa da 61: ao ano, capitalizadoa trlaaatra! 
aanta. 

JUSTRIFlCATIVA 

A autorizaçlo para a abertura da dap6a1toa •• aoada .. ~ 
!!~ra na rada banclria nacional podar' contribuir aubatancialaanta para D 
ab2anda•ento da grava crlaa daa contaa axtarnaa do pala. D axpraaalvo vol~ 
!1!-··•lii'So'·da divlaaa tranaacionadaa no aarcado paralela, aat.iaado - carci 
~~ •uatorza ailhBaa da d&laraa, augara •• raaia potancialidadaa .da aadid~ .. 
~ra aagltada, pala •• ao aanoa parta da tala racuraoa convergir ao •arcado 
lnatltuclonaliz•do, podar-••-' contar co• nova fonte da racuraoa, ao ••••o 
~.-pD .. qua .. taraa criadoa daaaat!auloa l avaaao da diviaaa. 

A pritlca da dap6aitoa banciriaa •• aaada aatrangaira jl 
~-utlllaada coa lxito por virioa paf•••• coao' o caao da Suiça.Rala ~~ 
~nta, taebla outroa pa!aaa adotaraa aaaalhanta providlncia, daatacando-aa 
• auoaaao da aua iaplaaantaçao na Turquia. na Ballvia. na "'xico a no _ure 
JUd •. 

Eata•oa inaiatindo coa·aaaa id,ia daada 1989 1 quando apr~ 
~~~ntal D ~~ojato da Lei 1779/89. dapola tranaroraado no Projeto da Lai Ca. 
1t~ ... ntar 225/10, ainda •• traa.ltaçao naa Co•iaaaaa Ticnicaa da Claara doã 
~~putadoa. Coa a adiçlo daa ftadidaa Provia6riaa ·que inatitu!raa a URV a o 
Pla~o da Eatab111%açlo Econ8•1ca. raaprasantai a propoata, o qua volto • 
••••r agora, atrevia da praaanta Eaanda. para qua poaaaaoa inatitucionall• 
~~r da for•• aaia r'pida, atrav'• da la1, oa dap6sitoa bancirioa •• aoada 
~atrangalra. 

/ 

. MEDIDA PROVISÓRIA N' !!66, DE :MJn/94. 

,.. ..,. o Ploo Retll, o Sist"""' M011dárlo Naclolttú, estllbdt!t:e IIS rqras I! 

,.;,IMfiiG « -o tio REAL e os crilblos p~~ra COifvors4o dlls obri{plçllt:s I""" o 
•EAL. tt tU •""" proWtllftcltls. 

EMENDA ADmVA 

IIICI .. _ onde couber, um art111:o com a aepinte redaçlo: 

"Art. As opençlla de c~ito runl pan os produtol allmenlllra 
co•a.•platlal pela Palltlea de Ganatla de Preços Mlalmos - PGPM, pan miai, 

Agosto de 1994 
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pequenos e médios produtores rurais. nas operações de investimento e cus~io, 
serlo corrigidas, a partir de t• de julbo de 1994, pelo Índice de Preços Recebados 
pelos Produtores (!PR), apurado pelo Poder Executivo em cada grande regilo do 
po"'-

§ t• _ .\s operações de comercializaçio para os produtos e benefieiários 
referidos no caput deste artigo, serio corrigidas de acordo com a evoluçio du. 
:orreçio dos preços minimos do produto financiado. 

§ 2• - As taxas dé juros incidentes sobre os contratos de crédito rural de que 
tr.ap: este , ·a~igo seriO capitalizatda.s semestnllmente, em limites ,ue nio pod~rão 
~&lira passar os. níveis médios de rentabilidade dos produtos fi~anc1ados nas reg1~es 
respectivas, . fixados pelo Ministério da Agricultura, , \basteamento e da Reforma 

·\·~~ria."· 

JUSTIRC.\ TIV.\ 

Te-rça-feira 9 4533 

Uma das, l"l'ivindicações. hil;tóricas dos produtores rurais chama-se 
equivalência cm produto nos contratos de financiamento ruraL A despeito de 
todi> o· 'debate em torno do tema, especialmente sobre os meéailismos de 
fwicio~mento.d.Sta sistemática, o princípio básico Ç de que a'~rreçlo dÓ 
custo dos financiamentos reflita a evoluçlo da receita auierida pela atividade\ 
no sentido de viabilizar econômica e financeiramente eSte setor d:i economia-· 

Nlo bi dúvidas de que tal sistemática envolve a destinaçio de subsidos ao 
setor, de forma seletiva em termos de porte de produtor e tipo . de produto,. 
como é feito· em todo o l!lUDdo d...,..volvido, cujo ·dimensionamento deverá· 
constar, de forma transparente, 'no orçamento público. 

De· acordo' com a ·presente 1>1t', os financiamentos agríColas serlll 
corrigidos pela TR (sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, na súmula n• 
16, já se pronunciou no sentido de que a TR nlo pode ser utilizada como 
indexador no crédito rural), enquanto que os preços mínimos nlo serlo 
indexados. certamente ocorrerá mais um descasamento entre a correçlo dos 
financiamentOs agricolas e a evoluçlo dos preços minimos, especialmente para 
os pequenos e médios produtores rurais que, em geral, nlo atingem o preço 
mínimo. 

Ademais, é preciso estabelecer um limite na aplicaçio das taus de juros 
incidentes no crédito rural, além de serem capitalizadas semestralmente. Nio 
podemos manter as taus atuais (6%, 9%, e 12.5%) que, no contexto de um 
plano de estabilizaçlo da moeda e da inflação, representam uiveis 
elevadlsismos, inviabilizando a atividade agropecuiria. Sossa emeda utiliza 
como parimetro a rentabilidade dos produtos financiados, 

Por último, muitos af1111mentos serlo dados no sentido de que o 
indeudor aqui proposto ainda nio é devidamente coletado, bem como o limite 
miiximo de taus de juros toma-se inviável para o sistema financeiro. Ora, um 
plano que pretende."revolucionar" a ecoJlomia bnsileira precisa implementar 
e aperfeiçoar os seus Mecan~mos fin~nceiros. · 
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. Além do mais, um• das fontes privilegiada e que deve ser reimpulsiou.da 
para o crédito rural, sio as "exigibilidades" dos depósitos i vista, hoje situados 
em zs-;o. 

Neste sentido, esta emenda \'isa estabelecer regras minimas tanto para a 
correçio dos financiamentos, como para a incidência dos juros, iDciando-se 
pelos produtos da cesta básica, para mini, pequenos e médios ·produtores 
rurais, o que pode ser ampliado na medida em que se consi11a dimensionar o 
volume de subsídos ou equalizaçio a ser aplicada de acordo com a foate de 
captaçlo. 

Sala da Comisslo, em de agosto de 1994. 

f 
l_.._ --, 

Dcputad;aitatVíco:;-ÃNTE 
Vice-llder. do PT 

HP00566 

00176 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 566 DE 30 DEJUUJO DE 1994 

EMENDA ADIDVA 

Inclua-se onde couber: 

"Art. Os depósitos oriundos das empresas jurídicas de direito p6blico, bem 
como das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, no 
âmbito da administração públic8 federal, ficam sujeitos ao recolhimento compu.Js6rio de 
100% sobre o saldo diãrio até julho de 1995. 

Parágrafo úD.ico. Os recursos do recolhimento compulsório, previsto neste 
artigo, das institui~ões do Sistema Financeiro Nacional serão re~d.os ao Banco do 
Brasil S.A, instituição a qual não se aplica o disposto na alínea 'c", do artigo 30, para 
aplicação especffica no custeio da safra 94-95". 

JUSTIFICATIVA 

O anigo 164,- pã:iágrafo 3'\ dã Constituição -FCderiti, institui a 
obrigatoriedade do depósito dos recursos acima ãiudidos junto aos bancos oficiais. Tal 
detenninação, no entanto, não vem sendo cumprida. 

Preocupa, por outro lado, a inexist~ncia de recursos para o custeio da 
próxima safra. A agricultura vem sendo penalizada com_ créditos insufiaentes para custeio, 
levando o agricultor a buscar outras alternativas mais caras, ou entAo, a fõrmar a sua 
lavoura com menos recursos que o necessário, o -que lhe acarreta, entretanto, menor 
produtividade e incapacidade de cumprir os compromissos assumidos nas sucessivas 
rolagens de dívidas. 

Agosto de 1994 
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A emenda objetiva carrear esses recursos públicos federais, hoje livremente 
depositados cm todo o sistema, para o Banco Centra~ o qual se encarregaria de fazer corn 
que eles retomassem para o financiamento da agricultura através de agtncia oficial ci.e
cn!dlto rural 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1994. 

,..,---- -, 
DEPUTADO~VÍGt0J.ITE 
Udcr em exercício 

HF'00566 

00:t.77 

MEDIDA rROVISÓRIA N' 566, de 30 de julho de 1994 

Dispõe sobre_ () Pldno ~. o 5/stem.J. MonetMio 
N.Jdorld!, estabei«Je d5 tegrdS e condições pN.J 
emtSsSo do REAL e o.s critérios po~ra conver:sdo 
das obrlg.JÇtJes pdi'.J o REAL e dá outras 
provl~dS. 

EMENDA ADITIVA 

lndua-se, onde couber. o seguinte artigo: 

'Art. Os valores das tabelas de vencimentos, soldo5 e sal.\rlos e as 
tabelas de cargos em comissão, funções de confiança e gratlllcadas dos 
servidores púbUcos dvls e militares da União seria corrigidos, em 111 de 
julho de 1994, pela apllcaç.llo de percentual de reajuste suftclente para que 
os valole5 em R9l corresponQam: no mfnlmo, ao valor médio apurado 
entre março de 1993 e fevereiro de 1994, convertenc:tc>se os ~ 
v-.... em cada ~. pela URV do Oltlrno dia do rnâ- · 

A Lei n. 8,880, que Instituiu .a URV, agora convertida em Real, ao determinar 
a comoers.lo do5 ~dos servklores pela média. revogou, explicitamente, a lei salarial 
em vigoro A.sslm, consolidaram-se as perdas verificadas nos meses de janeiro e fevereiro 
de 1994, ~ por uma ~uçAo do salário real dos servidores, em URV, da ordem 
de <10 '!&. 1\ presente emenda visa atender à necessklade de recomposlç.!o destes 
sa&Artos. j.t ex~te defasados. de modo que possam enfrentar, com perdas 
rrienotes. Os meses que se colocam entre a entrada em vigor do Real e a data base da 
categoria. 

Saia das SessOes, ·-·--
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00::1i.'7:f3 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 566. de 30 de julho de 1994 

Dis~ sobre o Pldl70 /16JI. o 5/steTnd Monet.irio 
No~ciondl. estabelece .as regr.JS e condlçCJe5 pu.a 
em/ssdo do REAL e os crirérios p.ud convers.fo 
d.as obrlgo~ções pard o REAL e d4. ouuD 
providt!!nc/dS. 

EMENDA ADTTIVA 

Inclua-se, onde couber: 

'Art. . A partir de 12 • de julho de 1994, o salário minlmo fica fixado em RS 
83,00 (oitenta e ~ reais) mensais, RS 2,77 (dois reais e :setenta e sete 
centavos) diários e RS 0,38 (trinta e oito centavos) horários. 
§ 12 • Ao valor fixado no "caput" será ac.resddo, a titulo de aumento real. a 
cada dois meses, a partir do m& de setembro de 1994 e a~ mato de 1995, 
Inclusive, o percentual de 3,8% (tn!s Inteiros e oito d~mos por cento) . 
§ 2'. O poder aquisitivo do sal.!.rio mlnlmo será preservado, a partir de t•. 
de julho de f994. mediante a apllcaç.!o da variação Integral do li'C·r sempre 
que a varlaçlo acumulada ultrapassar 5% (dnco por cento).' 

O salário minlmo brasileiro acha-se, atuaJmente, por força das regras de 
converslo adotadas pelo Plano Real, em somente RS 64,79. Trata-se de um dos valores 
mais baixos de sua história, e o mais baixo dos últimos 4 anos: em agosto de 1991, o 
salário minJmo efetivamente pago chegou a USS 99, e, em maio de 1993, fot deUS$ 80. 
Com \.lm sa.l.1rio mlnlmo nestes patamares. fica extremamente comprometida a 
sobrevl.v.!:nda da dasse trabalhadora. menos favorecida, especialmente em face dos 
aumentos de preços verificados desde a entrada em vigor da URV. A emenda visa 
recuperar o sa1.1rlo mlnlmo. pOr meio da flxaçao do seu valor em RS 83, a partir de 1 de 
julho. e da concessio de aumentos, a tftulo de ganho real, de modo que atinja, Até maio 
de 1995. RS 100. Analmente, assegura-se a proteÇio do seu poder de compra mediante a 
fixação de regra de reajuste sempre que a inflação medida em Real {iPC-r} ultrapassar 5%. 

Sala das sessões, -5+ ::~ ;: ."\~ 

- ..:-' 

Agosto· de 19!:)4 
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1 n1 da oz _ L 
r.---------~----~-~~---------------, 

EI'IENOA ADITIVA 

aari a 
do no 

A Medida Provisória n!l 566, 
vigorar co• a inclualo do 

Capitulo VII_, das Oiaposiçõas 

da 29 da julho da 
aeguinta artigo, a 
Especiais: 

1994, paa
ear inaar! 

Art. • •• - § 5!l do 
•arço de 1993, alterado pala 
1993, vigorará com a seguinte 

artigo 7g da La! na 8.631 1 da 04 
La! ng 8.724, de-28 de outubro 
radaçlo: 

da 
de 

"§ 511 Procedidas todas as quitaçl5aa • co•p•naaçDaa 
autorizadas nos parágrafos terceiro a quarto deste artigo, a ••1 
do remanoacente doa crâditoa da CRC de cadà concáaa1onir1o ••
ri ajustado mediante aplicaçlcL da u• redutor de 2SX (vinte • 
cinco por· cento), apurado sobra o tota1 da referida CRC devida
•anta raconhacida pelo Podar Concedente a a~1c•do ••· va1or nlo 
auporior ao .antantad:l.refe:rido saldo que rs.m_a!)eacer daa. cltadaa 
quitaçllaa a co•ponaaçõaa. 11 

JUSTIFICAÇAO 

A altaraçfto procedida pela. Lai nR 8.724~ de 28 da ou
tubro da 1993, na legislação do sator elitrico naciona1~~••P• 
cia1 na Lai na 8.631, da 04 de março de 1993, vaio provoc•r uaa 
significativa pana~izaçlo sobra aquelas concesaionáriaa que da -
tinha• créditos na Conta de Resultados a Compensar - CRC •• •oa~ 
tanta infarior ao total doa débitos acumulados pàranta a »n! 
lo rad•ral o/ou ao 6rgão e ehtidadaa • ala vinculadpa. . 

· As concessionárias neata ai tuaçlo t. ,localizadaa noa 'E.!. 
tadoa da Slo Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás • Alagoaa,,rora• 
•• •aia prajudicadaa duranta oa 20 anos da viglncia doa aiat~ 
•• de tariraa equalizadas, e• razio daa caraactarlaticaa do ••L 
c.i'do conau•idor da cada uma delas o da pol{tica ' da praçaa a
dotada pala autoridades econ8micaa. 

E• razio disto, aataa cancaasionãri.aa fora• obrigadaa a 
to•ar rocuraoa de rinanciamento, resultando, portanto, •• u• ••1 
ar n1va1 da andlvida•anto, circunstAncia qu• nlo afastou •• de= 

•ala a que proporcionara• a alas, molharas condlçBaa e~on8•i~o
f1nancairaa. 

A redaçlo pr·aposta nesta emenda, viaa corrigir a dia
torçlo provocada a restabalecar a isono•i• entra •• concaaa1o
nir1aa, por assagurar a plena utilizaçlo doa aaldoa credora• 
da Conta da Resultados a Compensar nas quitaçaaa a co•panaa • 
çaaa previstas na Lai nR 8.631. 

\ 
' ' 
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MEDIDA PROVIS0RIA NR 566, de 29 de julho de 1994 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monet6rio Nacional, 
estabelece as regras e condições 
para emisslo do REAL e os critérios 
para conversAo das obrigaç6es para 
o REAL e dA outras providê.nciaa. 

00:180 

EMENDA ADITIVA 

Acrescente-se no capitulo II "Oa a.uto~idade MonetAria", o 
seguinte artigos 

Art. .- Por um período de dois anos após a exoneraçAo do 
cargo de diretor ou presidente do Banco Central do Brasil, é o 
ex-titular impedido de exercer qualquer atividade profissional, 
com ou sem vinculo empregaticio, para empresa privada, nacional 
ou estrangeira, integrante do sistema financeiro ou que opere nos 
ramos de seguro ou previdência, suas controladas e coligadas, bem 
assLm naquelas sujeitas ao controle, fiscalizaçAo ou supervis4o 
do Banco Central do Brasil. · 

S lR. A vedaçAo prevista no caput deste artigo, estende-se A 
a~~isiçio de ações, cotas , debêntures, partes beneficiárias ou 
qualq1aer outro titulo representativo de capital ou interesse nas 
emprP.sas mencionadas. 

S 2R. A inobaervancia do disposto neste artigo constitui 
infração penal sujeita a pena de reclusao de um a cinco anos. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos alicerces do plano de estabilização econOmica é 
a credibilidade. De outra parte, tem causado temor na sociedade 
os amplos poderes cohferidos aos 'dirigentes do Banco Central do 
Brasil na condução do processo. 

Por outro lado, algumas criticas endereçadas ao 
referido plano al.o no sentido de que ele poder_ia vir a ser 
distorcido em sua conduçio a fim de beneficiar os banqueiros. 

Ademais, nio foram raros os caaos em que ex-diriqentea 
do BACEN tornaram-se banqueiros ou passaram a servi-los após os 
seus mandatos, utilizando-se, obviamente das. privileqiadas 
info~çOes a que tiveram acesso e, inclusive, dos efeitos de 
muitas decisões quà tomaram. 

Entendemos danoso que possa pairar este tipo de 
suspeita. Assim, na medida em que se ampliam aobremaneira os 
poderes dos diriqentes do Banco Central é justo que o Congresso 
pretenda que os condutores da politica ~net6ria brasileira 
possam exercer este comando com a maior isençlo e credibilidade 
possíveis. 

---------·-------------~ 

Agosto de 1994 
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Neste sentido a proposta ê extremamente salutar e 
acreditamos que conte com toda a simpatia do Excelent1asimo 
Senhor Presidente da Repüblica, haja vista que nada mais é do que 
tranacriç&o do Projeto de Lei Complementar n~ 200 de 1989 de 
autoria do entlo Senador Itamar Franco. 

· De resto, temos a convicçio de que o nobre relator, que 
j6 manifastou estar afinado com a equipe econômíca a fLm de 
garantir o êxito das medidas ora adotadas irA acolher a presente 
proposta, principalmente porque a mesma nio encontrarA qualquer 
resistência entre do governo que ter4 sua credibilidade 
aumentada ranaparênc ainda maior que a proposta lhes 
empresta. \ · 

/;-z 
--sénãdõr-MÃÜRTCiõ-cõRR~Ã--

EMENDA ADITlV A N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 566, DE 1994 

001.8:1. 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Acrescante-se onde couber o seguinte artigo: 

• Art. O a tua I Presidente e os aluais Diretores do Banoo Central do 
Brasil só pOdem ser substiiUfdos ou exonerados, até o dia 31 de dezembro de 1994, 
por motiVo de morte ou por outro motivo de füiÇâ. maior raccnhecido previamente 
pelo Senado Faderal, no uso da oompetência que lhe oonfariu o art. 52, III, d, da 
Constiluição Faderal. 

JUSTIFICAÇÃO 

O problema da independência do Banco Central deve ser examinado no 
contexto da regulamantação do artigo 192 da Constttulção Federal. 

Entretanto, é Imperioso estabelecar estabilidade pera os aluais Presi
dantas e Diretores para que possam aluar oom mais independência na oondução da 
pciltlcs monetária, resistindo às pressões que, nesta época da Implantação do plano 
rea~ virlio do todos os lados e olé mosmo do próprio Governo. 

Terça-feira 9 4539 

·----~-~-------
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HF"00566 

00ei.B2 
nr-----::-;:::::: ··----------. 
I' S66l94 

ZI'~~Dep;;~ll!ldq-~-S.-!-o;sv;ALDO~~;;B;END~~:!:ER-!.~ ..... _ .. _-_-~_-_-_-~_-_-~--~--~--~--~---'.JI c::l 
r .. ,. í..,,.. ___ ...........,o--.o-Mitda---, r--....... ---, 

oz, 08 I 941 - - I - 'I - I - _j !III I 

"----------------------------nno------------------------
Emcpda Aditiya 

Inclua~se. onde couber. o seguinte novo artigo: 

• Art. Fica vedada, a partir da publicaçio desta lei, a cin:u1açio de cédulas rugadu ou 

.om outras condições de danificaçl<! que venham a ser estabelecidas em regulamento pelo 

Poder Exeeutivo."' 

JUSTIFICATIVA 

Há necessidade de se induzir a população brasileira a um comportamento responsivel 

no que tange ao manuseio da moeda 

Esta emenda visa criar mecanismo legal para tal. 

l"'r------------------------M•~·l~a·-------------------------, 

I 
_j 

FillL~·; ----:1 '--r --------=--=--=--=-:-=._~,_· ____ · _"·-~-------~ 
"l·--------------------------·u·o--,-----------------------, 
1 Inclua-Se onde couber, artigo com a seguinte redaçio.: 

! 
"Art. Sempre que a variaçlo mensal do ~~ 

dice de Preços ao Consumidor Ampliado -IPCA, 
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do IBGE, atingir ã 5X (cinco por cento) em 

determinado mAs, esse percentual medido será 

automaticamente incorporado, no mAs 3ubs~u~ 

te, aos salários em geral, de modo a preser

var o poder aquisitivo salarial. 

JUSTIFICATIUA 

Terça-feira 9 4541 

&.o:: "''~~"'l";~"!.a::::es, n=::m81"lices sust.::n:;;!r. c. .. H:. com: a :ee':..;~:. c:as 

pa~a!':'la:-e~ :::e inf!c:;ãc,- os sa15:ius dos tl·a::alhc-:C::cres flcnrão f~_::.al_! 

C idOS. 

:J:::orr~ cu e j~ eds-:.ãr.- percfaS sala:.!a!s, una v?J;z· c;we cs S.!:, 

lá:i.~s F!n:.:n-:._:af':'I'"'~C ·ccnga~aécs e dete::tc-~•:s-ê inf!.a;.g.:J ns neva f"':.a...!<S 

:c R e~:;, : c~G ~ extr~n~!':'lent~ preocu~an:c. 

Para ev!:e: even:ual pe:'ca sDl~:i~: ~cs <.r~ca_necc:as, a 

·presente.o~onca n~~i~a pelp I.P.C.~. 

Pc: cL::.:-:; l.eC.;:., e iss2. i3 aosolut~~<an:.e rc..!.e··.!anL~, vo::..fl:, 

c21-::Je qwe o~s·o pr.:o~oc!imento já- ve:-r sendo <fC:Otaao "'pOt -tit()gc'rl.as e::.E_ 

n6~!C<::S C CE ::.:-z:::;.!'"l;:.:;;:.:cs, e:.=.:lo'ÊiS de _c_cl_e~r,:o;5::- O::,e ê.:::.crc::s c::-!~C::!. 

~·:::s Ct.! :-=~:._.!'.!r,:;, ::.::-:c .:i i:! cas:,; .:.::;s f.'1Et2!~:-;ü:cs ::c c·a>.i.as C:: =._r;=E} 

e outros Sindicatos da r:~esrna cate~cria nc E:!:t2dc.(Pa::--to .tlegre,C.:n:::a~;, 

e Sznt.a Rosa). 

Tenc~ e:-: vis:a a reaevânc!~ ces:a _p;:o~cs!çã~, tencs 

2· ce:-teza C.c e;;cio .d~s Il-.:st~es. ca·ng:-ezsi.::.:;:;; ~ s..:a _a;::=c\.·z;:â:. 

--. -==---""s,......_---=c-=-,.-/ -~._.____-·~-~-~->~-=.,.----'---,---'--C.C:..-___,.1 
_> • 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROV!SORIA NQ ó6Ei-~ VE 
29 DE JULHO DE 199""4- --

Adite-~e onde couber o eeguinte artigo: 

Art ..•.. -·Na convereao de valorec -cbn~ratu&1e para o Re&l. 
quando ee fizer neceeeária a apÍicaç!o prévia do reajustamen~o c 
o contrato determina~ a utilização de indicec de pr~cos ou custo 
com defaeaaem, aeeim entendidoe quando o reajuete_ for calculado 
através de indicee doe meses anteriores aoe da apresentação d~ 
propoeta e da aferição, a repactuação deverá pr~ver p&r~ & 
convere&.o, obri~e.tor1am~nte. o uso dt: __ indicee relat-ivos aoe 
próprioe meeee sem gual~uer d~fesa€P.m. 
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JUSTIFICATIVA 

Disciplinar a conversao de 
forem defaeadoa em relao&o 

vlilore~ quando os ~~cee utilizado& 
aos eventos. ~~ 

.,,~.z-~ 
~- Josg LOURENçO ' 

PPR - BA 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVlSORIA N9 566. DE 
29 DE JULHO DE 1994 

Ad,i,t~-ee~ onde couber. no Capitulo V dél MP b66. :um ~rtigo _COjl). 
a ~eguinte redaç6o: 

Art .... - Até o limite de 
liquido daa alienações poderá. 
utilizado para capitalizar o 
Variaçbes S~lariaie) observado 
lei. 

20X CV1nte por centol. o produto 
a critério do Poder Executivo. ser 

FCVS (Fundo de Compeneaçlo de 
ainda o dieposto no Art. 33 desta 

JUSTIFICATIVA 

A situaç!o do FCVS ~ tao critica, tao danosa e t!o explosiva 
·quanto a divida mobiliária do Tesouro Na onal. 2 uma 
oportunidade de se. iniciar a reeoluc!o eetrutur. 1 do problema. 

2 . >ut ~/[. -'1-"-·-"-'---
iib>- JQSg LOURENçO 

PPR - BA 

~------- IIOIID•DA MOY!JOtl•• --------, 

I' 566194 

....--------------•utoa--------------, I' Deputado JOSÉ WURENÇO 

I' 
.... 

03, 08 94 

1
----E-m-•n_d_a_A_d_iti-.v-a_; ______ ,..,. 

lnclu!l·SC. onde couber. o seguinte artigo : 

Agosto de 1994 

I 
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• An. A exisibilidlcle oobre os dcpóllitoo i viJta com destinaçlo especifica para 

oplicoçlo em crédito rural fica estabelecida em, no mlnimo, IS%. (quinze por cento) oobre o 

Mldo -· dcpólitol antea do QJculo do OIICiixe compuiJ6rio a oer recolhido 10 Bloco 
C-.1 do Bruil. • 

JUSTIFICATIVA 

A ljlricultura brasileira vom oendo permanentemente penalizada pelo Governo, ..,._ 

da .,. enorme c:ontribuiçlo 10 eofotço de deseowolvimento do Pais, com &lia • 

alimaiiiÇio do pow e na sa1IÇio de diviau. 

A - modida do Bloco Cenlral que congelou a exigibilidade IIObre 01 depósitoa i 

viJta a oerem-- 10 ftmcionamento,do oetor ~um- d .... comportamento. 

Auim, C!im - no art. 48, XID. da Cons1ituiçlo, que estabelece oer compet~ do 

eoniraao NaciorÍII à - relllivÓ u in5tituiÇileo linln<ciru e ouu opcraçi5ea, e viJando 

eorrisir a m-ç&o aoima comentJida, ~que aprosentamola .,._me emenda. 

f
flj;,_..;_ _____________ INI ....... Iftfa• ---,t,,...::;:.__-:--::-"=-:=-,.-:'~.., 

/~' 

HF"005.S6 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALIBAR A 
00::ta7 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 566. DE 29 DE JULHO OE 1994. 

Dlspoe sobre o Plano Real, o Sistema Monetario Nacional, 
estabelece as regras é cóndiçOes da emissão do REAL e os 
crltérioo para converslo das obrigaçõeo para o REAL e da 
outras providências. 

EMENDA ADITIVA 

1nctua-n, onde coUI:Ior. um artigo com a segUinte redaçAo: 

Art. - lf: parmllido finnar contratos com cláusula da correçAo 
vincUlada • variaçlo camb1al ou que prevejam o pagamento em .moeda 
estrangeira, exdusivamente nas operações financeiras e contratos que 
esteJam dk'etamente relacionados com o comércio exterior firmados 
com base em captaçlo de recursos provenientes do exterior cu quando 
expreaoamento autorizado por lei federal. 
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JUSTIFICATIVA 

A proposta de incluslo de artigo · com essa redaçl.o insere-se na 
proteçlo ao setor exportador agrlcola, abrindo a posol __ bllldade de _que os contratos 
que esse setor mantém, possam ser indexados à vanoçlo oamboal. A certeza _de 
que, na admlnlllraçlo do Plano, haverll uma rigidez cambial, stgnlllcarll sénos 
prejufzos ao setor agrOpecu•rlo vinculado ao exterior, o qual atendeu ao chamamento 
dos Governos e ampDou sua capacidade de produçlo. a despeito das dificuldades 
económicas internas. 

Sala da Comlss&o, em de agosto de 1994. 

'>_-EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO _MISTA 
·DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 567, DE 30 DE JULHO DE 1994, QUE 
"DISPÕE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA 
O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL- PIS DEVIDA PELAS 

... .-PESSOAS JURÍDICAS A QUE SE REFERE O§ to DO ART. 22 DA LEI 
·· ·N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. MENSAGEM N°. /94-CN. 

. 
' 

.. 

CONGRESSISTA EMENDA NUMERO -i.; 
.. . .... ... ···-

o ___ M ____ 

··--·-------· -· -- .... 

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES ............. 001,002,003,008; 
009,010,011. 

DEPUTADO JACKSON PEREIRA ........................ 004,005,006,007 
DEPUTADO JOSÉ MARIA EYMAEL.. ................. 012. 

SCM 
- .. 
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HF-00567 

EMENDA MODIFICATIVA 0000 :1_ 

MEDIDA-PROVISÓRIA N2 567, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dar nova redação ao parágrafo 12, do artigo 12: 

"Art. 12 .................................................................................................. .. 

§ 1 2 Consideram-se despesas ou encargcs, para fins do disposto has 
alíneas •a•, "b", 'c", 'd' e "f' do Inciso III, a variação monetária, variação cambial, taxa 
refererf6ial e os juros incorridos, vedada a dedução de qualquer despesa administra· 
tiv!2,"· • . . 

JUSTIFICAÇÃO 

São duas as razões para se considerar os juros incorridos como despe· 
sas ou encargos para fins do art. 12 da Medida Provisória n2 567, uma de caráter 
económico e outra de caráter operacional, conforme discorreremos abaixo. . 

EconOmlco: a receita efetiva das instituições bancárias na intermediação financeira 
corresponde unicamente ao "spread', que é a diferença entre o que paga ao investi· 
dor na captação de recursos {composto de variação monetária e juros) e o que re
cebe em suas aplicações através de empréstimos e/ou aplicações fananceiras. 

Portanto, esse "Spread' é o que deve ser tomado como base para efeito da tribu· 
tação pelo PIS. 

O próprio governo confirmou a racionalidade desse sistema ao admitir a exclusãó das 
despesas de captação, porém o fez de uma maneira arbitrária e desprovida. de qual· 
quer conceito técnico ou económico ao limitar tal exclusão à variação monetária. 

O "spread' na intermediação financeira está sujeito ao regime de livre concorrência, 
. que tem norteado o sistema e é evidente que, em havendo.<;usto adicional, este deve 
necessariamente ser repassado ao tomador dos recursos com reflexos nas taxas de 
juros e conseqüências negativas para o próprio governo, que é o maior captador de 
recursos no mercado financeiro. · 

Especificamente; nas Óperações de repasses através do BNDES para financiamentos 
a longo prazo, cujo "spread" é tabelado por aquele órgão (aproximadamente 2% ao 
ano) a tributação pelo PIS sobre os juros repassados poderá inviabilizar tais ope· 
rações com sérios reflexos para o setor produtivo carente desse tipo de financia· 
manto, 

Mantida a atual redaçã'o, a situação poderá se ·agrevar aanda mais após a introdu,ção 
do REAL, se a UFIR (indics que o governo admite como variação monetária pelo Ato 
Declaratório n2 34/.94) ficar congelada, principalmente nas operações atrelada:s à ... 
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Taxa Referencial - TR, pois, nessa hipótese, todo o encargo de captação (TR +juros) 
seria considerado como juros e nada seria excluído para efeito çle PI S. 

Além disso, operacionalmente haveria um custo altíssimo para segregar a variação 
monetária nas operações prefixadas, onde correção e juros se confundem. Maior 
custo, entretanto, haveria nas operações indexadas à· TR, se a variação admissível 
como exclusão for apenas a variação da UFIR, pois, nesse caso teria de haver uma 
contabilidade para fins de Banco Central, que manda contabilizar TR e juros em 
contas separadas, e uma para a Receita Federal explicitando a variação da UFIR. 

A exclusão da letra •e• (despesas de arrendamento mercantil) da resl'rição mene-"10-
nada no referido parágrafo, é.para que a redação fique em concordãM!a, com " ex
posição de motivos a qual transcrevemos: 

"Compreendem os encargos incorridos pela empresa arrendadora, dire~amente 
relacionadas com os bens arrendados, tais como depreciações e amortizácões•. 

EMENDA MODIFICATIVA Nll 

MEDIDA PROVISÓRIA N11567, DE 1994 

Autor: Deputado F_ranclsco Dornelles 

"Dar nova redação ao§ 2 11 do art. 111 da Medida Provisória n11 567/94". 

"211 No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, 
será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, acrescidos 
da respectiva atualização pelo índice ao qual estejam normativamente atrelados, ou 
seja, Taxa Referencial - TR, destacados de quaisquer outras remunerações. • 

JUSTIFICAÇÃO 

São três as razões para considerarmos o parágrafo supra com a re
dação sugerida; uma delas de ordem Económica, outra de ordem Jurídico/Fiscal e 

· outra de ordem Operacional. 
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DE ORDEM ECONÓMICA: 

Átualmente os Bancos são credenciados junto ao Sistema BNDES, para 
aluarem como mandatários nas diversas modalidades de crédito administradas por 
aquele órgão. 

Ressalte-se que são linhas voltadas ao fomento de investimel')tos oe 
médio e longo ciclo de maturação, que atendem a todos os segmentos produtivos da 
economia nacionaL 

Através desse instrumento, são financiados projetes de aumento de 
produção, melhoria tecnológica com _ganhos d!J produtiy-idade ~ com~e~itividad!", ge
rando. empregos via expansão e/ou 1mplantaçao de umdades 1ndustna1s, agrolndus
triais, agropecuárias, comerciais e de serviços. 

A característica básica das linhas é o longo prazo (média acima de· 4 
anos), durante o qual o risco é diluído somente após o período de carência, que na 
maior parte dos casos é de 12 (doze) meses. 

Para esses repasses, em face de assunção de riscos e custeio de des
pesas operà,cjonais, os B.ancos recebem uma remuneração, denominada del-credere. 

Demonstramos a seguir a composição de taxas dos repasses, pela qual 
identifica-se claramente a fundamental diferença entre receita bruta, receita líquida 
(del-credere) e respectivo custo de captação: 

1) RECEITA BRUTA: Taxa final cobrada dos mutuários, de acor_9o com os piferentes 
programas (FINAME, FINAME RURAL, POC, IMPORTAÇAO DE MAQUINAS, 
etc.): de 8 a 12% a.a., acrescidos da atualização monetária calculada com base na 
Taxa Referencial - TR; 

2) Custo de captação repassado ao BNDES, de acordo com os diferentes progra
mas: de 5,5 a 10,5% a.a., acrescidos da mesma atualização pela TR. 

(1-2) = Receita Líquida: Dei-Credere líquido dos Bancos, conforme cada pro-
grama: de 1,5 a 2,5% a.a.; . 

_ Destaque-se, também, que os recursos aos quais nos referimos, são 
onundos ~o fundo de ~mp_aro ao Trabalhador - FAT, o qual, por sua vez, tem 0 
mesmo cnténo de atuahzaçao - TR - acrescido dos juros a ele legalmente estipula
dos. 

ASPECTOS JURÍDICOS/FISCAIS: 

· A Medida Provisória n11 567/94, que regulamentou a base de cálculo do 
PIS de que trata a Emenda Constitucional de Revisão n11 01, determinou que, para 
efeito de dedução, seria considerada despesa ou encargo a variação monetária ou 
cambial e vedou a dedução de juros incorridos, exceto nas operações de repasses 
de recursos de órgãos e• Instituições oficiais, nas quais prevê a dedução dos juros in
corridos, desde qy_e_ çlestacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de 
atualização. · · · · · · 
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Em nosso entendimento, no conceito de atualização, incluem-se os en
cargos calculados com base na Taxa Referencial - TR, cuja nova metodologia de cál
culo atualmente definida pelas Resoluções n11s 2.075/94, 2.083/94 e 2.097/94, de 
26.05.94, 30.06.94 e 27.07.94 respectivamente; ambas do Banco Central do Brasil 
consiste ':1~ apuração da mé?ia aritmética d~s taxas efetivas, para a remuneração 
dos Certafacados de Depósatos lnterfinancearos - CDI, ou dos Certificados de 
Depósitos Bancários • CDB, deduzida a taxa real de juros da economia. 

Esta metodolo~ia foi adotada porque, na fixação da taxa do CDI/CDB 
leva-se em conta a expectativa inflacionária, além do juro. ' 

. O conceito legal de variação monetária foi definido no artigo 18 do De· 
creto-lea n11 1.598/78 como sendo função da taxa de câmbio ou de índices ou coefi
cientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, sobre os direitos de crédito ou 
pagamento de obrigações. 

Concluímos que a TR nada mais é do que um coeficiente ou mesmo ín· 
dice, que se aplica ao capital com o intuito de preservá-lo dos efeitos da inflação, 
tratando-se, portanto, de variação monetária ou atualização. 

Reforça esta conclusão, a análise isolada do investimento mais popular, 
a caderneta de poupança, cuja taxa de juros é sabidamente de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, desde que assim foi fixada pela Resolução n2 1.236/86 (anteriormente, fi
xada em 6% a.a.), constituindo-se o restante da remuneração (hoje TR) em mera 
atualização do capital aplicado. 

ASPECTOS OPERACIONAIS: 

O Ato Declaratório nº 34, de 16.06.94, da Coordenação Geral do Sis· 
tema de Tributação, da Secretaria da Receita Federal, em seu item 2.2, letra "b", 
permite que seja deduzida até a UFIR. nas hipóteses de recursos remunerados pela 

_ TR · Taxa Refe:emcial, na formação da base de cálculo do PIS. 

· Tal normativo cria um sério problema operacional, eis que os recursos 
repassao0s do BNDES, são originários principalmente do FAT- Fundo de Amparo ao 
Trabalhados, o qual também é remunerado pela Taxa Referencial· TR. 

· · · --- · · Dessa forma, o -BNDES "capta• recursos junto ao FAT, remunerados 
pela TR. Os Bancos repassam esses mesmos recursos aos mutuários, cobrando en
cargos à base de TR + juros normalizados pelo próprio BNDES. No retorno ao BN
DES, os Bancos prestam contas à base de custo de captação adicionado de TR e o 
BNDES os retorna ao FAT da mesma forma. 

Nesse sentido, à luz dos atuais normativos, existe um descasamento de 
índices, que certamente inviabilizará essa importante fonte de fomento da economia. 

A propósito, além desses aspectos que por si só já justificariam a 
emenda proposta, as instituições esbarrariam em grave problema de ordem prática, 
qual seja o de efetuarem diariamente um duplo processamento de suas operações_ 
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(que atingem a sasa de milhões em bancos de varejo),_para,·a apuração da base de 
cálculo do tributo, o que elevaria seus custos desnecessariamente, caso seja neces· 
sária a dedução da UFIR. 

EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISÓRIA N11567, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dê-se à alínea •c• do inciso III do art. 1P da Medida Provisória nP 567, de 
29 de julho de 1994, a seguinte redação: 

"c) despesas de cessão de créditos;" 

JUSTIFICAÇÃO 

Como se observa, estamos propondo a eliminação do trecho •com coo· 
brigação" da referida alínea "c". · 

Se verificarmos a Exposição de Motivos anexa à Medida Provisória nv 
543, de 30 de junho de 1994, cujo teor foi reeditado através da Medida Provisória da 
qual estamos tratando, encontraremos a seguinte explanação quanto ao dispositivo 
sob exame: 

"c) • despesas de cessão de créditos com coobrigação; 

Compreendem os encargos (descontos ou deságios) concedidos na 
cessão de operações de crédito entre instituições financeiras. Restringem-se as 
cessões àquelas negociadas com coobrigação da instituição cedente, porque nas 
demais a apropriação do encargo é feita de imediato, enquanto a receita do cessio
nário será apropriada pelo regime de competência." 

Vê-se claramente que o redator das Medidas Provisórias, ao colocar o 
termo "com coobrigação", pretendeu dar conceito lógico ao dispo~itivo, já que, via de 
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regra, nas cessões de créditos com coobrigação a apropriação dos encargos é efe
tuada ao longo do tempo do contrato, posto que o cedente fica vinculado aos crédi
tos, enquanto que, naquelas sem coobrigação, a apropriação é efetuada já no ato da 
cessão, situação em que o cedente não fica vinculado aos créditos cedidos, sendo os 
encargos contabilizados pelo valor líquido da operação, cujó resultado não é contabi
lizado em "despesas de cessão de créditos•. 

Entretanto, por determinação do Banco Central do Brasil, através de 
Circular n12 1.391, de 07/12188, as empresas de arrendamento mercantil submetem
se a regras peculiares quanto a apropriação de encargos decorrentes de suas 
cessões de créditos, já que,. independentemente de cederem cr~ditos com ou sem 
coobrigação, a apropriação de encargos deve ser feita ao longo do prazo do contrato 
de cessão de crédito, ou seja, mesmo nos contratos sem coobrigação as empresas 
de arrendamento mercantil devem contabilizar o valor dos encargos em despesas de 
cessão de créditos, o que torna o dispositivo da forma em que se encontra redigido 
sem aplicação para estas empresas. . . 

Isto se deve a peculiaridade do arrendamento mercantil, pois, mesmo 
cedendo seus créditos sem coobrigação, as empresas de arrendamento mercantil fi
cam a eles vinculados pelo fato de serem proprietárias dos bens objeto da cessão de 
créditos, já que tais bens devem figurar em seu ativo até o final do contrato de arren- · 
damento mercantil. 

·. A supressão proposta da parte do texto do dispositivo em tela não pro
vocará implicação alguma · com relação às demais instituições abrangidas pelo 
mesmo, pois, nas cessões de créditos sem coobrigação, como já comentado acima, 
o resultado não é contabilizado em despesas de cessão de créditos. Automatica
mente só haverá possibilidade de contabilização em despesas de cessão de créditos 
(passível de dedução) nos contratos com coobrigação. Ou seja, o temo "com coobri
gação" é redundante. 

Nos casos de cessões de créditos sem coobrigação, não havera a pos
sibilidade de dedu~ão acima do limite da receita do crédito cedido, tendo em vista 
que o § 1ll do art .. 1 veda tal prática. 

Pelas razões apresentadas, a manutenção do texto da referida alíne~ 
da forma como redigido implicará em tratamento não isonômico entre as empresas 
de arrendamento mercantil e as demais instituições. 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSÇ> NACIONAL (Seção II) _Terça-feira 9 4551 

t"''F-00567 

APRESENTAÇAQ DE EMENDAS 

Dê-se ao inciso IIT do artigo J• da Medida Provisório n• 567/94, a seguinte redaçlo: 

"ffi - no caso de bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econõmicas. sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de en!:dito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de tílUios e valores mobiliário~ empresas de 
amendadmento mercantil e cooperativas de crédito ... • 

JUSTIFJCATIV A 

A modificaçilo proposta na redaçlo do inciso IIT, do artigo J• da Medida Provisória 
n• S6 7/94 se faz necessAri' uma vez que nílo houve a incluslo como instituiçlo 
sujdti. aos preceitos da referida nonna os denominados Bancos Múltiplos. Cremos 
que a omissão verificada: se deu por mero descuido do Executivo ao legislar sobre a 
matéria. 

[
;;···.· ··---·-. _·-_»-_···_· ··_·--_- ·-· -· --- -·-···-···-·· 

.... ~--- -- ---- ··-· ... -- ·--- . ·-·-- ----- -~~~--~~J-

APRESENJAÇAcl DE EMENDAS l 
~A····-· ----·--···-·--- ··---·- ··-P-OSodo W osi.U rMedida ProvisÓria_ n 11 c;f,7 

~PLJ;AQO JAÇKSON PEREIRA ...... ""'·---· __ _, -~·~ -·-0\'Wo 
- o?; 

hl 

I' 3!]] ~CA-.-~-.-0-. ~-.,~--.-0=-.-M-.01.::::::----- --] 
. • ----,--~.,._.,,..,, __ -,r---•~u--.....1. ___ ., ... ~ .. ---,. 

C}"i;"'-~[ L_-_·_-_~_:·;~;_· __ L_ __ ..;l:...• __ ...L _____ '-----~ .. ~I 

I Dê-se ao§ J• do art. J• da Medida Provisória n• 567 • seguinte rcdaçilo: 
• 
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"§I" Consideram-se despesas ou encargos, para fms do disposto neste artigo, a 
variaçio monetária ou cambial e os jw-os incorridos, vedada a deduçilo de prejuízos 
e de qualquer despesa administrativa." 

JUSTIFICATIVA 

É imperativo que se altere a redação do § )0 do art. -1• da Medida Provisória n• 
S67!94, uma vez que a nlo incluslo dos juros incorridos como despesa ou encargos, 
para fms de base de cálculo do PIS, acarretará reflexos nas taxas de juros do 
mercado, com sérios danos para a economia brasileira, bem como as institUições 
fmanceiras tenlo que repassar tal custo fiscal para os tomadores finais de aplicações 
financeiras. Em especial, nessa fase pré·plano real, qualquer instrumento que 
impulsione as taxas de juros do mercado poderá prejudicar o sucesso do programa 
de estabilização econômica. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
G4/ ·~~~9~-] I•Me-;i-~a- P·;:~:Ória no 'j67 

Agosto de 1994 

J 
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r---- 1 o' --~- ~ o- ~~.:;~ ..... ·----------~--.........._ ___ _ 
3 ~ -·oe.r:·... 4 0 -. ......... 9 0 !un·,.~····t··-

!'"""!Ti'- ·-] I' 
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:·A::::~:::::.~~==::::::.::•:',,.,,&-1 
do valor das despesas e encargos de que tratam a.c:: alíneas "a" a "d:'· do inciso III". 

JUST!FICATIV A 

Assim como no § 1° do art. 1° da MP 567'9.:, foi considerada como despesa ou 
encargo~ para fins do disposto ness~ artigo, a variação monetária ou cambial~ não há 
sentido em se proibir que a correçãO monetária do ouro, ativo financeiro, também o 
seja. · Ora. o -ouro, quando ativo financeiro traduz uma \o·erdadeira aplica~ão 
financeira ou iri~lrumento cambial e, portanto. deve apresentar o mesmo tratamenlo 
fiscal desses tipos de operação, no que diz rcspdto à b~ -e de cálculo da c~..mt.ribuição 
para o PIS. 
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Se ~Irada tal diferença. haverá frontal ofensa ao principio da isonomia tributária, · 
preVIsto no artigo 150 da Constituição Federal/88, levando inúmeros contribuintes 
ao Poder Judiciário na defesa de seus direitos. 

-- -- ··- ____ , ___ ' '] 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00007 J 
Fõ}/0'~1 9-;.~ r~;~'i-d~ p~~~Óri~"-'"n7 ~67-•IIO•HICM 

Ir-OE;~IAQQ JACK~QN PfiREIBA j' I 
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'rnw------------------~ 

lncliJll-se o •lioea·"g" ao inciso lU do anigo I' da Medida Provisória n' 567/94: 

"g) poderio ser excluídas da base de cálculo da contribuiçio para o PIS as receitas 
produzidas pelbs lirulos emitidos por entidades de direito público, limitada ao valor 
dos.rendirne~t;>! ~proJ>1iados em cada,periodo, bem como as receitas' decorrei>te~ de 
operações no mercado interfmanceiro com depósitos interfinancciros • E)l... · · 

nJSTIFICA TJV A 

Mister se faz que eis contribuintes do PIS, referidos na Medida Provisória n' Sli7/94, 
continuem a deduzir da respectiva base de cálculo do tributo as receitas decorrentes 
de operações COili titulas públicos e com m denominados Depósitos Jnterfinanceiros. ·--- . -
Quanto aos títulos públicos.·- parece-nos que clei. representando instrumento de 
politica mone~.L ·de~m proporcionar um atrarivo para o investidor. Tal atrativo 
corTesponde à· niO tributação das receitas ·auferidas por esse titulo. Portanto, nlo há 
razio econômica nem política para abolir tal incentivo fiscal. Já quanto às receitas 
de operaçõeS'l!oín Depósitos lnttrfiiWICeiros,· no mesmo sentido, elas representam 
instrumento utilizado pelas institUiÇões firiaricCirH. -com o intuito de proporcionar 
maior liquidez no me~cado in~erfinanc!=íro· Tratam·se ~e operações "interna 
corporis" e. ponarito .. não refletirido'na politica ·mooetáriB' do goVerno. daí porque a 
necessidade da pennru1ência da nonna que perlnite a dedução de tais receitas da base 
de cálculo do PJS. ··11 

_,~ ... ·-·-
.. ::_:··, Jt.J.: ~·s·:_. 
!,:.I.IJ':J •h.:~·- • ;(·· .:... .. .. - ] 
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MP00567 

00008 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 567, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Acrescente-se ao inciso III artigo 1• da Medida Provisória rf' 587/M, na 
redaçAo do Projeto de Conversão proposto pela Comissão Mista, uma letra •o• do 
segu1nte teor: 

'g) outras despesas e encargos pagos ou IncorridoS pva a ,. •• 
/lzaçiio das transaçó8s e oparaçóBs exigidaS ~ atividada d/1 -
pres11, ressalvado o disposto no§ 1• deste artigo • 

JUSTIFICAÇÃO 

A razio básica que motivou a edlçlo da Medida Provisória rf' 587, do 
1994, com a finalidade de definir a base de cálculo da contribulçlo para o PIS devido 
pelas inst~uições financeiras, foi a de que, por serem as mencionadas lnllluiCIIn. 
em suas principais operações. meras intermediárias entra apllcadoral • totnaclcHH 
de recursos, o PIS somente poderia recair, por esse motivO, IObra o "IIPI'88d" aufeo 
rido. · 

Bastaria, para esse fim, que a base de cálculo da contrilulçlo para o 
PIS fosse estabelecida. A Medida Provisória, optou, contudo, por dilcrfnllriar Oltdiffo 
rentes encargos e despesas que podem ser deduzidos da basa de Cileulq da a1uc1icf11 
contribuição, restringindo-os, assim, às hipóteses expressamente mencionadu, 

Tem, pois, a emenda proposta a finalidade da evitar (IIHI a especlllo 
caçlo dos encargos e despesas se transforme em um 'numeNs clausus", que alallt 
a possibilidade do dedução de leg~imas despesas e encargOs. 

A inclusão sugerida, à semelhança das disposlçOQ da Jesj~o dti 
imposto de renda (Art. 242, § 1• do Regulamento do lmposttl da Rtnda em..~.; 
Decreto n• 1.041, de 11 do janeiro de 1994). permüe sejam deduzldal dell)tiáh• 
encargos nocossárlos à realização das transDçlSos e operações exigida• . .,..._ d.if 
dade da empresa, mantendo, contudo, coorontemente com o proJ'Ió de cOnverllo; 
mediante referências ao § 1• do Artigo 1°, a restriçió l dedutibllklade' dai de_... 
administrativas. -

·EMENDA ADITIVA N 00.009 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 567, DE; ~994 

Autor: Deputado Francisco Domellel · 

. . .'Inclua-se o seguinte Inciso III ao artigo 1° da Medida Provllcllll. ri' 
567194, renum!lr&ndo-se os demais:• · 

'III • Resultado pos~ivo de avaliafio da investimentos pelo. ·•• dO Pa• 
trim6nlo Liquido e os lucros ou dividendos derlvack.s da invellimentos avaliaelol pelo 
custo da aquisição e computados como rece~a·. 

Agosto de 1994 
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2) -
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JUSTIFICAÇÃO 

Trata-se de resultado já tributado pelo PIS nas empresas investidas que gera
ram o lucro, o que implicaria em tributar novamente rendimentos produzidos 
pelo mesmo capital. Reiterando este entendimento, temos que historicamente o 
resultado de equivalência patrimonial sempre foi excluído da base de cálculo 
dos tributos, pois, como já exposto, a sua inclusão implicaria em tributação em 
dobro (vide o art. 5° da Lei n• 7.691/88 e a alínea 'a' do parágrafo 2' do art. 1' 
do Decreto-lei n• 2.445/88, com a redação dada pelo Decreto-lei n• 2.449/88). 

A equivalência patrimonial pode trazer ganhos de origem não operacional não 
sujeitos a incidência do PIS. -Por exemplo: o lucro da investida pode. ser origi
nado só pelo saldo credor de correção monetária de balanço. Nesse caso, não 
faria o menor sentido a investidora pagar o PIS, já que a cerração monetária de 
balanço não integra a base de cálculo do PIS. A injustiça aumentaria a medida 
em que a equivalência patrimonial fosse registrada em várias empresas (cadeia 
de participações). 

3) - O registro da eqtiivãl,ncol patrimonial na investidora é meramente gráfico e 
não representa ingresso efetivo de caixa, não se constituindo num resultado 
operacional proveniente do objeto social da empresa. 

4) - Dependendo da representatividade da equivalência patrimonial no resuHado da 
investidora (holding, por exemplo) poderá haver necessidade de captação de 
recursos por parte da empresa só para pagamento do PIS, o que seria um ab
surdo. 

5) • Na realização do investimento pela investidora, o lucro sempre será um resul· 
lado não operacional, e, portanto, patrimonial não sujeito a tributação pelo PIS. 
O registro da equivalência patrimonial é apenas a antecipação desse ganho de 
capital pelo r&Qime de competência. Tributar a equivalência patrimonial significa 
discriminar os Investimentos sujeitos a esse re~ime em relação àqueles avalia· 
dos a preço de custo e que, também, estão reg1strados no at1vo permanente. 

6) • O registro mensal da equivalência patrimonial não significa que sempre os re~ 
suHados s&jam positivos. Em determinado mês poderão ser negativos, tribo· 
tando-se, dj!sta forma, só os resuHados posnivos:,_. -----

EMENDA ADITIVA N' 000:1.0 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 567, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

InClUir o seguinte art. 49,. renumerando-se os demais: 

Art. 4' o prazo· para pagamento das contrib_uiçOes p~ra o PIS/PASEP 
será até o décimo dia útif do mês subseqüente ao da ocorrenc1a dos fatos geradores. 

JUSTIFICAÇÃO 

É impossível que o contribt:Jinte apure a· ~?ase. d_e cáJcl.!lo corr~ta e com 
segurança para efetuar o recolhimento no prazo de cmco d1as ute1s previsto. na. le
gislação atual, que é dema~ladamente curto, podendo. provocar ~anos.ao contnbutnte 
pelo pagamento de multas, não por atraso V?iuntáno, mas, s1m, por ser humana
mente impossível efet)Jar o recolhimento de forma exala dentro do prazo estabele
cido. 
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p a os contribuintes que têm filiais em todo território nacional, o pro· 
blema se agra~~ ainda mais, já que o fechamento mensal das contas carece natu· 
ralmente de um período maior de tempo. 

EMENDA SUPRESSIVA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 567, DE 1994 

Autor: Deputado Fraf'ICisco Dornelles 

"Suprima-se o artigo 6" da Medida Provisória n' 567/94" 

JUSTIFICAÇÃO 

Não há justificativa económica ou legal P'lra a revogação dos dispos~i
vos, conforme pretende fazê-lo o art. 6' da MP n' 567. E imperativo, por uma questão 
de justiça fiscal. que o resultado de equivalência patrimonial e: os lucros ou 
dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo custo da aquisição sejam ex· 
clufdos da base de cálculo do PIS, inclusive, pelas seguintes razões: 

1) - Trata-se de resu~ado já tributado pelo PIS nas empresas que geraram o lucro, 
o que implicaria em tributar novamente renJimentos produzidos pelo mesmo ca· 
phal. 

2) A equivalência pode trazer ganhos de origem não operacional não sujeitos a in
cidência do PIS. Por exemplo: o lucro da investida pode ser originado só pelo 
saldo credor de correção monetária de balanço. Nesse caso, nao faria o menor 
sentido a investidora pagar o PIS, já que a cerração monetária de balanço não 
inte~ra a base de cálculo do PIS. A injustiça aumentaria a medida em que a 
eqwvalência patrimonial fosse registrada em várias empresas (cadeia de parti· 
cipações). 

3) O registro da equivalência patriinonial na investidora é meramente gráfico o 
não representa ingresso efetívo de caixa, não se constituindo num resultado 
operacional proveniente do objeto social da empresa. 

4) - Dependendo da representatividade da equivalência patrimonial no resultado da 
investidora (holding, por exemplo) poderá haver necessidade de captação de 
recursos por parte da empresa só para pagamento do PIS, o que seria um ab
surdo. 

5) - Na realização do Investimento pela investidora o lucro sempre será um resu~ 
tado não operacional, o. portanto, não suje~o· a tributação pelo PIS. O registro 
da equivalência é apenas a antecipação desse ganho áe cap~l pelo· regime de 
competência. Tributar a equivalência patrimonial significa: diSCriminar os invea-
timentos sujeitos a essa regime em relação-àqueles avalill'dõs' a-pniço de custo 
e que, também, estão re istrados no ativo permanen1]111----

Agosto de 1994 
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EnENO' ~ llEOIO~ PRVViSCRit N0567 oe 29/07/94 

'"0011'""'" .... 4 

w-------------------------------~~---------------------------------, 

r 

Supri••-•• o art~ 6• da Medida Prouisóri• nV 567, do 29/07/94, 

renu••r•ndo-ae os de•aia.: 

JUSTIFICHIUA 

Ca ~idspu&itivos ravag~dos referem-se aos Oacratos-lois n~ 244 

ae e 2449/BS, que :& ror6n dc~ididos pelo p!enário do Supremo Tribu

n_al. Fei-:era! ·cone -incon5 t.i tucionais. 

Considorand~ ~ Qud prc~andi~ revogar, não t~m cabimento num ~e

r!odo ~·r o~rigado a adicionar prcvisOes po: serem indedut!vais, sem 

ser po&alv•! swa exclus~o no pe:!odo ~eguinta, quando :ovartidas. 

~ihda com :•:aç&o ~o pretendido, quando t.ent~ impe~ir a exclusã 

cus v•lores proven!~ntos do porticipaç5es societirias, fui comp!c~a
~•~:eu5que~!de a ro~ma co~c estes valores fo:an gerados. 

!e roe&o !ev~~~ e~ con~D que o ac~~sciMa du_~esulta~o de:Jrrcn

te IJ~ oQ.uivll~lint:ia ;:,atrirncnial po~i':.Lva, sc'mento 20 roa!.!Zil!'ie pela 

vo.niJ:.•,-do invoatinonto o do raco!::inento de dividendos, t· :-ia respoit_! 

Co.,·Q :.;;J,~,i~~Í.Rio cCns~ituciona! da cn~aciCac!o cont:ibu'._.:.va, mas h:esn:J . ,. 
as~!m rleve:!e !e~brar ~uw o resultado proveniente da 6lienaçlo da i~ 
.... ':~~iruJn,:._n nlo faz parte eu :'tfSult-Ddc tlpar&ciona!. 

Contud~, da~a sor l~nrrado que eat~s impor:ância& ji fcr~m su~

ma~id~a • esta contri~uiçlo n3s c~~resas Que gera:-an o !uc:o, e ~sta 

r:"'-.f.;.111"'Ç;. ent!c ir!e trl:.:wt..&r. ui" nc:e- njus:a c..:~,tát:.!! às (:;l'l.p:esa!l rcif.E_ 

;.;.~·~~-t'9 J ... :JI: 'tio artigo 22 da lei n~ 92~2/91 logo, deixou 
~ua~td ~ a~rang3ngia daa:e art!çc 6~. 

dúvid.es 

J 
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SENADO FEDERAL 
SU'"MÁRIO -------------

1-ATA DA 97" SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1994 
1.1- ABERTURA 
12-EXPEDIENI'E 

1.2.1-Ofícios 

- N"' 649, 652 e 667, de 1994, da Vice-Lidenmça do 
PSDB, na Câmara dos Deputados, de substiluição de membros em 
Comissões Mistas. 

- N" 484, de 1994, da Vice-Lidemnça, no exercú:io da Li
derança do PPR, na Câmara dos Deputados, de substituição de 
membros em Comissão Mista. 

1.2.2 -Requerimento 

- N" 626, de 1994, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 
solicitando que sejam considerados. como licença autorizada, os 
dias 4, 6, 7, 13, 19, 20 e 22 de julho do ano em curso. Votação 
adlada por falta de quorum. 

1.2.3- Diswrsosdo Expediente 

SENADOR WURIVAL BAP77SI'A- Satisfação pelo .novo 
recorde de produção de petnSleo conseguido pela PETROBRAS. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Considemções sobre 
o Projeto de T11ll1Sp0Sição das Águas do Rio São Francisco. De
senvolvimento alcançãve~ em regime de Planejamento futegmdo, 
respeitando as peculiaridsdes regionais. 

1.2A - Comunl~es da Presldêocia 

- Recebimento do Oficio S/63, de 1994 (n• 2. 719/94, na 
origem), de 4 do corrente, do Banco Centml do Brasil, encami
nhando parecer relativo à solicitação do Governo do Estado do 
Pernambuco, no sentido de contmtar operação de crédito externo 
no valor de cinqilenta milhões de dólares, para os fins menciona
dos. 

-Recebimento do Aviso n• 290, de 1994, de 3 do corrente, 
da Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando, em 
cumprimento ao contido na Decisão n• 472/94, cópia do inteiro 
teor da Conntuicação feita ao Plenário daquele Tribunal pelo Se
nhor Ministro Muros Vmlcios VJ!aça, na sessão ocdinária de 27 
de jullio último. - -

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória-n• 568, de 2 de agosto de 1994, que dá nova redação a 
dispositivos das Leis n"s 8.1!49, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541, 

de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, e dá ootras provi
dências; designação da Cotuissão Mista e estabelecimento de ca
lendário para a sua tramitação. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisôria n• 569, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre a alte
ração da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, com a redsção 
dsdspela Lei n• 8.746,de 9 de dezembro de 1993, e dá outras pro
vidências; designação da Cotuissão Mista e estabelecimento de ca
lendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 570, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre o pra
zo previsto no § 4° do art. 2° da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro 
de 1991. (FAT); designação da Comissão Mista e estabelecimento 
de calendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória ·n• 571, de 3 de agosto de 1994, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Segtuidsde Social da União, 
em favor do Ministério do Exército, crédito extraotdinário no va
lor de R$ 1.106.410,00 (um milhão, cento e seis mil e qualrocen
tos e dez reais), para atender despesas com as etapas fmais do 
Progiiulia-de Distnõuição Emergencial de Alimentos - PRODEA; 
designação da Cotuissão Mista e estabelecimento de calendário 
para a sua tramitação. 

- Ténnino do prazo, sem que tenham sido apresentadas 
emendas, aos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 129, de 1993 (n• 4.499/89, da 
Casa de origem), que institui o piso salari~ dispõe sobre a jornada 
de trabalho dos enfexmeiros e determina ootras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1994 (n• 3.383192, na 
Casa de origem), que acrescenta parilgcafo ao art. 442 da Consoli
dação dss Leis do Tmballio- CLT, pam: declarar a inexistência de 
vínculo empregallcio entre as coopexativas e seus associados. 

1.3- ENCERRAMENI'O 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
NOs 280E28!,DE 1994 
3-ATOS DO DmETOR-GERAL 
N"S 98 A 101, DE 1994 
4-MESADmETORA 
5-ÚDERES E VlCE-LÍDERESDEPARTIDOS 
6-COMPOSIÇÃODASCOMISSÕESPERMANENTES 

Ata da 97a Sessão, em 8 de agosto. de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordin~. da 49• Legislatura 

- EX1RAORDINARIA-

Presidência dos Srs. Lourival Baptista e Meira Filho. 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Amir Lando - João França - Josaphat Marinho - Lourival 
Baptista- Man:o Maciel- Maurlcio Co11'êa- Meirn Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
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Brasilia, 3 de agosto de 1994 substituições solicitadas. 

Senhor Presidente: 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de determi

nar a substituição do Deputado Marco Penaforte pelo Deputado 
Tuga Angerami, como membro suplente, pam integrar a Comissão 
Mista destinada a aualisàr a Medida Provisória n• 553/94. · 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência man:ifesfações 
de elevada estima e apreço. - Deputado José Abrão, Vice Uder 
doPSDB.' 

OF. PSDBIJ!n• 652/94-

Brasilia, 3 de agosto de 1994 

Senhor Presidente: 
Tenho o gmto prazer de indicar a Vossa Excelência, nos ter

mos regimentais, os Excel~nússimos Senhores Deputados João 
Faustino, como membro titular, e Saulo Coelho, como membro su
plente, para integrarem a Comisssão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisórian• 561/94. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações 
de elevada estima e apreço.- De!"ltado José Abrão, Vice Uder do 
PSDB 

OF PSDB/J/N" 667/94 

Brasilia, 3 de agosto de 1994 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Sec:re-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 626, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ !"do art.!3 do Regimento Interno, requei

ro seja considerada como lidernnça antorizada meu afastamento 
dos tmbalhos da Casa, nos dias 4, 6, 7, 13, 19, 20, 22, dejullio, 
quando estive no Estado tratando -de assuntos políticos e adi:ri.iri.is-
trativos da região amazónica • 

.. _Sala das Sessões, 8 de agosto de 1994. - Senador Carlos 
De'Carli. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Lourival Baptista, deixa a cadeira da presi
dência, qlU! é ocupada pelo Sr. Meira Filho 

O SR. PRESIDENTE (Meirn Fillio) - Passa-se à lista de 
orndores. 

Concedo a pa!avn ao nobre Seuador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr" e 
Srs. Senadores, mais uma vez, a Petrobrás bate o recorde de pro
dução de petnS!eo, o que é motivo de grande satisfação para todos 
aqueles que trabalham, lutam e acreditam n~ssa importante empre
sa, uma das maiores expressões da competência de nossos profiS
sionais e do patrimônio nacional. . 

-Sr. Presidente, no dia 27 de julho último, a Petrobrás havia 
superado o· novo recorde, com uma produção diária de 736 mil 
barris, superando o recorde anterior do início do ano; no dia se
guinte, 28 de julho, alcançou a marca dos 740 mil barris diái:ios; e, 
no dia 29, chegoo a 742.882 ban:is·d:iários de petnSleo, graças à en

Senhor Presidente: tmda em operação de dois novos postos no campo de Merlim, na 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de determi- Bacia de Campos, com reservas já comprovadas de 2,9 bilhões de 

nar a substituição do Deputado Adroaldo Streck pelo Deputado banis. 
José Amôal, como membro suplente, pam integrar a Comissão A Petrobrás é uma empresas que honra a inteligência e o 
Mista destinada a aualisar a Medida Provisória n• 566/94. empenho do tmbalhador brasileiro e justifica os investimentos pú-

Na opotunida.de, reitero a Vossa Excelência manifestações blicos em áreas estratégicas para o ilosso desenvolvimento. Sem-
de elevada estima e apreço. - Deputado José Abrão, Vice Uder pre que algo de importante acontece na área de atuação dessa 
doPSDB. · · -- --importante empresa, faço questão de comentar no Senado, porque 

Oficio N" 484194 

Brasilia, 4 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Franciscó Domel
les e José Lourenço, para subslitulrem- os De!"ltados Man:e1ino 
Romano Machado e Amaral Netto nas vagas de tib.dar e suplente, 
da Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provi
sória n• 567, de 29 de julho de 1994 (reedição da MP n• 543/94), 
que "dispõe sobre a base de cálculos da COI11ribuição para o Pro
grama de Integração Social- PIS, devida pelas pessoas judd:icas a 
que se refere o § t• do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de jullio de 
1991, e dá outras providências". 

Atenciosamente, - Deputado José Lourenço, Vice..Uder 
no exercício da Liderança do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Serão feitas as 

a história da Petrobrás está intimairfente relacionada com a história 
do desenvolvimento recente do Estado de Sergipe, quando, há cer
ca de 30 anos, foram descobertos os campos petroHferos de Car
mópolis e, posteriormente, aqueles da plataforma submarina, que 
resultou no grande progresso tecnológico realizado pela empresa 
na área de explornção de petróleo em águas profundas, onde a Pe
trobrás é recordista mundial. 

Sergipe aplande, Sr. Presidente, os êxitos alcançados pela 
Petrobd.s com estes novos recordes que a imprensa está divulgan
do, 742.882 barris diários de petnSleo, porque é um Estado que 
muito contribuiu para o sucesso da empresa e dela tem recebido 
inestimáveis benefícios para o desenvolvimento social e econômi
co da nossa Região. 

Quero registrar, também, com o meu aplauso, um outro fato 
muito importante: um estudo realizado pela Fundação Getúlio 
Vmgas, compulsando os balancete• de 1.600 emp:e:;as_naçiouais, 
relacionou, com base em critérios de desempenho econômico-fi· 
nanceiro CODlO pa.trimônio liquido, faturamento, lucro líquido, re
ceitas operacionais e capital realizado, as 500 maiores empresas do 
País, e entre elas, em primeiro lugar, como maioc empresa nacio
nal de 1993, figuroo a Petrobrás. Uma ootra revelação dessa pes· 
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quisa foi o quinto lugar, dado à Companhia Hidrelétrica do Vale U oo dia Zl, a Petrobxás havia conseguido o primeiro recor
do São Francisco - CHBSF, considerada o maior destaque, pois de com a produção de 736 mi1322 banis/dia, superaudo em 13 mil 
passou do 293• lugar, no ano anterior, para o quinto lugar em 259 banis/dia o re<XJ<de anterior batido em II de fevereiro desse ano. 
1993. No dia seguinte, a empresa conseguiu a produção de 740 

Estes resultados, Sr. Presidente, trazem muita satisfação mill90 banis/dia, superando pela segunda vez o recorde. 
para o NOideste, onde essas duas empresas aluam com mão-de- No dia 29, somente a bacia de Campos, na platafonna cou
ohra regional e participam com gumdes heueficios à população e tinental do Rio de Janeiro, produziu 489 mi1913 barós por dia, o 
ao nosso processo de desenvolvimento. dobro da produção de dez anos atrás. A reserva provada daquela 

O Sr.Josaphat Marinho- V.Ex"me permite um aparte? bacia já chega a 2,9 billlões de banis. 
O SR. WURIV AL BAPfiSTA - Com mi1ito peazer, emi- O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 

nente Senador Josaphat Marinho. ao nobre Senador Jósa!'hat Marinho. 
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Loorival Baptista, O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Prommcia o 

como na semana passada, tenho hoje muilo prazer em inteiVir no seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o cogi
seu discurso para louva• a iniciativa do prommciamento que faz; e, lado projeto de transposição das águas do rio São Francisco para 
se me pennitir, acenm : que, além do desenvolvimento industrial diversos Estados do Nordeste tem dado ~m a diferentes co
e comercial de modt geral, a Petrobrás desenvolveu tecnologias mentmios. 
próprias, algumas dt econhecimento mundial. Assinale-se que, na Aqui no plenário, a matéria já foi suscitada por várias vezes. 
pesquisa de petr6lr 1 em águas profundas, a Petrobrás tem uma Sempre que interferi no debate, assinalei que a posição de nenhum 
tecnologia que a q ilifiCa em primçiro lugar no mundo, isto quan- de nós pode ser de coutrariedade absoluta, dogmátka, il qualquer 
do ela tinha cond.ções de buscar petróleo a mil metros. Já agora a projeto que vise a beneficiar o Nordeste no seu coujunto. 
muito mais pode chegar com o desenvolvimento de sua tecnologia De acordo com repetidos prommciamentos que tenho feito 
específica. , , ·' nesta Casa, desde o inicio da presente legislalura, venho sustentan-

0 SR. WURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex\ do que o desenvolvimento do Pais somente será adequado, conve
eminente Senador Josaphat Marinho. O seu aparte mnito honra um niente para todas as regiões na medida em que obedecer a um 
pronunciamento nosso. v. &,•, um baiano ilustre, rllho de uma ter- regime_ de planejamento integrado. 
m ande o petróleo jorrou primeiro que em Sergipe; com a sua inte- As diferenças regionais de clima, cultura, educação, de 
ligência, V. Ex" foi Presidente do Consellio Nacional de Petróleo. obras já realizadas, todas essas diferenças aconselliam uma tentati
V. Ex" está sempre pronto, ativo, ao lado de bldo que venha para o va séria de conigir as dissonáncias. Mas tal não se obterá senão 
desenvolvimento da Bahia. Não sei onde começa a Bahia e onde mediante um regime de planejamento geral que supere preconcei
tennina Setgipe, porque, se nasci na Bahia, vivi em Sergipe. tos com relação a determinados pontos do Pais e esteja também 

QUando eu era acadêmico de Medicig.a na Bahia, V. Ex• - acima da vontade de eventuais governantes. 
um pouquinho mais idoso do que eu-, com o brilho da sua inteli- Sou, portanto, muito insuspeito para ponderar sobre a in- · 
gência, mgulliava a todos nós, estudantes de Medicina. Quando conveniência da execução brusca, como se quer, do projeto de 
sabíamos que V. Ex" ia fazer mna conferência, todos aconfamos transposição das águas do Rio São Francisco. Já objetei mesmo 
para ouv.ir a sua palavra. aqui que projeto dessa natureza não podia e nem deve desenvol-

Por isso, o aparte de V. Ex", eminente Senador Josaphat ver..., senão dentro de um plano atribuído à própria Sudene. Se 
Marinho, muito me honm.. independentemente das amizades fami- um órgão especffico foi criado pa.m promover o desenvolvimento 
liares que nos unem por este mundo afon. Continue na sua joma- geral da Região Nordeste, justo não é que um miuistério tome a 
da, porque a Bahia h li de llie ser grata. iniciativa de desdobrar um projeto, sem articular-se com a orienta-

Finalizando, Sr. Presidente, peço a tmnscrição, no meu pro- .. ção da Sudene e de seu Consellio. 
nunciamento, da noticia publicada no CorreJo Bra.zillense, edição Tanto mais sUipreendente é a iniciativa, quando se sabe que 
de 2 de agosto de 1994, in61ulada ''Petrobrás bate recorde com nãohãprevisãoocçamentáriaparaoprojetodequesetmta.Daíos 
742882 banis". Muito obrigado. comentários repetidos, que se desenvolvem, contraria.mente à posi-

ção governamental. Ainda em 26 de junho, o jornal O Estado de 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU- S. Paulo, que é sempre um órgão de equillbrio nos comeJJiliios, 

RIVALBAPT1STANO SEU PRONUNCIAMENTO: 

Correio Bra.zillense - Brasília, terça-feira, 2 de agosto de 
1994 

PE1ROBRÁS BATE RECORDE COM_'Z42.882 BARRIS 

Rio - Em apenas três dias a Pelrobrás bateu, por três vezes 
consecutivas, os recordes nacionais de produção de pet.r6leo. 

O último recoo:de foi batido na sexta-feira, quando a estatal 
do petróleo atingiu produção de 742 mi1882 banis de petróleo por 
dia. . 

A companhia atribuiu os três recordes sucessivos à entrada 
em operação de dois novos poços no Campo de Marlin, na Bacia 
de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro, ao retomo à produ
ção do poço BSS-64, na bacia de Santos, e à melhoria operacional 
dos diversos sistemas de produção no Pais. 

Os últimos dados da Petrobxás indicam, ainda que as bacias 
de Campos e Santos, na região de produção do Sudeste, contribui
mm pará o total com 504 mil banis por dia. 

observava a impropriedade de execução desse lX'O,jeto, eDlre outras 
razões, pela falta de verbas que llie fossem especificamente desti
nadas. E vários outros comentários têm sido feitos. 

Tive oportunidade, na linha do pensamento que aqui tenho 
sustentado, de publicar artigo recentemente. Salientei mesmo que 
a Bahia., de modo geral, é um Estado que cuida menos dos seus in
teresses privativos do que daquelas soluções que interessam ao 
País ou, pelo menos, a todo o Nordeste. A Bahia não é um Estado 
que visa a defender privilégios para o seu desenvolvimento em 
preju!zo do progresso do restante do Nordeste, ou de quaisquer ou
tras regiões do País. Mas, se assim procede, a Bahia não deseja 
que, num problema da grnvidade deste, se promova a execuçio de 
projeto que não obedece a um critério firmemente baseado ID1m 
plano geral relativo ao Nordeste. 

Ocorre, ainda, que há pooco recebi da Bahia cópia dC um 
documento sóbrio e fundamentado, do Conselho de Cultura do Es
tado, dirigido ao Procurador-Geral da República. Nesse documen
to, o órgão de Cultura do Estado analisa o projeto fundamentado 
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em vários elemenlos de prova e faz ver ao nobre Procurador a ne
cessidade da :in.terlerência de sua autoridade, para que não se viole 
a Constituiçio o não se desrespeite o interesse gemi do NO<deste 
pela exocuçlo precipitada ou pressurosa de projeto não devida-
mente discotido. --

0 Sr. Lourival Baptista.- V. Ex' me pemlite um aparte, 
eminente Senador JosaP,at Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO- Pois não, nobre Sena
dor i..ourival Baptista. 

O Sr. Loorlval Baptista- Emillente Senador JosaP,at Ma
riDho, V. Ex.• traz hoje à Casa um assunto de grande :importância e 
muito s&io, e faz mnito bem em dizt-lo. Na vCidade, não existe 
projeto algum para a realização dessa obra. Li can muito atenção 
artigo publicado por V. Ex' onde explica as IliZÕes pelas quais se 
opõe a esse projeto. Agora o Procurador-Gemi da República dese
ja saber quais sio os teaJISOS pam essa obra. É uma brincadeirà! É 
preciso levar esse negócio a sério. V. Ex.• faz bem em denunciar à 
Naçio o que está havendo, e o Presidente da República - acredito 
- tomm:á provid&cias pam que se deseuvolvam projetas que não 
prejudiquem DD futuro o que já está sendo feito na Bahia, em Ser
gipe e em outros Estados em que já se está utilizando as águas do 
rio São Fnmcisco. Felicito V. Ex• pelo seu pronunciamento e te
nho esperança de que o Presidente Itamar Franco, ao saber o que 
está havendo, tome uma dehberação, fazendo com que se arran
jem, pa- outros meios, recursos pam as obras nos Estados do Nor-
deste. . 

O SR. JOSAPHAT MAIUNHO - Agmdeço-lhe, nobre 
Senador Lourival Baptista, o apoio do seu apsrte. Com muito mais 
larga experiêDCia na vida pública do que eu, V. Ex' tmz ao conhe
cimento da Casa novos elementos mficientes para consolidar o en
tendimento de que não 6 passivei precipitar a execuçilo desse 
projeto, sobretudo quando se sabe, Sr. Presidente, que, a poucos 
mesea de enoemr-se o mandato do aluai Presidente, tempo não 
baveni pam conclui-lo. E uma obm dessa natureza, dessa impor
tância, não se intenta sem: a garantia de pcxler concluí-Ia. 

O Sr. Lourlval Baptista - V. Ex' me pemlite um outro 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO- Com todo prazer, Sena
dor Lourival Baptista. 

O Sr. Loorlval Baptista- Ouço suas palavras em resposta 
ao meu aparte, mas tenho que discordar de V. Ex' quando fala da 
experiêDCia de vida pública. Eu é que aprendi muito can V. Ex'. 
Quando o coohoci, V. Ex' já era formado, e eu, ainda estudante de 
Medicina. A diferença de idade não 6 tão grande assim, mas - re.. 
pito- muito apreDdi com o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Sr. Presidente, a bonda
de do nobre Senador Lourival Baptista 6 retórica que toda a Casa 
está percebendo. . . _ -

Dizia eu que o Conselho Estadual de Cultura da Bahia, 
atento ao problema, examinou a questão e, DD documento que diri
ge ao Procunldor-Geml da República, esclarece que não o faz por 
ato iaolado de sua convioçlo. No priDCipio do documento, diz exa
tamenle que precedeu assim "sensibilizado pelos protestos de de
zenas de á:gilos não-govemamenlais, situados na regiilo 
norte-nordeStina do Pais, incluindo empresários, produtores e tra
balhadoces, a exemplo do P6lo Sindical do Submédio São Francis
co e o MAB, CODtra o projeto que, açodadamente, o Ministério da 
Tntegmçio Regional, por seu titular, anUDCia", pam execuçilo. 

E o ConselhOy numa exposiçio criteriosa, invocando a 
Constituição e os dados materiais a respeito, junta elementos que 
comprovam ou justiíiCilll o apelo feito ao Procurador-Gemi da 
República, pua que, no exercicio de sua autcridade e em oome da 
Conltituiçio, obste oinlcioda execuçiodas obras. 

Não preciao ler o documento, nem menciooar especificada
mente os dados que o acompanham. Peço à Mesa que os considere 
parte integrante deste pronunciamento, pam que seja feita a devida 
publicaçio. -

Em a observaçlo que desejava fazer aqu~ em COilfinnação 
de tudo quanto já disse anteriormente, em defesa de uma soluçio 
planejada, e não de uma soluçio precipitada. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR. JO
SAPHAT MARINHO EM SEU DISCURSO 

SERVIÇO PÚBUCO ~TADUAL 
SECRETARIA DA EOUCAÇAO E CUL'Tt$A. 

Conselho Estadual de Cultura 

Salvador, Bahia, 26 de julho de 1994 

Exm.0 Sr. Dr. Aristides Junqueira 
M.D. Procurad<r-Geral da República, 

O Conselho Estadual de Cultura do Estado da Bahia, sensi
bilizado pelos protestos de dezenas de órgãos não-governamentais, 
situados na regiilo norte-nordestina do Pais, incluindo empresários, 
produtores e lmbalhadores, a exemplo do P6lo Sindical do Submé
dio São Francisco e o MAB, contra o projeto que, açodadarnente, 
o Minist6rio da Inlegmção Regional, por seu titular, ammcia, de 
transposiçilo das águas do rio São Francisco pam municípios de 
Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceará, reuniu-se, em 
sessio plenária, pam debater o tema com o engenheiro agrônomo 
Jos6 Teodomiro Araújo, presidente do Comitê de Estudos Integra
dos do V ale do São Francisco. 

Cumprira, assim, uma de suas atribuições legais, ao decidir, 
naquela memonível reunião de 20 do corrente, pela unanimidade 
dos votos de seus Ccmselheiros,levar·a V. Ex•, que, pelo brillio de 
sua inteligência, pela fnmeza de seu CSiáter, aliados a sua cultura 
jutidica, empresta ao Ministério Póblico Fedem! liderança intituo
mta e relevo inédito, a apreciaçio, pam as medidas que entenda 
adequadas, de fatos que, se materializAdos, causarão significativa 
degradação do meio ambiente, causando lesões enormes a extensa 
área do territ6rio nacional. Ainda mais, represenlarilo intolenivel 
coofronto com a Coostituiçlo da República, sobretudo no que res
peita às regras contidas nos arts. 37, inciso XXI, 22S,ill eJV. 

Com efeito, ci p-ojeto cujas obras, pressurosamente, o Mi
nistro Aluisio Alves quer iniciar, sem os estudos reclamados, não 
apenas por entidades integrantes da sociedade civil, mas, por igual, 
de 6rgilos da própria administtação fedem!, visa a transferir águas 
do São Fmncisco pam suprir bacias inlennitentes do Rio Grande 
do Norte (de onde é natum! o Sr. Ministro), Paraiba, Ceam e Per
nambuco. 

Esse projeto prevê uma ca.pta.çio, no rio São Francisco, em 
Cabrob (margem esquerda), situada em Pernambuco, de onde se
riio retirados, numa primeim etapa, SO metros cúbicos por segun
do, a qual, confoxm.e assevera o Sr. Ministro, estará tenninada. "em 
dezembro, para tomar o projeto irreversível"; numa segunda etapa, 
cuja conclusio tem previsão pam quatro anos, a retirada de 280 
metros cúbicos p<r segundo. Além de tal volume de água, obms 
gnmdiosas terão de ser executadas para efetivar-se o aproveita
mento indicado no projeto, percom>ndo 200 quilômetos em tubu
laçio, quando será elevada a 160 melros de altura, seguindo por 
2.000. quilômetros a céu aberto, oca em canais, om em aquedutos, 
ora em aproveitamento dos leitos natnmis dos afluentes dos rios 
Jaguaribe, Salgado e Piranhas. O custo total do projeto, ainda na 
palavra do Ministro Aluisio Alves, seni da onlem de 2,1 bilhões de 
dólares, recursos que não estão insoridos no orçamento da Repú-
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blica, como assevera o Sr. Ministro da Economia. que o abjurara, 
publicamente. Nem poderão ser objeto de abertura de créWto espe
cial. 

De rulra sorte, inobstante a Medida Provisória n• 542194-
(art. 48, I) estabelecer que, durante 90 dias, a partir de -sua vigên
cia, não haveria fm.anciamento extemo com :o aval de enti~ 
públicas, o Sr. Ministro Alufsio Alves fez divulgar o Edital n• 
001194, para a execução do projeto básico das obras de transposi
ção- das águas do_Sãol'=cis<;o ~o levantameilto eadastml das 
propriedades por onde passará a adutora. Vale frisar-se que a efi
cácia daquele edital fora suspensa, pela liminar concedida, em 
mandado_®. segurança impetrado por uma das empresas interessa
das, que impedira a abertura das propostas apresentadas, progra
mada para o dia 17 de julho corrente. Fundru-se o mandamos nas 
falhas existentes no edital, que impediam a elabcaação de um pro
jeto sério e tecnicamente correto, bem como a elaboração. em 90 
dias, do projeto básico, onde se incluem, além das obms já. citadas, 
tííneis, hidrelétricas e 42 barra_gens Uas bacias receptoms, circuns
tância que afronta a regm contida no art. 3'L_XXL da Constituição 
de 1988. 

Independente da ausência desses requisitOs apontados, os 
estudos J.écnico_s da bacia do São Francisco mostram, como se vê 
do documento anexo (doe. 1), que não há, absolutamente, disponi
bilidade de água para o atendimento a UOl<l sangria de 280 metros 
cúbicos por segundo, relativas, portauto, a 10% da vazão média do 
candal, que é de 2800 metros cúbicos por segundo, dos quais 
2.060 comprometidos com a geração -~ energia do "Sistema 
Cbesr•. Cada metro cúbico retirado abaixo da barmge!ll do Sobm
dinho, que regulariza a vazão _do rio em 2.060 metioS cúbicos por 
segundo, reduzirá a energia, fume daquele sistema em 2,6 mega
watts, e a energia requerida para elevar cada metro cúbiCQ à, altura, 
prevista no projeto, de 160 metros, é de 1,6 megawatts, o que tota
liza um reqQerimento n~gativo da .ordem de 4,2 megawatts, que, 
para a vazão de 280 metros cúbicos, implica 1.176 megawatts de 
prejuízo na geração do "Sistema Chesr'. que custou a nosso País 
13 bilhões de dólares, atualizados para valores de hoje. Isso quer 
dizer que, se executado Q projeto do Sr: Ministro Aluisio Alves, o 
déficit da gemção de energia é superior à capacidade, hoje, da bar
ragem do Sobmdinho, que é de 1.050 megawatts, q_ue serve a 9 Es
tados do Nordeste, e, aiuda, superior à energia, requerida em 1995, 
pelos Estados do Ceará, Rio Gmude do Nade, Piauí, Alagoas e 
Sergipe somados. 

A bacia do São Fmucisco dispõe de 3.000.000 de hectares 
de solos irrigáveis; entretanto, a Codevasf tem revelado que a água 
disponível, descontada aquela comprometida com o "Sistema 
Cbesr ', só permite irrigarem-se 640.000 hectares daqueles atuais 
3.000.000. . . -

Esses fatos e dados gua:rdam eloqüência e ênfase próprias, 
descabend<>-lhes adjetivação. · _ - · 

Assim, se, n6-momento, já se_fa.z de_ficitário o potencial hi
drico do _São Francisco, ~-~lação aos solos disponíveis, como 
pensar-se na dispersão, com as dimensões pretendidas pelo projeto 
Aluísio Alves. antes de fazer-se o aproveitamento integral das re
servas que se acham acumuladas nos açudes do Nordeste, cons
truidos pelo DNOCS, no montante de 20.000.000.000 (vinte 
bilhões) de metros çúbicos inaproveitados~ _ _ 

Demais disso, do ponto de vista_ambiental, qtie _Q_~spositi
vo mandamental do art. 225, IV, da Constituição Fedem!. quer 
preservar, são inimagjnáveis os impactos, não s6 na própria bacia 
do São Francisco, cOino naquelas, receptoras, cogitadas no projeto 
Aluísio Alves, como bem o salien~ a Soçiedade Nordestina de 
Ecologia, no documento junto (doc.2). __ 

Por esta< mzões, entendeu o Conselho Estadual de Cultura 

ser a intervenção do M'mistério Público Federal, representado por 
V. Ex• utilizando os meios jurídicos cabíveis, o único_ instrum,ento 
aficaz na defeSa dos interesses da sociedade brasileira, como um 
todo, para esta.n.car a- sriSpe1ta velocidade que se vem emprestando, 
em afrontii.--indisfarçada a princípios constitucionaiS -e-legais, à tra
mitação do estranho "projeto Aluísio Alves". Para estancar a en
xurrada de vícios formais e assenciais que se contêm naquele 
projeto. Donde, com este, passar às suas mãos os ·valiosos subsí
dios que lhe foram trazidos, por entidades respeitáveis, repre
sentativas de nossa sociedade civil. 

Apresentamos a V. Ex* nossos_ protestos de_ admiração e res
peito. - Renato Berbert de Castro, Presidente do __ Conselho -
Virgilio Motta Leal Jr. Presidente da Comissão Pennanente de 
Legislação e Normas. 

Documentos anexos ao oficio- do Conselheiro 
Virgílio Motta Leal Jr., datado de 28-7-94, destinado ao 
Dr. Aristides Junqueira, Procuradür-Geml da República: 

1 - Of Gab Seme Circular, n• 49/94, de 30-6-94. 

2- Nota sobre a Transposição ao :Águas do Rio 
São Fmucisro. Posição do Estado de Minas Gemis. 

3 - Documento assinado pelo Grupo de Peregri
nos do Rio São Fmucisco, datado de 18-7-94. 

Salvadca, 29-7-94. 

Comitê Exewtivo de Estudos integrados 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

· CEEIVASF 

COMENTÁRIOS SOBRE O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 
DE ÁGUAS DO SÃO FRANCisCO . . . 

José Tbeodomiro de Araújo 

1 -Dados do Projeto 
Não tivemos acesso ao projeto. O conhCcimento das linhas 

básicas temos tido através da imprensa e da Propcsição n• 5/94 -
Programa da Fortalecimento da Jnfm-Estrutura Hídrica do Nordes-
te-PROHIDRO. . 

Por esse documento. haverá uma 1' fase onde serão capta
dos 50 m3/s, no municipio de Cabrcbó-PE. Na captação, a água 
será bombeada cerca de 30Ôl de altura, e segue por canal e reserva
tórios até Terra Nova. onde é elevada quase som, prosseguindo 
em aquaduto e leitos naturais até Salgueiro, onde é elevada nova
mente perto de SOm. A elev_ação até aí será de 160m. Haverá um 
túnel de l.SOOmpara lranspor o Amtipe. Apena~200km serão per
&fuidos em tubulação, ficando !.800km de extensão percorridos a 
céu aberto.-Depois de transpOSto o divisor, a á.gua Segue pêlos rios 
dos Poo:os, Salgado e Jaquatibe, por onde atiuge o litoml. Essa 
etapa deverá estar pronta em 3!-12-94 (segundo a imprensa). 

2- Uma segunda etapa, completará a vazão de 280m3 is e 
deverá ser concluida em 4 anos. 

3- Da I' fase, adntite um fluxo de 18 homs/dia e uma per
da de 30% e prevê além de abastecimento humano de 945.000 
pessoas inigar 43.000ba. - _ 

. ·-Da 2• fase admite-~ !I:_rigar 1.600.!XXl hectares. 
Análise · -

I - A vazão de 280 rn3 is é relativa a vazão média de dois 
afluentes do São Francisco na Babia, o Rio Grande oom ISO m3/s 
e o rio Corrente com 110 ãbs, oCtue equivale-dizerque esses óois 
afluentes trabalhariam apenas para manter esse projeto. 

2- Segundo especialistas consultados (CHESF, COELBA, 
CE:MIG) a quem solicitamos um exercício, cada metro cúbico reti-
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mdo após Sobractinho deixa de gerar no sistema CHESF- Moxo
tó, Itaparica, Paulo Afonso I, ll, ill,e IV e Xin!ió- 2,6MW, o que 
significa uma petda de 728MW, e a eneigia necessária para impul
sionar cada metro cúbico a 160m de altura sen'i de !,6MW, o que 
totaliza um coosumo para a vazão de projeto de 448MW, que so
mados aos de petda totalizam 1.176MW (728+448MW) de com
prometimento do Sistema CHESF, o que, segundo infOl'llliiÇÕO da 
Seplantec, cotresponde ~ eneigia consumida pela Coelho, ru equi
valente ~ geração de Solxadinho, que é de 1.050MW. 

Isto ocorre porque Sobradillho foi construída para manter 
uma vazão regularizada de 2.060 m'ls por ilois anos, em penodos 
cóticos, sendo todos os banamentos depois de Sobradinho a ''fw 
d'água", isto é, não têm reservatório de acmnulação, apenas eleva
tório. Portanto, a água que sai de Sobradinho, gera em Moxotó, 
passando a mesma água em Itaparica, e ainda essa mesma vazio 
em Paulo Afonso e Xingó. Portanto, a retirada de qualquer vazão 
após Sobractinho reduz a geração em todas as geradoras de }lzante 
de fonna cumulativa. Para compensar esse comprometimento, terá 
a CHESF, seguodo declarações de seu Presidente, que construir 
ootm hidroelétrica. Na nossa opiniio, sen'i Pedra Branca, entre Ih6 
e Orocó, submergindo o restante dos aluviões que sobraram deRa
parica, em Pernambuco. 

3 - A retimda de 280 m'ls provocará modifiCação no regi
me do Baixo São Francisco, cuja relação-com O oceano rrecisa ser 
estudada, porque podem ocorrer a penetração da "cunha salina", 
por maior extensão, danificando a qualidade da água para irrigação 
e abastecimento humano, pelo aumento da saHnidade. Poderá pre
judicar a operação dos Projetas da Codevasf nas várzeas de Sergi
pe e A!agoas e o Platô de Neópolis do Govemo de Sergipe. 

4 - Segundo especialistas, essa redução de vazão influirá 
também na cadeia alimentar da ictiofauna, com modificações 
quantitativas e qualitativas no plâncton. 

5 - O documento Proposição 5/94 tJ:az anexo um quadro 
onde estio indicados os munidpios que tiveram mais de 5 secas 
em 16 anos e aqueles que tiveram entre 3 e 4 secas em 16 anos. 
Para uma análise comparativa. separamos os municlJ:rlos enquadra
dos nas duas situações, dos Estados donos da bacia (Pernambuoo, 
Bahia, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais) e aqueles pertencentes 
aos Estados beneficiários do projeto (Paraiba, Rio Grande do Nor
te e Ceará). Os reSultados apresentados a seguir mostram que os 
Estados da Bacia são muito mais carenteS do que aqueles a quem 
se deseja beneficiar tendo a seca COIIlQ justificativa: 

Acima de S secas em 16 anos 
Estados da bacia (5) 
N" Municipios Pop1lação 
286 6.238.000 
Estados contemplados com o projeto (Pamíbo, Ceará e R. 

G.Norte) 
N" Municipios População 
287 6.392.000 
De 3 a 4 secas em 16 anos 
N" Municipios População 
196 . 4.075.000 
N" Municipios População 
139 2.535.000 
Total Geral 
N" Municipios 
483 
N" Municipos 
426 
Fonte: Sudene. 

População 
10.313.000 
População 
8.927.000 

6 - No pronunciamento na Tribuna do Ceará, de 8-2-84, 
sob o li tu! o- Potencial Hídrico do Ceará pode irrigar 200 mil hec-

tares, o Hidrólogo Manfredo Cássio Bmges, declarou textualmente 
que "o potencial hídrico do nosso Estado se criteriosamente apro
veitado poderá inigar 220 mil hectares". E mais "Apesar desse po
tencial de água relativamente abundante. CáSsio Borges,. afll'IIlaJ. 
que é lamentável dizer-se que ela nio está sendo aproveitada como 
devia. ''Dos 220 mil hectares possíveis de serem itrigados. atual
mente não há 10 mil hectBres em produção em nosso Estado. Esta 
é uma triste realidade: A água está sendo simplesmente desvalcri
za.da. ou melhor, ignorada". 

Em rutro artigo no mesmo jornal, datado de 25-2-83, o 
mesmo técnico diz: ''AchamoS que a nossa posição sobre o assunto 
está coo.tida na entrevista que concedemos à 'TC" no dia 16 de fe
vereiro dltimo, quando afumamos que a execução do projeto de 
tmnsposição de vazões somente deveria ser executado após o es
gotamento das dispombilidades hídricas locais". O título desse ar
tigo é "Técnico do DNOCS também é contra tmnsposição de rio". 

7 - Para o ano de 1995, os requerimentos de energia de cin
co Estados do Nordeste silo inferiores na totalização, ã petda de 
eneigia pela CHESF: 
PI- CEPISA - !46MW Comprometimento de Eneigia CHESF 
RN- COSERN .:. 236MW . 
PB-SAEIPA -199MW 
AL-CEAL -188MW 
SE- ENERGIPE - !85MW 
Total -954MW !.176MW 

8 - Somente o custo que deverá ser pago para elevar essa 
água a 16Qn, da para incoJ:parar anuahnente em tomo de 10.000ba 
à itrigação no São Francisco, como se demonstra a seguir. 

Caso I - Operação em tempo integral 
Demanda Ponta - 490500KW 
~PontaSeco ··-226611MWh/Ano 
Ponta Umido - 161865MWh/Ano 
F. Ponta Seco - 2245509MWbl Ano 
F. Ponta Úmido - !603935MWh/Ano 
Custo Anual US$154,334,718. 
Custo de implantação I halirdgado - US$10,000.00, esse 

valoc dada para implantar 15433 ha no São Francisco por ano. 
Caso 2- Operação só no pedodo seco (J meses oo ano) 
Demanda Ponta - Demanda F. Ponta - 490SOOKW 
En~ Ponta Seco- 226611MWh/Ano 
Ponta Umido- OMW/Ano 
F.PontaSeco- 2245509MW/Ano 
F. Ponta Úmido- OMW/Ano 
Custo anual US$113,399,827. 
Custo de implantação de lha US$10,000.00, esse valor da

ria para colocar sob irrigação I !.339 ha por ano no São Francisco. 
Caso 3- Operação só fora de ponta (todo ano) 
Demanda Ponta- O Demanda F. Ponta- 490500KW 
~PontaSeco- -OMW/Ano 

.Ponta Umido - - OMW/ Ano 
F.PontaSeco- . -2245509MW/Ano 
F.Ponta Úmido- -1603935MW/Ano 

. CuSto Anual US$102,4511,237. 
Olsto de implantação de I ha irrigado US$10.000,00- Esse 

valoc dada para implantar 10.245ha C:om irrigação anuahnente no 
Silo Francisco. 

Além dessa C<JillP8IliÇilo, as grandes perguntas são: 
. a) Quem vai pagar qualquer desses valores? Sabe-se que 

muitos projetas estão inadimplentes ca:n as fomecedoras de ener
gia. 

b) Que custo teria a tarifa d'água para uso doméstico a esse 
preço? 

c) Que custo teria a tarifa d'água nos projetos de irdgação 



4564 Terça-feira 9 DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

dos Estados beneficiários? 
9 --=-Qualquer intervenção de retirada de água na bacia, re

percute no_ conjunto. Quaiiclo será que vamos todos entender que 
uma bacia hidrográfica tem orgatiização como um 001p0 e qual
quer lesão em um de seus membros. será sentida no conjunto? 

A retimda de 280m3fs, uma enorme vazão, cujo volume 
chega a quase 10% da descarga total do São Francisco, vai tam
bém ter sérias repen:ussões à montante de Sobradinho, pois serã 
um fator de pressão para que sejam paralisadas oprerações de irri
gação no Médio São Francisco nos perlodo• crlticos. Poderão os 
Estados à montante fazerem grandês investimentos na bacia em ir
rigação, com o risco aumentado por esse Projeto? 

10 - Há outras alteimtivas menos prejudiciais que estÁ ca
recendo estudos. e sem o açodamento com que estão conduzindo 
projeto de tanta responsabilidade, em uma bacia de equilibrio tão 
frágil quanto a do São Francisco, que careCe de nma série de obras 
para aumenf9 da oferta hfdrica e garantia de perenidade. 

li -E inaceitável que os Estados da bacia rtão tenham rece
bido antecipamente o projeto para análise com o Cl1idado e esmero 
que o caSo ~er. 

12- Mais razoáve~ sensato e illleligente, aplicar 2,1 bilhões 
de d61ares para ill'igar 210.000ha no São Francisco, beneficiruido 
4.000.000 de pessoas, exats.!nente o númerode famintos do Estado 
da Bahia. 

SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA 

À 
Presidência da República do Brasil 
Presidência do lbama 
Ministério de Integração Regional- MIR 
Ministério do Meio Ambiente- MMA 
Presidência do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONA-
MA .. • . - --~·-
Presidência dos Orgãos Estadnais de Meio Ambie11te de Pemam
buco, Panúba, Rio Gmade do Norte e Cearã 
Ministério Póblico Federal nos Estados de Pemambnco, Panúba, 
Rio Grande do Norte e Cearã. 

O Conselho Deh'berativo da Sociedade Nordestina de Eco
logia, reunido extraordinariamen_te, resolveu enca.n$lhar _aos Se
nhores Representantes do Poder Póblico as seguintes 
considerações a respeito do Projeto de Transposição do Rio São 
FDIDC~. --------

A SNE considera que a água é um bem póblico e que, parti
cularmente no senti-árido nordestino, é de hnportância vital para o 
desenvolvhnento econllmico e para as JlO!XIlações que lá vivem. 
Por isso, o seu uso deve ser precedido de um planejam.ento ade
quado, que contemple as demandas múhiplas e a realidade am
biental da região, incluindo o homem sertanejo neste contexto. 

Tal preocnpação já foi demonstrada pela SNE quando pro
moveu, juntamente com a OXFAM e o SACIES, uma oficina de 
trabalho sobre ''Desenvolvimento e Impactos Ambientais no Vale 
do São Francisco", em maio de 1991, sendo as proposições pnbli-
cadas posteriormente em livro. · 

Diante .do projeto de transposição do rio São Francisco 
anunciado para início imediato, mas que está apenaS ·grosSeira
mente alinhavado, a SNE coloca-se frontalmente co:ntrá.ria à sua 
hnplementação. Tal pro~ está orçado em 2,1 bilhões de dólares 
e pretende desviar 280m de âgua por segundo, elevá-la a 160m de 
altura, construir 240Km de canais e inigar supostos I ,6 milhão de 
hectares de terras. 

As razões que nos levam a COiltestar o início das' obras são 
as seguintes: 

* Uma obra desta dimensão não deve ser- iniciada em final 
de governo e sem uma pactuaçio ampla com a sociedade, 

* O Projeto ainda rtão é devidamente conhecido pelos mi
nistérios, pelos órgãos federais como CHESF, CENASF, 
DI\IOCS, e pela própria sociedade. 

* EXistem 18 obras hidráulicas, consideradas importantes 
pelo governo federal, mas rtão conclu!das. 

* A maioria dos p:ojetos de irrigação a serem hnplantados 
pelo próprio Ministério da lntegmção Re~ através da Secretaria 
Nacional de Inigação, encontram-se inconclusos ou não iniciados. 

* Os recursos financeiros internos são inexistentes (como 
afinnam _os Ministérios do Planejam.ento e da Fazenda), e a nego
ciação apressada de recursos externos pode levar a sérios prejuízos 
para o país e agravamento da dívida externa. 

* Não existe estudos adequados de viabilidade técnica, eco
nômica e ~biental, qti~_pennitam uma decisão segura. 

*Particularmente à questão ambiental, não foram realizados 
os Estudos de Impactos Ambientais, que devem enfocar entre ou
tras questões, a compatibilização de usos da água da bacia do São 
Francisco, os riscos de salinização do solo e dos reservat.6rios de 
água, a alteração no sistema produtivo, os conflitos fundiários, os 
assentamentos de famílias, as alterações na fauna e flota; a quali
dade de vida da população local e até mesmo as conseqüências de 
redução da vazão do rio São Francisco, parliculannente em relação 
ao delta do rio e seu entorno? onde existem importantes Áreas de 
Proteção Ambiental. 

O início das obms sem a elucidação destas e outras questõ
es? caracteriza-se como um ato irresponsável e que precisa ser 
questionado por todos, através de proounciamentos públicos e até 
ações judiciais, quando couber. 

Entendemos que tal proposta só pode ser discutida no con
texto de um planejamento illlegrado regional e na perspectiva da 
gestão integrada das águas do rio São Francisco. 

Tal pretensão torna-se mais grave ~ medida que, por inicia
tiva do próprio govemo federal, alravés da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, começa-se a delinear o Projeto 
ARIDAS~ que conta oficialmente com o apoio dos mesmos esta
dos envolvidos com a Transposição do São FrancisCo. Diferente
mente do anterior, este busca construir planejadamente um modelo 
de desenvolvimento sustentável para o semi-árido nordestino, 

~ onde questões como recursos hídricos, solo, geração de renda, bio
diversidade e participação democrãtica da população convivem na 
busca de um verdadeiro desenvolvimento pam a região. 

Neste sentido, a SNE foxmula as seguintes proposições: 
- Suspensão do inicio das obras por parte do governo feda

ral, até que o projeto seja exposto, discutido e aprovado pelas ins
IAncias legais e de representação da sociedade. 

- Não licenciamento por parte dos órgãos estadnais de meio 
ambiente de Peonambuco, Paralba, Rio Grande do Norte e Ceará, 
antes que o Esbldo de Impactos Ambientais seja realizado, apre. 
sentado, analisado e discutido em Audiência Póblica. 

-Participação direta do lbama no processo de licenciameh~ 
to do Projeto, uma vez que a proposta tem significado regional e 
nacional, de acordo com a Lei n• 6.938/81, alterade pela Lei n' 
7.804/89, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; 
e Resolução Conama n• 1/86, que dispõe sobre exigência de 
EIAIRIMA. 

- Ação hnediata do Ministério Póblico Federal nos respecti
vos estados, visando suspender ou anular qualquer licença pelos 
órgãos estadnais de meio ambiente ou pelo Ibama, até que os tni
mites legais sejam cumpridos. 

Rlcado Augusto P. Braga, Presidente do_Conselho Deliba
rativo da SNE. 
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TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO Paulo Afonso IV- 2.460mw 
_Nota Técnica_ Xing6 (a entrar em operação)- 3.000mw 

Nestes emPreendimentos, a Chesf investiu, a preços atuais, 
cert:a de 13 billiões de dólares. 1- Considerações lnldals 

Com base nos elementos illfonnados pelos técnicos do Mi
nistério de Integração Regional - MIR, o projeto de transposição 
de águas do rio São Fmncisoo para rios de oulras bacias hidrognl
ficas terá uma captação no médio São Francisco entre os reseiVa
t6rios de Sobradinho (a montante da captação) e Itaparica (a 
jusante da captação), retirando inicialmente uma vazão de 50m3/s 
e aumentando progressivamente até atingir 260m'ts, vazão proje
tada para a fase fmal do empreendimento. 

Considerado o consumo de referência de 1 litro'segun
dolhectare pode-se illferir que na r· fase poderão ser irrigados 
50.000ha e ao ser atingida a vazão total de transposição haveril 
dispombilidade de água para inigar uma área total de 260.000ha, 
dados estes resuhantes de illfonnações transmitidas em exposição 
havida na Sudene (5-5-94). 

A propósito, sobre o asSll,llto transposição de águas entre 
bacias hidrográficas, o DNAEE, em novembro/83, elaboroo e emi
li:u um circJmstanciado relatério sobre o t.etnã, intitulado ''T~ 
s1çào da_s Aguas _do São Francisco e Tocantins pomo Se~-~ 
Nordestino", cu,p.s conclusões e recomendações, na visão da 
Cllesf, apresentam-se atnaliza.das e coerentes Com a importância da 
questão. 

2. Usos múltiplos da água 
As águas que COireDl nos rios são ..;1m bem comum que a 

natureza renova continuamente e servem para consumo humano e 
animal, para a produção de alimentos através da inigação, para 
uso em process_os industriais, como força motriz principalmente na 
geração de energia elétrica, para navegação e lazer, sendo todos 
esses usos múltiplos encontrados ao longo dos 2.660km do rio São 
Francisco. 

Esse bem comum é escasso e muitos dos seus usos são 
conflitantes. Basta citar que, se atendidas todas as áreas potencial
mente inigáveis identificadas na própria bacia do rio São Fmncia
co (Minas Gemis, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe), a 
vazão média de longo periodo do rio ficaria praticamente compro
metida com este único uso. 

Por oo.tro lado, o sistema bidrelétrico da Chesf no rio São 
Francisco responsável por mais de 90% de energia elétrica requeri
da pelo Nordeste é ,r.lanejado COil! base numa vazão lllÍl$lll gamn
tida de 2.060m /s proporcionada pelos reservat6rios de 
Sobndinho e Três Marias. 

A essencialidade da água, a limitação dos recmsos hídricos 
e os usos conflitantes foram corretamente lembrados na Constitui
ção de 1988, cujo artigo 21 no seu inciso XIX estabelece que com
pete à União: 

''Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Reatrsos 
Hídricos e defnrir critérios de outorga de direitos de seu uso;" 

Existindo esses instrumentos, os quais até o presente ainda 
não foram regulamentados e que são essenciaiS -para õtimizar e 
controlar os usos da água, podeóamos ter um verdadeiro orçamen
to da água, atualizado anualmente em função de sua maior ou me
nor disJ?Oilibilidade a cada ciclo hidrológico, destinando montantes 
necessários pam. atendimento a cada um dos usos citados acima. 

3. Energia Elélrica 
As usinas da Chesf no rio São Francisco Com suas respecti-

vas potências instaladas são: --
Sobrndinho- 1.050mw 
Luiz Gonzaga (Itaparica) -1-SO<lm.w 
Apolônio Sales (Moxoló)- 440mw 
.Paulo Afonso I, II e ill- !524mw 

A efetiva retimda de 50m3/seg na sua primeira etapa, cor
responderá a uma redução de cerca de !.250.000mwh anuais oo 
seja, cerca de 32 milhões de dólares. Na etapa final (260m3/seg), a 
eneigia garantida não gerada atingiria 6.400.000mwh anuais, equi
valente a pmilisação de uma usina do porte de Sobrndinho, sendo 
de 160 milhões de dólares o valor anual desta eneigia não produ
zia, considerando as atuais tarifas praticadas pela Cllesf. 

A C!esf não é p:oprietária da água do rio São Francisoo
Eia é um bem comum e escasso, o ·que reforça a necessidade de 
mciooAJizar 0 Se\l USQ, aí incluído 0 aproveitamento de recursos hí
dricos de oulras bacias para atendimento das necessidades locais 
até que o crescimento dessas necessidades tomem recomendável o 
transporte de águas do rio São Fmncisco a centenas de quilômetros 
de disblncia 

A transposição obrigará, DD caso da geração de energia elé
trica uma cmrespondente antecipação na execução de novas obras 
oo serão necessárias mais cedO para substituir a eneigia não gerada 
pelas águas transpostas, acrescida da geração adiciooal deco!rente 
dos 170 metros de recalque requeridos. 

4. Considerações Finais 
A OJ.esf tem interesse no fortalecimento do seu mercado 

Consuini.dor e o seu desenvolvimento social e econômico é de todo 
desejado tendo em vista tratar-se de uma região carente e de baixo 
poder aquisitivo, sendo o seu cOOsumo de energia elétrica cerca de 
50% da média do consumo naciooal per eaplla-

A Chesf não foi ouvida sobre o tratamento desta questão e 
deseja espaço para demaostrar os impactos da implantação da 
transposição na geração de energia elétrica- -

Recife, 10 de maio de 1994-- JúHo Sérgio de Maya Pe
drosa Moreira, Diretor-Presidente-

CR-PR-0445/94 

llm0 Sr. 
Dr- José Theodomiro de Araújo 
MD. Presidente do 

Recife, 17 de maio de 1994 

Comitê Executivo de Estudos Integrados da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Fmncisco- CEEN ASF 
Salvador- BA 

Assunto: Tmnsposição do São Fmncisco 

REF" SuacartaCTn•26f94 

Senhor Presidente, 
Acusamos recebi:inento- da cçrrespon<Íência acima- refer

enciada, na qual V. s• manifesta preocupações quanto à utilização 
dos recursos hidricos da bacia do São Fmncisco, mais precisamen
te quanto à transposição -de águas desta para outras bacias do Nor
deste. 

Como é do conhecimento de v. s•, a C!esf tem sempre co
locado~ em todos os foros em que tem participação, os pontos se
guintes: 

!. A oferta de energia elétrica à região Nordeste é no pre
sente, e continuará. sendo no próximo decênio, extremamente de
pendente do rio São Fmncisco. No entanto, como empresa 
idelllificada com os problemas regionais, a C!esf entende cjue de
vido à deficiência de chuvas na região Nordeste, tanto em relação 
à quantidade quanto à distribuição, a transposição de água, inicial
mente, do São Fnmcisco e no futuro do Tocantina para outras 
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áreas do semi-árido são soluções naturais para atenuar a vulnerabi- . 
lidadc dessas regiões As grandes secas. Evidentemente que estas 
IIanSpOsições de bacias justificar-s<>-ão na medida em que os r<>
cursos hídricos das bacias reoeptmaS do semi-árido estiverem pró
ximo a sua plena utili:zaçio. 

2. Há necessidade de um planejamento integrado e partici
pativo pam o uso dos recursos hídricos da bacia do São Fmncisco, 
de fOima a se ter planos setoriais compe.tibilizados, e visando, so
bremodo, alocar o uso de seus recursos de forma a trazer maior de
senvolvimento sócio-econômico para a região Nordeste. 

3. É imprescindlvel, ainda, um aprofundamento dos estudos 
t&::n:icos, econômicos e de meio ambiente para o projeto de trans
posição de águas do São Francisco, em face dos evidentes impac
tos não s6 na capacidade de geração de energia elétrica instalada 
no rio Silo Francisco, como também no equilíbrio dos u'sos futuros 
dos recurr;os h1dricos da bacia, analisando-se, inclusive, experiên
cias intemacionais sobre IIanSpOsições de grande porte. 

4. O impacto das retiradas de água sobre a capscidade de 
geração das hidrelétricas, já instaladas, ru em fase de eonelusão, a 
jusante de Sobradinbo representam um ônus pora o oousumidor de 
energia elétrica nonlestino. De fato, dadas as excepcionais condi
ções topogmficas e hidrológicas locais, as bidrelétricas do São 
Francisco geram energia a baixissimo custo, a exemplo de Xingó 
que gerará a 23US$/mwb, e algumas delas, as mais antigas, já es
tio em perlodo final de depreciação. Os estudos de planejamento a 
longo pra:ro dos sistemas elétricos interligados (Plano 2015 da 
Eletrobrás), indicam que os wstos futuros de energia no sistema 
bmsileiro estarão na Ol'dem de SOUS$/mwh, a partir de 2005, sen
do crescentes daí em diante. Assim, a compensaçilo da redução 
energética clecomntes da subutili:zaçio das usinas instaladas no 
São Francisco, compensaçilo esta necessária para atender a cres
cente demanda de energia elétrica da região, representam ·um ins
trumento nos custos de energia elétrica para o Nordeste da ordem 
de um milhão de dólares anuais para cada metro cábico por segun
do de água retirado continuamente ao longo do ano, em especial 
nos anos cdticos. 

Evidenciamos desta fonna, que o procedimento da <l!esf 
tem sido o de buscar fome<:or informações, realizar e participar de 
estudos necessários para que a sociedade e as autoridades respon
sáveis pelos planos e programas govemamentais possam tomar as 
melhores decisões para o desenvolvimento econômico e social da 
região Nordeste e do Pais. 

Atenciosamente,- JúHo Sérgio de Maya Pedrosa Morei
ra, Diretor-Presidente 

A Tarde- 24-7-94 

'IRABALHADORFS COMPROVAM QUE A 
1RANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO É UM 

PROJETO SEM VIABILIDADE 

Clementino Hdlor de Carvalho 

Petro!Jndia (PE) - O Pólo Sindical do Sulmédio São Fran
cisco, sediado em Petrolindia (PE), e o Movimento de Atingidos 
por Bauagens (MAB).já se colocarnm também contra o projeto de 
IIanSpOsiçilo das águas do Rio São Francisco para municlpios dos 
Estados de Pemambuco, Para!bo., Rio Gtande do Norte e Ceam.. 
Em longa conversa na quarta-feim ültima, com a reportagem de A 
Tarde, os representantes de tmbalbadores rurais, todos habiluados 
à rotina da agricultura irrigada e coohecedores dos problemas ge
rados pelas secas peri6dlcas alinharam os argumentos CODtiúios 
ao desvio pretendido pelo Ministério da Integraçilo Regiooal. A 
posição dos sindicatos e do MAB já foi conumicada ao pmsidente 
Itamar Franco, atmvés de doeumento que ainda nio teve resposta. 

Além de mostrar os inconvenientes técnicos do projeto, o 
Pólo Sindical e o MAB af'nm.a.tn! "Quem conhece a realidade do 
semi-árido nonlestino sabe muito bem que não basta apenas trans
por as águas do São Francisco para as tetras não banhadas pelo 
rio". E obsel.vam: "Basta lemtnr que os Municípios de Pilão Ar
·cado, Xique-Xique, Remanso, Sobradinbo, Casa Nova, Juazeiro, 
Curaçil, Abaté, <l!orrochó, Glória e Paulo Afonso, na Bahia, Ca
nindé, Porto da Folha e Propriá, em Sergipe, Petrotina, Santa Ma
ria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, 
Jtacuruba, Floresta e Petrolindia, em Pemambuco, Delmiro Gou
veia, Pinmbas e Penedo, em Alagoas, e mnitos outros em áreas ba
nhadas pelo São ffincisco, nem por isso deixam de sofrer os 
efeitos das secas". 

Os lnli>lllhadores deram o exemplo de Santa. Maria da Boa 
Vista, com 104km de faixa banhada pelo São Francisco, e mais de 
16 empresas mmis iristaladas-Iiessa faixa, além dos rios pereniza
dos Garça e São Pedro. 

''Mesmo assim, Santa Maria não deixa de ter problemas sé
rios nos anos de estiagem com uma grande pop.Ilação que ma:a 
fora dessas IÚ:"eas molhadas". Eles genemiizam. mais ainda esta si
tuaçilo, acrescentando que "mais de 11 milhões de brasileiros vi
vem na bacia hidrográfica do São Francisco espalhados por mais 
de 420 municípios, e mais da Jnetade dessa populaçilo, de uma for
iDa. OU de outm, sofre também e muito com a seca." 

A propósito da falta de suporte técnico para o projeto, o do
cumento enviado ao presidente da República assinala que, ''para 
inigar 1.600.000 hectares de temls, tal como previsto, terão de ser 
tirados do Rio São Francisco 1.200 metros cábicos de água por se
gundo e não os 2éOabs supostamente calculados pelos defensores 
do projeto". No seu protesto, os trabalhadores garantem que, "com 
a vazio de 260m?/s, mal se consegue inigar 300 mil hectares". 
Eles buscaram comprovar que a IIanSpOsição é inviável para a fi. 
nalidade anunciada, citado que os projetos de inigaçilo para os 
reassentados de Itaparica estio sendo questionados pelos consór
cios que começam a se organizar pam dar a assistência técnica. A 
alegação é de que "os projetas sio inviáveis economicamente, de
vido terem sido jnstalados: em local muito alto, ultrapassando os 
parimetros técnicos de inigaçilo no item altitude". 

- Ora, insistem, sabemoS muito bem que levar água do São 
Francisco para o Ceará, Para!ba e Rio Gtande do Norte represe!lla 
problema bem maior de altitude, tanando necessárias mais estaçõ
es de bombeamento pam elevação das águas, a fun de que elas 
cheguem às áreas a serem iiiigadas. 

Os obstáculos técnicos 

E!!pOCificando os obstáculos técnicos ~à IIanSpOsiçilo, o Pólo 
Sindical e o MAB mencionam a dislância da foote bldrici e a altu
m manométrica, com seus componentes: a altu.m geométrica em 
metros (diferença de altura desde a captaçilo no rio, neste caso Ca
brobó, em Pemambuoo, até o ponto mais alto, a <llapada de Arari
pina) e a perda de carga. E esclarecem: ''Durante o percurso da 
água vão se registrando atritos que exigem maior potencial de 
bombeamento do que o matematicamente calculado, precisamente 
a chamada perda de carga, também expressa em metros. Quanto 
mais quilômetros de percurso, mais perda de carga. 

- Quem mexe com inigaçio, intervém Fulgêncio Manuel 
da Silva, sabe que esta altura manométrica não podem superar 100 
metros, porque o custo de energia para bombear à água depende 
diretamente desta altura. Nos projetos especiais dos reassentados 
de Ilaparica, a altura manométrica varia entre 100 e ISO metros. 
Segundo lsudo técnico, o custo de energia pam bombear é tio alto 
que nio será possível uma agricultura rentável nessas áreas. No 
projeto de IIanSpOsição, preparado em 19S4, calcula-se uma altura 
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geométrir-ll de 480 metros. Com a peida de carga e a necessidade C<lllSiderados prioritários pelo proprio governo, se arrastam anos a 
de pressurizar a á.gua na &-ea de irrigação, chega-se, provavelmen- fio sem solução. Exemplos: _o reassentamentO dos atingidos pela 
te,amais&600metro5.Parecepiilda-.. barragem de Itaparica, com inigação prevista de 20 mil hectares 

Os trabalhadores se referiram a um seminário sobre o eles- para gerar renda e emprego pata muita gente, está emperrado há 
..to do Velho Chico. Nele, o ~tro do Planejamento, Beni V e- mais de sete anos. 

ras, disse que "a água._ deve ter um sistema de gestão integrado e Os atingidos pela barragem de Sobradinho continuam aban-
participativo, com o envolvimento de todos: governos, órgãos e clonados, e sequer conseguem a titulação das tenas na borda do 
entidades.J usuários e _sociedade". _ _ . lago, apesar de uma luta de mais de dez anos, o mesmo ocorrendo 

-E, deve ter, diz Fulgêncio Manue~ mas não tem. com os atiugidos pela barragem da Pedra do Cavalo, também há 
O documento do Pólo e do MAB frisa que "a gestão come- dez anos lutando pelo reconhecimento dos seus direitos. Há sete 

ça com a ampla discussão com a sociedade e, principalmente, com anos, foi iniciada a construção da barragem de Seni.nha, em Serra 
os atingidos, autes de implautar um empreendimento bilionário Talhada (PE), pelo DNOCS, prevendo-se irrigação e a perenização 
desses. E esta discussão mostraria que a gestão quer dizer a admi- do Rio Paje6. Há mais de cinco anos, está tudo parado por falta de 
nistração, a operação e a manutenção de oentenas de quilómetros recursos. Os atingidos pela barragem de Pirapama, no Mnnic:ipio 
de canais, adutoras, estações de bombeamento, sendo na prática do Cabo do Santo Agostinho (PE), ainda estão sem reassentamen
im.possivel um modelo participativo". to._ A_barragem de Jugazinho e em Riacho das Almas, igualmente 

- A experiência de muitos projetos de inigação da Code- em Pemambuco, se encontra com sua consb.ução parada, enquan:to 
vasf tem mostrado grav!ssimas dif'lCUldades de administrar perlme- nada se fez para o rea .sentamento da população atingida. A barra
tros irrigados de 2 mil, 5 mi~ 20 mil hectares. como é possível não gem de São Rafael, no Rio Grande do Norte, foi construída para 
fazer nenhum esfOIÇO para aprender destas expariências? Por que irrigar as terras adjacentes. Só que os trahalhadoros rurais atingi
nunca se pensa em elaborar projetos menores, viáveis, que real- dos não foram beneficiados e estão sem meios paia viver até hoje, 
mente atendam às necessidades da população? A perenização dos há quase dez anos. Tudo isso apenas no que se refere ao Nordeste, 
rios Jaguaribe, Apodi e Piranhas ofereceria a possibilidade de ini- mas nas outras regiões a situaÇão de descaso não é diferente. 
gar milbares de hectares e fornecer água para homens e animais. A Seca 
Por que não se investe em tecnologias de sobrevivência no clima 
semi-árido, adaptadas, resgatadas e desenvolvidas por ONG (IR
PAA, Caatinga, Ouricuri e outras) e entidades governamentais 
como CPATSA, Embrapa? 

O documento continua, af1I'IIl.éQlc:lo: _"Se for implantado, este 
projeto de transposição será mais um elefante branco, mais um ne
JÓCÍO da velha indústria da seca. O coutribuinte pagará a implauta
:ão~ temos que investir no custeio". E o CQntnõuinte continuará 

pagando a conta por um projeto que não tem a niínima chance de 
funcionar''. ________ _ 

' 1f"'\.·~m ganha então?", indagam. _ 
L e1es mesmos respondem: "Os de sempre e somente eles: 

as empreiteiros de grande porte e proprietários de terra sem nenhu
ma responsabilidade para com a sociedade. Não seria a primeira 
vez que, por exemplo, uma empresa como a Hidrosetvice elabora 
e executa um projeto sabendo que é completamente inviáveL E 
nio se deve esquecer que mais de 70% do percurso do desvio atin
gem áreas de latifundiários ... 

Os atingidos por barragens 

O Movimento de Atingidos por Barragens ajudou muito na 
elaboração do documento contra a ~transposição. Um deles, Ful
gêncio Manuel da Silva, trahalhador rural e pequeno proprietário 
atingido pela barragem de ltaparica, é o seu coordenador. Reassen
tado no projeto Canuôas, em Santa Maria da Boa Vista (PE), rep
resenta no MAB a região Nordeste, e foi à base de uma proposta 
sua que se elaborou o documento pam refutar os argumentos dos 
defensores do desvio do Velho Olico. Na sua optnlão. é neCessá
rio que se façam as coisas dentro da realidade e com os pés no 
chão, pensando, discutindo e refletindo com a sociedade. Para não 
se tentar resolver um problema, o da seca, criando nmitos rutros, e 
ainda por cima se sabendo que com isso só não se vai solucionar 
50% do que se pretende". 

- Nós, do Movimento de Atingidos por Ban-agens, oonfes
samos, ficamos impressioi:J.ã.dos como as ooisas são diScutidas e 
encaminhadas, com tanta mpidez e tanta facilidade. De repente, já 
tem dinheiro para tudo e se coloca para a opinião pública que o 
problema da seca no semi-árido nordestino, dentro de pruco tem
po, estará resolvido. Enquanto isso, problemas bem menores, e 

''Quanto ao Nordeste, reconhece Fulgêncio Manuel, onde 
existe o problema da seca, se todos esses problemas aqui aponta
dos tivessem sido resolvidos, os efeitos do flagelo não mais afeta
riam pel() menos essa ~la da população e n6s agora estaríamos 
aqui discutindo soluções para a outra parcela, que agora se preten
de beneficiar. A transposição do Rio São Francisco para a outra 
parte do Nordeste é uma iniciativa equivocada porque as águas de 
Sobradinho não são suficientes para suprir as riecessidades de ge
ração de energia das outras seis hidrelétricas localizadas abaixo, 
delas algumas com_ mais® 50% das turbinas sem funcionar; comO 
é o caso de Itaparica. Sabemos muito _bem que, quando as chuvas 
são escassas, a barragem de Sobradínho baixa tanto que chega a fi
car com até 8km de distância de sua cota máxima para fornecer 
água às outras barragens abaixo, muitas vezes sacrificando a pro
dução de pequenos e médios agricultores, que têm projetas peque
nos de irrigação, por iniciativa própria nas maigenS do Lago de 
Sobradinho. Sabemos ainda que, acima de Sobradinho, não exis
tem outros reservatórios de água além de Três Iylarias (MG). 

A tarde- 23-07-94 

OBRAS NO SÃOPR.ANCISCO 
COMEÇAMEMSETEMBRO _ 

Brasília (AE)- A transposição das águas~do Rio São Fran
cisco para as regiões do semi-árido dos Estados de Pemambuco, 
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte é um projeto irreversível do 
governo Itamar Franco. A afnmação foi feita ontem pelo Ministro 
da Integração Regional, Deputado Aluízio Alvez (PMDB - RN), 
durante a primeira reunião do grupo- de coordenação intenniniste
rial que acompanhara a execução do projeto. 11Se iniciannos as 
.obras no começo- de setembro, terminaremos a primeira etapa em 
ii-P-7.embro para tomar o projeto ineversivel", disse. Alves não pou
pou elogios ao presidente Itamar, que mandou acelerar o progra
ma. "O presidente Itamar Franco ficará na hist6ria como o único 
que resolveu o flagelo da seca nordestina11

, ~-
Segundo o ministro, cerca de 60% das obras do projeto e;

tariio prontas em setembro. O projeto prevê que as águas do São 
Francisco, depois da cidade de Sobmdinho - na divisa da Bahia 
com Pemam.hlco- serão deslocadas para os leitos de seis rios -por 
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um canal de 240km- Até dezembro serllo gastos US$240 milhões. obms previstas naquele estado. 
O Banco do BDlSil contratará um ompr6stimo de US$600 milhões, A expectativa das entidades que a demlneia seja encaminha-

. com um grupo de bancos enropeus. A União assumir& a divida. da pata a Procuradoria-Geral da Repóblica, que poder.\ instanrar 
Alves não acredita que o futuro Presidente da República suspenda inquérito civil, pedindo maiores esclarecimentos aos <rgãos envol
as obras. "Qualquer governo vai considemr o projeto irreversível", vidos, ou- caso <XlDSidero a documentação suficiente- entrar logo 
espera. com uma ação civil pública pam impedir a realizaçi<> do projeto 

O ánico presente à reunião- além de Alvez- foi o Ministro sem que todos os tnimites legais sejam cumpridos. 
do Meio Ambiente, Henrique Brandão Cavalcanti, que preferiu ser 
prudente. Ele propôs a reaUzaçãn de uma audiência pública com 
todos os órgãOs públicos e entidades privadas afetados pela obra. 
Cavalcanti lembrou que cabe a sen ministério dar a licença pata o 
início das obms. "O esludo prévio sobre o impacto ambiental é ob
rigalório pam o licenciamento das obras'', destacou. 

Projeto Eleitoreiro 

Alves criticou os padarnentares - como o Deputado José 
Carlos Aleluia (Pf'L- BA) - que considera.mm o projeto eleitorei
ro. ''Tem políticos que sio contia pcrqoe querem manter a ajlda 
p~lista que existiu até agom", reagin. O ministro aflrlll(Xl que 
o custo de conslrução do sistema de trausposição e de seu sistema 
de distribuição- sem incluir o investimento nos perf.metrOs de ini
gações- foi estimado-em US$1,9 bilhão. "O govemo gasta mais 
que isso-durante a seca na aj].(la paternalista aos flagelados", argu.
mentoo. 

. O ministro disse ainda que a decisão da juiza Selene Maria 
de Almeida, da 4" V am da Justiça Federal de Brasília que conce
den liminar ii. empresa Gepel Consultoria e Engenharia Ltda., do 
Rio de janeiro, suspendendo a ooncotrência para a escolha das em
presas que farão o projeto de engenharia básica, não vai alrapãlhar 
o cronogmma das obms. "A liminar s6 suspendeu por 10 dias o 
processo de lici.taçã.o", obsenrou. Aluizio Alves afmnou que aGe
pel não tem condições técnicas e s6 quis atrapalhar. 

O ministro criticou também quem considera a obra mnito 
grandiosa pata um govemo de fim de mandato. Ele observru que a 
mesma inquieta.ç.io foi levada ao Presidente Itamar Franco e que 
ele ia responder da mesma forma.-que o presidente. "Então, não te
lÍamos feito o Plano Real e a inflação de 45% ao mês f!Caria pata 
o próximo govemo". 

DENÚNCIA DOS AMBffiNTALJSTAS 

Recife (AE) - Uma carta-demlncia assinada por 25 entida
des foi eiJI.regoe ontem à Procumdoria Regional dos Direitos do 
Cidadão do Ministério P\íblico Fedem!, no Recife, pedindo provi
dências contra a implantação imediata do projeto de trausposição 
do Rio São Francisco. As entidades temem que o govemo federal 
queira realizar o projeto sem seguir todOs oslrimites legais neces
sários, que incluem um estudo sobre o impacto ambiental. 

Atravês de documentação divnlgada na imprensa nacional e 
regional anexas à carta, as entidades ressaltam que o lnstiluto Na
cional do Meio Ambiente e Recursos· Naturais Renováveis (IBA~ 
MA), a quem compete antorizar a realização do projeto, deu 
parecer, em juubo, calculando em seis meses o tempo necessário 
pata uma anMise sobre os efeitos ambientais e s6ci<Hconômicos 
do projelo. Na carta, as entidades destacam não serem contra se le
var água para o semi-árldo. O objetivo é, segundo elas, evitar uma 
ação açodada e irregular. 

O presidente da Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE), 
Ricardo Bmga, um dos signatários da carta alertou pata a possibi
lidade de o Govemo ignorar o parecer do lbsma usando o artificio 
de fragmentação do projelo. Dessa f0l1llll, poderia conseguir ini
ciar o desvio com a autorização dos OCgãos que tratam o meio am
biente nos estados que serão beneficiados", afumou. Segando ele, 
o Conselho Ambiental da Panúba já deu tal autorização para as 

N9"f A SOBRE A "fRb.NSPOSIÇÃO 
DE AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO 

Poolção elo Estado de Minas Gerais 

Em reuniões técnicas pam avaliação preliminar do assunto, 
onde representantes dos diversos <rgãos e empresas do Estado ti
veram oportunidade de debatê-lo, ficou claro que, a priori, não se 
pode ser p.m1 e simplesmente conlra a técnica de interligação ru 
trausposição de bacias hidrográficas, recurso esse que se for con
cretizado ap6s profundos e exaustivos estudos, abordando todas as 
suas complexas variáveis nos campos ambiental, técnico, econô
mico, financeiro e social, podenl trazer grandes benefícios. 

Entretanto, especificamente com relação ao projeto envol
vendo o rio São Francisco, e com base em alguns dados prelimina
res do mesmo (anexo 1), houve consenso quanto aos pontos a 
seguir colocados: 

• O projeto requer um nivel de transparência, reflexão e de
bate que até o presente se mostm incompo.tível com a maneira 
como vem sendo conduzido. 

• Há necessidade prévia de profundos esludos na área am
biental, em obediência ii. legislação vigente, envolvendo todas as 
bacias hidrogláficas afetadas • 

• É necessário aprofundar o estudo de viabilidade econômi
co-rmanceita do projeto, levando em consideração todos os seus 
aspectos, priucipalmente a perda de geração hidroelélrica traduzi
da pela água desviada, bem como a geração adicional de energia 
elétrica necessária para bombeamento primário da água a um nível 
de 160m, e também pata bombesmentos secundários em ontros 
pontos e nas áreas de inigação. 

. São necessários estudos globais relstivos à utilização mnl
tissetorial dos recursos hldricos das bacias dos rios São FtaDCisco, 
Tocantins e Pamafba., envolvendo os seus tdbutários, bem como 
das bacias receptoras do Nordeste • 

• Há necessidade de uma ampla discussão do projelo pela 
sociedade, com a participação dos diversos setores usuários das 
águas da bacia do Silo Francisco e demais bacias afetadas. 

Para isso é de fuudamental importância que já esteja apro
vado o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, ver
sando sobre gerenciamento dos recursos hldricos, que estabelece 
critério& de uso das águas, além de prever a constiluição de foros 
adeqàados pam os debates e decisões da sociedade a respeito do 
assunto . 

• Existem vários projetos de inigação em implantação em 
vários trechos<la bacia do São Francisco e em outras regiões do 
Nordeste, aiJida não concluldos por falta de recursos fmanceiros. 
Deveria ser dada prioridade à dotação de recursos pata esses proje
tas, antes de se demarrar um projeto de trausposição de bacias. 

• É absolutamente imprescindivel a preservação do poten· 
cia1 hídrico pam o aproveitamento hidroagtícola da própria bacia 
do São Francisco, que requer reduzidos investimentos po< unidade 
de área. 

. Prioritariamente, devem ser utilizados os recursos hidricos 
locais já disponlveis DD Nordeste, e os planejados pata aquela re
gião, inclusive os provenientes de lençois subteiiâneo~ já conheci
dos (há indicações de que esses recursos seriam suficentes para a 
inigação de oen:a de SOO.OO<ba). 
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. Ê imprescindível que o projeto, na sua íntegra e com todos 
os detalhes técnicos, seja colocado il disposição de todos os Esta
dos pelos quais a bacia do São Francisco se estende, para conheci
mento, análise e aprovação. O projetD deve ser, ainda, levado a 
disrussão nos foros da Sudene, Ceeivasf e Cipe- São Francisco. 

Comentários sobre ',\lguus'Dados do Projeto 

Evidentemente o número apresentado (cerca de US$2 bilhõ
es) não reflete o conjmto c,los investimentos necessários. 

Para exemplificar, apenas o investimentO no setor de ener
gia elétrica necessmo para compensar a perda de geração nas hi
droelétricas situadas a jusante do desvio e ainda para proporcionar 
o récalque da água nos primeiros 160m de desnível supersria o va
lor citado. 

A potência elétrica para fazer face a esses dois fatores apon
tados atingiria quase 1.200.000kw, superando a capacidade insta
lada da usina de Sobradinbo, que é de 1.050.000kw; e representa 
cerca de três vezes a capacidade da usina de Três Marias 
(386.400kw). Somente o custo para restabelecer o equilibrio do ba
Iauçoenergético êlo Nol:deW> seria de, nomlnimo, US$2,4 bilhões. 

O custD de inigação 6 de, no núnimo, US$10.000 por hec
tare, o que exigiria um montante de US$16 bilhões para inigar a 
área de 1.600.()()(ba. 

A quantidade de água requerida para inigar a área conside
rada no projeto (1.600.QOCba) é muito superior aos 280m/s, estan
do estimada em 1.600m/s. 

Ressalte-se que as perdas por peroolação e evaporação ao 
longo dos can.ais a céu aberto deverão reduzir significativamente o 
volume de água tmnspos!D. 

O volume de água aculiiillada no Nordeste através das obras 
já. existentes é signif'1C8.tivamente superior às necessidades para o 
abastecimento humano na região. 

Observações Finais 

Em reunião extmordinárla do Olmitê Executivo de Estudos 
Integrados da Bacia Hidrogr&f~ea do Rio São Francisco - CEEI
VASF, realizada em 19-5-94, em Salvador-BA, aquele órgão, do 
qual fazem parte os cinco Estados banhados pelo rio São Francis
co, coocordoo, por unanimidade de seus membros, com posições 
que, em síntese, são basicamente as mesmas colocadas no item 
''Posição do Estado de MiDas Gerais", constante da presente nota 
(ver Anexo 2). 

Além disso, cumpre salientar que as posiÇões aqui coloca
das estão inteiramente coerentee com o voto do Estado de MiDas 
Gemis no Cooselho Delibemtivo da Sudene, foniJaiizado na reu-
nião de 13-S-94. . 

Transposição de água da bacia do São Francisco 

• Investimento: ·-····-····2,1 bilhões deUS$ 
• ColiljXÍDlentD do Canal (céu aber!D ): .2100 km 
• ColiljXÍDlentD de Tubulação: 200 km 
. Desnlvel (BombeamentD): 160 metros. 
• Local da Tomada d'água: entre sobradinho e 

Daparica 
• Áiea inigada: Lmilhão e 600 mil hectares 
• Abastecimento: 220 unidades 
. Programa: !'etapa- 50m3/s-dez/94 

2' etapa- 280 m3/s + dentro de 4 anos 
• Fmnas projetistas: Noronha/Hidrotérroica 

• Custo do projetD: . 40 milhões deUS$ 
Irrigações adicionais no São Francisco · 

-IUIU: 200milhectares 
-Serra Ramalho: 80 mil hectares 

··-···-Baixio de Irlcé-120 mil hectares 

Usinas ajusanle da tomada d'água e seus 
coefldentes médios de produtividade 

Usinas MW médiosim31s 
Daparica 0,44103 
Paulo Afonso 0,71961 
Complexo de Moxot6 1,01092 
Xingó 1,07219 
Total 3,2438 
ConclusãO: 280 m3/s X 3,2338 - 908 MW médios que se

rão deixados de gerar nas usinas de Jtaparlca, Paulo Afonso, Com-
plexo de Moxotó e Xing6 · · 

Aproveitamentos àJuzanle da Tomada d'água 

Aproveitamentos MW médios/m3/s 
Pedra Branca 0,26631 
Belém 0,17741 
Pão de Açúcar 0,12004 
Total 0,5638 
Conclusão: 280 m3/s X 0,5638 - 158 MW médios que não 

serão utilizados quando do aproveitamento desses potenciais. 
BombeamentD: SOO MW médios para bombear 280 m3/s a 

uma altura de 160 metros. 

Posição do comitê executivo de estudos Inte
grados da bacia hidrográfica do Rio São Francisco -
CEEIVASF, sobre o projeto de transposição de 

- águas do São Francisco 

Manifesta-se 6 Colegiada !Dtalroeute con!Iário il alternativa 
eleita. forma como está sendo apresentada e conduzida, conside
rando: 

-. que não é do conh~roeuto da sociedade e órgãos técni
cos e Governo Estaduais da Ba~. o I:"!Pjeto,_tendo apenas a Pro
posição 5194 da dene, como documento oficial, onde de fmna 
descritiva são notícias as linhas básicas do mesiPO; 

- que não estão esgotadas as oportunidades de aproveita
mento dos recessos hidri.cos armazenados e a armazenar nas regiõ
es "alvo" do Projeto: 

-ii não abrangência doProjetD, por não contemplar possibi
lidade de alternativas de interligação de outras bacias; 

- a j>aflllizaçãif de projefus de inigação, de perenização, na 
bacia, nas regiões objeto do Projeto, por falta de recursos fmancei
ros, muitos deles com dinheiro internacional il disposição, obrigan
do o Govemo br:asillliro ao jlagamentD de Taxa de Permanência 
por falta de contra partida; 

- a existência de grande potencial de áreas inigliyeis na ba· 
eis, sem a água disponível insuficiente para a sua incoipo<ação à 
irrigação; 

- a redução da capacidade de geração de energia em face da 
retirada de grande vazão em ponto oude o rio se acha regularizado 
para atendimento ao sistema CHESF; 

-_que exercícios efetuados, considerando os números apre
sentados, indicam que a refuada de280 m3/s a juzante de Sobradi
nho coitt.inuamente implicaria na redução de 2,6 MW médios por 
metro cúbico por segondo e que a energia necessária para recakar 
cada metro cúbico a 160m de altura, será de 1,6 MW, o compro
metimento total sena de 1.176 MW, e que é maior que a geração 
de Sobradinho (1.050 MW), maior que toda a energia comerciali
zada pela COELBA ou ainda superior à energia regida em 1995 
pelos Estados de Se@pe, Alagoas, Ceará, Panliba e Rio Grande 
do Norte, juntDs. 

- que também exercícios efetuados, mostramm o custo de 
enargia necessária para cooduzir a vazio contínua de 280 m3/s, 
será em média, a da tarifa de hoje, US$130 milhões, por ano, o 
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que seria suficiente para colocar 13.(X)() ha em opemção sob iniga
ção pública na bacia do São Francisco anualmente; 

- a necessidade de exaustivos estudos ambientais para toda 
a bacia, e apenas para o atendimento das legislações fedem( e esta
duais, como também para determinação de sua viabilidade preli
minar, sem o que demais esludos, poderiam ser puro desperd!cio 
de recursos e energia; 

- que a simples oferta de ásua sem o previo equaciCllllll!en
to de questões fundiárias, de políticas de crédito, de assistência 
técnica, de comercialização e de gerenciamento de recursos não 
garsnte o sucesso dos projetos de inigação; 

- que os grandes sinais de desertificação já identiftcaclos na 
bacia não têm tido implementada a sua recuperação por falta de re
cursos; 

- que os municipios da bacia que sofreram mais de 4 secas 
em 16 anos, segundo a Proposição·S/94 da SUDENE,são em nú
mero superior ilqueles de Estados beneficiados pelo Projeto, 

Recomenda: 

1 - Estabelecimento de esludos globais de bacias doadoras 
do São Francisco, Tocantins e Pamalba e as bacias receptoras do 
Nordeste, incluido aquelas intennitentes tributárias do São Fran-
cisco; -

2 - Há, ainda, necessidade de regulamentação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e conseqGente 
defmição de direitos e de critérios de uso da água; 

3 - Antes da execução de obrss de interligação de bacias, 
deva o governo gestionar no sentido de que seja implantada a utili
zação total recursos hidricos do Nordeste, existentes hoje, e proce
der a execução de aproveitamentos planejados, inclusive 
consider.mdo as revas de águas subteiTâneas; 

4- PrioriZar ã destinação de recursos para os Projetos de ir
rigação implantação na bacia do São Francisco e no Nordeste, que 
se acha com suas construções paralizadas e aqueles que eslão com 
esludos concluídos aguanlando financiamento; 

5 - Obedecer os proeedimentos legais, vistmdo licencia
mento ambiental atendendo a Política Nacional Ambiental, que 
exige a previa elaborsção do Esbldo de Impacto Ambiental- ElA, 
e o respectivo Relatório Impacto AmbieDlai- RIMA; 

6 -Incluir a participação da Sociedade Civil na ampla dis
cussão do Porto, com ênfase ils populações dó São Francisco. 

Salvador, 19 de maio de 1994. 
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Salvador, 18 de }llho de 1994 

Percorremos durante um ano, de ooblhro de 1992 a outubro 
de 1993, todo o longo curso do rio São Francisco, numa Peregrina
ção ecológica. Vrmos acontecer o milagre da vida gerada pelas 
Aguas do grande rio e doada a milhões de btasileiros e a uma infi
nidade de animais e plantas. 

Rio Vivo, Povo Vivo. 

No entanto, vimos também, de perto, todo um quadro de 
desttuição que ameaça a vida do rio da Unidade Nacional: o des
matamento dos cem.dos e matas ciliares, a poluição das águas, as 
grandes barragens, os prcijetos de inigação cada vez mais numero
sos. 

Rio Agredido, Povo Agredido. 

Ao concluir a peregrinação afumamos, seguramente, que a 
continuar estas agressões, em poucas décadas, não teremos mais 
vida no rio. 

Rio Morto, Povo Morto. 

Nós, peregrinos e representantes de comunidades ribeiri
nhas do alto ao baixo vale Sanfranciscano, reunidos em Salvador 
para elaborsção de uma cartilha e um programa de Educação Eco
lógica. queremos nos manifestar a respeito do que nos parece mais 
uma violência contm o rio e seu PJVO: o projeto de transposição 
das águas. 

À époea da peregrinação, o enlão Ministro do Meio Am
biente e A mszônja Legal, Rubens Ricupero, assumiu CODOSC<f o 
compromisso de que o Governo Brasileiro se responsabilizava 
pela sobrevivência deste que é o coração que pulsa a vida para o 
Nordeste. - -

Surpreende-nos, agora, que este mesmo Governo, em\x::Jra 
em fms de mandato, esteja empenhado num projeto que, além de 
agravar os problemas existentes no vale do São Francisco, acena 
para milhões de irmãos do Nordeste com promessas vãs que lhes 
enchem de falsas esperanças. Os aluais volumes d'água do São 
Francisco não SãO suficientes para atendei- os rin1lfiplos usos na sua 
própria bacia hidrográfica. E menos ainda seiio suficientes para ir
rigação e abastecimento em mais 220 municlpios nos quatro Esta
dos para onde se quer desviá-las. O projeto· de tnmsposição, tal 
como agora apresentado, é sob todos os pontos de vista condená
vel, técnica, econômica, legal, social, ética e ecologicamente. 

Aos nossos innãos sertanejos de Pemambuco, da Paraíba., 
do Cearii e do Rio Grande do Norte, supostos beneficiários deste 
projeto, prestamos inteira solidariedade. O direito de vocês ii água 
e à superação dos efeitos da seca é sagrado e urgente. Por ele con
tinuamos unidos em luta. Não é porém,- com: um projeto demagó
gico e inesponsável, desengavetado há três meses das eleições, 
com nítidos fms eleitoreiros, que se vai reSolver o secular "proble
ma da seca''. Se disponibilidade de água e irrigação resolvessem o 
''problema da seca", já teriam resolvido no vale do São Francisco. 
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Ao canllirio, ericantramos bolsões da mais absoluta miséria a pou
ca distincia das margens do rio e em tomo dos perimetros iniga
dos. 

Não admitimos que os graves problemas do São Francisco 
pennaneçam insolúveis e.nquanto se investe rmm projeto faraôni
co, evitando os lrimites obrigat6rios, Dão consultando os órgãos 
competentes e não oovindo a sociedade sanfranciscana. . 

Conclamamos todOs os irmãos nordestinos a se posiciona
rem contm mais este descalabro a ser cometido, beneftciando ape
nas as elites e empreiteims. Também a Se organiDrem e se 
articularem mais e melhor em busca das soluções viá.veis e verda
deiras para a questão da seca, as quais devem passar necessaria
mente por polllicas públicas, agrária e agrleola, que partilhem de
mocraticamente a terra e a água ~o N~e. 

Meu Rio de São Francisco 
Nessa Grande TurvaÇÍÜ? 
Vim te dar um Gole D' Agua 
E Pedir Tna Bênção. 

Atenciosamente, - Grupo de Peregrinos do Rio São 
Francisco.- Frei Luiz Flávio Cappir, ofur- Sr. Conceição Mene
zes- Adriano S. Martins- Orlando Rosa de Araújo- Aldenor 
Dias Barbosa- Sindicato dos Tmbalhadores Rurais -. Curaçá, BA. 
- Departamento Municipal de Meio Ambiente- Três Marias, MG. 
- Gambii (Grupo Ambientalista da Babia)- Salvador, BA.- ASF 
(Associação Ambientalista do Alto S. FlllllCis<X>)-= Lagoa da Prata, 
MG. - CPT (Comissão Pastoral da Terra- Naciooal) - Goiânia, 
GO.- UFBA (Universidade Federal da Babia)- Salvador, BA.
UFAL (Universidade Federal <Je Alagoas)- Maceió, AL.- GER· 
MEM (Grupo de Recomposição Ambiental) - Salvador, BA. 

OF. GAB SEME CIRCULAR N" 049/94 

Belo Horizonte, 30 dejunbo de 1994. 

Dm0 Sr. 
Dr. José Tbeodomiro de Araújo 
DD. Presidente do CEEIV ASF 
Salvador- Bahia. 
Prezado Senhor, 

Conforme amplamente divulgado, encontm-se em anda· 
mento, em fase adiantada, projeto de tmnsposição de águas do rio 
São Francisco para bacias de rios nordestinos. que vem sendo con
duzido no llmbilo do Ministério de Integração Regional. 

A Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hldricos e 
Energéticos de MiDas Gerais - SEME, em razão do vulto, abran
gência e canplexidade desse empreendimento, e pelo que repre
senta a bacia. do rio São Francisco para o nosso Estado, tem 
procwado se inteirar de detalhes desse projeto, ao mesmo tempo 
em que tem mantido contatos com outros órgãos do Estado que 
tem interesse nos usos multisetoriais das águas da mencionada ba-
cia.,visandodiscutiroassunto. ---- - ~--

Dos encontros entre representantes desses diversos 6rgios e 
~nqresas do Estado, resukou a ''Nota Sobre a Transposição de 
Aguas do Rio São Francisco", _qu~. anexada ao presente, faço che-
gar ils mãos de v. s• 

Julgo de" maior importância que o assunto tcnlia uma ampla 
e mpida divnlgação, visando uma efetiva participação dos diversos 
segmentos da sociedade na discussão do projeto, que, em última 
análise, irá afetar direta ou indiretamente uma área abrangida por 
241.960 km2, constilnída por 199 municlpios mineiros. 

F'm.aimente, cumpre aa1ientar a Illpidez com que as ações 
v&n se desenvolvendo no lm.bito do ~vemo Fedeml com vista l 

implantação em cuno praw do projeto em questão, sem a efetiva 
participação de todos os interessados até o presente momento. 

Colocando-me à disposição de v. s• para eventuais esclare
cimentos adicionais que forem do conhecimento_desta Secretaria, 
aproveito o ensejo para renovar-lhe os votos de estima e conside
mção. 

Atenciosamente, - Rubé6o Queiroz, Secretúio de Estado 
de Recursos Minerais, Hldricos e Encr&éticos, em cxet:clcio. 

O SR. PRESIDENTE (Moira F'J.!ho)- A Mesa comunica 
ao ilustre Senador Josaphat Marinho que as providências solicita
das serilo tomadas. 

A Presidência recebeu do Banco Central do Bmsil o Oficio 
n' S/63, de 1994 (n' 2.719/94, na origem), de 4 do corrente, enca
minhando, nos termos da Resolução n• 11, de 1993; do Senado Fe
deral, parecer relativo à solicitação do Governo do Estado de Per
nambuco, no sentido de conaatar ~ de crédito cxtemo no 
valor de cinqdenta milhões de dók.res, para os fins mencionados. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecanõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Meira F'J.!ho) - A Presidência rece
beu o A viso n• 290/94, da Presidente do Tribonal de Contas da 
União, encaminhando, em cumprimento ao contido na Decisão n° 
472/94, cópia ·do inteiro teor da Comunicação feita ao Plenário da
quele Tribonal pelo Sr. Ministro Marcos Vinícios Vllaça, na ses
são ordinária de 27 de julho último. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-0 Senhor Presidente ··-•· 
da República editou a Medida Provisória n• 568, de 02 de agosto 
de 1994, que dá nova redação a dispositivos das Leis n's 8.S49, de 
28 de janeiro de 1994, e 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que 
a1tennn a legislação do imposto sobre a renda e proventos de qual
quer natureza, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termo& 
dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, ftca assim CODS· 

tituida a Comissão Mista incumbída de emitir porecer sobre a ma· 
téria: 

SENADORES 
TitularesSuplentes 

PMDB 
1. Ronan Tito I. Gerson Carnata 
2. Gilberto Miranda 2. OnofreQuinan 

PFL 
3. Hugo Napoleão 3. João Rodla 

PPR 
4. Epitácio cafeteira 4. Affonso Camargo 

PSDB 
S. José Ricba 5. Teotõnio Vilela 
Filho 

PRN 
6. Aureo Mello 6. Ney Manrnhi!o 

PDT 
7. Maguo Bacelar7. Lavoisier Maia 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 
!.Gilson Machado 1. Eraldo Tinoco 

PMDB 
2.Luis Roberto Ponte 2José Belato 
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PPR 
3.Fmncisco Dotnelles 3José Maria Eymael 

PSDB 
4.Man:os Formiga 4JoséAmôal 

PP 
5l..uiz Carlos Hauly 5.Carlos Carnu:rça 

PDT 
6.Femando Lopes 6.Élio Dalla-Veccbia 

PTB 
7 .Nelson Trad ?.Roberto Jefferson 

De acordo com a Resolução n• I, de 1989:.cN; fica estabe
lecido o seguinle calendário para a tramitação da matéria: 

dia 8/8/94- Desiguação da Comissão Mista; 
dia 9/8194- Instalação da ComiSsão Mista; 
até 8/8/94- Prazo para recebÍmento de emendas. Prazo para 

a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
até 17/8/94-Prazo fmalda Comissão Mista; ·· 
até 1°/9/94- Pmzo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O Senhor Presidente 
da República editou a Medida Provisória n• 569, de 03 de agosto 
de 1994, que dispõe sobre a alteração da Lei n• 8.490, de 19 de n<>
vembro de 1992, com a redação dada pela Lei n• 8.746, de 09 de 
dezembro de 1993 e dá ootras p<ovidências. 

De acordo com as indicações das Lider.;mças, e nos termos 
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• U89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir plllllCOl' sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Coutinho Jorte I. Amir Lando 
2. Gilberto Miranda 2RonanTilo 

PFL 
3. Alexandre Costa 3. Carlos Patrocínio 

PPR 
4. Epitácio Cafeleira 4. Affonso Camargo 

PSDB 
5. Mário Covas 5. Almir Gabriel 

PTB 
6. Msrluce Pinto 6. José Edoa:rdo 

PP 
7. Irapuan Costa Júnior 7. Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 
I. Átila Lins !. Rnben Bento 

PMDB 
2JoséDutra 2. Paulo Titan 

PPR 
3. Paudemey Avelino 3. SamirTannús 

PSDB 
4. Antônio Faleiros 4. Djanal Gonçalves 

PP 
5. Raul Belém 5. Benedito Domingos 

PDT 
6. Betb Azize 6. Giovanni Queiroz 

PSTU 
7. Emesto Gradella 7 .Maria Lu!za Fontenele 

De aconlo cem a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinle calendário para a tramitação da matéria: 

dia 8/8/94- Desiguação da Comissão Mista; 
dia 9/8/94- Instalação da Comissão Mista; 
até 9/8/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo para 

a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
até 18/8/94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
até 2/9/94- Prazo no Congresso Nacional. 

- . O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- O Senher Presidente 
da República editou a Medida Provisória n• 570, de 03 de agosto 
de 1994, que dispõe sobre o prazo previsto no § 4° do art. zo da 

Lei n•8.352, de 28 de dezembro de 1991. (FAT) 
De acordo com ãs indicações d3s Lideranças, e nos termos 

dos §§ 4• e 5° do art. z• da Resolução n• U89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
.téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

.PMDB 
l.Amir Lando 1. Flaviano Melo 
2José Fogaça 2. Aluizio Bezena 

PFL 
3.Lourival Baptista 3.Dario Pereira 

PPR 
4.Epitácio Cafeleira 4.Affims0 Camargo 

PSDB 
S.Mário Covas 5.Abnir Gabriel 

PSB 
6José Paulo Bisol 6. 

PT 
7 .Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 
l.ErladoTinoto !José Falcão 

PMDB 
2Nilton Baiano 2.Maurici Mariano 

PPR 
3.Roberto Campos 3.Fetter Júnior 

PSDB 
4.Marco Penaforte 4.Fiávio Pal1nierda Veiga 

PP 
5.Ranl BelémS.Benedito Domingos 

PDT 
6.Carlos Alberto Campista 6.Wilson MUller 

PMN 
7 Jerônimo Reis 7 .Nilson Gibsoo 

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

dia 8/8/94- Desiguação da Comissão Mista; · 
dia 9/8/94- Instalação da Comissão Mista; 
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até 9/8/94- PraZo para teéebimento de emendas. Prazo para 
a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

até 18/8/94- Pmzo fmal do Comissão Mista; 
até 2/9194- Pmzo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- O Senbor Presidente 

da República editou a Medida Provisória n• 571, de 03 de agosto 
de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Exército, 
crédito exlraordinário no valor de R$ 1.106.410,00 (hum milhão, 
cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), para atender despesas 
com as etapas finais do Prognuna de Dislribuiçio Emergencial de 
Alimentos- PRODEA. 

De acordo oom as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resoluçio n• 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-

SENADORES 
Titualres Suplentea 

PMDB 
1. Gilberto Miranda 1. Ronan Tito 
2. Contiubo Jorge 2. Onofre Quinan 

PFL 
3. Henrique Almeida 3. Dario Pereira 

PPR 
4. Epitãcio Cafeteira 4. Affonso Camargo 

PSDB 
5. Mário Covas 5. A1mir Gabriel 

PMN 
6. Francisoo Rollemberg 6. 

PRN 
7. Aureo Mello 7. Ney Maranhão . 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentea 

Bloco 
1. Humberto Souto 1. Ciro Nogueira 

PMDB 
2. João Fagundes 2. V=des Cruvinel 

PPR 
3. Jair Bolsonarc 3. Carlos Azambuja 

PSDB 
4. Vittotio Medioli 4. Jabes Ribeiro 

PP 
5. Raul Belém 5. Benedito Domingos 

PDT 
6. Max Rosenmann 6. Libemto Caboclo 

PT 
7. José Fortunati 7. <llieo Vigilante 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 818/94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 9/8/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 918194 - Pmzo para recebimento de emendas. Pmzo 

pam a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 1818194-Pmzofmal da Comissão Mista; 
Até 2/9194- Pmzo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Moira Fllbo) -Na presente sessão 
tentrinou o pmzo pam apresentação-de emendas às seguintes maté
rias: 

-Projeto de Lei da Cfunara n• 129, de 1993 (n• 4499/89, na 
Casa de origem), que institui o piso salarial, dispõe sobre a jornada 
de trabafuo dos enfermeirQs e dete~_oolnls providências; e 

-Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1994 (n• 3383/92, na 
Casa de origem), que acrescenta pará!lrafo ao art. 442 da Cansoli
daçio das Leis do Tmbalbo - CL T pam declarar a inexistência de 
vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associadoS. 

Os prcjetos não i:eceberain emendas. 
As ~térias seriio inCluidas em Onlem do ~- oportuna~ 

mente. 
O SR. PRESIDENTE (Moira Filho) - Nada mais havendo 

a tratar, está encexrada a sessão. 
(Levanta-se a sessf!o às 15h5~1!'in.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
·.·o ATO DO PRESIDENTE 

N• 280, Dli; 1994 

. O Pres!denle do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe fOI confenda pelo art. 6°, § 2•; da Resoluçio n• 42, de 1993 e 
tendo em vista o disposto no art. 38 âilLefn• 8.112, de 1990' e 
~do em vista o que consta o ofício n°289/94-SLEG, resOlve de.. 
Slgnar MANOEL MENDES ROCHA, Analista Legislativo Área 
de ~poio Técniro Processo Legislativo, Especialidade de fux:esso 
LegiSlativo, Nível III, Padr.lo 45, do Quadre de Pessoal do Senado 
Fedenu; para substituir ó bireíOr da Snbsecretaria de Ata, símbolo 
FC-8, em seus impedimentos eventuais. 

Senado. Federal; 5 de agosto. de 1994. - Senador Jútio 
Campos, PreSidente do Senado Federal, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE . 
N' 281, DE 1994 

. O Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua competência 
regnnental e regulamenlar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretara 
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso~· 012.115/94-0,- resolve, manter aposentado, por invalidez, 
~ semdor ROBERTO MOREIRA RAMOS, Analista Legislativo 
Area de Comunicação Social, Eventos e Contatos, Nível III, Pa: 
drão 45, do Quadre de Pessoal, do Senado Federal, nos termos do 
~ 40, ~ciso L da Constimiçio da República Federativa do Bra
sil, combmado com os arts. 186, inciso I,§ i•; 193; e 67, da Lei n• 
8:112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2•, e 37 da Resolu
çao (Sf? n• 42: de 1993, a partir de 20 de julho de 1994, com pro
vento~ mlegia!S, observado o disposto no art. 37, inciso XI da 
Constituição FederaL ' 

Senado_ Federal, 8 de agosto de 1994. - Senador Jú6o 
Campos, PreSidente do Senado Fedem! em exen:lcio 

ATO DÓ DiREToR.GERAL 
N' 098, DE 1994 

O Diretor-Geml do Senado Fedem~ no uso de suas atribui
ções regUlamentares e de acordo com o disposto no art. 2°, do Alo 
D0 09, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. 1 • Designar as servidoms ISABEL CRISTINA SOUSA 
CARDOSO (matricula n• 3043) e FLOisA SALES CORREIA 
(matrlcula n• 3045) gestoms, titular e substituta, respectivamente, 
do Conlrato n• 040, de 1994, celebmdo entre o Senado Federal e a 
LAVANDERIA COPACABANA LIDA., "para a prestação de 
serviços de lavanderia em geral Oavagem e passagem de roopas, 
cortinas e painéis), pam diversos setores do Senado Federal". 
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Art. zo Revogam-se as disposições ein cOntmrio. 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação._ 
Em 5 de agosto de 1994.- Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral 

ATO DO DJRETOR-GERAL 
N~.99, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Fedem!, no uao cte suas atnõui
ções regu!ameutores, e de acoroo_ com o disposto 1!0 aú. 2° do Ato 
no 9, de 1992, do Primeiro-8ecretário, reaolve: 

Art. 1 o Designar os gestores do oontmto celebrado entre o 
Senado Federal e a Empresa Bras'ileira de Nutrição e Promoções 
Lida. (Brazilian Food Benefícios)- prestação de serviços de for
necimento de "cartões" (refeição/alimentação) aos servidores, con
fonne relacionado abaixo: 

- Senado Federal e Representação do Senado Federal no 
Rio de !aneiro: Subsecretaria de Administração de Pessoal- Titu
lar. JOAO CARLOS ZOGH:Br(Diretorda Subsecretaria de Admi
nistração de Pessoal); Substituto: WAGNER FRAGA FRIAÇA 
(matr. n° 4723). 

-Centro Gráfico do Senado Federal: Coonlenação-Geral de 
Administração de Pessoal do CEGRAF - Titular. FRANCISCO 
MAURÍCIO DA PAZ (matr. 1417); Substituto: LUIZ FERNAN
DO MADEIRA (llllitr. 1458). . 

- Centro de Processamento de Dados do Senado Federal: 
Coordenação de Recursos HuoianoS-do Prodasen- Titular. A YR
TON AFONSO DE ALMEIDA (matr. nmo2); Substituto: MA
RIA GOREm BESSA CASTILHO (matr. n• 0016). 

Art. 2° Este Ato Mira em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições eni contrário. 

Senado Federal, 5 de agosto de 1994.- Manoel VDela de 
Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal. 

ATO DO DJRETOR-GERAL 
N° 100, DE 1994 

O Diretot'Geral do Senado Federal, no uao de suas atnõui
ções regulamentares, e de 8COl"do com o disposto no art. Z' do Ato 
n•Q9, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. I • Designar os setvidores ADRIANO JORGE SOUTO 
(malócula no 183-CEGRAF) e EDINALDO MARQUES DE OLI
VEIRA (matricula n° 2878), como gestores do contrato celebrado 
entre o Senado Federal e a empresa MG - Máquinas e Sistemas de 
Arquivo Ltda., referente ao fcmecimento e instalação na Subsecre
taria de Administração de Pessoal de 2 (dois) sistemas de arquivo 
deslizantes sobre trilhos, com acionamento mecânico. 

Art. 2° Este Ato ema em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de agosto de 1994. - Manoel VDela de 

Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 101, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Fedem!, no uao de suas atribui
ções regu!amentares e de acoxdo com o disposto no art. 2°, do Ato 
ll

0 09, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 
Art. I o Designar os setvldores HYPPOLITO DA SILVA 

(matricula n• 2416) e MANOEL FRANCISCO DE ABREU (ma
trícula n° 2415) gestores, titular e substituto, respectivamente, do 
Contmton° 152, de 1993 (numeração da TASA), celebrado entre o 
Senado Federal e a Telecomunicações Aerooáuticas S/ A:_ TASA 
com vista à "prestação dos setviços de Sistemas de Telecomunica: 
ções nos Aeroportos que estão aob a Administração do Ministério 
da Aeronáutica". 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em 8 de agosto de 1994.- Manoel Vilela de Magalhães 

Diretor-Gera! • 
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SENADO FEDERAL 
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l-ATADA 98"SESSÃO, EM9 DE AGOSTO DE 1994 
1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofícios 
N•s 343 a 347 e 353 a 356 e 358194, da Liderança do PP, de 

substituição de membros nas Comissões Mistas destlli_ãdas a pro
ferirem pareceres s_obre as Medidas ProvisóriaS nOs 55.6: ~57, 558, 
559, 560, 561, 562, 563, 564 e 565/94, respectivamente. 

1.2.2-Discursos do Expediente 
SENADOR JtJT AHY MAGALHÃES, pela ordem - Jnde

gando da Mesa a existência ou não- de res,Posta do Ministério do 
Desenvolvimento e Integração Regional a requerimeflto de infor
mação que menciona, visanck;t enquadrar o titular daquela pasta 
por crime de responsabilidade previsto em lei. Sugerindo à Mesa a 
realização diária das sessões ordinárias do Senado Federal durante 
a campanha eleitoral. --

SRA. PRESIDENTE - Anunciando, ainda na presente ses
são, esclarecimentos à solicitação requerida pelo SL Jutahy Maga
lhães ao "Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional e 
acolhimento à sugestão de S.Exa. no tocante a:x:ealização de sessões 
ordinárias. 

SENADOR MAURO BENEVIDES; como Líder - Eocami
nhando à Mesa projeto de lei extinguindo o IPMF. 

SENADOR EDU.4RDO SUPLICY, pela ordem- Solicitan
do da Presidência a conlmnação ou não da existência do Projeto 
de Resolução, em tramitação no Senado Fedet:al, revogando aRe
solução n° 30/91, que subordina à apreciação do Senado Federal o 
edital de privatização da EMBRAER. 

SRA PRESIDENTE- Informando a tramitação do Projeto 
de Resolução n° 48/94, concernente ao @Sl,l,Ilto tratado pelo Sr. 
Edoardo Sup!icy. 

SENADOR JUTMIY MAGAUiÃES -Prestando esclare
cimentos ao Sr~ Eduardo Suplicy sObre parecer de sua autoria 
concluindo pela apresentação dO Projeto_ de Resolução n° 
48/94. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Observações contrá
rias ao Projeto de Resolução n° 48/94 e -a obrigação legal do 
Senado Federal de apreciar o edital de privatização- da EM
BRAER. Medida Provisória a ser editada pelo Presidente da 
República elevando o salário mínimo para 70 reais, a partir de 

setembro próximo. 
SENADOR JOÃO FRANÇA -Apelo no sentido que não se 

transfira à FUNAI o excelente trabalho desenvolvido pela Funda
ç_ão Nacional de Saúde, em Roraima, de amparo aos índios Iano
mami, com a criação de um distrito sanitmi.o. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Achatamento 
salarial resultante do Plano Real. A difícil situação salarial dos ser-
vidores civis e militares. · 

. SENADOR MAURiCIO CORRf1A - Eocootro dos Presi
dentes dos países do Mercosul, em Buenos Aires. Solidariedade ao 
Presidente Itamar_ Franco no seu manifesto desejo de melhorar os 
vencimentos· dos servidores civis e militares. 

SRA. PRESIDENTE - Presença na Tribuna de Homa de 
comitiva de oficiais do Estado-Maior do Exército. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Relato de sua parti
cipação a 91 a Conferência Interparlamentar. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Pauperização progressiva 
do Brasil. Apelo ao Governo no sentido da reformulaçã() da Reso
lução n° 2.068/94, do Conselho Monetário Nacional, visando uma 
solução que benef1cie a totalidade -dos inutuários do Sistema Fi
nanceiro de Habitação. 

1.2.3- Comunicações 
Da Liderança do PPR, de substituição de membros nas Co

missões Mistas incumbidas de emitirem pareceres sobre a admissi
bilidade eles Medides Provisórias n"s 556, 560 e 568 a 571/94. 

1-2.4 - Leitura de Projetos 
Projeto de Resolução n• 67, de 1994, de autoria do Sr. Júlio 

Campos, que altera dispositivos do Regimento_ Interno do Sçnado 
Federal. · 

Projeto de Lei do Senado n° 50, de 1994- Complemen
tar, de autoria do Sr. Mauro Benevides,. que revoga a Lei Com
plementar n° 77, de 13 de julho de 1993·, que fustifuí o Imposto 
P_rpvisório sobre a Movimentação ou a Transação de Valores e 
de Crêditos de Natureza Financeira - IPIV1F, e dá outras provi
dências." 

1.2.5 -Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 

realizar -se amanhã, às 15 horas. 
1.3 -ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
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Ata da 98a Sessão, t;m 9 dé agosto de 1994 
4• Sessão I:egislativh Ordinária,' <Ia: 49• LegiSlatura 

.-,EXTRAORDINÁRIA -
Presidência dos Srs. Júlio Campo~, da Sr" Júnia Marise e Alfredo Campos. 

ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES' OS SR$. SENA-
DORES: . 

Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Cid Sa
bóia de Carvalbo - Coutinho Jorge- Eduardo Suplicy- Gilberto 
Miranda - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior - João França.
Josaphat Marinho- José Eduardo-José Paulo Bisol- Júlio Cam~ 
pos..:. Júnia Marise- Jutahy :Magalhães- Lucídio Portella- Mag
no Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício 
Corrêa- Mauro Benevides - Meira Filho- Ronait·lflto. 

A SR' PRESIDENTE (Júnia Marise) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores." Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. _ _ 

Sob a proteção de Deus. iriiciamos nosSoS trabalhos. 
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes 
Of. Lid PP n• 343/94. . . 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 28 de julho de 1994. 

DigníssimO Presidente do Congresso Nacional -
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-nie-·avosSa Excelência 

para indicar, como representantes do PartidO Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à ComissãO Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 556/94, o Deputado 
José Linhares, na qualidade de TitUlar. e o Deputado Mário de Oli
veira, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleVada 
consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Progres-
*ta-~ . 

Of. Lid PP n• 344/94 

Excelentissimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 28 de julho de 1994. 

Digníssimo Presidente do Congresso Nacional 
· Senhor Presidente, 

'tenho a· grata satisfaç-ãO _de dirigir-nie a Vossa-Excelêtlcia 
para indicar, _como repre~tantes do Partido _:Progressista, em 
substituiçã,raos jã indiJ:ados, junto -ir ComisSãO- MiSta deStinadã a 
proferir Parecer sobre a Médidà Provisóiiã Jiõ 5sil94, o_ Deputado 
Laprovita 'Vieira,' na qualidade de TitUlar, e o DeputadO RenatO 
1 obnss6n, Da qualidade de Suplénte. 

Ao ensejo~.~xpresso a Vossa Excelência protestos de eleva
da consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pio
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 345/94 

Excelentíssímo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasilia, 28 de julho de 1994. 

·- DigníssiniO Presidente do Congresso Nacional 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
SUbstituição aos já indicados, junto à Comissão Mis~ destinada a. 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n°- 558/94, o DeputadO 
Augustinho Freitas, na qualidade de Titular, e o Deputado Emani 
Viana, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleva
da consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 346/94 

ExcelentíssimO Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 28 de julho de 1994. 

Digníssiiilo Presidente do Congresso Nacional 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa:· Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
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substituição aos já indiçados, junto à Comissão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a 'Medida Provisória n° 559/94, o DeputadO 
Wagner :do Nascimento; na qualidade Qe_ Titular, e o_D..!"pUtado 
Marcelo Luz, na qualidade de Suplente. · · 

Ao ensejo, expresso a Vos~"'_ Excelência protestos de eleva
da consideração. - Deputado Raul Belém, J,.ider do Partido Pro-
gressista-PP. . :~ :-:~:-. 
Of. Lid PP n• 347/94 _- -;.. \J}fi_>. • . • 

Bral!i!it,\,}8.de julho flll.1994. 
Excelentíssimo Senhor '•!; ... f:l , 
Senador Humberto Lucena 
Dignissimo Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação .de dirigir-me a Voss_a Excelênc4. 

para indicar, c_omo representantes do_ Partido Progressjs_ta, _em 
substiblição aos já indicados, junto_ à Comíssão Mis~_-destinada a 
proferir Parecer sobre a Medidá Provisória n• 559/94, o Deputàdo 
Luiz Carlos Hauly, na qualidade de'. Titular, e o Dejrutàd~ João' 
Maia, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de .eleva
da consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 353/94 

Excelentíssimo Senhor · 
Senador Humberto Lucena 

Brasllia, 5 de agosto de 1994. 

DígnísSimo Presidente do Congresso Nacional 

Seilhor Presidente, 
TenhO a grata s.atisfãção de dirigir-me- a Vossa_ ~~Cel~c~ 

oara indicar, como representantes do Partido Progressista; em subs
ituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a profe
.:ir Parecer sobre a Medida Provisória n• 561794, o Deputado 
Eduardo Matias, ua qualidade de Titular, e o Deputado Edmar Mo-
reira, ua qualidade de Suplente. . · 

J • ... _.o.sejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleva
da cousideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 354/94 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto.Lucena 

Brasília, 5 de ago~to de 1994. 

Digníssimo PreSidente do Congresso Naci~nal 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-nie !! Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista. em 
substituição aOs já indicados, junto à ComissãQ lVfis~ d~tinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisóiia· no 562/94, o Deputado 
Mário Chermont, ua qualidade de Titular, e o Deputado Edison Fi
delis, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleva
da consideração. - Deputàdo Raul Belém, Lidar do Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 355/94 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 5 de agosto de 1994. 

Digníssimo Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-nie a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substin.lição aos já indicados, junto à Comissão M.sta destinada a 

proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 563/94, o Deputado 
Pedro Caladares, na qualidade de Titular, e o Deputado Vadão Go
mes, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência prOtestos de eleva
da consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do_ Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 356/94 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 5 de agosto de 1994. 

Digníssimo Presidente do Congresso Nacional 
Senhor Presidente, 
Teubo a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para 

indicar, como representantes do Partido Progressista, em substituição 
aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a proferir Parecer 
sobre a Medida Provisória n• 564194, o Deputado João Maia, na quali
dade de Titular, e o Deputado José Linhares, ua qualidade de Suplente. 
- Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleva
da cousideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

Of. Lid PP n• 358/94 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 5 de agosto de 1994. 

Digníssimo Presi4ente_ do Congresso Nacional 
Senhor Presidente, 
Tenho a gr~~ satisfação de _dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à ComiSsãO Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 565/94, o Deputado 
Marcelo Luz, ua qualidade de Titular, e o Deputado Ernani Viana, 
na qualidade de Suplente .. 

Ao ensejo, ~xpresso a Vossa Excelência protestos de eleva
d4 çonsideração. _ ~ Deputado Raul Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr" Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

A SR" PRESIDENTE (Júnia Marise)- Coucedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- sr- Presidenta, eu gostaria de sa
ber, em primeirõ lugar, se houve resposta dO Ministério-- da 
Integração Regional ao requerimento que apresentei, pois, segtm
do informação da Secretaria da Mesa, ele foi remetido antes do re
cesso. Já transcorreu, portanto, o prazo de resposta - 30 dias -
previsto pela legislação. 

A SR" PRESIDENTE (Júnia Marise) - Informo ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães que esta Presidência irá informar-se so
bre o assunto e ainda nesta sessão prestará os devidos _esclareci
mentos a V. Ex'. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Quero solicitar f Mesa, 
caso não tenha chegado resposta, providências nesse sentido. 
Apresentarei amanhã um requerimento pedindo essas providên
cias. O assunto é sério, urgente e é do maior interesse nacional. 

Ainda nessa questão de ordem, quero - não sei se é recla
mação ou sugesião - abordar outro assunto; _o Senado, apesar das 
falas em contrário, deve realizar uma sessão ordinária diária. Se 
não houver número - paciência - não se faz a sessão; se ninguém 

Ío'C 
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quiser usar da palavra - paciêi:l.ciã. ·..:.:. não se faz a sessão; mâs essa 
tnõuna deve estar aberta quando os Senador~s tiverem necessidade 
de manifestar alguma posição política. Sempre houve essa tribuna, 
para a m.aliifestação da opinião de cada um. Se não houver qual
quer projeto a ser votado, não haverã Ordem do Dia, mas a _!n~u-_ 
na; necessariamen~e, tem que ser- aberta, e não apenas-- haVer 

1 
convoCaçãO quando alguma Liderança desejar falar. 

Um dos pontos pelos quais lutei durante o meu mandato foi 
o de acabar -com o domínio das Lideranças. Não sou cardeal, sou 
diáCOno-e; -Cóino tal, gostaria de falar quando fosse possível. Quero 
ter o direito-- c.omo qualquer Senad_or, num caso de necessidade-, 
à sess~o ordinária. Entendo que a Mesa deveria determinar sessão 
ordinárià diáriá, paia' podermos ter ou não a tribuna aberta. 

Eram estes os dois pontos que eu queria abordar, pedindo a 
V"Exa~que,.junto-aos seus-companheiros da Mesa, tomasse as de
vidas providências. 

, • , fo, SR" PRESIDENTE (Júnia Marise)- Esta Presidência 
manifesta total concordância com a sugestão d_e V. Ex~ e também o 

1 pronto atendimento da mesma. 
. . , .concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, à Senador 

1 Mauro Benevides, Líder do P!viDB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Coriió Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)- S~ Presi
dente, Srs. Senadores, na semana passada, ocupeí a triburla do Se
nado Federal com o objetivo de-apelar ao PreSidente Itamar Franco 

I nO sentido de Ser SUprimida,- sem maior fardãnça. a CObrança dO 
Imposto Provisório sobre Movimentação Fmanceira, o IPMF, que 

, vem onerando milhões de usuários da ;rede. bancária do País, com 
aquele tributo de 0,25% sobre todos_os cheques emitidos. 

Os Senadores presentes no Plenário durante aquela sessão 
ordinária expicfSaiãftf a sua solidariedade à minha iniciativa. en
tendendo que sendo o Presidente da República um homem extraor
dinariamente sensível aos -reclamos da corrumidade, haveria de 
adotar providências no sentido de antecipar a perempção daquele 
dispositivo legal, daquela norma legal, daquela lei complementar, 
pondo fim, portanto, a um projeto, a uma cobrança cujo têrmino 
está pre:visto para 31 de dezembro. 

É indiscutível que a cobrança do IPJ\.fF jâ representou -algo 
de substancial para o Tesouro brasilCiro. Acredíto mesmo que a 
previsão orçamentária, em derredor de cinco bilhões de dólares, jâ 
tenha sido, senão no seu montante global, talvez 3/5 arrecadados 
pelo Tesouro Nacional. Daí por que entendi de, naquele primeiro 
momento, fazer um apelo ao Presidente da República com esse ob
jetivo, no sentido de que em função da implantação do real ele di
ligenciasse o sobrestamento da cobrança com a imediata 
nulificação do diploma legal, através de ini-ciativa do próprio Po
der Executivo. 

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

O SR. MAURO BENEVJDES- PoiS não, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Solidarizo-me com V. Exa 
porque este pleito é dos mais justos e necessários. Estamos em 
duas situações totalmente diversas. Uma, quando foi instituído 
o IP:rvtF e, outra, a atual. Se for atingido o objetiVo que a equipe 
econômica diz - inflação zero e uns falam até em deflação -, 
V. Ex• pode imaginar" o que seja cobrar das cadernetas de pou
pança, quando retirem os seus recursos para transferir para al
guma conta, cobrar, no mínimo, 50% dos rendimentos que a 
mesma dará àquele usuário quando tiver a lnflação zero? Hoje, 
mesmo com uma inflação de 7%. pagar 0,25% é muito diferen
te de quando a inflação era de 50%. ~ter-se o IPMF é um 
abuso que se está cometendo contra o contribuinte. Penso que 

não há mais nenhuma razão, e mais do que isso, é quase que tini 
crime contra o consumidor, contra o colitribuinte o que está ocor
rendo neste País com essa cobrança. Tivemos vários ·aumetitos de 
impostos, dentro do sentido d3. realização desse plano; tudo foi 
concedido, mas chegou o momento de vermos que em algumas 
coisis fomos enganados. IssO é muitO triste para queni ãcreditou 
nas propostas que para aqui vieram. 

O SR. MAURO BENEVJDES- Milito grato a V. Ex', no
bre Senador Jutahy Magalhães, por essa sua lúcida intervenção, e 
até me dispensaria de aditar outros esClarecimentos para indicar o 
despropósito que será hoje a cobrança do Imposto Provisório sobre 
a Movimentação Fmanceíra. 

Sabem V. Ex's, Srs. Senadores, que o próprio enunciado do 
imposto - Imposto Provisório sobre a Movimentação Fmanceira, 
com término previsto para· 31 de dezembro --já é um indicador 
muito positivo de que, caracterizadas as condições para a sua Su
pressão defmitiva. eVidentemente essa providência teria que ser 
adotada. Seria constitucioiJ.almente mais correto que isso ocorresse 
por iniciativa do próprio Poder Executivo, a quem dirigi. na sema
na passada, aquele veemente e patético apelo. 

Como até o presente moniento não houve uma manifestaçãO 
ainda do Presidente Itamar Franco, entendi do meu dever. sr- Pre
sidente, comparecer a esta tribuna para formalizar a apresentação 
de um projeto, ct:~ja leitura passarei a fazer neste instante, anteci
pando que é um tema que suscitarâ amplos debateS no Congresso 
Nacional. ~ --

Espero que, af'mal. esse projeto, tendo uma tramitação céle
re, possa ser acolhido nas duas Casas, conseqüentemente favore
cendo milhões d~_ usuários com a ces!]:ação de cobrança de um 
tributo que pas59u a ser _exager~o, descabido e despropositado na 
presente conjuntura, após a implantação -do Real. - --

0 projeto e do seguinte teor, Sr' Presidente: 

Revoga a Lei Complementarn° 77, de 13 de julho 
de 1993, que "institui o Imposto Provisório sobre a Mo
vimentação ou a Transmissão de V ai ores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira - IPMF e dá outras pro
vidências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1°, Fica revcigaôa a Lei Complementar n° 77, de 13 de 

julho de 1993, que 1lnStitui ·o Imposto Provisório Sobre a Movi
mentação ou a Transmissão de V ai ores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira-1PMF e dá outras providências''. 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. _3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
O projeto, Srs. Senadores, está devidamente justificado, 

destacando na sua implicitride que: 
"A Emenda Constitucional n° 3, de 1993, em seu 

art. 2°, deu permissão ao legislador para criar ·o ítnposto 
sobre movimentação ou transmissão de valores e de cré

- -ditos e direitos de riatureza financeira, fixando,-porém, 
sua vigênc1ã até"31 de dezembro de 1994. 

Com o advento das medidas econômlcas-que im
p!antaram o Real como nova moeda nacional, verificou
se a necessidade de antecipar o fim -da cobrança do 
JPMF. Porém, por se tratar tie tributo previsto em sede 
constitucional, somente a aprovação de uma emenda 
constituC:.onal poderia determinar a antecipação da sua 
extinção. Optamos, no entanto, pela apresentação deste 

-ProjetO de Lei Complementar tendo em vista atender à 
urgência -que se pretende iniprí.inir i sua tramitação, 
pois, com a reVogaçãO da Lei Complementar n° 77, de 
1993, não pode o Executivo continuar cobrando o im-
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posto por falta de previsão legal." 
Sobre esse assunto prommciei discurso na semana passada, 

já comentado na imprensa, já apoiado aqtifriCsle Plenário por vá
rios Srs. Senadores presentes à sessão da últinia terça-feira. Hoje, 
portanto, a minha presença nesta sessão do Senado Federal objeti
va, sobretudo, formalizar a apresentação-deste projeto, para o qual 
encareço, desde já.. o apoio decidido de todos os Srs. Senadores. E 
aprovada a matéria nesta Qlsa, espero <JUe ela tenha seguimento 
para a Câmara dos Deputados, e naquela outra Casa Legislativa 
possamos igualmente obter o acolhimento de uma proposição que 
vem agora ao encontro da nova realidade fmanceira que se estabe
leceu no País em função da implantação do real. 

Portanto, Sr" Presidente, Srs. Senadores, é o projeto que 
neste instante farei encaminhar à Mesa DirCtora, nit e:XpeCtatiVâ de 
que a sua tramitação possa OcOrrer_ sem delong<t:S, favorecendo, 
portanto, milhões de usuáriOs da rede bancária do País. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr' Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO-SUPLJCY (PT- SP. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) ....:-s~ Presidente, Senadora Jú
nia Marise, Srs. Senadores. em primeiro lugar, gostaria de for:inu
lar uma questão de ordem relativamente à informação divulgada 
hoje pela Folha de S. Paulo, na qual consta que o Presidente da 
CõinisSão Nacional de Privatização, Professor André Franco Mon
toro Filho, haveria solicitado ao Presidente do Senado, Humberto 
Lucena, que revogasse resolução desta Casa, exatamente aquela 
que se refere à necessidade de o Congresso Nacional aprovar o 
edital de licitação de privatiZação da EMBRAER. 

Pergw;tto se é fato que a Presidência do Senado estaria to
mando esta decisão, porque não me parece -adequada a atitude de o 
Senado Federal revogar o estabelecido no art. 4° da Resolução n° 
30/91 desta Casa, ainda mais diante de decisão~.<:lo Tribunal ~de 
Contas da União, que determinou na semana passada, na sessão de 
2 de agosto de 1994, nos termos do incisO IX do art. 71 da Consti
tuição Federal e do art. 45 da Lei n' 8.443/92, assinar o prazo de 
30 dias, contados a partir da data de aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do Edital n' PNDA 05/94 da EMBRAER, conforme es
tabelecido no art. 4' da Resolução n' 30/91 do Senado Federal, 
para que a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestati
zação fixe a data do leilão daquela estatal e o prazo mínimo de 
quinze dias anteriores à data prevista para o leilão de ações do ca
pital social da EMBRAER, para o envio da documentação perti
nente ao respectivo processo de privatização a este Tribunal. 

Determina a Comissão- Diretora do PND que se adotem as 
providências necessáriãs -ão exato CumprimentO desta âecisãO bem 
como deve comunicá-la à referida ComiSsão Diretora e ao Sr. Pre-
sidente do Congresso Nacional _ 

Ora, se isso foi decidido pelo Tnbunal de Contas da União, 
o caminho adequado seria o encaminhamento, pelo Presidente da 
República. de mensagem ao Congresso Nacional propondo, con
forme o _que está aqui definido, a apreciação do edital de privatiza
ção da EMBRAER. 

Estranho, entretanto, que o Presidente da Comissão Diretora 
do Programa Nacional de Desestatização solicite ao Presidente do 
Senado Federal que revogue resolução anterior desta Casa. Não 
seria muito mais lógico que o Congresso Nacional examinasse o 
assunto? -

sr Presidente, essa matéria já poderia ter sido encaminhada 
desde os meses de maio ou abril passados, quando houve a inten
ção manifesta de privatizar a EMBRAER. 

sr Presidente, pergunto se hã fundamento na informa
ção. Em caso afirmativo, isso me causa-um pouco dé_estranhe
za, porque o assunto deverá ser objeto de exame por parte do 
Senado Federal. Lembro que a Resolução n° 30 foi aprovada 
unanimemente, incluindo a iniciativa- do Senador Nelson Car
neiro, que propôs o que foi objeto de deliberação do Tribunal 
de Contas da União. 

St' Presidente, essa era a questão de ordem que gostaria de 
formular. 

A SR' PRESIDENTE (Júnia Marise)- Informo ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, diante da oportuna questão de ordem le
vantada por S. Ex•, que a Presidência desta Casa já está convocari.
do os Srs. Senadores para uma sessão a iealiza.r-Sé amanhã às !Sh, 
destinada à apreciação dos projetos de lei_ da Câmara e do Projeto 
de Resolução n' 48, de 1994, o qual parece ser objeto da questão 
de ordem levantada. 

O ProjetO de Resolução n° 48 estará. na pauta -da-SessãO de 
amanhã para ser apreciado pelo Plenário do S~do Fedeial. que é 
a conclusão do Parecer n° 124 do Relator, Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Poderia a Presidência es
clarecer qual a conclusão do Relator, Senador Jutahy Magalhães, 
para que possamos, antecipadamente, preparar-nOs para o que seiá. 
apreciado amanhã? 

A SR' PRESIDENTE (Júnia Marise) - Indago do nobre 
Senador Eduardo Suplicy se desejaria rec_eber uma cópia, na ínte
gra, do relatório. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ~ Eu gostaria, mas quem 
sabe o Senador Jutahy Magalhães possa esclarecer, em súiteSe, 
quais foram as suas razões e qual a resolução proposta, para que 
possamos estar conscientes do que se examinará na sessão de ama
nhã. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr' Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

A SR" PRESIDENTE (Jtínia Marise)- Concedo a palavra 
ao Senador Jutaby Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr- Presidente, posso encaminhar 
ao Senador Eduardo Suplicy uma cópia do meu parecer que foi 
resposta a uma consulta feita pela Mesa sobre a decisão do Plená
rio a respeito de uma emenda do Senador Nelson Carneiro, quando 
da votação de um crédito suplementar para atender a uma necessi
dade da EMBRAER. 

O Senador Nelson Carneiro propôs uma emenda no sentidO 
de que, quando se viesse a pensar na privatização da EMBRAER, 
fosse o Senado ouvido antecipadamente a respeito do assunto. 

Examinando a matéria. quando tomei conhecimento dela 
como Relator, ouvi a Assessoria Jurídica da Casa e também a mi
nha, que me informaram quãnto à impossibilidade de fazet: cum
prir aquela determinação, não só por incompetência nossa no 
momento de sua votação, como também em razão de outras çleter
minações legais posteriores à decisão do Plenário. 

Agora há esta decisão do Tribunal de Contas da _União, e 
gostaria de ter tambêm a oportunidade de examiná-la para saber se 
ela influencia, sob qualquer aspecto, o parecer que foi proferido. 
Vou pedir ao meu gabinete que envie cópia do meu parecer ao Se
nador Eduardo Suplicy. 

A SR" PRESIDENTE (Júnia Marise)- A Presidência in
forma ao nobre Senador Jutaby Magalhães que jã está sendo pro
videnciado encaminhamento da cópia do parecer, bem como do 
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avulso do projeto de resolução, ao nobre Senador Eduardo Supli
cy, a quem concedo a palavra. 

O que se passou no primeiro mês de julho de 1994? O salá
rio mínimo permaneceu· R$64,79 e o valor médio da cesta básica 
passou para R$104,85.... . . 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o se- Se compararmos 0 valor médio da cestal>ásica em julho de 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- St"_hesid_ente, agrade- 1994, quando atingiu R$f04,S5, em relação ao observado no pe
ço a informação mas, de qualquer maneira - lOuvo-me aqui das riodo novembro/fe~e~ífEt quando o ~~ :vai?r !eal médio foi de 
considerações -do Senador Josapbat Marinho-""', pirrece-me que o_ ~$85.00. veremos que1iô'Uv~ i.I!)l ~c_rescuno de 23,35%. Se fosse 
procedimento adequado será o exame, pelo Senado Federal, do para seguir os princfpi~;-ãS diretrizes delineadas na Lei n° 8.870, 
edital de licitação e votai a favor ou contra. POderemos até-votar 'a' . -9- reaju_s~ necessário para manter o pOder aquisitivo do Salário mi
favor, mas não podemos deixar de examiná-lo. nimo seria da ordem de 23,35%. Queremos assinalar que este ao-

Agora, revogar-se uma resolução do Senado Federal com mento da ordem de 9%, ou se-~a. de R$64,79 para R$70,00, não 
será suficiente para recompor o valor do salário mínimo em termos 

base em qual justificativa? Se o SenadO Federal avaliou que a pri- da sua deterioração. 
vatização da EMBRAER era de tal importância que nece:Ssil.ãri.a Sr. Presidente, solicito que conste do m"eu pronunciamen
que o seu edital fosse previamente examinado pelo Congresso Na- to o gráfico que compara a evolução do valÇ>r da cesta básica 
clonai, vamos, agora:, deixar de ç~prir a vontade desta Casa? segundo o DIEESE e o PROCON_ com a do valOr do salário mí
Aqui,jlralerto! Imaginoque,paraamanhã,nãohaveránúmerosu- nin:iO calculadO em reais; desde janéiro de 1993 até julho de 
ficiente de Senadores e irei requerer verificação de quorum. 1994. · 

Examino que não seria o procedimento adequado revogar- Gostaria também de assinalar algumas ~eocupações que, 
mos aquela resolução. Se 0 entendimento da COmissão de Consti- em tese, coincidem com a própria preocupação do Presidente da 
tuição, Justiça e Cidadania é de tal ordem, que O Senado Federal República, quando disse, em 1° de julho, que de nada adiantaria a 

e __ stabilidade de preços se tivéssemos, como contrapartida, a reces
avançou demais, seria mais adequado, como disseram alguns, qu~ são· e, copse_qüentemente, o desemprego. Estarei sempre assinãlan
esta Casa é que deveria apreciar o edital de convocação e ·n:IDn) do, Sr. Presidente, Senador Júlio Campos, ~ ~volução dos dados a 
Congresso Nacional. Então, que se faça uma resolução até no sen- , respeito da atividade econômica, para que aqui fique registrada 
tido de corrigir aquela. Mas absolutamente não poderá deixar o esta preocupação. 
Senado Federal de examinar o edital de licitação, suas vantagenf), Segundo balanço divulgado ontem pe~a. Federação das 
desvantagens, o porquê disto. e assim por diante. Portanto, quero Indústrias do Estado de São Paulo-- FJESP, a lndúsu"ia paulista 
advertir qUe considerarei inadequado a mud..a:D.ça do projeto de re- demitiu ~.8fl-8 trabalhadores e1p. julho, reduz!,ndo_ o nível de em
solução pelo Senado Federal. · prego em 0,17%, três pontos aciina __ ~_ qued~ registrada em ju-

Sendo esta a questão de ordem, passo agora ao meu pronun- nho, que foí de 0,14%~ quando ocorreram_ 3.250 demissõ_es. 
ciamento, stt Presidente, referente à decisão do Presidente Itamar Conforme a impre~sa noticia bOje, né o âéci.i:no mês consecuti
F d b · d'd . 6ri alãri , . vo de queda no mvel de emprego. Desde outubro de 1993, 

ranco e aiXar me 1 a proviS a para a~mentar o s 0 ~- quando a tendência foi iiiici.ada, as empresas efetivaram 90.325 
~o de. R~64,79 para R$70,~, a partir de 1 de setembro.? ~UD:- .. dispensa~ .. ~~ primeiro~ sete mes~s de 94, a indústria acurou
cio fm fe~'? ontem pelo ~stro do Tra~alho, Marcelo P~entel,. · .~lou 56.275 _demissões, reduzindo o eio.Pfe'g_":· em_ 2,3~%. Em 
após remuao em: seu gabmete com o Pres1dente da República· bem _4oze meses, ·a: queda passa -para 3,:]0%, com 88.022 demissões. 
como os Ministros Rubens Ricupero, da Faze~~-~ Sérgio QJ~oJo; · Quase. 'a metade das demissões registradas em jtiDiO (L820 ou 
da Previdêncoia Social; tendo também participado do encontro o 47,29%) se concentrou na última semana do mês, quando o ni
Deputado Paulo Paim, que é o relator do projeto de lei do Govei- .. Y~l.de~e..rQp,rego caiu para 0,08%." 
no. .. .. -_. -o~ •••• > > > · .. '.' .~s~. ,c~~-_aqu~ t:egistrar que, ~mju!ho. houve pel_o menos 

Ora, será importante nesta oporttmidade- examinar- 0 -que mdica:çoe$' ,~ qun desempr~go continuou aumentando_. desem
aconteceu com 0 salário mínimo em compãra.Ção com 0 custo Oü 0 prego esse que, na Grande Sao Paulo, tem estado relativamente 

~alor da cesta básica, conforme a pesquisa qúe- D.qrinalinerite é- re~- elevad~ .taxas de desemprego, segundo pesquisas_ por amostras 
lizadaalpelo DIEESE e pelo PROCON, em termos da sua média domiciliares feitas pela Fundação. SEADE e pelo DIEESE, apre
mens · . · . sentam a seguinte evolução: jtlnho/93 - 15,4%; abril/94- !5,3%; 

Vou, aqut, a~esentar alguns dados~ _algumas data~ ~- maio/94 :- 15,4%; junho/94 --15,2%. E os diretores té~nicos do 
portantes, Sr". Pres1dent~,. St's e Srs. Senadores. Gosta.na de DIEESE informaram-me hoje à tarde que a sua expectativa segu.D.-
lembrar que se tomou Ministro da Fazenda o Senador Fernando d dado . - . . • ,.. . 
H 

· Card !ta d b .
1 

d 
1993 

d â o s atuahzados ate hoje, é de que, em jUlho, essa tendencta 
ennque osoporvo ean e ,emmeaos o nh · d de fi -

mês. No mês de maio de 1993, como estava ci valor do salário se mante a, ou seJa. que as taxas-e sem prego l~arao em tomo 

mJnim I da ta bã 
. ? p d . 

1 
de 15%. Ressalto que essas taxas sao duas vezes tna1ores do que as 

o versus o v a or ces stca. o emos assma ar que b das d 1989 d de 8m 
em maio de 1993, em termos-de média mensal, a cesta básica, 0 serva no ano e· ,quan o estavam em tomo -;o. 
composta de 31 itens, medida pelo DlEESE e pelo PROCON, Para_concluir, Sr. Presidente, informo que nem todas as no
tinha um valor equivalente a R$79,06 boje". O salário míniiiio~ tíCfa_S:_Cõm respeito à feéessão são negativas, porque a própria im
em termos atualizados, em maio de 1993 chegou a R$76,39. prensa boje infqrma que, na última semana de julho, registrou-se 
Portanto, com uin salário mínimo de R$76,39, quase se com- considerável incremento da atividade de comércio. Assim, -segun
prava uma cesta básica de R$79,06. do levantamento da Associação Comercial de São Paulo, 11as Ven

Pois bem. como evoluíram esses números desde então? 
De novembro a fevereiro, justamente o período que se toinou 
por base para calcular o salário mínimo, inclusive todos em ter
mos do valor real médio a partir de março? a média foi de apro
ximadamente R$62,00, enquanto o valor da cesta básica já 
estava em R$85,00. 

Em março de 1994, o salário núnim.o foi aumentado para 
R$64,79 e o valor da cesta bãsica para R$95,09. 

das a prazo cresceram 31,3% no últimO dia 6, na comparação com 
o dia 30 de junho. No acumulado do mês - do dia I o a 8 de ãgosto 
-, o crescimento foi de 35,8%, na comparação com igual periodo 
do ano passado. Sobre igual período de julho, o aumento foi de 
52,4%." Portanto, há indicadores de que, talvez, haja um reaqueci
mento da atividade no início do segundo mês de vivência do real. 
Estarei atento, registrando a evolução tanto do poder aquisitivo 
dos assalariados de salário mínímo, quanto da atividade económi
ca. Muito obrigado. 
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DOCUMENIV A QUE SE REFERE O SR. SE· 
NADOREDUARDOSUPUCYEMSEUPRONUNGA· 
MENTO. 

·cESTA DIEESE/PROCON X SALÁRIO MíNIMO 
MÉDIA MENSAL 
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FONTE: OIEESEJPROC~N 

Durante o díscurso do Sr. Eduardo Suplicy, a s,.a. 
Júnia Marise, 3a Secretária, deiXii a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. JUlio Campos,]" Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) .: Concedo a palavra 
ao nobre Senador João França. -

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR Pronuncia o segninte 
discurso.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, com a demarca~ 
ção da reserva indígena ianomâmi, em Roraima, o Governo Fede
ral desenvolveu nessa região uma operação denominada de "Selva 
Livre11

, com o objetivo de retirar todos os garimpeiros que ali tra~ 
balhavam na exploração mineral. 

Posteriormente, o Governo traçou planos para prestar as
sistência ao-s poucos mais de três mil índios ianomâmis que ha~ 
bitam a reserva. Foi criado o Distrito Sanitário Ianomâmi, com 
o-objetivo de levar assistência médica aos índios que, em gran
de número, eram atingidos pela malária e outras doenças tropi
cais. Essa ieSJionsabilidade foi atribuída à Fundação Nacional 
de Saúde, que, através de sua Coordenação Regional em Rorai~ 
ma, desenvolve excelente trabalho na reserva dos indios iano~ 
mâm.is. 

Para desenvolver as atividades no Distrito Sanitário !ano~ 
mâmi, a Fundação Nacional de Saúde, em Roraima, promoveu 

concurso público em nível regional para a contratação de m&iicos, 
paramédicos e -pessoal de apoio. 

Cerca de 180 pessoas trabalham na assistência ao~ ianomâ
mis, tanto na área indígena como no Hospital Casa do Indio, em 
Boa Vista. É um trabalho árduo, pois a maioria desses servidores 
que atnam na reserva ianom.âm.i passam longas teritporadas longe 
de seus familiares; todos eles foram aprovados em concurso públi~ 
co, mas trabalham sem nenhuma garantia de estabilidade e sem 
nenhum direito trabalhista, regidos por um contrato de trabalho 
temJX'I'ário. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é com preocupação 
que estamos vendo a decisão do Governo de transferir para a FU~ 
NAI as atribuições do Distrito Sanitário lanomâmi. Todos sabe
mos que a FUNAI é um órgão sucateado e que não tem a mínima 
condição de atuar na proteção, sobretudo, da saúde dos índios ia
nomâmis, que são vítinias da própria FUNAI e de sua política 
equivocada de isolamento das comunidades indígenas. 

Por fim, Sr. Presidente, apelo para o Presidente Itamar Fran
co? para o Ministro Henrique Santillo e para o Ministro Alexandre 
Dupe)'Tat, para que revejam essa posiçãO, a ftm de_ que os ianomâ
mis não sejam entregueS totalmente ao ahandono da responsabili~ 
dade da FUNAL 

O trabalho da Coordenação Regional da Fundação Nacional 
de Saúde, em Roraima, tem sido coroado de êxitos, merecendo, 
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desta forma, o apoio das autoridades federais, que, no meu enten
dimento, deveriam manter o Distrito Sanitário lanomâmi sob ares
ponsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, destinando mais 
~rsos a esse órgão e resolvendo defmitivamente o problema dos 
servidores que ·atuam no Distrito Sanitário Ia.riOrilâmi, através da 
sua contratação.em caráter defmitivo, proPorCionando-lhes melho
res condições de trabalho. 

Era~ que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre $enador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
PronUlicia ó seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
denté, SrS. Semidores, já- ouVimos, na tarde de_ hoje, o dissertar de 
companheiros-nossos-a-reSpeiteode_impOrtantes temas. O Senador 
Manro Benevides tratou da incoerêncii governamental em conti
nuar a Cobrança do- IPMF. Vimos e ouvimOs o Senador Eduardo 
Suplicy tratando dessa questão de salário. E falo neste momento 
assim como que desejoSo de continuar a palavra do nobre inte-
grante do PT nesta Cãs3.. - _ 
· ' · · Quero dizer, Sr. Presidente, que todos nós, sem exceção, 

nós do PMDB, torcemos para que o Plano Real i'esulte da melhor 
maneira possível. Dizem-no eleitoreii&, pois que o seja! Pode ele
g_er Fernando Henrique CardoSo? Pois que eleja! Mas que dê certo, 
porque mais importante do que tudo iSso é a econoti:lla brasileira, é 
a situação de cada lar, é a situação de todos nós. _ 

E evidente que esse plano foi bombardeado; peJo menos 
houve uma tentativa de sucateamento da ideologia do plano, ou a 
implosão perversa de sua eslrutura. E isto se deu, mais- uma vez~ 
por um traba1ho competente das elites brasileiras. 

As elites querem inflação. AB elites queiem preços incue: 
rentes e disparados. Satisfaz às elites o juro alto; satisfaz aos gran
des empresários o que não atende aos pequenos e médios 
empresários. E a trama foi feita de tal maneira, Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, que se usou sutilmente o mecanismo dos preços. 
E já que o Governo perdera a nloral nessa questão, os empresáriOs 
se aproveitaram. -

Como o Governo J>erâeu a ·morál? Quando estabeleceu uma 
média para a revelação dos salários em UR V. T'rrou-se uma média 
incluindo dezembro, o mês em que os funcioriátio·s públicos ga
nhavam pessimamente. Depois, verificou-se" que não houve média 
para os preços. Os preços continuaram inceirãnieD.te desregrados e 
ignorando a redução salarial, porque, em matéria de URV, quer 
queiram, quer não queiram, houve uma brutal redução salarial. 
Mas os preços, estes subiram. 

Agora, notem bem, Senador João França, que está-a niinha 
esquerda, e Senador Júlio Cãl:npos, que está diante de mim. O que 
houve? Os preços ficaram controlados juntamente -com Os salários, 
através das expressões em URV. Uma grande infração, uma gran
de infração, porque o País não JX>dia ter duas ou três moedas: o 
dólar como a moeda de alta moralidade, a URV como a fantasia e 
o cruzeiro real como a humilhação do Tesouro Nacional. Mas os 
preços prosseguiram em URV, expressos diariamente em cruzeiros 
reais. Uma parafernãlia, uma anarquia econômica, umã anarquia 
política. uma anarquia administrativa neste -País. -

Veio, então? o dia de entrar em vigor a nova-móêda. As cé
dnlas eram esperadas com afã: cédulas de um real, cédulas de cin
co reais, cédulas de dez reais, cédulas de cinqüenta, cédulas de 
cem - uma cédula de cem valendo CR$275.500,00! Tudo uma 
mera fantasia. Tudo altamente falacioso. 

O que fazem as elites brasileíras? Antes que o :i-éal entrasse 
em vigor, os preços se aceleram, se acrescem em URV e em cru
zeiros reais e com relação ao dólar. Quando o plano do candidato 

Fernando Hemique Cardoso! plano que persistiu no Governo nas . 
mãos do Ministro Ricuperp, -quando esse plano começoU- a ser cum
prido, se fosseumnavio,jáhavia sofrido o priineiroemórtal e-certei
ro torpedo: fora atingido pela brutal e fria politica dos preços. -

Isso se refletiu em tudo: ita compra do feijãp, do arroz; na 
compra do automóvel; na compra do livro, na encadernação do li
vro; na feitura de uma roupa; na compra do sapato, na compra da 
graxa do sapato, no transporte; em tudo se refletiu essa brutal coisa 
que foi a fraude ao Plano Real. 

- O Governo perdera a lnorai, pÚrq~e ~o tiv~ a ~~gem ru; 
controle de preços - não propriamente o congelamento. Não se 
pode deter, reter ou reduzir s~ári~- ~to,_ip.çlu~ive, _é inconstitu
cional- e, ao mesmo tempo, não- .cQJ)trol~ o mercadq. O jl.l!o alto 
é uma coisa estúpida que o então Mini.strQ .~ Fazenda Fernando 
Henrique Cardoso tentou explicar nesta Casa, mas, com toda cer
teza, não convenceu nem a si -próprio. Não era Possível convencer
se de ql}e juro alto combate a inflação. 

E muito interessante assistín:rlos a uin comentarista de tele
visão dizendo isso ou lermos um comentaristã de revista escreven
do sobre isso. Na realidade, o que estamos vendo é que as lojas· 
fecham, as pequenas empresas desaparecem e a microempresa está 
seiJ.do liquidada. -

. Tenho andado pelo interior do meu Estadp, em campanha 
eleitoral, no afã de voltar a esta Casa para dar continuidade ao meu 
trabalho. Chego a Juazeiro do. Norte e o que vejo? Uma loja aberta 
e a vizinha fechada; mais trinta metros, outra lojà que foi f~chada; 
a fábrica que existia em um bairro ãdjacente também já" está-feCha-
da. V amos a Barbalha, a Crato, a Crateús, e é a mesma coisa. Por 

~~~=~ :~~ :~~~:~ fulano está mal, sua ~uma parou,, não-r~ 
_ Não é possível pagar a ?enhum banco0 principalmente o as
salariado, com os salários que af ~!itão- O assalariado que necessi
tar de um banco para cobrir uma enfe11llidade. por exemplo, é 
melhor não se tratar e morrer logo, porque é um belo candidato ao 
suicídio. 

. Não há como pagar a banco, não é possível pagar. Só quem 
paga a· banco - imaginando aqui, já que estamos no país da fanta
sia - é o cidadão que arranja dinheiro emprestado para traficar, 
porque s6 o lucro ilícito, o dinheiro roubado ou vindo do crime é 
capaz da pagar a banco no Brasil- não ao Banco do Brasil, mas a 
banco no Brasil. Somente se pode pagar a banco com dinheiro de 
má procedência. O dinheiro lícito não_permite que ninguém pague 
a banco. _ 

O que há hoje? Aumentam o salário nifuim.o. Que bom! 
Aparece o nosso querido amigo Paulo Paim nos jornais, patroci
nando o aumento do salário mínimo. Mas o funcionário público 
paga salário mínimo aos setviçais de sua casa, e O sãlãrio dO servi
dor público tem grandes adversários, a começar pela própria equi
pe económica do Governo; chamada pelo Presidente da República 
de mentirosa, pois Sua Excelência se referiu aos "mentirosos''. 

- Realmente é mentira, Sr. Presidente, porque este é um país 
onde se rouba com tanta facilidade; de tudo se tira, em tudo se 
frauda. Só não tem dinheiro para a dignidade salarial. Para a digni
dade do servidor público, s6 para isto é que não há dinheiro. Só 
não há dinheiro para o servidor público. Nunca faltou dinheiro 
para-o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos. Nunca ninguém entendeu a 
vida do Sr. João Santana, que ganhava como Secretário de Admi
nistraç_ão um décimo dos seus gastos milionári~s em Brasília 
como os jornais da época decifravam e diziam. Nunca faltou di~ 
nheiro para Paulo César Farias, ferido de morte agora com o trági
co falecimento de sua mulher, a sua grande companheira. 

Veja bem, Sr. Presidente, estamos num país onde os salá
rios estão aviltados, e é este poVo aviltado, humilhado e esmagado 
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a esperança dó. autor .do plano. Esse é O grande problema. O nosso 
querido companheiro l='emando Henrique Cardoso ê o máximo em 
esperança. o rei da esperança, o homem que produz em seu íntimo 
a esperança· como principal valor. Para tanto, não sabe desconfiar, 
não sabe 6lhar _de soslaio; 'nem sabe raz-er golpe de vista; porque, 
se soubesse, veria que· a massa trabalhadora· do Brasil, esta está li-
quidada! ' · · · · '" · '"' 

Inventou-se essa história de marajá-, história de pessoas que 
ganham extraordinariamente, peSsOaS muito bem sucedidas nO Po
der Executivo, no Poder Legislativo ·e·- H6 POder Judiciârio, para 
justificar uma grande trama nacíonal. Na verdade, estamos nuni 
país de miseráveis, miseráveis generalizados: empresários miserá
veis, servidores públicos miseráveis; -Lrabalhadores que não têm 
nem classificaçãO econõinica'e"qlle, rios Estados Unidos da Améri
ca do Norte, ·seriá.IÍI. nielióS qUe pobres. 

Conheci um proféssor na &cOla de Agronomia da Univei
sidade Federal do Ceará que foi fazer um curso de pós-graduação 
nos Estados Unidos da América· do Norte. Chegando lá, declarou 
um determinado rendimento. Disseram-lhe: "Não, o senhor não 
pode ficar aqui." "Por que não posso ficar aqui?n, indagou. ''Por
que o senhor é menos que pobre. Não dá para classificá-lo nem 
como pobre." E ele teve, então, que criar a fantasia de uma ajuda 
que receberia dos Estados Unidos, para não ser classificado como 
menos que pobre, mas 'para· ser -considerado, pelo menos, como um 
professor pobre - que, parece-me; quer ser mestre em Zootecilia 
ou alguma derivaÇão de uma dãs ciêilcias que compOen:í os conhe
cimentos agrícolas do nosso País, os conhecimentos agronômicos 
notadamente; não possoprecisafã.gorã, porque-ã-memória está me 
falhan:do. 

Ouvi os nu-meros-que aqui forai:r{ ditos pelo Senador Eduar
do Suplicy, que adora estatísticas. S. Ex• traz esse trabalho muito 
bem preparado, para demonstrar ao Senado Federal que não há sa
Iãrioneste País,-que o·saiário é uma humilhação. 

Hoje, Sr. Presidente, 'é humilhação o que ganha um militar. 
Daí por que vivo aflito por não poder entender como, diante da 
disciplina militar, é possível viver com o que -se paga a esse tipo de 
servidor público. 

Nós, parlamentares, somos aviltados pelos nossos subsí
dios, assim como_Os ministroS do Supremo e os mfu.iS{ros dOs Tri
bunais Superiores. O dinheiro deste País desapareceu, no que 
concerne a salário, na mágica do Plano Real, que foi aquela média 
fatídica, a média fatal que achatou a todos que ganham dinheiro 
pelo trabalho produzido. Vejam bem! Mas é com base nisso que se 
diz que o Plano é eleitoral ou eleitoreiro. 

Não posso entender como. Se o Senador Fernando Henri
que Cardoso vai ganhar a eleição com o Plano Real, eu não sei 
como isso JXXierã acontecer ante os protestos que se estão erguen
do, inclusive com relação ao poder aquisitivO do assalariado. Salá
rio mínimo de R$ 70. ~que se faz com R$ 70? Mas pagar R$ 70 é 
pesado a quem paga. E pesado ao servidor público que paga ao 
seu servidor doméstico, à sua empregada doméstica, dois salários 
mínimos- R$ 140-, pois correSpondem, talvez, ãmetade ou a um 
terço do salário de um funCionário relativamente bem graduado. 

Sei que os servidores públicos são muito perSeguidos no 
Brasil, e ainda não senti uma difriréiiÇa-eritre ·as-loUcuras do ·ex
Presidente Collor - Presidente, então - e os presentes aconteci
mentos. Às vezes, fico desconfiado que, de Fernando a Fernando, 
quem fez o Plano Real foi o CollOr, porque está dentro daquele 
mesmo ódio ao assalariado, tem as mesmas conotações contra 
quem trabalha, contra quem produz. Inclusive, embutido na medi
da provisória: do Plano Real, está o propósito de privatizar as prin
cipais empresas nacionais, sem se explicar devidamente a razão 
disso. 

Ninguém explicará, por exemplo, Sr. Presidente, porque de
vemos privatizar a PETROBRÁS. vendendo as suas ações. Claro 
que as grandes empresas petrolíferas, principalmente as norte
americanas, correrão para coniprar ações da PETROBRÁS. 

O grande sonho é trair aquela luta histórica dos brasileiros.· 
a luta de Monteiro Lobato, inicialmente, a luta de Graciliano Ra
mos, porque, nesse tempo, os intelectuais lutavam pelas causas na~ 
cionalistas. Hoje, os escritores tomaram-se mais isOlados da 
realidade política. Poucos deles vão às_ ruas roçaitml.bro_ a ombro 
com o proletariado. Ninguém tem '? .~tex:~se: de: ~e~ii:i: a rua, de 
sentir a praça, de sentir o que -se diz nOS sindicatos; de-c-om_preen~ 
der o que se fala nOs lugares mais humildes, nos bairros-m.aiS ôis:. 
tantes. Não, ninguém quer saber disso. As pessoas se isolam na 
grandeza da ficçãO: .rioVelas_ e J:!13.ÍS ~ove4&, gr~c;kis _dranl.@S_hllp:l4- _ 
nos, grandes contextos do _J:!13.1J,_ cap~t~r 411:~0 ,O)l.da. ~~ rl9 
caráter do homem, ninguém sabe. Os eSceritores se isolam da reali~ 
cbtde. É o mundo da fantasia, das novelas, dos liVros estranhos, de 
um falso espiritualismo que está a dominar as livrarias do País. 
Um falso misticismo, um misticismo comercial, porque, talvez, o 
verdadeiro misticismo leve p _homem de alma santa à ru~ para ro
çar o ombro do operário. Isso não está aconte_cendo, mas já ãconte
ceu quando os intelectuais tinham dois grupos: um, com Ma.D.Oêl' 
Bandeira, C <ir los Drummond de Andrade, fazendo j'?g~ _ 4e_ pai~-_ 
vras; e outro &J:Upo com Jorge ~do, ~~~~ Ramos e outros. 
tãiitos, fazendo da literatura um- instrumento político ou ideológ!.-_ 
CÇ)._ .Nesse te.o;Lpo, houve a luta pelo petróleo, houve a luta do 11Ü 
Petróleo ê nosso". Eu era menino e já. participava desses aconteci
mentos. Isso ficou na alma do brasileiro. Mas os internacionalistas 
-palavra que _uso com o sentido escuso que ela deve ter nesse meu 
pronunciamento -, que não compreendem a mínima resistência de 
um nacionalismo, detestam a 1ELEBRÁS, detestam a ELE1RO
BRÁS, detestam a PETROBRÁS, e isso está. embutido nesse Pla
no Real. O grave problema é exatamente esse: isso está embutido 
no Plano Real. 

Não é por acaso, Sr. Presidente, que os salários estão acha
tados. Isso é uma filosofia política fasciSta, é verdade, mas é uma 
.filosofia política É uma filosofia política, com toda certeza. 

Estou aqui em Brasília falando, mencionando isso, para di
zer, claramente, que o Plano de Itamar Franco, ou de Ricupero -
que, por certo, é irrecuperável -, ou de Fernando Henrique Cardo
so será suicídio nesta eleição, porque, na verdade, é falaciosO, é in
grato e tem con,otações fascistas, no momento em que combate o 
assalariado e persegue as grandes aspirações do nacionalismo bra
sileiro. 

Não é possível mais calarmos diante disso. 
Quem de nós não quer que um plano econômico dê certo? 

Quem de nós não entende que a estabilidade econômica é vital? 
Mas, Sr. Presidente, quem vai acreditar em estabilidade política 
com os servidores públicos em desespero, com os militares inquie
tos nos quartéis, com mil razões de estarem inquietos, perseguidos 
que são, hoje, por uma realidade administrativa? 

Muito mais importante que a realidade econômica é a gran
deza e a estabilidade das instituições, e O Plano Econômico amea
ça, neste momento, as próprias-instituições._Deixo "isso riru.itO bem 
afirnlado: o Plano de Itamar Franco, ou de Rubens Ricupero, ou de 
Fernando Henrique Cardoso é uma ameaça institucional ao Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB - DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na semana _passada, tive_~ honra de ~ompanhar o Se
nhor Presidente da República em uma viagem à Argenli!ia. Firmou 



4584 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Agosto de 1994 

Sua Excelência, juntamente com ós Presidentes dos outros países 
integrantes do :MERCOSUL, mais um dos protocolos a fim de 
que, no início do ano que vem, os mercados desses quatro países 
possam estar interligados. Trata-se, sem dúvida, de um projeto da 
mais alta importância para a vida deste País. 

A situação na Argentina, muito' ao_ contrário do que se pro
paga por aí, ê estável. Em co:Õ.tatos C..Ue mantivemos cOm a populã
ção mais pobre, verificamos que há um otimisnio _inuito grande 
com relação ao Plano CavallQ. Pode-se, agora, comprar uma mer
cadoria a prazo e pagá-la em dois, três, quatro ou _até: cinCo meses, 
sen;t que haja a coiTÇisão dainflação, as~stadora como atê há pou-
co tempo se registrava. _ , 

Faço este intróü.o, Sr. Presidente e Srs. Sellfl.Çores, apenas 
para dizer da angústia que vive o Presidente da República- eu di-_ 
ria até da sua melancolia- em face do poder. O poder, às vezes, 
loriJ.íi o Ch.efe ~ :N~çãO ,sól,itáiio, porque tantos são ·os. problemas e 
as.situaçÇlescriadasao_seuredor.: , · , _, ~-- . 

cia quer, na verdade, é melhorar os vencimentos dos servidores 
públicos e os soldos dos militares. E há essa represália querendo 
manietá-lo, prendê-lo, para que não possa conceder o aumento que 
deseja. 

Felizmente, as sucessivas reuniões que têm sido realizadas 
já provocaram uin consenso, e tenho absoluta convicção de que, 
dentro d.e alguns diits~_ o_ Presidente determinará o anúncio desse 
aumento tão esperado,-~ que, sem dúvida nenhuma. não poderá 
ser naqueles níveis que o Presidente e todos nós queremos, porque 
hâ a necessidade de preservar-se a estrutura do Plano, que, segunw 
do a sua concepção, é -a salvação do nosso País. 

Aumentar o sa!Jírio mlnirno de R$ 64,79 para R$ 70,00 já é 
um sacrifício, porque sabemos o que implica isso na folha de pa
gamento dos nossos empresários, com essa carga tribu\ária in just~ 
e odiosa que existe, pela inexistência de_ uma consçiência majs fir
me no sentido de realizar a Revisão Constitucional, tãO necessária . 
e indispensável exatamente para ajustar as necessidades _do Estado 
àqUilo que vivemos hoje, com o Brasil imposto por esta Constitui
ção, com os encargos que foram criados, com os serviços que fo-
ram _instituídos. Para cada tipo de salário e encargo deve haver a 
contrapartida de uma arrecadação para sustentar exatamente aquilo 
que foi criado como privilégio ou como melhoria. O Governo vive 
da arrecadação que faz ... 

Imaginem que agora há um clamor genetap.~ neste País . 
para que haja ·um melhor salário mínimo. Há tambc?m um clamor 
generalizado ne~ta N"ação para- que os- vencimentos -dos funcion4_
rios públicos_e_ os. soidoS dOs inilitarCs Sejam compatíveis com suas 
reais necessidades. Mais do.que ninguém, nós sabeni.os que oS mi
litares ganham pouco; mais do que_ todos, _nós sabeijl9s que os Ven- -
cimentos dos servidores públicos estão defasados, mas aí está um 
Plano que é uma tentativa para recompor o desmantelamento da 
máquip.a do E~tado, rçali_~ pqr gpVç:rp.os p~s~d?~-: _ _ _ 

O Sr. Josapbat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR- MAURÍCIO CORRli:A- ---e o.Brasil,litera!mente, 
- estãva destroçado- sabemos disso-,- desmantelado; mas o Presi
. dente da República tem a consciência altiva de que é preciso enw 

frentar isso. Que sejaril sacrificados alguns programas, o que não 

O Governo_.do f'(esi(iE}nt~ !tru;nar_Francq ~ •. D~ verdade, ~m 
Govemo_de transição, mas que teve a coragem 4e_~ostar os pro
blemas mais sériOs _da nossa vida. O Presidente poderia estar lá 
tranqüilamente, apenas interpretando os fatos, para que passasse o 
tempo e aquele que viesse a ser eleito Presidente 04 República ad
miniStrasse os problemas daí para frente. No entanto, Sua Excelên
cia assumiu a responSabilidade de enfrentar os grandes temas 
nacionais e, pela primeira vez na História deste .País, sobretudo 
nos últimos tempos, elaborou-se um plano à luz do dia, com deba
tes no Congresso Nac_ional, um plano que não foi f~ito ná ma4ru
gada para tomar o dinheiro de alguém, que nllo foi feito para 
assaltar o.contribuinte. Foi um plano previamente discutido, numa 
tentativa de colocar a máquina do Estado nos trilhos, para que este 
País possa caminhar. 

Agora, o Presidente da República está propugnando por 
melhores vencimentos, por melhores soldos, o que provocou aque
le profundo desabafo que fez outro dia. Sua Excelência quer me
lhorar os salários dos trabalhadores, deseja melhorar os 
vencimentos dos servidores ptlblicos, porque sabe o que está acon
tecendo hoje nas nossas Forças Armadas. Felizmente, temos lide
ranças nas Forças Armadas, generais, almirantes e brigadeiros que 
seguram a revolta causada pelo baixo soldo que hoje o· militar re
cebe no Brasil; e, em igualdade de condições, o civil. O Presidente 
da República deseja melhorar isso, e é ãgora tachado como um ho
mem que quer acabar com o Plano, como um homem que é o res
ponsável pela ruína desse Plano que se inicia bem,__ 

Ora, como poderá o Presidente da República ficar infenso a 
esse clamor generalizado? 

Ninguém quer, Sr. Presidente, em sã consciência, que o Pre
sidente da República acabe com o Plano que Sua Excelência mes
mo concebeu por intermédio do Ministro da Fazenda, a quem deu 
toda cobertura, toda força. Mas é importante colocar a questão so
cial nesse conceito, ou nesse concerto, pois, na verdade, há este 
clima hoje: os salários estão baixos e os vencimentos e soldos tam-
bém estão muito baixOs. - --

Posso lhes dizer, Srs. Senadores, neste instante, que o Presi
dente da República vive uma angdstia, porque o que Sua EXcelên-

podemos é deixar o trabalhador, o funcionário público e o militar, 
com os salários, vencimentos e soldos miseráveis que estão sendo 
pagos até agora! Essa é a preocupação fundamental do Presidente 
da República, na sua solidão, porque eu o conheço de perto. E .u· 
vêm os editoriais, os comentários, as critiCas de que o Presidente é 
o responsável porque vai acabar com o Plano que foi concebido _nO 
Ministério da Fazenda. 

Concedo o aparte ao Senador Josaphat Marinho, com muita 
honra. -

O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Mauricio Cor
rêa, não me cabe o dever de defesa do Governo, que V. Exa, na sua 
posição, corretamente faz. Qtie:ro apenas -coil.CO!dar-Com V. Ex• em 
que a necessidade da defesa do Plano não pode significar uma rew 
pressão salarial que possa prejudicar a tranqüilidade pública. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex' esse 
aparte tão sintético, mas que, na verdade, pela sua significação, 
tem uma extensão extraordinária. E é essa, Senador Josaphat Mariw 
nho, a preocupação do Presidente Itamar Franco. Posso asseverar 
com absoluta precisão que Sua Excelência vai despender o melhor 
de seus esforç~~ para que haja uma contrapartida a essa demanda 
da angústia social a que V. Ex• se referiu. -

Sr. Presidente, as minhas palavras resumem-se exatamente a 
este iénnino: o Presidente da República está preocupadíssimo com a 
situação salarial. está preocupadíssimo com os vencimentos dos servi
dores e com o soldo dos militares e está administrando essa situação 
com o seu patriotismo, com a sua altivez. Sua Excelência não quer ab
solutamente criar problemas com o Plano de Estabilização Econômi
ca, mas tem suas vistas voltadas para a angústia causada, repito, pelos 
baixos salários, soldos e vencimentos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência re
gistra a presença, neste plenário, da comitiva dos oficiais superio
res do Estado-Maior do Exército. 
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Ne:;te instant~. ~onvocamos o Senador Alfredo Campos ela e fomentam sua implementação. Numerosas medidas legislati-
para s._~cretari.M Q_fmal desta sessão. - v.as, governamentais e técnicas foram adotadas no mundo inteiro 

Con:.e.do a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. como resultado dessa ação. 

O SR JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia A União Interparlameniar apóia os esforços da Organização 
"' seguinte Q.i'scursO.)__<Sr. fié5i_tú~nte;··s~-e Sis. Senadores, em das Nações Unidas, cujos objetivos compãrti.lha, trabalhando em 
março do- c~ent_e ano, -enl função ·dé bOil'tõS~ indicaç-ão co-in qUe estreita cooperação com ela. Coopera, a.ínàa, coni orgari.izáções in
fui distingUido pela ConiisS2.o Diretoia7'fWeràpbrtunidade de parti- terparlamentares regionais, bem como com organizações intema
cipar da 91a ConferênCia da União IifttfiP~iãmentar (UIP). Da ciOnãis, inteigõvérilàmentais e Iião governamentaiS inSPiradas nos 
mesma forma que das três vezes anterfó'ti!S,1 Cssa participaÇãO re- mesmos ideais. 
presentou, para mim, -eniíquecedora Vi\fgfitia em nível pessoal, · Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
cultural e político, trazendo sigriificativo aporte a minha bagagem ' Talvez s_eja despicienda a introdução que acabo de fazer, 
de experiência como parlamentar. Muito mais do que isso, porém, abordando as origens e a natureza da União InterParlanient.af; bem 
tenho certeza de que a delegação brasileira perante a referida Coí::t~ conio Os objetiyõs· que aniniairi. SéU funcionamento. Não ignoro 
ferénda· s'oübê r_epreseD.tar cOndignamente a gloriosa tradi._ção ·na: que as informã.Ções ali contidas são do conhecimento dos nobres 
cionã,l ·nO que -tange à dlplOmaCjâ "e_ à Participação _êoi.- fóiwiS PareS._ ·ocorre, fudavia, que, mais do -que a_dmiraçãO; nutio Verda- -
inteniacionais. -' · · · -· · '· · · · · · - · · · · - - · ;;, -- ' • deiTo c-arinho p6r essa Organit.açãó, PQis a'ctéditb 'qué ela- eD.carni,-

Porque é exatamente disso· que· Se trata, Sr. Presidente, Sts.' ' reflete e potencializa algumas das mais elevadas características da 
Senadores. Constitui.:se, fia prâlica, a- União Interparlamentar, em atiVídade parlamentar, características essas que se -projetam -sime
verdadeiro fóruin de diplomacia parlamentar. Ao pesquis3rmoS triCanieDte do plano nacional para o internacional. 
suà história, VerificamOS que esSa era a vocação da UIP desde sua Na vida interna das Nações-, o regime democrático represen
origem. De fato, foi ela a primeira o-rganização política em nível ta a alternativa ã.os regimes de força, a negação do éli.reiio- do mais 
mundial a promover as noções de paz e arbitragem inten:faC~onat _ forte e a afll1lliç'ãõ do predoinínio da vori.tade da maioria, assegu--

Suas origens datam de 1889, quando a 1". Conferência ln- 'rados,-porém, os--diieltos da minoiiã. De forma simétrica, no con
terparlamentar para a ·arbitragem internacional, assistida- pÕr dele- vív1õ das NaçõeS. a--via. do diálogo, da negociação e da arbitragem 
gados_ de_ nov_e países e três ccntiz;le,ntes, reuniu-se~ ~m Paris. por representa a alternativa à guerra, à i:i:nposiÇãd dós interesses pela 
inié:iatiVa· de dois e-niíiientcs parlartieniares e pacifistas: William força. No pl3no iliteinO, o corivíViO democrático só é pOssíVel com 
Randal Cremer, do Reino Unido. e Frédéric Passy. da França. Des- o fuhciOnamentõ, 'na plenitude de suas prerrogativas, do Parlamen
de sua fundação, a UIP distinguiu~Se por- sila açãci em· faVOr dó to, cjUe é a casa do diálogo. No plano internacional, os conflitos s6 
~ovimento internacional pela paz, tendo contribuído para 'a cria- podem ser soluCionados pacificamente, o direito à. autodetermina
ção do que é boje a Corte Permanente de Arbitragein de Haia. Ao ção dos povos s6 pode ser gararitido através do diálogo nos fóruns 
longo dos anos, oito Prêmios Nobel da Paz- entre eles os três pri- apropriados. Se·no plano naciOnal os Parlamentos assumem o pa
neifOs·-· forariioutorgados a relevantes personalidades da UIP. pel de guardíães dos Direitos-HUmanos, na esfera universal esse 

Depóis ~da Se"gunda Guetra "Mundial, a União Interparla- papel é assumido pelas Organizações Internacionais, verdadeiros 
mentâi t!ansforinoU-se proftiridarncnte, passando de_.slnl:J?Ies asso- Parlamentos da HUmanidade. 
ciãção · parlamentares a organiZação interrlaclonaJ de Enfim, o-que pretendo expressar é a íntima relação que per
Parlamóntos, centro de diálogo_e de diplomacia parlamentar entre cebo· entre diálogo parlamentar e diálogo diplomático, entre conví
legisladores de todos os _sistemas políticos do mundo. Agrupando vio democráticó de Um povo e convíYio Pacífico entre os povos, 
não apenas representantes de 129 Parlamentos nacionais mas tam- entre parlamentoS nacionais e or.Sãnismos intemãcionais enquanto 
bém representantes de um grande número de tendências políticas, instituições tutelares dos Direitos e da Dignidade da Pessoa H uma
constitui-se atualmente numa plataforma privilegiada para a obser- na. 
vação das opiniões poHticas e sua_ evolução no mundo. Além dis
so, as conferências .da União Intcrparlamentar oferecem a ocasião 
para o lançamento de novas idéias ou iniciativas que-impulsionam 
a causa da paz e da cooperação internacional. 

Enquanto organização mundial dos Parlamentos. dos Esta
dos soberanos, a União Interparlamentar constitui o ponto focal 
para o diálogo parlamentar universal, trabalhando pela paz, pela 
cooperação internacional entre os povos e pela consolidação das 
instituições representatiVas. Para a coi:t_secução d~sses obj~tivos, a 
UIP patrocina contactos,- coordenação e intercâmbio de experiên
cias entre os Parlamentos e os parlamentares de todos os países; 
examina questões políticas, econômicas, sociais-e culturais de inte
resse da comunidade intcmacional, expressando seus pontos de 
vista a respeito delas a fim de suscitar a: atuação" Conveniente por 
parte de Parlamentos e Parlamentares; contribui para a defesa e a 
promoção ·dos direitos humanos;-enquanto fator esSencial da de
mocracia representativa e do desenvolvimento; contribui, por fim, 
para um melhor conhecimento do público em geral acerca do fun
cionamento das instituições rcprcscritati v as, bem como para o for
talecimento de seus meios de ação. 

Os membros da União Interparlamentar submetem a suas 
respectivas Assembléias e Governos as resoluções adotadas por 

Todavia, Senhor Presidente, Senhores Senadores, meu obje
tivo ao assomar a esta tribuna era menos o de discorrer sobre a Or
ganização à qual devoto tanto apreço e mais o de trazer um relato 
ao colendo Plenário acerca dos trabalhos realizados por ocasião da 
91 a. Conferência_lnterparlamentar, realizada entre 18 e 26 -de Diar
ço, em Paris. 

A Conferência Interparlamentar é o principal órgão que ex
pressa os pontos de vista da UlP sobre questões políticas. Reunin
do-se duas vezes por ano (na primavera e no outono), a 
Conferência habitualmente conta com a participação de cerca de 
quinhentos parlamentares, para estudar problemas intemacioruiis e 
formular propostas de ação. Cada delegação que assiste às Confe
rências é integrada, normalmente, por membros de todos os parti
dos representados nos respectivos Parlamentos nacionais. O 
número de votos de que dispõem essas delegações varia de acordo 
com a população de cada País, e cada delegação pode dividir seus 
votos para refletir as diferenteS tendências políticas dos seus mem
bros. As resoluções das Conferências versam sobre questões polí
ticas da atualidade. na maioria das vezes situações de conflito, mas 
também sobre outras matérias de interesse. Entre os tópicos trata
dos recentemente figuram o desarmamento, o direito humanitário, 
a educação, a saúde, o meio ambiente, os refugiados, o comércio, a 
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dívida e o tráfico de drogas. A Conferência futerpãrlamentar é reã
lizada cada vez em um país diferente, oferecendo assim aos parti
cipantes a possibilidade de conhecer diversas realidades nacionais. 
Assessoram_ a Conferência em seu trabalho quatro Comitês plená
rios qúe tratam, respectivamente, de: 1) questões políticas, a segu
rança in~macional e o desarmamento; 2) questões parlamentares, 
jurídicas e de direitos humanos; 3) questões econômicas e sociais; 
e 4) educação, ciência, cultura e meio ambiente. Dentre os quatro 
Comitês plenários, apenas o primeiro e o quarto ieuniram-se du
rante a 91•. Conferência, pois com eles tinham pertinência os itens 
constantes da pauta. 

' ' 
A 91 •. ConferênCia, reunindo delegações de 112 pafses, rea

lizou-se no edifício sede da UNESCO, tendo sua cerimônia inau
gural contado com a presença do Presidente da Ftança, François 
Mitterrarid. Na oportunidade, além de Sua Excelência, fizeram uso 
da palavra o Sr. André Fosset, Presidente da Delegação Francesa; 
o Sr. Federico Mayor, Diretor-Geral da UNESCO, repiesentanão o 
Secretário'Gera! das Nações Unidas; Sir Michael Marsha!, Presi
dente do Conselho lnlerparlamentar; o Sr. Philippe Séguin, Presi
de;nte da _Assembléia Nacional Francesa; e o Sr. René Monory, 
Presidente do Senado Francês. 

A generosidade dos colegas da delegação brasileira fez-IDe 
seu representante no Conselho Interparlamentar, órgão diretor que 
d~fme a política da UIP. Ao Conselho compete emitir a opinião da 
Org~~o so~~e dif~ntes quest~es. fixar seu programa de ação 
e orçamento fJIJ.UaÍs e, além de outras importantes- funções adminis
trativas, decidir quanto à admissão ou suspensão dos grupos nacio
nais membros da União, com base no critério do regular 
funcionamento das instituições representatiVas :0:0 iespectivo país. 
Coube também ao Couselho formular a indicação do Sr. Philippe 
Séguin, Presidente da Assembléia Nacional Francesa, como candi
dàto à Presidência da 91•. Conferêilcia. 

No que tange aos trabalhos do~ Comitês,_ plenários, minha 
participação voltou-se para o primeiro, o Comitê de questões polí
ticas, segurança internacional e desarmamento. A esse Comitê foi 
remetida uma proposta de resolução formulada pela delegação ca
nadense, incluída na pauta da Conferência na coildição de item su
plementar, intitulada "A importância da adesão às obrigações 
especificadas no Tratado de Não-Proliferação de Armas Nuclea
res". 

Após um debate preliminar acerca da proposta, do qual par
ticiparam oito oradores, o Comitê indicou um subcomitê de reda
ção, composto de representantes de onze delegações nacionais, no 
qual fui incluído. No interior desse subco:mitê, certos aspectos das 
questões estudadas provocaram prolongadas discussões: uso pací
fico da tecnologia nuclear, cronogram~ pata--atingir-se o desarma
mento nuclear total, tecnologia armamentista- de duplo uso, 
controles a serem aplicados aos países que falharem em cumprir 
com suas obrigações à luz- do Tratado, modalidades para a exten
são dO Tratado e outras. 

De fato, a proposta api-eseD.tada pela delegação canadense, 
tal como redigida, limitava as possibilidades dos países em desen
volvimento desenvolverem sua própria tecnologia nuclear para 
fms pacíficoS, bem como as possibilidades de terem acesso às tec
nologias já existentes, dando absoluta _prevalê!J.CÍa e hegemonia 
aos pa:ises industrializados sobre essas conquistas da ciência e CO
locando os demais países em situação de completa dependência. 
Objetivando corrigir essa distorção, apresentei emeri.da ao texto 
ampliando a autonomia dos países em desenvolvimento e, após 
muita argumentação, granjeei o apoio dOS representantes de alguns 
países, entre eles a República Democrática Popular da Coréia, a 
República Islâmica do Irã e Portugal. Por fim, consegúimos o cõn-

senso e, grãçãS â referida emenda, a resolução ganhou carátei-- me
nos restritivo, acabando por meiecer a aproVação da plenária do 
Comitê e da própria Cooferência. 

Por outro lado~ no plenário da 91•. Conferência, õcupei a 
tribuna, pronunciando--me sobre um oUtro ponto da pauta: "A Pre
venção de Cooflitos, Manutenção e Cousolidação da Paz: O Papel 
e os Meios das Nações Unidas e dos Organismos Regionais11

• 

Na oportunidade, pronunciei ã seguinte palestra: 

''Prevenção de conflitos, m.<inutenção e Consolida
ção da paz - o papel das nações unidas e dos organis
mos regionais11 

Pa!estrante: Senador Jutahy Magalhães 

Introdução: 

No momento em que se aproxima o fmal do século XX, 
noSSaS refléxões nos descortinam um mundo onde os· avanços 
cielitifi.COS e tecnológicos ganham impulso e se aceleram não mais 
a cada década, mas, sim, a cada dia. 

Na esfera das relações internacionais, verifica-se impressio
nante movimento de globalização, graças ao qual o mundo estabe
lece hábitos de cooperação internacional, onde têm papel 
preponderante os esforços desenvolvidos pelas organizações inter
nacionais, dentre as quais avulta-se a OrganiZação das Nações 
Unidas. -

Fe:i:Lômeno mais recente, a regionalizã.ção inspirou-se ora na 
necessidade de reconstrução de economias arruinadas pela guerra, 
comO -ê o Caso da atual União Européia; ora no pragmatÍSmo das 
disputas comerciais, como é O Caso do NAFf A. 

Na Amêrica Latina, a busca do desenvolvimento através da 
induStrialização resultou no Pacto Andino, assim como o MER
COSUL surgiu em decorrência da busca da eficiência e da compe
titividade no mercado interriacio.D.al. 

Ao mesmo tempo em que a globalização e a regiorializaç.ão 
se ccin.Solidavam., Caíam por terra, inesperadamente, as barreiras 
que até então haviam mantido o mapa geopolítiCo mundial dividi
do em dois grandes blocos- o do Leste e o do Oeste. 

No entanto, outros conflitos, de natureza não-militar, vie
ram substituir a Guerra Fria, impediildo o desenvolvimento das 
economias do Terceiro Mundo e perpetuando a divisão mundial, 
agora em Norte e Sul, ricos e pobres. 

Assim, as guerras tomam outras formas, e já não se travam 
nos campos de batalha. Suas annaS já D.ão são as armas tradicio
nais de destruição em massa, mas outras mais sutis e-insidiosas. 

Na guerra tecnológica, a chamada "privatização dO saber11 

impede o acesso dos países em desenvolvimento às tecnologias de 
ponta.Na corrida aos mercados interilacionais, o protecionismo e 
as sanções comerciais acarretam iiú:alculáveis prejuízos para os 
setores produtivos dos países exportadores. No âmbito dos confli
tos sociais, ó reSSurgimento do racismo e do nacionalismo deSen
freado, bem como as lutas resultantes do fanatismo religioso 
marcam tambêm este 11fm de siêcle". · 

O papei das Nações Unidas e dos Organismos Regionais na 
prevenção de conflitos, manutenção e consolidação da paz : 

Ao lançarmos um rápido olhar - 11à vol doiseau"--, sobre 
os acontecimentOs qUe marcaram o século XX~-· deparamos com 
um mundo dilacerado entre duas tendências contraditórias : pOr 
um lado, vislumbra;:nos a crescente complexidade das iniciativas 
de cooperação intemacíonal, das quais esta reunião ê um exemplo. 

- Por outro lado, porém, verifica-se um agravamento das situa
ções de conflito, como se os seres humanos fossem incapazes de erigir 
um Sistema social simultaneamente progressivo e pacífico. 

Indubitavelmente, o fmal da Guerra Fria abre um novo ca-
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pítulo na história das Nações Unidas. OS õiteiesses conflitantes 
das duas superpotências não mais paralisam os mecanismos de 
prevenção de conflitos, a saber, a negociação, a conciliação e a in
vestigação, e as iniciatiVas-de manutenção da paz. 

Tais i.W.ci_ativas, a partir de 1988, eXpandiram-se dramatica
mente. com o- _estabelecimento de 14 n_oyas_ missões, a exemplo da 
força -de paz em ação na antiga Iugoslávia. Na década de noventa, 
uma nova e importante tarefa foi confiada aos "capacetes azuis'' da 
ONU- a entrega de alimentos às populações civis flageladas pela 
guerra na Bósnia-Hezergovina e na Somáliã:--,_, 

As idéias de Boutros-Ghali, exposias no documento ''Uma 
Agenda para a Paz", incluem a diplomacia- preventiva, destinada a 
implementar soluções negociadas, e, assim, evitar os conflitos ar
mados. Exemplos desta nova atividade, de "construção da paz11

, 

são 3s unidades permanentes das Nações Unidas mantidas em El 
Salvador e no Cambódia. 

No cumprimento de suas funções, as Nações Unidas man
têm firmemente ó seu Cómprornlss_O com o desenvolvimento das 
nações, reconhecendo, conforme o pensamento do Secretário-Ge
ral, a estreita relação existente entre os conflitos militares e a dete
rioração das condições sociais e econômicas. 

No plano regional, recorde-se o papel desempenhado pela . 
OEA e pela Reunião de Consultas dos Países Membros do Tratado 
Interame_ric3no de f\s_sis~ência ~~cíproca (TIAR), na solução do_ 
conflito Malvinas-Falklands, ou, ainda, a atuação do Comitê Con
sultivo da Organização-da União Africana (OUA) sobre a Nigéria,-
durante a guerra de Biafra. - " - - · - - · 

No biênio 1977-79, teve a OEA a ocasião de lançar-s~ a 
uma nova experiência na solução pacífica de controvérsias, duran-
te o conflito froriieiriço entre Costa Rica e Nicarágua. -

Cabe mencionar, ainda, os grupos de ação político-diplomá
tica formados na América Latina nos anos 80, com o propósito de 
pôr fllll, pela via da negociação, aos conflitos centro-americanos. 
São eles .o Grupo de Contadora (1983), e seu Grupo de Apoio 
(1985), que, unidos, formariam o Grupo dos Oito (1986) w Grupo 
do Rio. 

Este último instituiu o 11Mecanismo Permanente de Consul
ta e Concertação Política11

, agora ampliado, um organismo essen
cialmente latino-americano, voltado não apenas para a solução de 
conflitos na região, mas também para uma concertação política 
mais abrangente entre os países da América Latina. -

A política externa brasileira e as iniciatiVas para a paz: 
A política externa brasileira tem-se pautado sempre pelo 

apoio às ações encetadas pelas Nações Unidas e pelos organismos 
regionais, em prol da manutenção da paz mundial. As diretrizes 
traçadas pelo governo brasileiro têm viri.culado a con(jUTsta da paz 
mundial à necessidade de se elim.i.Ii.areill as-disParidades entre os 
paíseS ricos e os paíseS pobres. 

Desse modo. o recente esquema de integração adotado pe
los países do Cone Sul- MERCOSUL, não se reveste de uma di
mensão puramente económico-comercial. Suas implicações 
estendem-se também à consecução de um novo patamar naS rela-
ções eiJ.tre -os quatfo países membros. 

A hipótese de conflito, presente na década de setenta, fo~ 
portanto, substituída pelo marco da cooperação. 

Conclusão: 

Outros graves problemas - como o desastre ecológico, a 
desumanização da ciência e da tecnologia, a corrida armamentista 
e a ameaça nuclear- deverão ser solucionados antes que a huma
nidade possa sonhar com uma paz duradoura. A fim de que se pos
sam encontrar soluções satisfatórias -pã.rá tcxlos esses problemas, é 
necessário o mais tQtal empenho, por parte dos governantes das 

grandes potências mundiais. 
Há mais de vinte anos, no Plenário das Nações Unidas, jil 

alertava o Embaixador Araújo Castro: 
110 poder não trouxe segurança completa para 

qualquer pais, por mais poderoso ou superpoderoso. Se a 
. força e o poder não conseguiram assegurar o objetivo _
desejado - segurança - não há razão para deixar de 
tentar agora o idealismo, por mais utópico que pOS-sa pa
recer.11 

Finalizando, gostaria de relembrar, em toda _a sua ~ip.geleza, 
as palavras iluminadas de Babá'u'lláh, um místico persa do século 
passado:-

"A terra é um só país, e os seres humanos seus ci
dadãos._ So~ as gotas do_ mesmo _oceano, as folhas de 
uma só árvore, as flores do mesmo jaidim". 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
Como se pode ver, jamais deve ser menosprezada_a valida

de e a importância de encontros dessa natureza: nos quais só têm 
assento as nações que possuem Parlamento livre. Já estariam elas 
justificadas se propiciassem tão-somente-o 1D.teicâmbio de idéias, 
informações e experiências. Mas, _como tivemos oportuiiidade de 
demonstrar, seus resultados vão muito além, redundando em medi
daS prátiCas e efeiivas com repercussões no mundo inteiro. Nessa 
medida, a atitude daqueles que fazem comentários mordazes e cri
ticãs acerbas em- telação às viagens· de parlamentares brasileiros 
para participarem 'de -fóruns intemã.cionaiS -Só -pode ser explicada 
como ignorância ·em relação à relevância de que se revestem tais 
encontros ou como deliberada postura de agressão à instituição 
parlamentar. · 

Fica aqui, portanto, este relato, la.Streado na convicção de 
que foi amplamente proveitosa a Participação da delegação brasi
leira na 91 a. Conferência Interparlamentar. 

Muito Obrigado! 

Durante o diScurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Júlio Campos, JO Secretário, deixa a-Cadeira da pre* 
sidência, que é ocupadâjJelo Sr. Alfredc Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- COncedo a pa
lavra ao nobre Sr. Senador Júlio Campos. 

O SR- JÚÚÓ. CAMPOS (PFL-Mf. Pronuncia o seguintes 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, passamos, em nosso 
Pais, por um processo de panperização progressiva que já dura 
uma década_ e meia. Nesse ~rlodo, o Brasil foi perde:t;tdo paulati
namente seu vigor quanto a sua capacidade- de cresCimento, resul
tando desse contexto a dimfuuição das oportunidades de ascensão 
e de mobilidade social para os estratos menos favorecidos da po
pulação. O acontecimento que si:inboliza e que resume essa época 
de vacas magras é a falência e a desarticulação do Estado brasilei
ro, ins_tituição que. por conta de um eil.diVidãl:nento exceSsivo, de 
seguidas mãs administrações e de um verdadeiro saque a seus re
cursos empreendido por criminoSos impunes, perdeu-sua capacida
de de impulsionar o desenvolvimento e de constituir-5e.num meio. 
eficaz para minorar o sofrimento das pessoas carentes. 

Em razão do exposto, as políticas públicas próprias a um 
Estado de Bem-Estar Social entraram em colapso, deixando à mín
gua aqueles que dependem dessas políticas par:i melhorar sua vida 
e até para sobreviver. Reflexo desse fato é a vergonhosa coloca
ção alcançada pelo Brasil, em relação aos demais países do mun
do, no que se refere à qualidade de vida de que desfruta seu povo. 
Em recente relatório publicado pela Organização das Nações Uni
das- a ONU-, que classifica as nações de acordo com o índice de 



4588 Quarta-f.Oira 10 - DIÁRIÓ DOCONGREsSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

desenvolvimento humano, o Brasil figura em sexagésimo terceiro a barriga o problema. Mais tarde, haverá a necessidade da edição 
lugar. Nada mais humilhante para um pais que possui a: nona de um novo dispositivo legal que, mais uma vez, tente remediar 
maior economia no mundo do que aparecer na última ril.a quando uma outra parte des:se problema. Por outro lado, a resolução prevê 
se trata do cuidado que dispensa a sua população: que a nova parcela mensal a ser paga após a redução do prazo será 

Todos sabem e reconhecem que a qualidade da educação, calculada sem desco:Q.tos, incluídos o seguro e os juros.. Ora, o 
da sa;úQe;, d;l. segurança e da habitação é bastante precária atual- juro que incidiria sobre. Um fmanciamento de, digamos- 25 anos, 
mente'no País.- No setor educacional, ainda insistimos em concen- não pode ser o mesmo que passará a incidir sobr_e_um fmancia
trar os recursos disponíveis na educação de il.íVel superior - numa mento em prazo menor, digamos 3 anos. Portanto, estes valores 
espéCie- de subSídio à Classe média. cujos filhos formam o grande deveriam ser recalculados, sofrendo um desconto para se adequar 
co:ó.tin.gente 'de atun.9S _dás uniVersidades públicaS 'e gratuitas-, en- a um menor prazo de amortização. . 
quant9 .~ ~qaçãÓ hás1ca e profissiOnalizante ent!a em coma pro- Para a massa dos mutuários, a resnlução do Conselho Mo
fundo, __ 'rla, mésnia foima, cOflfiDüa à grassar a m~talidade de qu_e_ netário Nacional não estabelecerá n~nhum estímulo para quitar seu 
o iinpórlante h_ ·coilshliir- escOlàs;- mesmo que .depois não haja di_- fmanciamento perante o Sistema Financeiro de Habitação. Além 
nh~P'o)?af4 ~aeiê.~I~~ ~ ·n;t~s~o: ~te.~ quali~# ~o en~iJ;<: esteja-. do mais, a faculdade de redução nas pre_s~ões' aplica-se tão-So
~4t;a .. Na. :ja~de_. !a~ çen,a~ fliá.P~~ ~ g~e asst,s!iinps mostr~ fúa_s ' mente aos mutuários cujos contratos incluam O' ffiécal:lisirlo' d.o 
iniei-rilihaV~iS tJ.óS-&pb~iatórip~ •. bem_como pacientes precari~~n- · F~4o_ de Compensação~ ~e __ y~çõe-s Salariais. Os mu'tdáiioS -d~ 
te à.éoniodado.s ém ·ma·cas in:l,Pr0Vis3das nos corredores dos hospi- contratos mais recentes estãO; portanto, fora 4esse esquema -de re
tais piib!iêos; diSpenSáDdo asSiin: cOmentáriOs riíais estendidos. A fmanciatnento. Quanto à parcela referente ao seguro, que muitas 
seg1;1~anç~ ~ ~a;':ez,1 s~fre_ ~ ef~tos negat_!~o.s_de polí~iãs mal veZes tem sido major~rl:a: ~ u~. ~?:ice· s_uper:iOr·act_Ck? ~a~ste da 
aparelhadaS, rl9.e;nyo(v!!Pento _de policiais c~irl q ~e organiza- préscição principá.I, ela será inteirameúte incoi'porãda-ao novo en
do. de uma Justiça morosa,. de um Código de Processo Penal ultra~ cargo mensal do mutuário que optar pela redução do prazo de fi
passado e deslocado de nossa realidade e de presídios o nanciamento. Isso não nos parece justo. 
superlotados. ~- .... -.:-- Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ ..• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: COiicluímos esSe dí~~C?· · ~~~n~ '~~ ,apéli:>, pár~ :CJ!l~ 'o 
Nesse extenso rol de políticas públicas·que, hoje, no Brasil, Governo busque uma solução que_ seJa justa tanto para os :agt}ntes 

estão cumprindo sua função de modo insuficiente, gostariamos de fmanceito:o quanto para os_ múi:ujiljos, ·~m._fª-yo_red.Jj:J.Cri.tÇi~_d.e~u}:ua 
individualizar O. sistema habitacional. Ao_ lado ,da educação; da pàrte ·e:m detrimento da ootra. Tal solução não pode ser parcial: 
saúde e da segurança, o setor babitacioria:J. rePresenta uma das deve ser definitiva e conten:iplar a totalidade dos mutuários do SiS
priotidadéS máxio:ias paTa a melboiiã da vida dô _brasileiro, exigin- tenla" Fiíúinceiro de Hcibitãção .. ó sOnho. da caSa pfópri'a- do .cida:: 
do uma atenção maior das autoridades. - · ~ dão brasileiro não mais pode ficar dependendo de medidas 

Grande parte da população brasileira passa a vida inteira eventuais e transitórias,· (Jue Procuram apenas remendar o siStema. 
seni' ter· a oportunidade de residir num imóVel que lhe pertença, Urgem, nesse setor, medidas permanente e regras fuas· que ·petmi-
gastando uma parcela significativa de sua renda com alugueL O tam ao mutuário um mínimo de previsãO-de seU futuro. - · 
déficit habitacional do País é gigantesco. Uma outra p.me, tam- Era o que tinha a dizer. 
bém numerosa. das pessoas passa a vida lutando para conseguir 
sua casa própria, pagando com muito sacrificio as parcelas do fi- O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Sobre a mesa, 
nanciamento. Nessa conida, muitos mubJários-naufragam no meio ofícios que serão lidos pelo Sr. lo Se.cretário: 

do percurso, tornando-se inadimplentes. São lidos os seguintes 
Por conta da importância conferida à conquista da casa pró

pria pelo cidadão, deve-se exigir do Go_vemo 11,ma maior seriedade 
na elaboração dos mecanismos legais que regulam os contratos: do 
mutuário com os agentes fmanceiros, dentro do Sistema Financei
ro de Habitação. O prinCipal objetivo do preSente pronunciamento 
ê criticará Resolução n•. 2.068, de 28 de abril de 1994. do Conse
lho Monetário Nacional. 

A referida resolução do Conselho Monetário facultou aos 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação a redução do prazo 
contratual para a amortização da dívida, desde que seus contratos 
contem com cláusula de cobertura de eventual saldo devedor resi
dual pelo Fundo de Compensação -de Variações ·Salariais- - o 
FCVS e se prontifiquem a-realizar o desembolso de encargos men
sais significativamente maiores em relaÇão aOs encarg~ ánterio
res, no curto prazo. A resolução, com certeza, favorece o agente 
fmanceiro, que reCeberá anteCipadamente a quantia supeii.or a que 
deveria captar ao longo do fmanciameritO. També~ o Sistema-Fi
nanceiro Nacional beneficia-se, Cm função do pagamento efetiva
do pelo mutuário, sem levar em conta a correção do saldo devedor 
do fmancianiento sUperiór ã üiflação. - · · 

No entanto, desejamos , ainda, criticar a pouca abrangência: 
dessa medida. Por um lado, em assuntos dessa relevância, nãO de
veria caber esse tipo de iniciatiVa incompleiã., que não resolve o 
problema da generalidade dos mutuários, apenaS adia uma- solução 
J.efmitiva da questão. Em outras palavras, busca-se empurrar com 

ExmoSr. 
senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Presidente, 
Brasília, 9 de agosto d~ J.994. 

Em nome do Partido Progressista ReformadOr-- PPR, vaM 
lho-me deste para indicar os nobres Senadores Lucídio _ Portella e 
Affonso Camargo, como Titular e Suplente respectivamente, em 
substituição aoS Senadores anteriormente_ indiCados, para integra-

. rem a Comissão Mista ín.ci.mlbida-de emitii--Parecer sobrtta admis
sibilidade da Medida Provisória n° 556, de 25-7-94, que "dispõe 
sobre a vinculação da Fundação Osório, e dá outras piovidêncías". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e disP-n.ta consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do 
PPR. 

ExmoSr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Fe~deral 
Brasília- DF 

Senhor Presidente, 
-Brasília, 9 de agosto de 1994. 

Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va
lho-me deste para indicar os nobres Senadores Louremberg Nunes 
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Rocha e Affoi:J.so Camargo, como Titular e Suplente respectiva
mente, em substituição aos Senadores anteriormente indicados, 
para integrarem a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a admissibilidade da Medida Provisória n' 560, de 26-7-94, 
que "dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Se
guridade Social do servidor público- civil ativo dos Pcxieres da 
União, das autarquias e das fundações puôlicas e dá outras provi-
dências". - ; ' -!'" !"_ 

Na oportunidade, renovo os meus_prot.estos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do 
PPR 

ExmoSr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF · · · · 

. . Brasilia: 9 de agÓsto dé 1994: 

PPR 

ExrnoSr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasilia- DF 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para iD.dicar os nobres Senadores Louremberg Nunes 
Roch~ ~ _Levy Dia~t com,o Titul~_ ~- ~~1,'1~-~·- ~~pectiva.IJ?i.n~, ep:t _ 
·substitulção aos Senadores antenormente mdicados, para mtegra-

. rem a Cómissão Mi'st,a incumbida de ~D.útir parecer Sobre a admis-
sibilidade da Medidâ Provisória iJ.d 57!, de 3'8'9"4, que ''Autoriza o 
P~~ Executivq )r~l?ri!,ao ()rç-a.D:i~rp· <;ia:. ~e~ri# S9tial, da . 
União, em favor dO M:inistério do Exército, crédito extraordinário 
no vaiÓr de R$J.!ó6.4JO,OO p&;i Íitendér desp.;,as é~m as eÍ..pas 

Senhor Presidente, fmais do Programa' de Distnõuição · Emergeiicíal de Alimentos -
Em resposta à Coordenação LegislatiVa do Congresso Na- PRODEA". _., - - ·- - · · -

cional, que solicita-a designação partidária do Partido Pro~ess_i.Sfa _-_ · - Na oportuniãadC_. renovo oS iríeUs protestOs_® eievada ci!sti
Reform.ador - PPR, para integrar a Comissão Mista ih<:limbida de ma' e distinta consideração. - -Senador Mo is& Ab'rão, Uder àõ 
emitir parecer sobre a admissibilidade da Medida Provisória n' PPR. · ' · · ' ' · .· · ' · · · ' · · ' ' 
568, de 2-8-94. que "Dá nova redação a-dispositivos das Leis noS 
8.849, de 28-1-94, e 8.541, de 23-12-92; que alteram a legislação O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Serão. feitas as 

substituições solicitadas. 
do imposto Sobre a_ renda' e pioVentOs de qualqUer naturêza, e _dã _ b 
outras pràVidên:d.asll' indiCO os D.Obi:és· S.enâdores Espúidião AmiÍl. . ' " & re a m~sa; projeto qu~ será licls> pelo Sr. 1 o S_ecretário. 

E liclo. o seguinte , . e Jarbas Passarinho. como Titular _e Suplente, respectivamente. 
Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti- PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 67, DE .1994 

ma e distinta coosideração. - Senador Moisés Abrão~ Líder do AJ,_er~ dispositiVos do ReginÍenU:. I..Dterno do 
PPR. · Senado Federal 

ExmoSr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasília - DF 

Brasilia, 9 de agosto ele ,1994. 
s-eilhor Presidente. 
Em nome do Partido Progressista Refo:ri:Dador - 'PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Carlos De'Carli e o 
meu próprio nome, como Titular e Suplente, respectivamente, em 
substituição aos Senadores anteriormente indicados, para integra
rem a Comissão :rvfist.a incumbida de emitir parecer sobre a adm.is
sibilidade da Medida Provisória n° 569, de 3-8-94, que "Dispõe 
sobre alteração da Lei N> 8.490, de 19-11-92, com nová tedação 
dada pela Lei D0 8.746, de 9-12-93", e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Moisés Abrão, Uder do 
PPR. 

ExmoSr. 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Presidente, 
Brasi!ia, 9 de agosto de 1994. 

Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR; va
lho-me deste para indicar os nobres Senadores Hydekel Freitas e 
EpitaciO Cafeteira, como Titular e Suplente, respectivamente. em 
substituição aos "Senadores anteriormente indicados, para integra
rem a Comissão :rv:fista incumbida de emitir pãrecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória D0 570, de 3-8-94, que "Dispõe 
sobre o prazo previsto no§ 4° do art. 2° da Lei n° 8.352, de 28-12-
91". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do 

O Senado Federal resolve: _ 
Art_~ 1 o O ínGíso x;r do rui 1';1 do RegimentQ hÍterp_o do _se

nado Federal passa.a,_vjgorar com a seguinte redação: 

''A.r_LJ4 ............. , ............ ~ ...................................... . 

XI.,. para interpelar Ministro de Estado, por cinco 
minutos, e para a réplica, por igual prazo (art. 398,j). 

Art. 2' A alínea j do arL 398 do Regimento Interno do Se
nado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

cação. 

" 
Art, 398 ·························-························· .. ············ 

j terminada a exposição do Ministro de Estado, 
que terá a, duração de meia hora, abrir-se-á a fase de in
terpelação, pelos Senadores inscritos, dentro do assunto 
tratado, dispondo o interpelante de cinco minutos, asse-

. ·gurado igual prazo para a resposta do interpelado, após o 
que poderá este ser contraditado pelo mesmo tempo, 
concedendo-se ao Ministro de Estado dois minutos para 
a tréplica; 

" 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Pretendemos com o presente projeto alterar a sistemática 

adotada na lei interna corporis para o ritual de funcioo.amento da 
sessão em que houver comparecimento de Ministro de Estado ao 
Plenário do Senado Federal, por convocação deste, ou quando o 
solicitar aquela autoridade. 

Com efeito, a redação atual, tanto do inciso XI do arL 14, 



4590 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m _Agosto de 1994 

como dà. auneaj do art. 398 criam embaraços para os interpelantes 
que, comumente, ficam em desv~tagem perante a autoridade in
terpelada, uma vez que este Oispõe de tempo de respOsta igual e, 
ainda, direito de tréplica. Geralmente o Senador não obtém e{icá
cia na sua interpelação, já que o rito atual facilita a participação do 
Ministro, deixando este, muitas vezes, de dar o& esclarecimentos 
requeridosc . . . _ 

A redação que propomos, pOrtanto~- permitirá melhor atua
çãó. do Senador no exercício· de suas prerrogativ518, usando melhor 
o diieitó de Contraditá; sem emOargo da tréplica Para o interpelado. 

Sala das Sessões, 9 de a&osto de 199.4. - Senador Júlio 
Campos. · -. . -

LEGISLAÇÃO Cll'ADA •. 
SENADO FEDERAL 

· • REGIMENTO INIERNO • 
'''l"'<''''~''''';,~·.~,';,,,,,n""O'.-'-'""~'''.'!'''''-'~~•-••;o•••'••••••••••••• 

CAPITULO V 
. Do :Uso da Palavra 

Art. 14. O Senador poderãfazer uso da pàlavra: 

XI- para interpelar Ministro de Estado, por cinco minutos, 
e para a réplica, por dois miiuitos (art. 398. j). 

........................... _ ............... -----------~ 
Arl 398. Quando houver comparecimento de Ministro de 

Estado perante o Senado, adotar-se-ão as seguintes normas: 

· j) terminada a exposição do IVIinistro de Estado, que terá a 
duração de meia hora, abrir-se-á a fase de _interpelação, pelos Se
nadores inscritos, dentro do assunto tratado, dispondo o interpe
lante de cinco minutos, assegur;t.do igual prazo para a resposta do 
interpelado, após o que poderá este ser contraditado pelo prazo 
máximo de dois minutos; concedendo-se ao Ministro de Estado o 
mesmo tempo para a tréplica; . 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- O projeto será 
publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°, 
do Regimento Interno. Findo este prazo, será despachado às co
missões competentes. 

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

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI N' 50, DE 1994-COMPLEMENT AR. 
Revoga a Lei Complementar no 77, de 13 de 

julho de 1993, que "institui o Imposto Provisório so .. 
bre a Movimentação ou a Transmissão de V ai ores e 
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
IPMF, e dá outras providências". 

O CongressQ ~acional decreta: 
Art. 1° Fica a Lei Complementar n° 77, de 13 de julho de 

1993, que 1':bistitui à Imposto Provisório sobre a Movimentação ou 
a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Fi
nanceira- IP:rvJF, e dá outras providências11

• 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Emenda Ccnstitucional n° 3; de 1993, em seu art 2°, deu 
permissão ao legislador para criar o imposto sobre movimentação 
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza fman
ceira, fl.Xando, porém, sua vigência atê 31 de dezembro de 1994. 

Com o advento das medidas econômicas que implantaram o 

Real como nova moeda nacional, verific.ou-se a necessidade de an
tecipar o flm da cobrança do IP!vJF. Porém. por se tratar de tributo 
previsto em sede constitucioUal~ someJ;I,te a aprovação de uma 
enienda constitucioilal poderia determinar a antecipação da sua ex
tinção. Optamos, no entanto. pela apresentação deste Projeto de 
Lei ·complementir'téhdo'em vistà àtéD.der à' Urgência que se pre
tende imprimir a rS1.uf:fuiriritaçã0, poi.S;·cOin' il 'reYógaÇão da Lei 
Complementar n° 77, de 1993, não pode o Executivo cootinuar co
brando o impostoporfalta de previsão legal 

Sobre este hs"Swi.to pronU:ilciei, ·n:a· :Seni.anà pasSada~- o se-
guinte discurso: --· · · 

11Senhoi- Presidente, 
Senhores Seriadoies:. , 
Em 1° de janeiro.de.l994, entr_ou em vigor Q Im

posto Provisório sobre Movimentação Financeira -
. I;PlviF, um tribUiO que'inCidill e~iD.Cide basicamente sobre 
débitos em conta corrente, poupança e depósitos espe
ciais remunerado_s, assim coino sobre o recebimento em 
dinheiro de ordem. de pagamento, com uma aliquota de 
0,25%, a ser paga pelas pessoas fisicas _e jurldicas e por 
beneficiári~s 00, or,d~~ <;te _pagamento r_ecebidas em di
nheiro. Como a própria -de(IriiÇão_ ~ imposto caracteri
za. sua duração é provisória, devendo cessar em 31 de 
dezembro do ano em curso . 
- SÓnhor Presidente, Senhores Senadores, apesar da 
transitoriedade desse imposto, uma vez que se extinguirá 

..- .em 3Lde dezembro próximo, faço um apelo ao Senhor 
Presidente da Repóblica no sentido de que seja abrevia
da a sua vigência por força da realidade criada no Pais 
pela implantação do Real. 

De fato, a alíquota de 0,25% do JPl\1F foi supor
tável enquanto a inflação eSteVe acelerada e os juros no
minais mensais superavam- o percentual de cinqüenta 
por cento. Mesmo em circunstâncias de inflação alta, no 
entanto, a aliquota do IP!vJF introduziu no sistema tribuM 
tário o que foi chamado de "cunha fiSCal," que agravou 
significativamente Os encargos; numerosOs, que ós cida
dãos e empresas brasileiras devem pagar ao Governo. 

Com inflação baixa, a alíquota de 0,25% toma-se 
excessiva, podendo pressionar para o alto os juros e 
comprometer ou difiCultar o sucesso c:Io plano de estabi
lização. Com esSa alíquota e estabilidade monetária, os 
juros reais poderão ~-se negativos e provocar fuga 
para o consumo do dinheiro destinado às aplicações fi
nanceiras. 

Sem dúvida. é penoso para o Governo ·dispensar 
um imposto profícuo em termos de arrecadação, que po
derá depositar nos cofres públicos até cinco bilhões de 
dólares em 1994, coiii a vantagem ainda de serem recur
sos exclusivos da União, não partilhados, portanto, com 
os governos estaduais e municipais. Porém, é preciso en
frentar o problema. para o bom encaminhamento do pla
no implementado pelo Real. Não pode o Governo. em 
função de ganhos de curto prazo, prejUdicar o País no 
médio prazo, criãiido percalços ao plano de estabiliza
ção, desconforto tnõutário -à população brasileira que 
paga seus impostos e conida para o consumo que clilapi
da a poupança popular. 

Por isso, renovo o meu apelo ao Senhor Presidente 
Itamar Franco e às autoridades fmanceiras para que seja ex
tinto já, antes da data previSta, o Imposto Provisório sobre 
Movimentação Finimoeira, o que seria uma cabal demons
tração de sabedoria política e tempestividade económica. 
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Era o que tinha a dizer! 11 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 
Borges 

1994. Senador Mauro 

.. ,(Ã ::_oM~S.SÃO DE(<S~flfV_[gf§.CONÓMlCOS) 
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- O projeto será 

publicado e remetido _à comissão competente·~ . < • 

Não estando presente no plenário desta Qlsa o Senã.dor Ju~ 
tahy Magalhães, deix,amo.s _de responder aS~ &.• as indicayões so
licitadas, relacionadas ao Requeri.Ji:l.ento D0 004777/94. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai eD."ceirar Os· trabalhos, designando 
para a sessão ~xtraOfdiD.áría' 4e ,alnai:ihã; ~· '~Sb, a ,seguinte 

· :oR.nÉM no DiA 
·-l-

PROJETO DE LEI DACÂMARA N' 112, DE I 994 
(Inluído ~~ Oidem do Dia ·noS termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

112, de I 994 (D0 4.268/94, na Casa de origem), de iniciativado 
' . . . ' . 

Presidente da República, que iristitrii a Cédula de Produto Rur~ 
e dá outras providências. (Deperidendo de Parecer ·da Comi$ão 
de Assuntos Econômicos.) 

-2-
PROJETO DE LEIDA éÂMARA N° 123, DE 1993 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

123, de 1993 (n° 2.278/91, na Casa de origem), que alteraa legis-. 
lação do imposto de renda, relativaiD.ente à distnbuição disfarçada 
de iucrós. teD.do 

Parecer favoiável, sob D0 427, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

--3·- :~·- ."~' 

PROJETO DE RESOLU/;'"ÃO W48; DE 1994 
Discussão, em turno liD.ico, do Projeto de Resolução n° 48, 

de 1994 (apresentado pela ComiSsãO de Constituição, Justiça e Ci
dadania, como conclusão -de seu Parecer n° 124, de 1994), quere-

• voga o art. 4° da Re~lução D 0 30, de I 0 de julho de I 99 I. . 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Está encerrada 
a sessão. 

'. 
" ' 
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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISsAO MISTA DESTINADA A Os inciso~ V, VI c V1D doS 1' do ut 70 do ckaMIItlldtivol de primonlial 
EXAMINAR E EMlTIR PARECER SOBRE A MEDIOA.PROV1SÓRIA N•.Sts3, OE ;l8 CE . i~ para 0 vorrqM"h•mmto da eucuçio OC'ÇimelltÍria, pariJao Dlo podan ICC suprinüdoc. 
JULHO OE 1994. QUE ALTERA DISPOSmvOS E ACREsCENTA ARTIGOS À LEI W 
8.6'94, OE 12 OE AGOSTO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ~mma.todosestautipdeW:m~nalcideDI.retrizes 
EÚlBORAÇAó ~ EXECUÇAO' DA lEI ORÇAMENTÁRIA ANUAl DE 1094 E DA - . 
OUTRAS PROVIDêNCIAS. . 

CONGRESSISTAS 

Dopútitdo Cli!CO VIGILANTE 
Senador MAGNO BACELAR 
Deputado OOACIR KLEIN 
Deputado PAULO MANDARINO 

SCM 

EMENDAS N•s. 

003, oos, ooe. 
002. .... 
001. 

EMENDA SUPRESSIVA HP0056::J 

Suprima-se o art s• dwa Medida Provisória. 

JUSTIFICATIVA 

O art 5" suprimiu o ast (9, o parigraro único do art 30, os art 44. 56 e 57, o an 59 
e os incisos V, VI e VIU do S 1• d/""70 d&lei n• 3.694, de 1993 • LDO. 

O art 19 é o aniso qut1 regionaliza os inv~s fiscais pdo1 os estados. Este 
uti&o fui muita delmido peJo Conareuo i. época. Ekl defina que que 34% dos iDvcstimemos devam 
ser proporcionais a populaçlo doi. estados, JJ·~ inversanx:mr; propotcionai a renda per capita e 
finalmeatc 33~• proporâona! ao mapa da tbmc. Rcsra mais do que justa cm rclaçlo à populaçlo 

o p&liarafo umco do art 30 obripquc os órpos repwadores de~ 
de recursos pubiiqucm o plano de aplicaçlo c o acompanlwDcDlo d& exoc:uçlo. RcJra ~c 
salutar com rdaçlo ao coatrolc dos guto1 pUbtitol. 

O an 44 ~c as rearu do artlao 19 para as despesa$ do orçammto d& 
Seguridade Soc:!aL 

O art 59 é o principal itlsmunemo votado pelo Congreuo Nacional para 
transformar a c:ucuçlo d& lei orçamarti.ria o mais pWximo do projeto votado. Os subprosnmu 
dcvedo ser exeona.do1 com uma variaçlo màxima de :Kl% em rcafaçlo aos demais subprograma. A 
suprcsslo desta artigo, ano ck:leja o Poder Exocutivo, simplmnentu tnm:ferc pua o Poder 
Exoeutivo a prerroptiva do Coasreuo Nlcioml do cSefinir u prioridade~ orçamtatãriu. Este 
artiao nJo pode w revopdo. 

. BruiHa, 01 de agostO da 1994 ~ 
.).,:>. Clft<o ilr<r<h'lT 

MP00563 

\tEDIDA PROVISÓRIA N" 56.1, DE 28 OE JULHO DE 1994 

EMENDA MODIFICATIVA 

De-se a seguinte redaçlo ao i~:~ciso I do art. 6:5 da lei n° 8.694, modificado 
1elo 11rt 1° desta Medida Provisôria. 

Art.6S- .... 

I - no montante necessário para acobertura du despesa com 
pessoal e eacarps sociais, baleficíos previdcacíários,. alimaataçlo aco .. r, 
ern:dicaçio do aaalfabetismo. Procn•• de crédito EsPft:ial para Refonu 
Agrária - PROCERA, opcradoaallzaçio do Siste•a Úllieo de Saúde, serviço da 
dk>ida, bolsa de estudo,. aç6a \'oltadas para o proccuo dcitoral de 1994 do 
Tribuul S11perior Eleitoral- TSE. baadklo ao servidor pjblko. índusive 
assistmcia médica e odolltoUipca e lh'n did:idco. 

JUSTIFICATIVA 

Este ardp penaite ao Poder EHCUtiv .. nquuto aio for 
encallli.Dhado ao Presideate a lei orçuaaadria, eucatar o orpJUeato ati o 
moataate necessário para a cobennn du despesas eleacadas 118 incise~ 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SR. VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
fLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Diretor A<ljunto 

TeataliaOs 'ráirlaiii- estai despesas ao .ãhime,. pois H.tmdeaaos que, se até hoje 
e O~IHIIt,l dli Uailo • vot.de peM C0111raso Nadoul, a culpa é 
exdlllliva~ de Poder Euartive o qui retii'H do Coa&reQO a proposta ft lei 
orça111.n.dN pain 1994. Se~ a ~de despesa livremea~te,. 
Dio •ais se rm aecaaário a aprova~ do orça111.eate da Ullil• pelo Coalreuo 
Nadoul. 

Bn1Silia.Oidc.:!p10.l994 ~: 
~ (!/lfco Vr'-1 ~ -t-" re-

MEDIDA PROVISÓRIA >r' 563, DE 28 DE JULHO DE 1994 

EMENDA MODIFICATIVA 

~-se a seguinte redaç!o ao inciso I do art. 73 da lei n~ 8.694, modificado 
pelo art 2° desta Medida Provisória. 

HP00363 

Art. 73 ~ ·-- 00006 

[ • amortiz:lçio. juros e outros eDCIJ'IOS cb DPMF e da dfvida 
extena. de respoasabiUdade direa ou iadirea do Tesouro Nacio ... l. abn•~Hto 
a parub relativa a ataallzaçlo moaed.rbl, iaclusive a obtida com bue aa Tau 
Refermcial- TR o•tro úulice que vier a ser .. lmeaa estabelecido. 

JUSTIFICATIVA 

Todos os anos o Poder Executivo tcirta obrigar o CongresSo Nacional a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob respoosabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral --------·R$ 23,53 

Ttragem: 800 eXemplares 

MP00!563 

00002 
APRESENTAçJo OE EMENDAS 

---,----, .-------======--=-=--= 1 I oai?4J r ~ 56}/94 

Supri~-•• no artigo 211 (artigo 72 de L11l 8.69o!i, de 

199J) a &xpreaalo •tranafer&nciaa para o ensino fund.,.ntal•, f.!.. 
tendo IIHproaao o di aposto no artigo 72, conformo 11gue1 

Art. 72- A lei orç.,.ntefla do oxorelcio fir'lancoiro do 111114 dev!. 

rj doatlnor paro OJI despoaaa do Jnvoati~nto, na 4rea de 

oducoçlo, montante do rocuraoa equivalente aoa inv1utimo_!! 

to1 no jreo do oducaçlo r'IO ano do 199:J, atuall zado mo11et.! 
ri.,..nto. 

-JUSTIFICATIVA 

Pretende-ao COfl'llat lb lllzar a propoata apreaentada P.!. 

lo Executivo com 01 tll'm31 do acordo politico n•gociado com o Podar 

Leglalatlvo. Nilo 6 ac:tnlaalvol quo njam lncluldal 11 tranafllrl!tnclat 

para o 11naino fundamental not llmitea dat apllcaçallt do lnvcntimon

tot em •ducaçlo no ano da ''''· 

ratificar a sua politica cxtremamcntc ~va proibindo-o de emitir titules pUblicos =============::;;;:;:;:;::;;:;;;:9t======== 
para o pagamento de despesas sociais essenciais. Só pua se ter uma idéia desta ~IT_-. 
politica, nem os juros eles querem papr com recursos provenientes de emissão de: I/,) I~~ -
tituJos. significando. na prática. autilizJiçlo dermJrSOS fiscais (recursos que deveriam ----·----·-· ••·· ... _, ·- · --·-~--
ser aplicados em saúde. educaçio. saneamento, babitaçio popular, etc ) para o 
pagamento prioritariainCotc da divida pública. Todos os mos o Congresso Nacional 
rejeita esta proposta. por isso apmentamos esta emenda com o intuito de: permitir ,e 
rulo obrigar~ a uti1izaç1o de tftu1os públicos pua o finlociamento de despesas .soçiais. 

9--
~C"P- Clf:r_co_l/tGtt.!trl77--

00004 

COMISSÃO ESPECIAl. PARA ANALISAR A MED1DA PROVISÓRIA N• SO' 

MEDIDA PRovtSORtA N" 5_6.3, OE .29 oe JULHO DE 1994. 
_,.._,-~ ---L e·~• 

Altera dispcsltNCis e acrescenta artigos à lei n~ 8.694. de 12 
dt agaste d«t 1993, qUe dispOe sobro as dlretrtzes pan11 a 
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elatloraçtlo e exocUÇIO da lei orçamentâna anual de l99ot o 
dá outras praviaencias. 

EMENDA ADITIVA 

EMENDA SUPRESSIVA 

Supriaa-se o S 211 do art. 7 J. 

QWnta-f.mi u 4595 

Art. 37 - As despesas da que trata o arttgo pceceaente, sera:o 11nancradas, 
e:«:luszvamente, com recursos provenientes de: 

JUSTIFICATIVA 

I • 
11 -
m. 
IV· 
V - emiSslo de titulas da dlvtdl: públfa federal destinados ao 
ftn~nctamonto da poUth:a de garamUt. de preç01 mmimos, em forrnl 
con~ante com o a.rt, 4", do oecret~>lel n• 79, de 19 de dezembf'o de 
196ft 

A exelu11io do par.i9r11fo 211 do artigo 73 da :o!edid& 
Provi•O:r:i;~~, na 5153 (art. 51 da Lei 8.694/93, intoag.!:'&lmente vetado 
pelo E:XliiO. Sr. Prellli4ente da Repijblic&), objotiva evitar 
prejulzos i!toa e:apreaaa control4d•• pela. Unilo que recebtala recursos 

---=?~~~ JUSTIFICATIVA 

A inclusl.o, além do permitir a coertnda entre o qua 1!111:* estipulado no art. 3Ei, mciso 
IV, com o que e estabelecido no art. 37, Olrã condlçOu a crtaçlo de recursos para 
03 nnanciamentas das produtos abrangidas pe!t pOlitica rtc g~rantta de preços 
mi !limas. 

Sala da Camlsslo, em de agosto de 199'. EMEPIIDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISS.l.O MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 

-~ MEDIDI, PROVISÓRIA N° III, 011. 03 DE AGOSTO OE 
-1994, QUE •oA NOVA R!:DAÇAO A DIS)!OIITIV91 DAI LEII . 
N•e I.UI, D!: 21 DI! JANEIRO DE 11U, I! 1.1 .. 1, DE 2S DI! 
DEZ_I!MIIItO Ql! 1112, QUII ALT!:IlA. 'A LI!QISLAÇAO DO. 
IMPOSTO SOIIIU! A R:I!NDA I! PROVI!NTOS DI! QUALQUER 
NATUREZA~ I! DÁ OUTRA. PR:OVIDf:NCIAS• {R••dlçlo d• 
MP n• 144/14), MENSAGEM N• 104·CN: 

MEDIDA PROVISÓRIA N1t 563, de 28 da julho de 1994' 

t-tP00563 

0000~ 

Altera d.ispositivoa: e .eacrascent~ 

artigos .l Lei n11 11.694, ele 12 ele 
ag'osto ele 1993 1 qUe disp(;a sobre as 
ell.retrl.:r:•• para a elaboraçlo e 
ÕxÕcuçao da lei orçamentlri<1. anual 
de l994 e d& out:raa provlelêncl.a.s. 

DeputldO FRANCISCO DORNELLE8; .•.•. 
DIPUtldo JACKSON PEREIRA. , • , , • , , , 
Dlputldo.JQSI!; MAfttA EYMAEL ••.• ., •.. 

OeputldO NI!!UTO DE CONJO' •••••••••• 
Deputada RITA CAMA TA •• , • , •.•....• 

...., .. ,, •••• c.., ......... . 

008,008,010,013 
oos, ooa 
001, 002, oos. 007, 
011, 012, 014, 018 
004 
015 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 'Hf>0056B 

l'õ57óiU4J ..---.,.---------·· ..... -----------. I' EMENDf À .MEDIDA PROVISOR IA NO 5GB do 92/08/94 

---~---''----·.. fi""""':! ....... _ _, Lr _____ _:D;,:E;_PUT~ADO~JOS:;::.:,E_"_AR~I-A.,;EV_I'IA_E_L ___ -:-----'~ (16411-~ j 

L 1LJ·- -tn--~ '10·.::.;._,· •O·...,;.. eo--.-....,- J 

~--------------------~----------, 
01-•• aos artigos 11 • 21 • ••gutnte reda;-lo r-e.,.,....r•ndo·u os clluia: 

•art. 1R - Dl • nove r-edaçlo ao ert. 21, •dJcio 
1'11 unru.o •rtiga (lr-t.3D), ,e l'enu•ar• oa cla•ati 
artigos da lei 8.86t, da 1994 ••• • 
•Art. 21 - [atlo aujaitos eo daaconto do l•PD!. 
t.o n• ronta I ellquot• de tS~ (Quinz-e par c•.!! 
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r 

to) ,os dividandoa. bonJ.tJca~e•a •• dJnha.lro lÜ 
CI'DII • outros Jntaraaaaa, pagos a creditado: ..;. 
pessoa jur1'd1ca a peaao• tisicas OJ jui'S:dicaa n 
aldantaa ou dooJcJlJadaa no Pais.• -

• Art. 211 - D J~npoato descontado na for•• do •L 
tlgo ant•rior aarl conaJdarado: 

J - antaclpa~lo do devido na 
aaaagurada • op;lo pela trlbuta;lo 
•• o banatJci5rio ror paaaoa tisica; 

daclara;lo 
aaclu11va, 

, JJ - crld1to, aujaJto a corra;lo aonatl 
ria, co•pana&val coe !aposto que a paaaoa 3urT 
dica beneficilrie tiver de retar na diatribu~ 
da dlv1dandoa, bonlflca;Baa •• dinheiro lucl'oa 
a outros intaz•••••· 

I 11 - O lapoato a que •• rafara o artigo 
aarl convertido •• quantidade da Unidade Fiscal 
da Rafarlncla - UFJR dilrla• pelo valor- deate 
na data do rato o•r•dor. 

I 21 - I incidlncia previata no artigo an 
tarior alcançe e diatribuiçMo de lucro• apuro 
doa na eacrlt.ur•clo coDerc!al. a partir de ti' 
de janeiro de tvv•, por peaaoa jurJdica tributa 
da co• baaa no lucz·o l'lal. -

I 3D - 01ap0&to daacont.ado na ror•• da ar 
Ugo·antedor'aorl recolhido ati o GltJ•o dle-: 
Cit11 llo ala aegu!nte Aquela •• QUI ocorrer I!. 
rat.o aerador.·. reconvartlllo. pare cruz-eiro.: r~ 

aia co~ base n• axpresslo ~onetlrla d6 
UFJR dilria vigente na data do P•R•••nto.JI 

•art. 3G - Os au•entaa da capital daa pe~ 
SOIS jur!diCIS ••• • 

3USTIFICATIVA 

Consulteria Mlhor e:::~a inter••••• da pal'a, pare atrair 1 fiaar in 
v.at1MntDii aatran;droa, bllm Cem:) aoa dot contribuintaa braailairoa e= rr,J!' 
e aa au1 uaociad•~, que nlo houvesse tratamento r.iacal discriminet6rio a 
~raaaa n.clonaia a aatrengeir••· volvendo·•• ao aiatama tradicionel ~ por 
111'90 per1odo r-oeu • Ntiri•• tnteru:lo•n a il!lpoato r1t1do com:J cri"Uó de 1~ 
poato aujalto l carreçlo moneUria("tax cra:dit"), cr,dito de i~o•W••t• Cf.JI 
aeria utll111do pele peaaoe juddlcl benaric.ilrie per• ••r COIZÇ)IM&d:l ca. o i!! 
posto lncldente n. fonte ne diltr!buiçla da aaua pr6priaa lucroa au divldencloa 
q.c para pesaaas rla1cas1q.L:" J'll'l· peasoaa jUJ"Idicaa, residen(ea ou nlo no pa{a. 

· A duçlo proposu, •• dúvida nenhuma, elh ~ ev1denc1ar a lnn:i.! 
tlncia de divaraidact. de tratalllltlto riacel entre invaatili*ntD nacional e indS 
tl...,ta estrangeiro, tornar!• de uia ric11 CGIIIPNensl.- o aiatama utilizada, di 
vez ....,. a •tex CJ'Idit aystaa• I camecido 1 difun.dida na INiiar.- parte da ,. 
çllea da - -rna, allnt da evitar' _.u....-...,, aoll o lngulo de CDMU€ 
ci-Udado, da dlacr.lml.naçiO precedida. 

_ .. 
:?C " ~·· >, 

Agosto de 1994 
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I" . -

L 
HP0056S 

l'õ57;;7"""?41 r El'IEr«lR \ ~EDIDA PROVISORIA NO s=: 02/0B/94 

Lr=:::::::t~~~A=OO==~=S=E~~:R:I:A:;:;:AE=L~:::=::~::::=:::::'- j' 1~~=:1 
.1...""1' __ _;:::_ _ ___::_:::::...:;.._ _ ___:..:::~, .. ,;;;;:~;:~~~~..:::.-~=-:;:!.-=-::------=' . . 1LJ·- zo---- ali·- •O-_,_ tO----. . 
v-..:.:---, ~-----,---UIIIilro•--..,---
1 01/02 ~ J20 

[ 

oa..a .a artigo 2Q da ftadida Provia6rb nll: 568. da 02 ~ ajOIItD de 199-t, na 
pute .. que cl' nova rad.c;la ao § 2R do arUgo 2R . da LI! i e. 849, de 28 
de j.,.ira de 1994, a aagulnta radaçlo: 

"Art. 2R ••• 
§ 2G - O tmpoato daecontado ne fonte ne forma deata arti 
go podari aar ~·...-:b corrigido mon~~tari.nentll, COI! -o 
que a paaaoa juddica banericilirb ti~ c:t. ratllr na dbtri 
buiçlo da dividandca, bonificaçrs.a em dinheiro, lUCl'Oa 'i 
outroa intaraseaa a pessoas f!sicae ou jur!dicaa.• 

JUSTIFICATIVA 

Prelillinarw.nta, o "claracialenta da qua a radaçlo prapoata ' b•ic.'ll!l 
ta idlntica l que cont.mpla a compene.;lo da tributaçlo incidente na ronte aobH 
d1vidMdaa nlativo a lucro• çuradoa at' 31/12/BB, recabidoa por paa10u judd!. 

c.a • poat.riorMnte radistribu!doa (§ 31:1: do art. 729 do no11o RIR, aprovedo pelo 
O.creto nO •04• da • 1/01/94). 

A ndaçlo eci.a abjetilla p•rmitir a oparacionaliz~lo, aob o .,faqua du 
~rola, incltJaiv• conUbll • para rina tributlíriaa, da c~..,aaçla do imposto 
IObre divic:t.ndoa a autroa interaaaaa, ou .. ja, a nova reda;lo apraunta wu t'or 
• -.ia ncional ta •• illpl ... ntar a nferida ~,lo. -
· Rulialta-n qua .... critirio, ora prapolito, ji de 8111Jlo ~te 
doa eontribuintn • dli riacaliz-.:ao federal • talt aa ~~eatrado Dilatante pritico 
aab o .,anta U. "lata op~~racian~~l ao lDI"'Qo doa .-xJa at.ndendo plan.-.nta .aaa C!!!. 
;!etl.,_ - .. pret.ndo olcanl;or ..., • ~dida Provie6rie no 544 da 04 da julho 
da·-· 

O.Va ecn~~r-aa, par oporb.n:l, ~ a t.xto conat.-.ta da f'ladida Pro 
wlo6rie nii56B .~era oánetituir o !i 20 do artigo 20 da Lei nO 8.849, da 28/0,/94-;" 
ilopllca ...a MQHIIIÇio (corillbo) doe lucroe da peaooa juddi .. b111111ficiiria do 
ctt.v~ para rina da rediatribuic;la. 'tau aa;reoa;la ati aaria poe.tval,na pri · 
MifD •x~ia. Entret.nto, par• ax•rc!cioa ae;uintas, •••a ·~ 6 toteJ.ma!l 
te J.nad~Qtd:vel~. ·pai• illportaria .. uparar oa lucra• por per{~ a 'PDr ori;1111 
(aquivallncia patrJJaüal, r-aaita de dividendo• a da atillldada), allm do ' qua 
uria nacaaahio aatllbalacar, ji a partir do pr•ii'o •xarcf.cia; qual o crit&rio 
a Hr adotado (proporcional, pritnairo 1 aar ~,prbdloa .r ~ate) P.! 
ra a idantiricaçla/datarminaç!o da lucro di~lbuf.do/radiatribuldo no caao de 
aate tllr oriQIIII .m Mia de ut111 fanta (p/ax: ati11idada normal • dividendo nc.tl.!. 
do da controlada). 

E ricil de imaginar aa c~licaçe.s qua ocarrari~ naa hip6taaaa da uti 
Uuçlo das raaarvoa 1 lucroa para aunanto de capital ou ~.naaçlo da prejuY 
zos, b.m como ae houver resultado negativo de atividada com aimulttneo raaultadõ 
pasitivo da aquivallncia patrimonial. 

> 
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APRESENTA~ DE EMENDAS 1 00003 J MP0056S 

1'#.1~~ .. ----------:------fiiOO'IIIoc:iO-----------.,---..,., 
['õ3ína!94J. r IIEDIDA PRDVIS6RIA •• 568. de 02 de egoato da 1994. 'I 

r:· Deputada -R-I~T-A_C_A_II_A_T_A ____ ~---------C--~---,r ~·~ ;;~~--~, 

I 
~c;1~~;~ Lc ___ -_,;~~=----..l..---·-~_M_-_,~====~======---" __ ·-_-_-_-_~_.~---_-_-_-_·_··_Í.·t_·_~_._--J· 

't 

o-.-u ao Àr·t: '22 da ftedid& ProyfsóFb n~ 569, de Õ2 de a;osto de 1994~ ~'ar redi:l. ' 
çl'o proposb pu& o •rt. 52 da Lei n5! 8.849,_ dt! 28 .de _jan•iro de _l?'fq_,, a ·se
quinte red&çl'cn 

Art. 2Q .... .'.: ........ ~ •• -••••• ·.~·-";,; •• ::.-•• :.-.~ ••••• : ••• .'.· ••••••••• 

•Art. ~. A _sou du d_eduç~s •:que se refere• ,as Leb n2 _6.321, de 14 de a
bril dr 1976,- 7 .418, de 16 de dei.!llibro de' 1985, (e o' DecretO-lei 'n!! 2 .. 433, de 
19 de ••io de 1988, nto podert reduzir o iaposto dévido .. a&is de oito por 
cento, obarvo~.do o disposto no 22 d& Lei n2 8.S41, de 23 de de:r-bro de 
1992 ... • • 

JUSTIFICATIVA 

A p,.•~•nte •••nd& pretende supn.e1r A refe,.incia .alusiva AS dt!duçtres 
destin•d•s par• os Fundos dos Direitos d& c,.i.Ança. do Adolescente- n.acional, 
estaduo~is ou •unicip.ais. previsto no A,.t. 260 do ·Estatuto d.a C,.i&nça e do Ado
lescente - Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, .alte,.ado pel& Lei n2 8.242, de 
12 dv 'outubro "d• 1991 .. · 

O Decreto n2 794, de ' de .abril de 1993, fixou o percentuAl •Axi•o de 
dl'duç:t'tl do bpPsto de i-enda devido na .apun.ç.\'o •ens·d d.aS. pessOas ju,.idicu •• 
1~ (hu• por cento). 

hntro da tbsold• priorid'd!l!' fJAr~ntida as c,.ianças • adohscentl' pelo 
.arti90 227 ~<1 Ctrta "•fJna, • p,.opost• de continvenci•r os passiveis r•cursos 
p.ar& o fundo d.a cri&nça • do &dolesc~mte ,.epresent& u• contr•--.enso que n:ro 
podeaos co•pa"c:tu&r. Neste sentido é que propoaos • presente eaend&, supri•indo 
A .,xpr•ssh- •s .. 242" de 12 de outubro de 1991•, do .li•ite IJ)ob • .t das deddç&.s 
previst•s no r•ferido .,.til)o. 

-----] 

Agosto de 1994 
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APRESENT~ DE EMENDAS l HF"005&S 

00004 J 
rr--; ........ -;--! nr--------------NO•o•do-------------~ 
(osj oa 01 I Lr_,_....:.:M.::.ED::.I:.:D:.:A:....:;P;:.R::.DV:.:I:.:S:.:O;;;R:.:I;:.A_N::.•:.....:S:.:6:::B.!.' _;D:.:E:....:D:::2_D::.E::....:A::G::D.:S;.TD::._;O:.:E:..·c:l.:9.:9·4:.J 

w----------------------------~----------------------~~~~ 
O artigo so da Lai na 8.849, de 28 de janeiro da 1994, alt~ 

rado pelo arti_go 2G, c:ta .f'ladi,da. ~ro~~~6r.ia 568, da, ,92 de ,•;o_soto da .. 
11 Art. sa A sorna das daduçl5as a qua se r.! 

raram .•s .Leia nas 6.321 1 da 14 da abril de 1976, 

7 .• 4'18 dil i6 'de d'aziltitbrO ;de' _1;985 a o 

na 2.433, de 19 de maio da 1988 nio 

oaCreto La-i 

po.derá red~ 

z'ir o -imposto devido am maia de oito -11or cento 

observado o disposto no § 2G do art. 10 da Lei 

na 8.541, de 23 da dezembro de 1992". 

JUSTifiCATIVA 

Nesta nova radaçlo retiramos a mençlo da Lei 8-.242, de .12 de 
outubro.da 1991 1 para areitc do limite de oito por canto de deaconto 
do impoatc devido, vlato que aua manutençlo afronta a absoluta priori 

dada à criança, que hoje ' a&uumida pela Conatit'uiçlo f~~eral, , palo 

Governo e aociadade, 
Adamaie; ·-c, 9U• busca-a• c_om aata aupraa_slo ' aaaagurar a pr!. 

aervaçlo do Artigo 260 do· Eatatuto da Cl'iançe a do Adolaacanta, aam 
prajuizo doa damai• .b.anef1!='ice doa_ tr~balhadoraa. Haja viato qua c 
t'r•ino daata prarrogativa coloca am riaeo da rechamanto i•adiato •! 
lhar•a da entidades carentes •• todo o pa1e a conaeqüantaManta agrava 

oa probla•as aociaie do Brasil. 

---·-·-~---· .. ....._.-- ----~-..._....,.. __ . --
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M>=-ees6e, 

MEDIDA PROVISORIA NQ 568 &-

"Dá nova redação a dispositivos das Leis n•s 8.'849, de 28 de 
janeiro de l994, e 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que 
alteram a legislação do imposto de renda. e dá outra$ 
providencias. • · · 

EMENDA 

Redija-se da seguinte forma o§ 2" do art. 2" da Lei 8.849, de 1994, alterado pelo art. 2" da 
Medida Provisória 568/94: 

• An. 2" ..................................................... . 

§ 2" O imposto descontado na fonte somente poderá ser compensado com o que 
a pessoa juridica tiver de reter .na distribuição de dividendos, bonificações em 
dinheiro, lucros e outros interesses a pessoas tisicas ou juridicas, residentes ou 
domiciliadas no Pais ou no exterior. • 

JUSTIFICAÇÃO 

I -Da fornÍa como estava redib.jda a MP 402194, convertida na Lei 8.849, de 28/01/94, as 
empresas ligadas estariam sujeitas à tributação em cascata na distribuição de dividendos. 

2 - A Medida Provisória 423/94, pretendendo COriÍb'Ír essa impropriedade deu ao § 2" do 
artigo 2° da Lei 11° 8.849, a seguii1te redação: 

"Os dividendos. bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, 
tributados na forma deste artigo, não estarão sujeitos ã nova incidência do 
imposto de renda na fonte quando redistribuídos." 

3 -Tal disposição foi repetida pelas Medidas Provisórias 444/94, 467/94, 492/94. 520/94 

e 568/94. 
4 -Ocorre que a eliminação do efeito em cascata não se operou plenamcn'e~ como expomos 
a se.bruir: 

I · não sttieitar a redistribuição de dividendos a novo imposto sÍb'nifica "carimbar" o 
dividendo recebido para efeito de aproveitamento de vantagem '"""'I ou seja, ele teria 
que ser repassado para o acionista final quase que simuftaneamentt' .. 

11 - on, se a ~ juridica beneficiária do dividendo o consumir puçial ou 
totalmente com prejulzos ou ainda decidir capitalizá-los, ficará prejudicado o direito 
do contribuinte i utilizaçio do imposto retido quando do recebimento dos dividendos; 

III - por isso. a fonna correta de regular esta matéria seria adotar o regime que 
vigorava na vigência do Decreto Lei n• I . 790/80, segundo o qual o imposto 
descontado na fonte quandO da distribuição de dividendos poderia ser compensado 
com o que a pessoa juridica beneficiária tivesse de reter na distribuiçlo de dividendos. 
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S - Outro ponto importante que merece exame é a situação. perante essa le!PslaçAo, dos 
residentes ou domictliados no exterior. onde nos defrontamos com as seguintes 
dificuldades: 

a • os dividendos redistribuldos a residentes ou domiciliados no exterior em tese. 
conforme as regras do§ 2" do artigo 2" da Lei 8.849, com a nova redaçJo dada pela 
MP • estariam dispensadas de nova tributação já que a remessa para o exterior 
de dividendos sujeita-se ao IR de fonte à razio de IS %, portanto, idêntica à prevista 
para a primeira distribuição "fase anterior à redistribuição"; 

· ' b • como, entretanto, a tributação de rendimentos pagos ou creditados a residentes ou 
domiciliados no exterior rege-se pot regras especificas. para nAo haver dCt.vidas seria 
importante a correçlo do dispositivo para deixar claro este entendimt:nto. 

6 • Dai, pois, a necessidade de acolhimento desta emenda para aprim:m~~~~ento_ do t'xtc. 

Dep. Jackson Pereira PSDBICE· 

Sal~ das s~ssO~s. 03 de ~gosto ne 1994 

HP0056S 

00006, 

EMENDAN° 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 568, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Acrescentar parágrafo 6 ao artigo 2'. 

"Arl 2' ..................................................... - ............................... _ .......... .. 

§ 6' É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pes-
soa jurfdica: 

a) cujas ações sejam negociadas em bolsa ou mercado de balcão; 

b) cuja a maioria do capHal pertença, direta ou indiretamente, a pessoa 
ou pessoas jurfdicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou mercado de belc!io; 

c) imune ao Imposto de renda; 

d) cuja maioria do capHal pertença. direta ou indiretamente, a pessoa ju· 
ri dica imune. • 

jUSl"iFiCÃÇÃO 

A emenda nlio sugere uma renúncia fiscal. Na verdade, no que se re
fere a dispensa quando o beneficiárto for Cia. Aberta, ela apenas transfere o mo-
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mente do fato gerador para a ocasião da sarda dos recursos da ativldade produtiva, e 
visa manter o Interesse dos Investidores em não promover a retirada dos recursos 
das empresas de cap~al aberto com o fim único de compensar o IR Fonte. 

Quanto às imunes, o texto proposto visa a impedir que o patrimOnlo e a 
renda dessas pessoas venham a ser tributados, ainda que lndiretamente, de modo a 
preservar o preceito constitucional. 

A propOs~o. norma nesse sentido já consta da legislação no caso da tri
butação de dividendos originários de lucros apurados em balanços encerrados até 
31112188 (art. 729, do Decreto n• 1.041, de 11/01/94 ·Regulamento do Imposto de 
Renda) 

''I • 

'fõ4?b'êz-;J ~------~.~---------------~~,~~~-------------------------, 
E~ENÓA a MEDIDA PRDV!SORIA NO 568 de 02/08/94 

cl_· _____ ..,!DlJE;_tP:.;U~T,!!A~D:J,!O_,.JJ,!Oil.S=.E...!M:!,!A!!R!Jl,!!A~E.!,YM~A~Ef.JLL-------J' j' 1:4;.;-"":-J 

I ... ---------·"·=-=-~~:::-c---~~" • ,.- ':"""'- 2;""""1:-...... ~-- 3 -~ ... 4<...!:·--- a:J··,~--. . 1 

GJ~·;· ~ Lc ___ ~_··_· =========-·~_~_··-·=========-·~_-·_· ~~~~J~~~-::-..,·_· ... _:=-J __ .J 
-~.----------~--------~---------------, 

"Art. 20 

§60 - ( dispensado o desconto na fonte quando 

o beneficiária for peaso~ jur!dice; 

e) cujas aç~os seja~ negociados am 

mercado de balela; 
bolsa ou 

b) cuja maioria do capital pertança, direta ou 

indiratamente, a pessoa ou pessoas jurídicas 

cujas ações sejam negociadas em bolsa ou me~ 

cedo da balc!lo; 

c) imune ao imposto de renda. 

3USTIFICATIVA 

O dimpos!tivo n~o é uma renúncia fiscol,epenas 
trenarere o momento do fato gerador para a ocasião da sa!da doe r~ 

cursos da atividada produtiva; 

Agosto de 1994 
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Se rostringr~ às companhias abortas co~o uma 

forma de manter o intarasae dos investidores, sem criar aspectos a~ 
peculativoa e, ainda, da incentiv~-los a nlo retirada dos recUrs~s 

des •m!=Jresas. 

Inclusive, esta proposição, se coaduna com a 

polftica do fortalecimento des empresas e tamb6m com es disposiç~e~· 

no novo artigo eo desta Lei. ... 
' - _l •. 

' ' t. 

MEDIDA _PROVISORIA liR 568, 02 o;: aGOS~ D3 1994 

··· •w novâ redaçao a ilispositivos elas Leis n"s 8.849, ele 28 ele 
janeiro ele 1994, e 8.541, ele 23 ele dezembro ele 199~. que 
.tteram a leaislaçlo do imposto ele renda, e 1M ou1ras 
providências". 

EMENDA 

Acresc:enle-se o seguinte § 6° ao art. 2" ela Lei 8.849, ele 1994, allendo pelo art. 2" ela 
Medida Provisória 568/9C, 

"§ 6" Se a allqliOill do imposto ele renda prevista em Convençlo Deslinacla a 
Evilllr Dupla Tnõutaçlo for inferior a allquola prevista no "caput• deste artigo, a 
beneficiária dos rendimentos deverá comunicar à fonte pagadora essa condiçlo, 
hipótese em que prevalecerá a alfquota prevista na Convençlo. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Há que se resolver a hipótese em que o residente ou domiciliado no exterior 
está beneficiado por alfquotas sobre tnõutaçllo ele dividendos cm nfvel inferior a I 5 % em 
virtude de acordos internacionais ele que o Brasil faz parte, como é o caso, por exemplo, da 
Convençlo Brasii!Japlo, que prcva, a fonna de evilar bi-tnõutaçlo, a incidéncia de alfquota 
de I 2,5 % sobre dividendos. 

Com esse objetivo, apresentamos a presente emenda, visand.o à ''nclusllo do 
referido parágrafo ao artigo 2" da Lei 8.849/94. · ·-... , \ 

. ' ( \ 

Dep. hltkson Pereira PSDB/CE 
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EMENDAN" 
00009 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 568, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dê-se ao parágrafo 3' do art. 3' a seguinte redação: 

"Art. 3° ...•• ._ ................................. - ......................................................... .. 

§ 3° O disposto no § 2' não se aplica se a pessoa juridlca, nos cinco 
anos anteriores à data de incorporação ao capital de lucros apurados ou reservas 
const~uidas a partir de 1° de janeiro de 1994, rest~uiu cap~l formado com esses lu
cras Ou reservas aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social; neste 
casO~ o mórltante desses lucros ou reservas capitalizados será corrigido monetaria· 
mente com base na variação acumulada da UFIA diária, e considerando como lucro 
ou dividendo distribufdo, suje~o. na forma da legislação em vigor, à tribulação na 
fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos só
elos. dos acionistas, ou do titular da pessoa jurídica. • 

JUSTIFICAÇÃO 

A redaçlio proposta tem por objetivo deixar explfc~o que a Incidência de 
impostos nos casos de redução ou aumento de capital vinculado ocorre sobre os lu
cros gerados a partir de 01/01/94. 

A especificação faz-se necessária para 'não se tributar lucros ou reser
vas Incorporados ao cap~al suje~os a normas tributárias com vigências anteriores à 
01/01194. 

HP0056S 

EMENDAN° 
000::1.0 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 568, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornellas 

Dê-se ao parágrafo 4' do art. 3' a seguinte redação: 

·Art. 3
9 ···········································~·-·····················-·································· 

§ 4' Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à dela 
da incorporação de lucros apurados ou reservas constttuldas a partir de 01/01/94, 
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restituir capital social formado com esses lucros ou reservas, mediante redução do 
capital social ou, em caso de liquidação. sob a forma de partilha do acervo líquido. o 
montante desses lucros ou reservas capitalizados será considerado como h.:cro ou 
dividendo distribufdo. sujeito. nos termos da legislação em vigor, à tributação na fonte 
e na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, 
dos acionistas, ou do titular da pessoa jurídica.• 

JUSTIFICAÇÃO 

A redação. Prôposta tem por objetivo deixar expl(cito que a incidência de 
impostos nos casos de redução ou aumento de capital vinculado ocorre sobre os lu
cros gerados a partir de 01/01194. 

A especificação faz-se necessária para não se tributar lucros ou reser
vas incorporados ao capital sujeitos a nonnas tributárias com vigências anteriores à 
01/01/94. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
HF"0056S 

Lõ!i? ,~~~("'9'4] r EMENOil A MEDIDA PROVISOR~~~~ 56_8 _de 02/08/94 

Acrescenta-se ao art. 3g da Lei 8.849 de 28 da janeiro da 1994, com 

um § com a seguinte redaçfto: 

J 

"§- a'd!sposto neste artigo alcança os casos 

em -que o acionista utilizar os dividendo que·lhe 

silo devidos, no to_do ou em p·arte, para aumento 

de capital de outra pessoa jurídica, desde que 

a transferência de recursos seja feita diret~ 

mente entre as empresas, cabendo ~ fonte pag~ 

dora fazer a devida comunicaçfto a Secretaria 00 

Receita Federal." 

Quinta-feira 11 4605-
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JUSTIFICATIVA 

Alcança os mesmos objotivoa da Medida Provi•! 

ria 544, eliminando entretanto, entravas burocráticos, tornando da~ 
necosairio o padido ds rastituiç&o • 

..----------------------------------------~ 

I
. ~ . --~ '--~·' -z=:::-

·-· 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
000:1.2 

---~----~·- -.. --.. -""""! I , •• o-3 DEPUTADO JOSE MARIO EYMAEL 

r 3 ·~---
----,---~·" --:---•·"-~ 

r.,.--------------------~------~------------~ 
1 

Acruscente~sa o § 4g ao art. 2g, com • seguinte rada;lo, ranu~~ 

j rendo-sa os demais: 

~§ 4g Os randi~antoa destribu!dos por pessoa j~ 
r!dica tributada com base no lucro presu~ido •~ 
valor que exceder ao do lucro presumido de Impos 
to de Renda, sobre ela incidente, aarlo tributi 
dos exclusivamente na fonte, na forma desta artT' 
go, assegurada ao baneficiârio pessoa f1sica ã 
opçlo pala t=ibutaçAo da t•be!a progr•ssiva ca~o 
antecipaçfto do devido na declaroçlo.~ 

JUSTIFICAÇRD 

A 1aQislaçlo ao psrmitir que empresas adotam o 
sistema do lucro presumido, para areito de pagamento de imposto e• 

renda, adotou o ·conceito de que, devido as suas peculiaridad•a,asta 

é a contribuiç!d ideal e possível que estas mesmas e"Tprea·a• poderr ..2. 
ferecer a n!vel do imposto de renda. 

Do outro ledo, a distribuiç!o da lucro acima de 

limite do lucro presumido, assume todas es caraeter!aticaa da di~ 

tribuiçlo de lucro real~ devendo, portanto o bener!ciirio podar oa 
tar pelo mesmo tratamento, com relaçAo ao adicional de imposto da 

renda. 
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Por último, ealienta-ae.Que se nlo ror alterad• a 

MP 56E que remete para tabela progreseiva o lucro distribuido que 

exceder o lucro presumido, ne prática implicari na liquidaç!~ do ~i~ 

teme de lucro presumido. 

Quinta-feirall 4607 

E isto é verdade porque e conjugaç!o do i~~C$tC 

sobra o lucro proeumido e o imposto de rende ne te~ele oro 
d assoe f1sica, tornará disinteressante a opçlo pelo l~ 

HP'0056B 

0001::3 
EMENDAN• 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 568, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Inclua-se .na Medida Provisória n2 568/94 o seguinte art. jSQ 

ronumerando-se os demais: 

Art. 6" A alínea 'a' do parágrafo 1• do artigo 14 da Lei n• 8.541, de 23 
de dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

vet;•. 

• Art. 14. ···········--···-····················································-·-·················· 

§ 1• ···············-····-·········----···········--·-·····-·····-·-····-··.·······-·-· 

a) 0,5% sobre a receita bruta mensal auferida na revenda de combustí· 

JUSTIFICAÇÃO 

A Lei n• 8.541, de 1992, ao introduzir afieraçOes na legislação do im· 
posto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, permitiu às pessoas jurídicas 

· a possibilidade de apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, no caso em 
que optarem pelo pagamento mensal do imposto calculado com base nas regras de 
estimativa. Esta forma de cálculo do imposto mensal permije, ainda, às empresas a 
opção pelo regime de tributação simplil•cada - lucro presumido, quando não obriga
des ao regime de lucro real. 

No caso dos revendedores de combustíveis, a apuração do Imposto 
mensal devido, seja de forma definitiva (lucro presumido) ou como antecipação (lucro 
real), tem como base de cálculo, para efeijo de af.licação da allquota de 25%, o per
centual de três por cento da receita bruta mansa , o que não representa, adequada· 
mente, o lucro hquido da atividade, uma vez que o Governo ao exercer, sobre estas 
atividades, um..controle de preços através da lixaçlio de um preço máximo de venda 
daqueles produtos, impede a ampliação da margem de lucro pelo revendedores. 

Isto posto, propõe-se a redução para 0,5% do percentual utilizado para 
determinação da base de cálculo do imposto de renda. 

A medida não implica perdas de receija, visto que sem a correção pro
posta as referidas empresas não têm condições de optar pela tributação com base no 
lucro presumido ou estimado. -----
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000S.4 J APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L HP00S6B 

r;z-~;;794] ~~MENOA 1t MEOIOA P~OVISORIA ;;--~8 do 02/08/94 

r lt..J-'- zn-~ 3hJ -- ·~--.... 90·ti>QI'In.t!Trtoo-

~..;. . ..,---, r;--...,.'" ---.,---~~•u....,o---,_-----u-------.,.•;.-=:r 
1jM(01 1 ~(--------------~--------~----___j~ 
w--------------------------------------~ Inclua-se na Madidm Provis6ria nQ 569/94 o ~aguinte art. 5g r~ 

numerando-se os demais: 

Art.6g A a!!nea 'a' do par,9raro 10 do art. 14 

da Lei 8.541, da 23 da dezambro da 1992, passa 

a vigorar com a seguinta rsdaç!o: 

"Art. 14. 
§ 10 ........................................ . 

a) 0,5~ sobre a receita bruta mansa! 

da na revanda da combuat!val". 

JUSTIFICATIVA 

aufar!. 

Tratando-eu de preço administrado, com poquena 
mar;am da lucro, o parcantua! da 3X aplicado sobre a receita bruta 

auferida na revenda de combust!vaia, inviabiliza tota!manta e opçlo 
daa ampraeaa pala tributaç!o pelo lucro presumido a pelo sistema de 

eatimativa,acarretando enua administrativos e financoiroe insuportS 
vaia para aa paquonaa a micro omprasaa ,que operam no sator de rmvandi' 
da combuat!veia (poeta de gasolina). 

Na verdade,a tributaç§o em v~gor !mpuda que 

alaa utilizem o •iatama do lucro presumido e da estirneti~a,obrigando
•• • pagar manaalmanta o imposto com base no lucro real, o que acarra 
ta anormaa cuatoa co• aacrit6rio da assessoria e do contabilidade. -

A madida nlo implica pardas do recaitas, visto 
qua aam a corraçlo propoata,aa referidas empresas n§o tmm condiç8es 
da optar pala tributeçlo com base no lucro presumido ou estimado. 
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[ii'i7~;7"'94] __ r .. adida Provia6ria nD 568, da 02 do Agoato da 1994. 

1;] I' 
ry,/;Q 

-- 2:}_ . .....,;,;.,.,. .... ·~---- a·o--·ITytfi\OO.L.Ohl. I_ 

·····~ 

Adit~-se na ftedida Provisória n~ 568, de 02 de agosto de 1994, o sevuinte arti
o•• 

•Art ••• As e•presas industriais titulares de Prograaas Especiais de Ex
portaçlt'o aprovados, atfo 3 de junho de 19-93, peh Coaissl'o para Concessa"o de 
Beneficias Fiscais a Pr09raaas E~peciais de Exportaç~o - Coaiss~o 9efiex, po
dert'o co•pensilr, total ou parci&laente, o prejuiz:o fiscal verificado ea u• 
período-base coa o lucro real deter•inado nos seis anos-calendtrio subseqüen
tes, independente.ente da distribuiçto de lucros ou dividendos a seus sócios 
ou &cionistas, s~a prejuízo dos deaais b~ne+icios es.tab~l~cido~ na l~gisl~çtn 

JUSTIFICATIIJA 

A present• ••end& pretende corriqir probleaas societjrios para ~s eapre-
sas que possue• PrOQr&aas Especiais de E~portaçto - BEFIEX. 

D Pr09raaa 9EFIEX, regido inici&laente pelo Decreto-Lei n2 1.219/72 e, 
pos.tvriora~nte, pelo Decreto-Lei ne 2 .. 433/88 - requlaaent&do pelo Decreto n!! 
96.760/88 -, assegura, •~ .. presas dele participantes, o direito d~ coapensar 
prejuítos. fiscais ~erific&dos nua e~ercicio coa os lucros tributi~eis ~erifi
cados nos seis exercícios subseqUentes, desde que n~o sejaa distribuídos divi
dendos & seus acionist&s enquanto hou~r pr•juizos fiscais • coapensar.-

A exigihcia de nto distribuir lucros aO$ acionistas tea origea hi51óric& 
decorrente- do regiae fiscal d~ coapens.açi'o de- prejuizos, vigente na ~P~.ca ~• 
que foi editado o Decreto-Lei n2 1 .. 219/72 .. N.lquela ocasil'D, a coapens11ç:l'o de 
preju!zos fiscai~ soaent~ era adai tida no c•so de inexistéhcia de fundos de 
reserva ou lucros sus.pensos na l'lllpresa. Di~ciplinava a aaté'ri&, entl'o, a Lei 
n2 15~/~7, art. 10. 

Por outro lado, o art. 13 do Decreto-Lei nQ 1.21Y/72, in5tituiu o reviae 
e!!l-pcocial de co«~pc>nso~ç:t'o de prejuizos para as e•pre~as titul;u·es do PrDgre;•a 
~efie~. Alta de duplicar o prazo noraal ad•itido para a coapensaç~o- n~ époc• 
triS ~~ercicios -, eliainou • e~i9~cia de, na contabilidade da eapresa, ntb 
existirr• fundo5 dr reserva~ ou lucro~ suspensos. 

A j.poc&, •daitia-se .t coexist'fhcia no balanço das eapres..as de lucros 
acuaulados e reservas de lucros, ao lado de prejuizos cont~bei~. Quando essa 
'Ji tuaç:'l'o se fouia pr~'Sente, os .prejuízos fiscais nl'o podia• ser coapens.ados, 
no re9iae noraal de coapensaçto. 

Todavia, para •s eapreos.as titulares de Prograaa ltefiex, • existÊ:hcia de 
lucros suspensos ou reservas nto i•pedia a coapensaç~o de prejuizos existentes 
no balanço ao lado desses lucros ou reservas. Dai o porque de a legislaç~o ter 
deterainado que es~es lucros ou reserva5 n~o fossea distribuídos aos sócios ou 
acionistas 1 enquanto na @apresa houvesse prejuizo • coapensar. 

A e~idlhcia, verifica-se que a leqislaç~o esta~& se referindo & existih
cia de prejuízo cont&bil e nro prejuizo fiscal. Le•bre-s~ que os conceitos de 
prejuízo conU.bil e prejuízo fiscilll st'o totalaente diferentes, ea virtude d•s 
exclus~es e adiç~5 •o re~ult&do contibil - lucro l~quido no e'ercício -, •d
aitid&s ou exigida& pel• 11!9isl•çto do i•posto de renda. 
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Ent~etanto~ a partir da ediçto da l~i n2 6.404/76 - lei das Sociedadrs 
por Aç~s -, n~o aais figuraa no balanço das eapresas pr•juizos cont~beis ao 
lado de lucros acu.ulados ou reservas de lucr~s, ea virtude das disposiçoes do 
artiqo 189 da ref•rida lei. O Decreto-Lei n~ 1.598/77, que adaptou a legisla
çl'o do ia posto de I"'Pndil aos preceitos da lei socieU.ria, estabtPleceu qui!' .a 
distinçra contabilaente dada ao prejuizo existente nab prejudica o direito a 
coapensaç~ do prejuízo fiscal, aesao no caso de d~bito do prejuízo ao capital 
social (Decreto-Lei n2 1.598177, art. 64, par~grafo JQ e Regulaa•nto do Iapos-
to de Renda-1994, art. 502, par!grafo 22). 

O que se verifica f. que nl'o aais elCistea as r-u&es qu~ justificav~• 11 
@Xist~cia da r@striç~o a distribuiçtb de divid~ndos, ~• virtud@ da legislaç~o 
socirtiria @ fi5eal superveni~nt@ l instituiç~o dos Progra•as Befiex. Portan
to, a aanut~nç~ d~sse ponto restritivo foi ato equivocado do legislador, ao 
d~spreorar si9nificativ•s &ltel"açfres pro•ovidas na'li nor•n soci~Rt4ri.as .. fis
cais p~la Lei n2 6.404/76 e pelo D~creto-l•i n9 1.598/77. 

Al~• disso, a Lei n2 6.404/76 criou a obrigatoriedade de distribuiçab de 
dividendos aos •cionistas, ~special•ente no caso de co•panhias abertas. A par 

tir do •o•ento •• que as coapanhias, após coapensare• os prejuizo~ anteriore'li, 
apres•ntea na escrituraç2b co••rcial ainda assia lucro liquido, tel"l'o, por 
força de l~i, obrigatoriedade de distribuir ps dividRndoc •iniaos ea favor das 
aç~es prefer.nciais, inclusive os do passado, be• coao os dividendos obrigató
rios deoterain11dos pelo artiqo 203 da referida lei. Nr'o podea por isso deixar 
de pa9ar tais dividendos, pois si•ples•ente essa obrigaçao de lei decorre. 

Fie& cl&ro que as ••pres&s nl'o podea perder o b•nef:lcio de co•pen!l.ar 
~us prejuízos fiscai§ •• sei~ ~~nos, coao lhes assegurA o Provr••• Befieox, tan 
só por cuaprir~• det•r•in•ç&es lego~:is de di5tribuiçlb coapulsóri& de dividen
dos. 

t evidente o desco•passo existente entre • l~idaçl'o socieU.F'iA e a 
leqisl11çab fiscal. Enquanto aqurl• d•trr•inf 1 dd"•tribyi~ •ini,. d, dXvid•n
dos. rst. i•prdr ttJ distribuic'P, spb ern• dr llfW dr r>rjJ <IDOS wr• a cq,t
Drf!S•cl'p doJ pr~iuizw f:ifq:is. lnevihv.hent•, em 'liitU&t;l'o necessita s.r 
reguh;rizada. 

A eaend& proposta visa. conciliar a legishçJ"o fisul co• a legishçl'o 
societiri~ e se ref•re As eapres&s titulares de Progr•••s Defiex aprov~dos &tf 
3 de junho de 1993 porque • lei n2 8.661, de 2 d• junho d• 1993, li•itou • 
utilizaçl'b do benef{cio ls. eapres.as que s• encontrol:vll.a nessa condiçl'o .. Caso 
contri.rio, a nova disposiçl'o 11.•plt.a.ri<11 o b'emrt:l:cio, o que nl'o pretend~s. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
I 
L 

l"fP00S6a J 
l'õ~l D~'z;J I' EMENDA À MEDIDA PRDV!SOR!A NO~~~"':. D2/D8/94 

rl_-_-_--__ ·· __ ·_-_-~D~;P~U~T~AD~D~J~DS~E~M~AR~I~A-~~~~M~AE~L~-------------------~~ ~;;:;~~ 
S..-110 .... Z' ••S..NTI''"~' ... 

Gi~;·~ Lc __ ··_·_· ~======--·~_ .. _ .. ·_·=======----'----·-··''_"_=-:J __ 
I• 
1 Acrascsnte-se o seguinte arti;o ii Medida Provb6ria 566 da 02 dei agoSto dã-
i 1994. 

Agosto de 1994 
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"Art. Fica acrescentado ao art. 60 do Oacrato-Lai nl:l 1.598, 
da 26. da danmbro de 1977, o§ 91:1, noa aa;uintas termos": 

"§91:1 O die~oaitivo no item I nlo •• -c:Jlica il partilha 
do ativo ramanesconte i liquidaçlo do p81&ivo, pala 
valor contibil, entra a6cioa a acioniatea, na propor 
çlo do auae particip~lias". -

JUSTIFICATIVA 

A Adminiatraçlo Tributirie Federal, calcada na Paraca- Norm~~ti 
vo CST 449, de OS da julho da 1971, conaidl:n como diatribuiçlo dierar;ada di 
lucroa a partilha da bana do ativo das .mpraaaa em procaaao ~ 11quid1Çio,QUan 
do os bane reetitu!dos, palo valor contibil, tlm valor da ~rcado .. ter que Õ 
valor cont,bil. Entenda a Adminietraçlo Tribut,ria Fa~ral qua, no pracaaao 
dll liquidaçlo, ocorre a figura da "alien8Çio a qualquer t!tulc", que jUIItifi 
caria o tratamento fiecal adotado. -

E de aa raaaalvar, contudo, que na devoluçlo doa b.na ramaneaclll"' 
tia l liquidaçlo do paaaivo, aos eScioa ou acionietaa, nlo ocorra aliane;lo ~ 
Eata, "P•n que •• varifiQUtt, damanda ~:~ua parm~~necem, eo av.nto aa riguru do 
alienante~ a do adt~uir.nta. 

A morte da paaaoa f!aica ou a axtinçlo da paaaoa jur!dica rapreaan 
Um a 1111sma realidade. O deaaparecimanto do titular do bem, cuja Prot:~riadada l 
trWiahrida. Sande qua li, apenas, corno dacorrlncia do dltaapareci.Mnto c:t.ua 
titular qua os bana alo transferidos. 

Diz J.l'l. Carvalho doa Santos, na aua obra Rapart6rio Enciclopidico 
do Direito Brasileiro, Ed. Boraoi, Vol. 3 1 pig. 188: 

"Nio •• deva falar da alianaçlo aanlo para oe atoa intar vi 
voa. Da atoa da última vontade nlo podem aar conaidaradoa cÕ 
1110 da alienaçlo. -
Nlo podam nam davam aar conai~radoa COIID ela alianeç:lo,ll.lita 
antJora haja a tranafartnci8 da coiaa ou dinito de 1.111 para 
outro patrimenio, pala razio qua .. paraca intuitiva da qua 
a transfarlncia nlo resulta diratamanta do ato, .aa da .arta 
do taatador. tt 
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Embora j' tenham eido proferidas v'riaa dacia&ia juddicaia, 
no aentido de que a diatribuiçlo aoa a6cioa do patrimenio 11~:~uido da aociadada 
diaaolvida nlo configure alianaçlo e araata, c~"entamenta, a hip6ta.. da 
diatribuiçlo disfarçada da lucros (REO 104.195- SP,TFR, 41 T, DJU 8/08/88, Ac. 
un. da 61 T do TFR, AC 84.615 - SP, OJU 14/03/89), a Administraçlo Tribut,ria 
Fadaral mat6m a oriantaçlo administrativa da enquadrar e hip6taaa como aliena 
çlo, paaa1vel, um coneaqulncia, da dar origem a conhecida figura da dlatribu]( 
çlo disfarçada de lucroa. 

A praaant• emanda vise eliminar aeae lamant,val aqu1voco, ~ 
diante a incluslo dDt 90 ao art. 60 do Oacrato.Lai nO 1.598/77, l.mbrando que 
o SG já fora aeraacentado pelo art. 20 do Oacrato Lei nG 2.065/93. Contamo• 
~eis, com o apoio doa nobraa Paras do Congresso Nacional, para vl•la aprovada. 

Publlcodo .. DCN (!leçAG ll), de 11-8-94 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1 - ATA DA 99" SESSÃO, EM 10 DE AGOSTO DE 

!.1- ABER1URA 
1.2-EXPEDJENfE 
1.2.1- Ofícios do Miolstro da Integração Regional 
- N" 579/94, de 27 de julho último, encaminhando informa

ç<Ses sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 307, de 
1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

- N" 6!0/94, de 10 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos ccostantes do Requerimento n° 477, de 1994, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

L2.2- Aviso do Miolstro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da Rep6bllca 

- N" 1.740/94, de 9 do corrente, encaminhando informações 
parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 635, de 
1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1-2.3- Requerimentos 
- N" 627, de 1994, de autoria do Seoador João Rocha, soli

citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
03, 10 e 20 de junho, e 04, 13 e 22 de julho de 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N" 628, de 1994, de autoria do Senador Alfredo campcs, 
solicitando que sejam coo.siderados, como licença autorizada, os 
dias 06, 07, 13 e 22 de julho de 1994. Votação adiada per falta · 
de quorum. 

- N" 629, de 1994, de autoria do Senador José Fogaça, soli
citando a inclusão, em Ordem do Dia, do Ofício n° S/57, de 1994, 
através do qual o Banco Central do Brasil solicita autorização do 
Seoado para que o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, ven
cível no segundo semestre de 1994. 

1.2.4 - Comuoicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 572, de 06 de agosto de 1994, (jue Concede novo pra
zo para conclusão do Inventário do Instituto Nacional de Assistên
cia Médica da Previdência Social - JNAMPS, extinto pela Lei n° 
8.689, de 27 de julho de !993; designação da Comissão Mista e 
estabelecimento de calendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 573, de 06 de agosto de 1994, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir· ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Integração Regional, crédito extraordi
nário no valor de R$ 38.786.500,00 (trinta e oito milhões, setecen
tos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), para os rms que especi
fica, e dá outras providências. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 574, de 06 de agosto de 1994, que dispõe sobre a 
Nota do Tesouro Nacional- NTN, e sua utilização para aquisição 
de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de 
Desestatização- PND, instituído pela Lei n° 8.031, de 12 de abril 
de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei 
n° 8.177,de l 0 de março de !991. e da Lei n° 8.249, de 24de outubro 
de 1991, ealtem o art 3°daLein°8.249/91; designação da Comissão 
Mista e estabelecimento de caleodário para a sua tramitação. 

-Recebimento do Ofício n• 2.749/94, de 9 do corrente, do 

Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando a relação de 
Antecipações de Receita Orçamentária analisadas no mês de julho 
do ano em curso. 

- Recebimento do Ofício n° 37/94, de 9 do corrente, do 
Clube de Investimentos dos Empregados da Embraer, relativo ao 
processo de privatização daquela empresa. 

_-Recebimento do Oficio n° 2.728/94, de 5 do corrente, do 
Banco Central do Brasil, comunicando não constar registro, na
quele Órgão, de pedido de contratação de operação de crédito, de 
interesse do Governo do Estado de Santa Catarina. 

--- RecebiiD.ento de expediente do Supremo Tribunal Federal, 
comunicando que aquela Corte, ao julgar a Ação Direta de Incons
titucionalidade n° 1102-2/600, deferiu o pedido de medida liminar 
para suspender, até a decisão fmal da ação, a eficácia dos vocábu
los "empresáriOs" e "autônomos", contidas no inciso I do art. 22, 
da Lein° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

- Recebimento de expediente do Supremo Tribunal Federal, 
comunicando que aquela Corte. ao julgar a Ação Direta de lncons
titucionaiidade n° !105-7 /600, deferiu o pedido de medida liminar 
para suspender, até a decisão fmal da ação, a eficácia do inciso lX 
do art. 7°daLei n• 8.906, de 4 de julho de 1994. 
. -Recebimento do Ofício n° 2.733/94, de 5 do corrente, co

municando que aquele Órgão autorizou a contratação de operação 
de crédito de interesse da Prefeitura Muoicipal de Co!atina (ES) e 
indeferiu a solicitação da Prefeitura Municipal de Guaraciaba 
(MG). . . ... .. 

- ReOObimento do OficiO n° 815/94, de 3 do corrente, do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela 
Corte. deferiu em parte os pedidos de mandados de injunção n°s 
341-6/400, 431-5/400, 329C7,4QO; 321-T/400, 372-6/400. 379-
3/400, 362-0/400 e 427-7/400;· por maioria de votos, pal-a que o 
Congresso Nacional seja informado da mora em que se encontra. a 
fim de que sejam adotadas as providências necessárias io supri
mento da oll!issão relativa à regulamentação do art. 192, parágrafo 
3°, da-Constituição Federa!. 

1.2.5 -Discursos do Espediente 
SENADOR IRAM SARA/V A - Agradecimento ao Senado 

Federal por sua indicação e posterior nomeação para Ministro do 
Tnlmnal de Contas da União. Razões para apresentação de projeto 
de lei do Senado, que "dispõe sobre a eficácia das decisões do Tri-
bunal de O:ntas da União, e dá outras Providências11

• _ 

SENADOR RONAN I'Itii - Elogios ao redator-chefe do 
jornal Correio BrazilieJVi!e, Sr. Ricardo Noblat, por admissão de 
erro em prejulgamento do candidato à Presidência_ da República, 
Sr. Orestes Quércia. 

SENADOR MAURiCIO COflR& - 167 anos da criação 
dos dois primeiros cursos de Ciências Juridicas e Sociais em São 
Paulo e Olinda. 

SENADORA JÚNIA MAR/SE - Premência da apreciação 
pelo Congresso Nacional da Medida Provisória n° 575, de 1994, 
que "dispõe sobre as regras para a conversão, em Real, das mensa
lidades escolares nos estabelecimentos de ensino e dá outras provi
dências. 

1.2.6 - Leitora de Projetos 
-Projeto de Resolução n° 68? de 1994, de autoria do Sena

dor Júlio Campos, que altera dispositivos -da Resolução n° 58n2 
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(Regulamento Administrativo do Senado Federal). 
- Projeto de Lei do Senado n° 51, de 1994, de autoria do 

Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre a eficácia das decisões do 
Tribunal de Contas da União e dá outras providências. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n° 112, de 1994 (n° 4.268/94, na 

Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. 
Discussão encerrada ficando a votação adiada por falta de quo
rum, após parecer de plenário favorável. 

Projeto de Lei da Câmaran° .. 123, de 1993 (n° 2.278/91, na 
Casa de origem), que altera a legislação do imposto de renda, rela
tivamente à distnõuição disfarçada de lucros. Discussão encerra
da ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n° 48, de 1994 (apresentado pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, como conclusão de 
seu Parecer n° 124, de 1994), que revoga o art. 4° da Resolução n° 
30, de 1° de julho de 1991. Discussão enceiTada ficando a vota
ção adiada por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. 
Jutahy Magalhães, Ednardo Suplicy e Mauricio Corrêa. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JÚUO CAMPOS - Justa~ reivindicações dos 

municípios nas renegOCiações de suas dívidas junto ao INSS e ao 
FGTS. . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Debate sobre as pe-

quenas e m.icroempresas. 
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - Protestan

do contra a fixação, pelo Governo Federal, do preço mínimo dos 
produtos agrícolas de Mato Grosso, especialmente da soja, abaixo 
do que será defmido para a safra 94/95 de outros Estados. 

1.3.2 -Comunicação da Presidência _ _ _ 
- O:nvoC3. sessão extraordinária do Senado Federal a reali-

zar-se, amanhã, às 15 horas, com Ordem do Dia que designa. 
1.4 -ENCERRAMENTO 
2-ATODACOMISSÃODIRETORA 
N" li, de 1994 (Republicação) 
3-ATOS DO PRESIDENTE 
N" 282, de 1994 
N"' 160 e 164, de 1994 (Apostila) 
N" 223, de 1994 (Republicação) 
4 - ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N" 102, de 1994 
N"' 65 e 75, de 1994 (Republicação) 
5 -SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de I 0 a 31 de julho de 

1994 (art. 269, II, do Regimento Interno) 
6- MESA DIRETORA 
7 -LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE P,\RTIDOS 
8 ~COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

TES 

Ata da 993 Sessão, em 10 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura · 

- · EXTRAORDINÁRIA -
Presidência dos Srs. Júlio Campos e Júnia Marise 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Alfredo Campos - Carlos De 'Carli- Coutinho Jorge - Dar
cy Ribeiro - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Iram Saraiva -
Joilo Calmon - João França- João Rocha - Josaphat Marinho
José Ednardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- Júlio Campos
Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Louremberg Nunes Rocha -
Magno Bacelar .:.... Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauricio 
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Ney 
Maranhão - Oda.cir Soares - Rainnmdo Lira - Reginaldo Duarte
Ronan Tito- Teotônio Vilela Filho -V almir Campelo. 

SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. ]0 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Of'ÍClOS 

DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

N" 579/94, de 27 de julho 11ltimo, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 307, de 
1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

N" 610/94, de 10 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos ccnstantes do Requerimento n° 477, de 1994, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

As informações foram encaminhadas, em cópia aos reque~ 

rentes. 
Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
CHEFE DA CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 1.740/94, de 9 do corrente, encaminhando informações 
parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 635, de 
1993, de antoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

. O Requerimento aguardará a complementação 
daS TDformações na Secretaria-Geral da Mesa. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que ser.!. lido pelo Sr. I 0 Secretário. 
É lido o seguinte · · 

REQUERIMENTO N' 627, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 
Dignlssimo Presidente do Senado Federal 
Requeiro a V. Ex• nos termos do artigo 13, parágrafo 1°, do 

Regimento Interno do Senado Federal, sejam considerados como 
licença os dias 3,10 e 20 de junho e 4, 13 e 22 de julho do corren
te ano, qnando estive afastado dos trabalhos da Casa,em face de 
compromissos partidários no Estado do Tocantins a que tenho a 
honra de representar nesta Casa. 
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Brasllia, 9 de agosto de 1994. Senador João Rocha. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A votação do re

querimento fica adiada por falta de quorum. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 628, DE 1994 

Exm.0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 
Requerimento, nos termos do § 1°, do artigo 13, do Regi

mento Jntemo do Senado Federal, sejam considerados como licen
ça aotorizadas os dias 6, 7, 13 e 22 do mês de julho do corrente 
ano, quando estive ausente dos trabalhos da Casa, atendendo a 
compromissos políticos-partidários no meu Estado. 

Sala eles Sessões, 10 de agosto de 1994. Senador Alfredo 
Campos. · · ·· · · 

A SRA.. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A votação do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°629, DE 1994 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Oficio ll0 s/57, de 1994, 
através do qual o Banco Central do Brasil solicita autorização do 
Senado para que o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul possa 
emitir Letras Fmanceiras do Tesouro daquele Estado, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Divida Mobiliária do Estado venc!
vel no segundo semestre de 1994. 

Salas das Sessões, !O de agosto de 1994.-Seuador Jusê Fogaça. 
A SRA.. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O requerimento 

lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi

sória n° 572, de 6 de agosto de 1994, que concede novo pra:ro 
para conclusão do Inventário do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social - INAMPS, extinto pela Lei N" 
8.689, de 27 de julho de 1993. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e so do art 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim coosú
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. César Dias 1. WIIsro Martins 

2. Márcio Lacerda 2. Amir Lando 

PFL 

3. Hugo Napoleão 3. Alexandre Costa 

PPR 

4.LevyDias -4. Hydekel Freitas 

PSDB 

S. A1mir Gabriel S. Maurício Corrêa 

PDT 

6. Maguo Bacelar 6. Darcy Ribeiro 

PP 

7. Meira Filho 7. João Fr~ça 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

1. Ivânio Guerra 1. Luiz Moreira 

PMDB 

2. Tarcísio Delgado 2. Germano Rigotto 

PPR 

3. Marcelino R. Machado 3.Amara!Netto 

PSDB 

4. Geraldo Alckmin Filho 4. Autônio Faleiros 

PP 

S. Sêrgio Naya S. Alberto Haddad 

PDT 

6. Liberato Caboclo 6. Cidinba Campos 

PRN 

7.losê Carlos Vascrocellos 7. Paulo Octávio 

De acordO com a-Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 10/8/94- désiguâÇão da comissão mista; ' 
Dia 11/8/94- instalação da comissão misia; 
Até 13/8/94 -prazo para recebimeliio de emendas. _prazo 

para a comissão mista ein.ltir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 2218/94- pra:ro f"mal da comissão mista; 
Até 6/9/94- prazo no Congre5so NaCional. · 
A SRA.. PRESIDENTE (Júnia Marise) -o senhor presi

dente da república editou a Medijla Provisória n• 573, de 6 de 
agosto de 1994, que aútóriza o PQde,:Execulivo a abilr ao órçàmento 
da seguridade social da união, em favor do ministêrio da integração 
regional, crêdito extraordinário no valor de R$38.786500,00, (trinta e . 
oito milli.ões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos reaiS), para 
os fins que especifica, e dá outras proVidências. -

De acordo .com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art 2° da ResOlução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matê
ria: 

SENADORES 

Titulares 

PMDB 

1. Mansueto de Lavor 

2. Garibaldi Alves Filho 

PFL 

3. Alexandre Costa 

PPR 

4. Moisés Abrão 

Suplentes 

I. Wilsoo Martins 

2. César Dias 

3. Raimundo Lira 

4. Carlos De 'Carli 
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PSDB 2. Cid Sab6ia de Carvalho 2 José Fogaça _ 

S. Reginaldo Duarte S. Teotôoio V. Filho PFL 

PTB 3. Raimundo Lira 3. João Rocha 

6. JOllliS Pinheiro 6. Valmireampelo PPR 

PSB 

7. Josê Paulo Biso! 

DEPUTADOS 

Titulares 

BLOCO 

I. Everaldo de Oliveira 

PMDB 

2 Tarc!sio Delgado 

PPR 

3. Marcelino R. Machado 

PSDB 

4. Clóvis Assis 

PP 

5. Salatiel Carvalho 

PDT 

6. ValdomiroLima 

PL 

7. Ribeiro Tavares 

Suplentes 

I. Evaldo Gonçalves 

2. Germano RigoUO 

3. Amaral Netto 

4. Luiz Máximo 

?. ~_!fmo Tavares 

6._ Sêrgio Cu!Y 

--1. OscarTravassos 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação di-matéria: 

Dia 10/8/94- designação da comissão mista; 
Dia 11/8/94- instalação da comissão mista; 
Ajg 13/8/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até Z2/8194- prazo fmal da comissão mista; 
Ajg 6/9/94- prazo no Congresso Nacionol. .. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) ,- o Senhor presi

dente da república editou a Medida ProviSória n' 574, de 6 de 
agosto de 1994, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional
NTN, e sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados 
no âmb_ito do progmma nacicnal de desestatização - PND, institu!do 
pelaLein'8.031, de 12de abril de 1990, coosolidaudo as normas so
bre as matérias CCI!Stanles i!a Lei n• 8.177, de I • de março de 1991, e 
da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altem o -8rt. 3' da lei n• 
8.249/91. 

De acordo cOm. as illdi~s ;i;,; íidéfanÇas, e nos teniiOS doS. 
§§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica assim coustim!da a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Amir Laudo I. Antônio Mariz 

4. Epitacio Cafeteira 4. Moisês Abrão 

PSDB 

5. Dirceu Carneiro S. Teotônio V. Filho 

PT 

6. Eduardo Suplicy 

PMN. 

7. Francisco Rollemberg 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

I. Manoel Castro 1. Waldir Guerra 

PMDB 

2 Nelson Proença 2 Oswaldo Stecca 

PPR 

3. Fetter Júnior 3. Josê Maria Eymael · 

PSDB 

4. Josê Anibal 4. Moroni Torgan 

PP 

5. Jofran Frejat S. Mário de Oliveira 

PDT 

6. Femando Lopes 6. ElioDalla-Veccbia 

PSB 

7. Migo e! Arraes 7. Luiz Pianbylino 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramiiaçã:ó da mai.éria: -

Dia 10/8/94- designação da comissão mista; 
Dia 11/8/94- instali!Ção da coiÍlissão mista; 
Ajg 13/8/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 22/8194- prazo fmal da comissão mista; 
J\té 6/9/94- prazo no Congresso Nacional. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presidência re

cebeu, do Banoo Ceniial do Brasil, o Ofício n• 2.749/94, de 9 do 
corrente, encaminhando a relação de Antecipações de Receita Or
çamentária analisadas no mês de julho do ano em curso. 

O expediente será despachado à Comissão de AsSuntos 
Econõmicos, para conhecimento. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presidência re
cebeu, do Clube de Investimentos dos Empregados da EM
BRAER, o Ofício n° 37/94, de 9 do corrente, relativo ao processo 
de privatização daquela empresa. -

A matéria será anex~ ao processo do Projeto de Resolu-
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ção n• 48, de 1994. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presidência reC 

cebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n• 2.728/94 de 5 do 
corrente, comunicando não constar regísti'o, naqueleOrgão, _de pe
dido de contratação de operação de crédito de interesse do Gover-
no do Estado de Santa Catarina. ~ 

A Presidência informará ao interessado e encaminhará a 
matéria ao 1\rquivo. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- A Presidência re
cebeu expediente do Supremo Tribunal Federal comunicando que 
aquela Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
1.102-2/600, deferiu o pedido de medida liminar para suspender, 
até a decisão fmal da ação, a eficáCia dos vocábulos "empresários" 
e "autônomos", contidas no inciso I do art. 22, da Lei n° 8.212, de 
24 de julho de 1991. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marlse) - A Presidência re
cebeu expediente do Supremo Tribunal Federal comunicando 
àquela Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
1.105-7/600, deferiu o pedido de medida liminar para suspender, 
até a decisão fmal da ação, a eficácia do inciso IX do art. 7' da Lei 
n• 8.906, de 04 de julho de 1994. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnla Marise) - A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio·D.<,- 2~733/94, de 5 do 
corrente, comunicando que aquele órgão autorizou a contratação 
de operação de crédito de interesse da Prefeitura Municipal de Co
latina (ES) e indeferiu a solicitação da Prefeitlira Municipal de 
Guaraciaba (MG). 

Em virtude do disposto na Resolução n• 11, de 1994, do Se
nado Federal, e conforme o mencionado oficio, as matérias rela-
cionadas vão ao ArqiiivO~ --

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presidência re
cebeu Oficio n° 815/94, de 3 do cõttente, do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, comunicando_ que aquela Corte deferiu, em 
parte, os pedidos de Mandados de Jnjunção n"s 34!-6/400, 431-
5/400, 329-7/400, 321-1/400, 372-6/400, 379-31400; 362-0/400 e 
427-7/400, por maioria de_Yotos, para que o Congresso Nacional 
seja informado da mora em que se encontra, a fim de que sejam 
adotadas as providências necessárias ao suprimento da omíssão re
lativa à regulamentação do art. 192, § 3°, da Constituição. 

O expediente será encaminhado à. CóiliíSSãO de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, para conheci,mento. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)-Hácradcres inscritos. 
Concedo a palavra 3.o nobre Senador Irani- Saraiva. 
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revis_ão do_ orador.)_- Sr'" Presidente, Sr-& e 
Srs. Senadores, hoje estou envolvido, nobre Senador Meira Filho, 
por duas emoções. Gostaria de agradecer aos nobres Pares, a todos 
os Srs. Senadores que recentemente, usando dispositivo constitu
cional que determina que 213 dos Membros do Tribunal de Contas 
da União sejam escolhidos pelo Congresso NaciOnal,~ a todos os 
Líderes com assento nesta Casa pela indicaÇão e, em segUida, 
aprovação do nosso nome, após sabatinado, pela Comissão de As
suntos Econômicos, bem como pelo Ple:fiário. 

Portanto, nobre Senador Ronan Tito, é um agradecimento 
que faço ao Senado .Pela confiança neste menos ilustrado Menibro 
desta Casa do Congresso Nacional, que recebe essa honrosa esco
lha, aprovação, e, depois, nomeação do Presidente da República 
para ser Ministro do Tribunal de Contas _da União. 

Neste aspecto é uma alegria, porque, na realidade, um ho-

mem simples, saído de um lar on~ o cabeça do casal- um alfaiate 
semi-alfabetizado - teve um ft.lho único, em Goiânia.. Capital do 
Estado de Goiás_ 

Mais tarde, esse mho único, de pais semi-alfabetizados, 
chega à Universidade Católica de Goiás; forma-se em História; de
pOis, na Universidade Federal, forma-se, também, em Direito. Se
nador Meira FJ..Iho, embQra os cabelos brancos não apresentem, 
durante longos anos lecionei História e depois outros tantos, tam
bém ensinei na Faculdade de Direito. 

De lá, para a vida pública- Vereador em Goíânia, Deputa
do Estadual, duas vezes Deputado Federal- e, agora, encerrando o 
meu mandato no Senado, onde tive a colaboração de V. Ex's 

Sinto um misto -de alegria e tristeza -alegria pela grande 
confiança que recebi da Casa, em ter convivido com pessoas que 
dignificam este País, esta Nação, que- é; inegavelmente, uma po
tência geográfica, histórica. de um povo pacifico, mas que acredita 
e que há de vencer todas as dificuldades. Esse homem humilde 
que viveu - e que ainda viverá ao lado de V. Ex's -, aqui no Sena
do momentos de profunda alegria, marca, pelo menos, com a his
tória da minha faruflia, passos largos. 

Quando atravessei a ponte do Meia-Ponte para chegar até 
aqui o meu ideal não era outro, a não ser o de ver este País, cada 
vez mais, enriquecido, em seus valores éticos, morais. Esteja eu no 
Tnbunal de Contas da União ou em qualquer outro lugar, quero 
estar vivo para, cada vez mais, ver a minha gente sofrendo menos. 

Mas _quero dizer, também, que convivei _ç:_oni homens da es
tatura de um Maurício Corrêa s6 me ilustrou; de Ronan Tito, que 
me liderou nesta Casa; de José Fogaça; de João França; desse mes
tre que, na Comissão de Constib.rição, Justiça e Cidadania, sempre, 
també:m, a cada discurso me ensinava mais, o Professor Josaphat 
Marinho e a Senadora Júnia Marise. Enflm, se eu esquecer Sena
dores como Coutinho Jorge é porque muitas vezes até a capacida
de, neste instante, envolvida mais pela emoção, tira-nos a voz e o 
raciocfnió, ensurdece-nos e impede que nos desdobremos em agra
decimentos_. Tenho_ <_::erteza absolu'U!-_ que est<~Jei sendo vigiado de 
próximO, bem de perto, pelo Senador Jutahy Magalhães. Tenho 
certeza absoluta que quando chegar ao Tnõunal de Contas da 
União lá estará chegando um Senador da República- que, sempre 
vigilante aqui, lá não agirá de forma diferente. E, por foJ:ça consti
tucional, quero dizer a V. Ex•s que fico cOnfuso: não sei se serei 
um Senador no Tribunal de Contas da União ou um Mlnistro no 
Sé'iiado Federal t:amanlia- a avidez pol- ver aqueles cinco artigos da 
Constiiuição cada vez mais respei~os e a ligação que deve existir 
entre este Poder e ã.ijuclâiiiSiítiliÇão qu~ deve auxiliar o Congresso 
Nacional, que é o Tribunal de Contas da União. 

-~-o Sr. Ro_nan_Tlto -Permi~-ni~ V. EX• um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA- Com muito prazer, ouço V. Ex" 

- O Sr. Ronan ·Tito_- Nobre Senador, também estou como 
V~ Ex', tangido aqui por duas forças: uma ·qoe me· impedia de apar
teá-lo, para continuar ouvindo-o, e a outra, a vontade de interrom
pê-lo, para dar um testemunho, não para te:cer elogios. Se- algum 
elogio eu pudesse, neste momento, apresentar, diria que V. Exll. 
abandonou a sua cas-a, o seu lar em Goiãnia, o seu meio, e veio 
aqui para Brasllia, muitas vezes, num ambiente, principalmente, 
nos primeiros tempos, não tão cordial como se pretende, hoje; era 
ao tempo do AI-5, ao tempo da ditadura, para combatê-la e buscar 
o regime demOcrático; mas o elogio que faria Seria éste;-qUe V.Ex• 
possa dedicar-se ao País, com todos os seus talentos, visando o 
que V. Ex' já o disse, o bem-estar da população. Muitos, infeliz
mente, para cá vêm para se promover. Tenho pena deles. Devo di
zer, sinceramente, que tenho pena deles -não é o caso de V. Ex• 
Se eu algum dia tiver a oportunidade de contar vantagens aos 
meus netos, quero dizer, entre outras coisas, que tive como colega 
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Iram Saraiva. 
O SR. IRAM SARAIVA- E eu, como Líder, V. Ex' 
O Sr. Ronan Tito- Era meu colega. na Câmara dos Deputa

dos, aquele Deputado saltitante, que corria nos corredores- não anda
va - corria nos conedores. E um belo dia. vindo de Goiânia para cá, 
para o seu trabalho, é atropelado pelas costas e accnteceu o que todos 
sabemos. Lembro-me que o ex-Deputado Flávio Marcllio em o Presi
dente da Câmara e ficamos todos preocupadissimos com V. Ex' 

O SR. IRAM SARAIVA- Freitas Nobre, nosso Líder. 
O Sr. Ronan Tito- Freitas Nobre! E então, preocupados. va

mos recorrer ao maior centro de recuperação do mundo: -a Alemanha. 
O SR. IRAM SARAIVA- Heidelberg. 
O Sr. Rooan Tito- Heidelberg. Vai o Deputado ham Sa

raiva para Heidelberg. Todo o dia Dona Aparecida dava notícias, 
ou ligava de lá para mim ... 

O SR. IRAM SARAIVA- Deixe-me abrir só um parênte· 
se: a Santa Cida. 

O Sr. Ronan Tito - É a Santa Cida. Aliás, a chamo assim 
perto de V. Ex•, porque a sua senhora naquele momento- e é as
sim até agora·..:.. agigantou-se, deu aquele U'stemunho extraordiná
rio. Mas gostaria de me lembrar de uma brincadeira do ex-Presi
dente da Cámara dos Deputados, Flávio Marcilio, que, naquele 
instante, - porque talvez o título mais honroso que recebi aqui no 
Congresso Nacional- me chamava de Ministro do Iram. 

O SR. IRAM SARAIVA- É verdade. . 
O Sr. Ronan Tito- Porque tive o privilégio de ter sido a pon· 

te naquele momento de dificuldade. Mas, nobre Senador, gostaria de 
dizer a V. Ex• que teDho certeza do seu desempenho no novo cargo 
que irã exercer. O homem é uma trajetória, é 1liíla caminhada. Ternos 
alguns ffiósofos, alguns poetas que descrevem o homem como o esti
lo. Há um grande autor francês que diz ''O estilo é o homem". Plaião 
descreve como se fosse uma sombra. Vamos caminhando e deixando 
uma sombra. Este estilo que V. Ex• trouxe para o Ccngresso Nacio
nal. que nos impregnou a todos, tenho certeza. é o mesmo que vai im
pregnar o Tnl>unal de O:ntas. O Senado da República, sem dúvida al
guma, sente-se homado com a indicação de V. Ex•, pois tenho certeza. 
não poderia ser melhor representado no Tnl>unal de Contas da União 
do que com o Senador Iram Saraiva. O nosso abraço mais fraterno e a 
nossa alegria de vê-lo naquela Casa, dando prosseguimento à sua vida 
pública de vigilfulcia, de trabalho e principalmente de muito civismo e 
de muito amor a este Pais. -

O SR. IRAM SARAIVA- Queria dizer ao Senado que a po
lítica ê indefiníveL Por mais adjetivos que busquemos, sempre faltará 
alguma coisa. A grnndeza que alcançamos ao chegar a esta Casa dá o 
limite do que acaba de colcx:ar esse- não digo SenadO!', nem Deputa
do - mas meu innão. Qual!@ _Flávio Marcilio. o denominou de Em
baixador do Irã foi porque, na realidade, noS- momentoS mais difíceis 
da minha vida, já sem as quinta e sexta vérlefuas cervicais, portanto, 
numa tetraplegia oo.de apenas o olhos e a boca mexiam, fui para a 
Alemanha sabendo que aqui havia deixado pessoas que estariam res
ponsáveis pela millha família. ACida, aquele pedaço do céu que Deus 
mandou para me acompanhar, também tinha a certeza de que enquan
to viajávamos, em busca de tentar inchlsive amarrar as duas vértebras. 
para que eu pudesse pelo menos voltar a falar e a respirar, uma vez 
que até o próprio pulmão estava comprometido, aqui no Brasil o Se
nador Rooan Tito estava vigilante. Não me faltou nada, graças a Deus. 
Exatamenle por isso que S. Ex' foi assim denominado. Na vida públi
ca, se temos dissabores, alcançamos também amigos do mais alto va
lor, e entre eles está o nobre Senador Rooan Tito, que sempre esteve 
comigo e de quem mmca vou me esquecer. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA- Ouço V. Ex' com muito prazer. 
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Iram Saraiva, V. Ex• 

deixa o Senado mas não deixa a função pública. Na verdade, todo 
o seu trabalho, todo o seu empenho no Legislativo resultou em ex
periência para V. Ex• e contribuiu para consolidar a sua cultura e 
para a ampliação desse seu trabalho agora no Tribunal de Contas 
da União. A Corte de Contas da União passou a ter uma enverga
dura de extraordinária grandeza dentro do Estado. Isso porque tais 
são as prerrogativas hOje do Tn1runal de Contas que ele se investe 
na condição de verdadeiro poder. E V. Ex', com a experiência ad
quirida no Senado? experiência de homem público? sem dúvida al
guma dará uma contnbuição muito grande à Corte de Contas do 
nosso País, sobretudo, neste momento em que a corrupção grassou 
pelo Brasil afora, impondo a esse órgão uma vigilância constante. 
Eu me permitiria trazer à colação a lembrança de unia leitura que 
fiz de um livro extraordinário- O Admirável Mundo Novo, de 
Aldous Huxley. Esse autor coloca na introdução de seu livro uma 
passagem da obra maravilhosa A Tempestade, de Shakespeare. 
Não me compete aqui falar sobre o seu enredo mas. resumindo, 
trata-se de um barco que afundou e integrantes do mesmo se per
deram numa ilha e ali fizeram contatos com espíritos e ·com ani
maiS. Não havia mais contatos com seres humanos. Até que um 
dia há um desastre similar a esse que oc_orreu com essa pessoa que 
se abrigou nessa ilha. Ali havia nascido uma moça que, crescida, 
pela primeira vez contatava seres humanos, foia da realidade fisica 
de seu pai. O _esplendor daquele contato foi tamanho que ela profe
riu uma frase muito bonita: "Ora, como é admirável, como é gos
toso, como é sublime conhecer seres humanos!" Tive o prazer e a 
felicidade de conhecê-lo aqui no Senado, e essa alegria se redo
brou na medida em que acompanhei o seu descortino e o seu sacri
ficio. V. Ex• foi vítima de um tenivel acidente, que o levou a essa 
cadeira de rodas; tal fato, ao invés de diminuir a sua garra, o seu 
amor à vida, a sua vontade de lutar. fez com que V. Ex• tivesse 
mais entusiasmo, mais empenho e mais esforço. Convivemos al
gum tempo no PDT; posteriormente. V. Ex• e eu deixamos o Parti
do; hoje, estamos aqui: V. Ex' vai para o Tribunal de Contas da 
União e eu me afasto também do Senado, pois não sou candidato a 
coisa alguma. Gostaria de dizer que foi um enorme prazer conhe
cê-lo e desejo que V. Ex• tenha muito sucesso. Estou feliz porque 
o Tribunal de Contas da União, na forma da Constituição Federal, 
tem sede e foro na Capital da República, o que significa que esta· 
remos ao lado de V. Ex• Felicidades! 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, Senador Mau
ricio Corrêa. As palavras carinhosas de V. Ex• tocam ainda mais o 
meu coni.ção. Vejo em V. Ex• também um grande amigo, e tenho a 
leve impressão de que ainda seremos colegas: eu, integrando um 
Tribunal, e V. Ex•- espero em Deus. brevemente- outro. para 
continuarmos esse nosso pêriplo pela democraCia. Nós, que passa
niós pelas cadeiras dos váriOs ramos do Direito, temos a obrigação 
de estar Sempre numa tribuna a sustentar aquilo que ajudamos a 
escrever no texto constituCional. Tenho certeza absoluta de que 
nos encontraremos nesses caminhos, ainda defendendo- e muito
os direitos dos mais humildes. 

Aprendi muito ao lado de V. Ex•, que, como :Ministro da 
Justiça, demonstrou o jurista que sempre foi; como Senador, sem
pre tive a grande admiração por um homem que nunca se curvou 
ante as dificuldades e os problemas; como Presidente da OAB, já 
dava mostras de que sempre faria um grande trabalho em favor 
dos menos favorecidos. Tenho certeza absoluta de que V. Ex.• 
continuará da mesma forma. 

O Sr. José Fogaça- Senador Iram Saraiva, permite-me V. 
&•um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA - Com muito prezer, Senador 
José Fogaça. 

O Sr. Josê Fogaça- Senador Iram Saraiva, desejo, junta-
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mente com os Senadores Mauricio Conêa e Rcnan TitO, Cumprlinen~ 
tar V. Ex•. em prill'eiro lugar, pela posse como Ministro do Tribunal 
de Crotas da União. Em segundo lugar, lamento que estejamos encer
rando o- nosso mandato e, portanto. perdendo essa generosa con
vivência que V. Ex• oferece a todos os seus companheiros, cole
gas e amigos. Desejo-apenas registrar que o Brasil está ganhando 
com a indicação, a nomeação e a posse de ·v. Ex". O Brasil ganha 
em lranqüilidade, em certeza de que lá, naquela cadeira do Tribu
nal de Contas, estará sentado um homem justo~ ponderado, um 
homem que não é dado a atitudes persecutórias, furibundas, in
justas; um homem que não é dado a contemporizar com a injusti
ça, com a conupção, com as mazelas. V. Ex" nunca foi carrasco, 
e também nunca foi condescendente com o mal. Um homem des
sa categoria é raro enconi!3rmos. SenadOr. De carrascos morais, 
este País está cheio; e de figuras contemplativas e condescenden
tes com a corrupção, também. V. Ex' não é nem uina coisa, nem 
outra. V. Ex• é o equilíbrio ... 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado. 
O Sr. José Fogaça -c'"' e o bom~senso, com absoluta firme

za quando se trata das questões morais e éticas, e com generosida
de humana quando se trata da compreensão humana -rara e singu
lar qualidade, num País onde isso não proiXJrciona fogosas man
chetes, nem a luz dos holofotes, caracterlsticas do comportamento 
de muitos dos nossos polític'-os. V. Ex• trilhou o caminho dos ho
mens de bem, a linha reta da conduta ética, respeitosa e profunda
mente humana. Neste momento, isso nos faz ter uma certeza e 
uma profunda tranqüilidade: não precisamoS nos preocupar cOm a 
sua cadeira no Tribunal de Contas da União, pois ela estará bem 
ocupada; e, sobretudo, o desempenho do seu ocupante será muito 
mais do que satisfatório, será exemplar para o País. Homens como 
V. Ex• passam pelos parlamentos e deixam essa marca, da ponde
ração, do bom-senso, do equilíbrio, do sentido de justiça, que, 
muitas vezes, falta a outros, que são extremamente estelares e níti
los em certas situações, e são obscuros e tétricos em outras. V. 
Ex•, não. Nem as trevas, nem a rutilância. V. Ex• caminha em dire
ção à luz, como dizia Goethe, com aquela serenidade e tranqüilida
de de quem aplica a justiça com bom-senso e paicimônia. Foi um 
Presidente exemplar da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e 
Cidadania, e neste momento deve ser aqui homenageado por 
todos nós. Faço este registro em meu nome pessoal, evidente
mente, mas valhoMme aqui da ausência do Líder Mauro BeneM 
vides para também fazê-lo em nome da Bancada do P:MDR 
Desejo registrar o regozijo pela posse de V. Ex• no Tribunal 
de Contas da União e uma certa e indisfarçada tristeza por, en
fim, chegarmos ao ponto ímal de doze anos de convivência -
quatro anos como Deputado Federal e oito anos como Senado
res, no mesmo mandato -. doze profícuos e frutíferos anos de 
convivência com V. Ex•. Quero que leve a certeza de que o 
seu padrão -de conduta não passou despercebido nesta Casa, 
não passou despercebido por aquelas pessoas que tiveram a 
sensibilidade e a percepção de entender que as alturas sio ga
nhas c-om a retidão dos caminhos que V. Ex• trilhou. E V. Ex• 
leva também algo que vai emoldurar o seu trabalho: a longa e 
densa experiência aqui adquirida, que se associa com o conhe
cimento jurídico· que V. _Ex• já possuía e des~volveu ainda 
mais, através da sua atividade parlamentar. Cumprimentos, o 
abraço· e a saudaçã-o dos seus companheiros de Bancada. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado. Sroador José Fo
gaça. V. Ex" faz-me um retmto, ateie pesa nas tintas, na bondade. 
Sempre tive em V. Ex• também um mestre. V. Ex• é um homem de 
discurso e!oqilento, fácil, não no sentido da facilidade com que, irres
ponsavelmente, às vezes, algumas pessoas usam as palavras, mas 
como quem as analisa com cuidado, com serenidade. 

Numa coisa, Senador José Fogaça, gostaria até de concor
dar com V. Ex•. Fui um advogado. Na minha profissão. não fiz ou
tra coisa a não ser 8. defesa. OS Oashs, os holofotes das TVs em 
momento algum me emociooaram durante os meus 2llongos anos 
de vida pública O que realmente sempre me emocionou foi o mes
mo que, com certeza, sempre emocionoo. V. Ex-: quando iniciei a 
vida pública- e V. Ex• iniciou-a ao mesmo tempo-. os cárceres 
estavam abertos e eu via a violência, a brutalidade, a truculência 
sendo praticada neste meu País. E eu, estudante de Direito e de 
História, revoltado com o que acontecia, busquei a tribuna. Procu
rei meios de defesa para os indefesos e atingi muito cedo a idade 
da razão. Percebi que, muitas vezes, pesar O verbo é inenos impor
tante do que fazer acordo no sentido de que o povo não fosse tão 
pisado, tão vilipendiado. 

Qual o acordo que eu poderia fazer? Exercer o mandato 
sem violência, mas com a mesma dureza necessária para que os 
meus atos pudessem refletir na necessidade de que não tivéssemos 
cárceres injUStos, mas sim trabalhadores com terra, estudantes com 
escolas abertas e funcionando. Esta é a minha fdosof:La de vida. 

Srs. Senadores, não pretendo falar apenas de improviso, es
crevi alguma coisa para deixar registrado nos Anais da Casa sobre 
o que realmente aconteceu comigo, em rápidas colocações. 

O Sr. Magno Bacelãr - Permite-me V: Ex• um aparte, no
bre Senador Iram Saraiva, antes de iniciar a parte escrita do seu 
discurso? 

O SR. IRAM SARAIVA - Coni muito prazer, ouço~ o 
Vice-Presidente da Comissão de ConStitriição e Justiça, um dos 
Senadores que nos tem prestigiado no trabalho desta Casa, Sena
dor Magno Bacelar. Sinto-me honrado em sempre estar ao lado de 
S.Ex• 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Iram Saraiva, estou 
inclusive afônico, mas não poderia deixar de aparteá-lo no mo
mento em que V. Ex•, para tristeza nossa. anl;Ol(::ia a sua saída des
ta Casa. Quando cheguei ao Senado, na qualidade de suplente, a 
primeira reunião da qual participei foi realizada em seu gabinete, 
uma reuniã~ partidária. Cl:Leguei aqui com um respeito muito gran
de por esta instituição e pela figura de V. Ex• Gostaria de registrar 
que, durante os quatro anos que aqui permaneci, passei a respeitar 
muito mais o Senado Federal, e o convívio me propiciou renovar a 
cada dia a admiração por V. Ex• Eu era o Vice-Presidente de V. 
Ex• na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. e agora, na 
qualidade de Presidente, tentarei substituí-lo no equihôrio, na lha
neza do trato, na firmeza das decisões ç_om._ que V. Ex• se-mpre 
agiu. Não lamento a sua saída, porque sei que o Pais ganha, e tam
bém ganha uma instituição também tão necessária quanto o Tribu
nal de Contas da União. Aqui, V. Ex11 representa o seu Estado; lá, 
estará cuidando dos interesses do nosso Pais, com muita fmneza e 
serenidade;. Mas a saudade sempre fica, apesar do desejo de êxito 
na atuação de V. Ex•. Uso a tnõuna não só em nome da Liderança 
do meu Partido, mas também em nome dos Senadores do Mara
nhão, que não estão presentes hoje para homenageá.-lo, e desejar a 
V. Ex• sucesso, porque da tranqüilidade e da justeza dos atos de V. 
Ex• nós temos certeza. Felicidades a V. Ex•! Parabéns ao Presiden
te Itamar Franco porque acertou ao nomeá-lo! 

O SR. IRAM SARAIVA - Muito obrigado, Senador Mag
no Bacelar. Tenho certeza absoluta de que a ComissãO de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, em sua próxima sessão, a ser realizada 
quarta-feira pela manhã, em sendo presidida por V. Ex•, terá um 
mestre a dirigi-la; no mesmo dia, estarei assumindo a cadeira de 
Ministro do Tnõunal de Contas da União. Continuaremos sempre 
juntos. Jamais sairei desta Casa. Inclusive, iniciei dize.ndo que es
tava confuso, sem saber se seria um Senador no Tribunal de Con
tas da União ou se um Ministro do Tribunal de Contas da União 
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no Senado. 
Portanto, V. Ex•, Presidente de uma das principais Comis

sões desta Casa. pode ter absoluta certeza de que sempre estarei 
aqui cobrando, em nome da Pátria, em nome da mOralidade e da 
ética, todos os projetos, enfmi, !odo o comportamento necessário 
para que cada vez mais possamos ver o Brasil grande. 

A Sr-' Júnia Marise-Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA - Concedo o aparte a V. Ex', no

bre Senadora Júnia Marise, que presidia tão bem os trabalhos da 
Casa e deixou a Mesa, tenho certeza. a ftm de apartear-me. 

A Sr' Júnia Marise- É verdade, Senador Iram Saraiva. 
Solicitei ao nobre Senador Júlio Campos que me substituísse na 
Presidência para que eu pudesse vir a esta tribuna e trazer também 
a minha palavra a V. Ex•. Iniciou V. Ex• o seu pronunciamento di
zendo que fazia um discurso de agradecimento e, sobretudo, ratifi
cando a sua profiSsão de fé nas instituições como o Senado Fede
rale, acima de tudo, em todo o nosso País. Conheci V. Ex• como 
Deputado Federal, na Câmara dos DeputadOs. Estivemos juntos 
nos momentos mais decisivos e imp:ntantes da vida nacional. De
fendíamos - o PMDB e as forças democráticas, populares e pro
gressistas - a redemocratização do País, a Assembléia Nacional 
Constituinte, as eleições livres e diretas para Presidente da Repú
blica, governadores de Estados, prefeitos de capitais, enfim, nesse 
perlodo que certamente V. Ex• vivenciou como o grande lider que 
sempre foi no cenário da vida pública do nosso Pais. Neste mo
mento em que pronuncia as suas palavras de despedida no plenário 
do Senado Federal, porque ir~ assumir outra função, a de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, quero dizer que essas duas funçõ
es se identificam muito. Lá, V. Ex• estará na mesma trincheira, no 
resguardo da instituição e, sobretudo, na preservação da moral, da 
ética e da lisura no trato com a coisa pública neste Pais. Será certa
mente uma missão que vai coosolidar e dignificar a carreira de V. 
Ex•. Mas não foi apenas por esse motivo que nós, do Senado Fede
ral- e eu, particularmente-, demos o nosso voto favorável à indi
cação do nome de V. Ex• ao Presidente da República. mas sim 
porque o Brasil precisa de homens como V. Ex•, não apenas aqui 
no Senado Federal, mas em outras instituições, em outros postos, 
para que possamos reacender um pouco a esperança da Pátria, a 
esperança do povo, a ~a confiança em relação às instituições bra
sileiras. Este não é o discurso de despedida de V. Ex• Lembro-me 
que, em uma leitura, muito me marcou a expressão de Schope
nhauer: 110 homem se engrandece quando a obra parte dele1

'. V. 
Ex', que foi Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Se
nador da República, sempre se colocou com a sua dignidade políti
ca, pessoal e moral diante deste nosso País, e agora também have
rá de se colocar na cadeira que ocupará no Tribunal de Contas da 
União, pela sua vida, pela sua trajetóría, pela sua carreira, para ser
vir ao povo e à causa do nosso País. Nobre Senador Jra.m Sar~va, 
não quero alongar-me, porque os demais companheiros Senadores 
desejam-u.mbé:m trazer a SUã mensagem e a suã palãVTã ã V. Ex•. 
Assim como na Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal, o 
convíviO peSSoal e político· com V. Ex• tambêm foi de extraordiná
rio proveito. ApreD.di muito com V. Ex• e com os demais Senado
res desta Casa, aprendi que cada um de nós, hoje, é responsável 
pela construção da própria biografia, somos nós que a escrevemos, 
e V. Ex• está escrevendo a sua., certamente, com a dignidade pes
soal, moral e politica que sempre o caracterizou. Que V. Ex• sirva 
ao- Brasil, sirva às instituições e silva ao nosso povo tõmo Minis
tro do Tribunal de Contas da União. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, nobre Senado
ra Júnia Marise. Muito confortantes as palavras de V. Ex'. Quando 
nos conhecemos na Câmara dos Deputados, passei atentamente a 
observar os passos de V. Ex•e pude observar a tenacidade, agran-

deza. de caráter, a flillleza, o ideal pelas Minas Gerais com que V. 
Ex• sempre assomava às tribunas, tanto da C!mara como do Sena
do. 

V. Ex' sempre me dedicou uma atenção especial, até distin
guind.o-.me com o seu voto no momento em que dele precisei para 
chegar ao Tnbunal de Contas da União. Não tenho palavras para 
agradecer, apenas digo a V. Ex• que assumo hoje um compromis
so, faço hoje uma profissão de fé: o mesmo que sempre fui preten
do ser no Tribunal !e Contas da União. 

Os dinheiro3 públicos, no meu entendimento, terão de ser 
sempre bem aplicados. O gestor da coisa póblica tem essa conduta 
por obrigação. O homem que administra tem o dever de aplicar 
bem cada real; e nós, vigilantes como sempre fomos - os· Senado
res, aqui. no Senado Federal, e eu, no Tribunal de Contas da União 
-, teremos a responsabilidade de fazer com que a Constituição seja 
cumprida. O mínimo que o nosso País merece de todos nós é essa 
luta para que possamos, cada vez mais, fortalecer a nossa capaci
dade de desenvolvimento. Estamos bem próximos de chegar a ser 
uma Nação do Primeiro Mun~ e tenho certeza de que V. Ex• par
ticipará muito nessa trajetória. 

O Sr. Meira Filho - Permite-me V. Ex. a um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA - Concedo o aparte, sempre bri

lhante, ao sempre amigo Senador Me ira Filho. 
O Sr. Meira Filho - Senador Iram Saraiva, o prazer do 

aparte é imenso. Aprendi muito no convívio com V. Ex•. Abaixo 
das bênçãos de Deus, não existe glória maior para um cidadão do 
que a admiração e o respeito dos seus concidadãos. V. Ex• acaba 
de confirmar aqui, de público, o quanto esta Casa o admira. Desde 
o dia em que votamos o nome de V. Ex• para Ministro do Tribunal 
de Contas da União, senti a unanimidade, o reconhecimento dos 
seus méritos por parte- de toda a Casa. Como se isso rodo lião bas
tasse, V. Ex.• tem sido, para os que têm as pernas e mãos sadias, 
uma lição de vida. Jamais vi no olhar, no semblante, ou ouvi de V. 
Ex• um clamor contra o viver numa cadeira de rodas. Pelo c·ontrá
rio, sempre o vi disposto, resoluto, tomando as providências que a 
função sempre lhe exigiu. Para terminar, Senador :r-.1inistro ou Mi
nistro Senador, não tenho inveja do poder, nem da riqueza; aliás, 
não é a primeira vez que manifesto isso neste plenário. Repito: não 
tenho inveja do pxler, não tenho inveja da riqueza, mas tenho uma 
sadia inveja dos homens que, como V. Ex•, servem bem ao seu 
Pals. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, Senador Meira 
Filho. 

Lá em Goiás, que V. Ex.• conhece muito bem, como um 
grande radialista que sempre foi, onde tem inúmeros ouvintes, te
mos um ditado interessante: "Deus tira os dentes e alarga a goela". 
Ele impediu-me de andar, mas me permitiu tei grandes amigos, 
como os que tive aqui no Senado, que me conduzem pelas inteli
gências. E V. Ex•, com esse seu jeitO tranqüilo, sereno, sempre de 
büm ccmselhei..."'', de grande amigo, dá-nos o norte, o caminho. 
Utilizei-me disso, Senador, tantO que tive a audácia. inclUsive, de 
permitir que um Sertador como Alfredo Campos, que sempre dura
mente batalhou comigo para que eu aceitasse essa nova função -
S. Ex•, entusiasta -f e V. &• fizeram-me chegar ao Tribunal de 
Contas da União, através do voto unânime dos meus Pares, o que 
me deixa feliz. Diz-se que só há 1manimidade nos cemitérios; mas 
chego, gostosamente, com a unanimidade concedida a mim pelo 
Senado, ao Tribunal de Contas da União. 

O Sr a Josapbat Marinho -V. Ex.• me permite um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA- Senador, V. Ex' não sabe com 

que alegria tenho recebido os apartes, verdadeiros ensinamentos, 
luzes de que ainda preciso para chegar ao Tnbunal de Contas da 
União. Ouvir V. Ex• será mais uma aula, tenho certeza absoluta. 
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Sairia ~i profundamente magoado se não fosse aparteado por 
V. Ex•. E com muito carinho que ouço VT Ex•, Professor Josaphat 
Marinho. 

O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Iram Saraiva, 
os elogios justos à sua personalidade já foram feitos. É absoluta
mente demasiado reproduzi-los; mas, manifestandcrlhe a alegria 
que tive de pertencer à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania sob sua presidência, desejo traduzir-lhe um apelo, ()Ue é a 
melhor homenagem que lhe posso prestar e ao Tribunal que passa 
a integrar. A função mais alta do Tribunal de Contas da União é 
seguramente a de examinar, aprovar e rejeitar as contas da Presi
dência da República. e aquela Casa o tem feito de maneira sempre 
correta. Parece-me, entretanto, que é um ponto para o qual V. Ex• 
deve concorrer com a sua clarividência, no sentido de modificar a 
orientação. O Tribunal de Contas da União examina sempre as 
contas da Presidência da República num parecer primoroso, exten
so, profundo, mas a conclusão é quase sempre no sentido de pro
clamar a existência de múltiplas irregularidades e, não obstante 
não terem sido praticadas pessoalmente pelo Chefe de Governo, 
aprová-Ias, na expectativa de oportuna apuração_ da responsabilida
de de quem de direito. V. Ex•, creio eu, deve concorrer para modi
ficar essa conclusão. Não repercute bem no juízo da opinião públi
ca, nem de membros do Parlamento, essa conclusão, porque leva 
sempre à presunção de que não se quis, desde logo, proclamar de
vidamente a responsabilidade pelas irregularidades apuradas. O 
egrégio Tribunal de Contas tem como evitar essa conclusão, inclu
sive pela verificação regular dos atos da Administração durante o 
próprio curso da execução orçamentária. A melhor homenagem 
que posso fazer à intelig,ência de V. Ex•., repito, e ao Tribunal que 
passa a pertencer é traduzir-lhe a expectativa de que esse critêrio 
seja mudado para maior prestigio do Tribunal de Contas da União. 
Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. IRAM SARAIVA - Eu bem disse que receberia 
mais uma aula, e não poderia ser diferente. Senador Josaphat Ma
rinho,. também me preocupam as colocações de V. Ex•. Em lá che
gando,. nós estaremos, com os novos pares, discutindo e nos de
bruçando sobre esse problema. Tenho certeza de que o Tribunal de 
Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional, levará em 
conta as sábias lições de V. Ex•, e na primeira sessão, logo após a 
minha posse, estarei levando à apreciação dessa Corte a preocupa
ção de V. Ex•. procedente e autorizada. Como integrante daquele 
colegiado, vou lutar para que essas decisões sejam tomadas de 
acordo com o que determina a ConstituiçãO. O senador pode ter a 
certeza de que levarei ao Tribunal de Contas da União a experiên
cia adquirida não só no Senado como na Câmara Municipal de 
Goiânia, onde atuei. Espero que essas decisões, preliminares, defi
nitivas ou terminativas, como o Regimento e a própria lei deímem, 
sejam pro latadas de acordo com o interesse nacional. 

O Sr. João Calmon-Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA -Com muito prazer. 
O Sr. João Calmon- Senador Iram Saraiva, eu me sentiria 

profundamente frustrado se aqui não estivesse para transmitir al
gumas palavras de louvor a V. Ex.•, pela sua vida exemplar que 
será sempre encarada por todos nós que pertencemos ao COJigres
so Nacional como uma perene fonte de inspiraçãO. V. Ex• superou 
todas as deficiências resultantes da paralisia que o atingiu e tem 
dado a esta Casa lições memoráveis. Eu me sinto _orgulhoso de ter 
sido seu colega no Senado Federal. Estou vivendo um momento 
grave da minha vida, momento em que fui alijado, pela convenção 
do meu Partido, do direito de disputar uma eleição, colocar o meu 
nome ao julgamento do eleitorado da minha ten;a É um momento 
m.e~cólico, em que todos sentimos a necessidade de ver cumpri
do um artigo da Lei Orgânica dos Partidos, artigo introduzido por 

mim em 1970, criando, ao lado de cada partido, um instituto de 
formação politica, como tive oportunidade de ver funcionando na 
então República Federal da Alemanha e em numerosos países de
mocráticos. Apesar dos esforços feitos por vários parlamentares de 
1970 até hoje, esse artigo da Lei Orgânica dos Partidos é letra 
morta. Temos fundações, inclusive nós, do PMDB, temos a Fun
dação Pedroso Horta, hoje sob a Presidêm:ia dini!mica, invejável, 
admirãvel, do Senador Ronan Tito. Entretanto, a Fundação Pedro
so Horta não mantém regularmente, como está previsto na Lei Or
gânica dos Partidos, esses cursos de formação política para formar 
e renovar os quadros partidários deste País. V. Ex•, respondendo a 
um outro aparte que apresentei a um pronunciamento seu, anterior, 
me honrou muito com o compromisso solene que assumiu, diante 
de todos os seus pares, de que depois da sua posse no Tribunal de 
Contas uma de seus prioridades - e compromisso Iram Saraiva é 
compromisso sério, é compromisso irrevogável -, será zelar pelo 
cumprimento de uma decisão do Tribunal de Contas, que conside
rou inconstitucionais Os orçamentoS federais a partir da aprovação 
da Constituição Cidadã,. como gostava de chamá-la o noss_o inolvi
dávellíder e inspirador Ulysses Guimarães. Trata-se do art. 60 das 
Disposições Transitórias, que determina, com uma clareza insofis
mável, que a metade dos recursos federais para a educação deve 
ser destinada, durante 10 anos, a partir da data da promulgação da 
nova Carta Magna, à erradicação do analfabetismo e à universali
zação do ensino fundamental. Como órgão anxiliar do Congresso 
Nacional, o Tribunal de Contas, corajosamente, patrioticamente, 
encaminhou essa denlÍilcia ao Congresso Nacional. E a nossa res
posta, Senador Iram Saraiva, foi cruzar os braços, ignorar a con
clusão do Tribunal de Contas. Uma voz solitária e inexpressiva 
como a minha se ergueu no plenário da malsinada Comissão Mista 
do Orçamento. E repeti também esse protesto aqui no plenário do 
Congresso Nacional. Falei no deserto. A minha voz não foi ouvi
da. E continua, todo ano, o Poder Executivo Federal desrespeitan
do criminosamente esse sábio art. 60 das Disposições Transitórias. 
Devo proclamar que esse projeto não ê de minha autoria, mas do 
ilustre Deputado pernambucano Osvaldo Coelho. :Encaminhado o 
recurso à Procuradoria-Geral da República, dirigida pelo magoffi
co e admirável jurista Dr. Aristides Junqueira, recebeu um despa
cho fulminante condenando o Poder Execu_tivo,. dando a sua opi
nião favorável à condenação do Poder Executivo por essa viola
ção, prejudicando gravemente crianças, que não podem promover 
passeatas e muito menos greves. Nós, na realidade, vamos trans
formar, pelo menos nesses minutos, esta homenagem numa refle
xão sobre o crime que está sendo cometido e do qual somos cúm
plices. Estou certo, nobre Senador Iram Saraiva que vamos ganhar 
essa batalha lá no Tribunal de Contas, cnde já atuam com brilho 
incontestável, com djnamismo fora de qualquer dúvida outros 
companheiros nossos que atuaram aqui no Congres~ Nacional -
uns como representantes do povo, outros como servidores de uma 
das Casas do Congresso Nacional. Realmente não é posslvel que 
esse crime continue a ser conietido, porque dentro de mais algum 
tempo ter-se-á esgotado o prazo de 10 anos - jã que a Constituição 
é de 1988 - e essa obrigatoriedade terminará nllll! ano relativa
mente próximo: 1998. Nobre Senador Iram Saraiva, poderia limi
tar-me a exaltar sua fascinante personalidade de parlamentar. Per
doe~ me por ter inserido, neste meu aparte, a reiteração deste apelo 
dramático que dirijo a V. Ex', já que não tenho a menor dúvida so
bre o cumprimento do seu compromisso. Espero que V. Ex• procu
re sensibilizar os demais membros do Tribunal de Contas da 
União para que o Brasil se reabilite dessa siblação vergonhosa que 
levon o atual titular da Pasta de Educação, o Ministro Murilio Hin
gel, a proclamar, numa entrevista que mereceu as honras de man
chete de oito cobmas no Jornal do Brasil e o' O Estado de S. Pau· 



Agosto de 1994 DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 11 4621 

lo, que a educação bmsileira está falida, e a situação tende a piorar 
ainda mais. Com esse grito de alerta do OOiajoso :Ministro da Edu
cação, encerro este aparte, nobre Senador Iram Saraiva, com a re
novação da minha profunda ccnvicção, e a de todos que integram 
esta Casa, que V. Ex• vai conquistar no Plenário, nas comissões do 
Tribunal de Contas, o mesmo lugar de extraordinário relevo que 
tem ocupado no Senado Federal. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, nobre Senador 
João Ca!mon. 

Apoiado nas suas lições, pretendo tentar ser a metade do 
grande esgrimista que o Senador sempre foi em favor da educação. 
V. Ex• está numa situação tão superior -neste País, Senador João 
Calmon que, onde estiver, tenho certeza absoluta que essa sua obs
tinação será sempre vitOriosa. As crianças em idade escolar, as que 
estão sendo amamentadas, enfim, todos os brasileiros que buscam 
um meio de se desenvolver, têm uma parte do seu coração guarda
da para o Senador João Ca!mon. Foi praticada alguma injustiça 
contra V. Ex•, mas tenha absoluta certeza. V. Ex• não estaria sendo 
colocado à prova, não; V. Ex• seria a própria consagração neste 
pleito. O que V. Ex• faz pelo povo brasileiro não tem defmição, 
Senador João Calmon. Pode estar totalmente certo: é o mínimo 
que o seu Colega Iram Saraiva poderá fazer no Tribunal de Contas 
da União: Todas as vezes que, sorteado para sustentar e defender a 
educação, em primeiro lugar,lembrar-me-ei sempre de suas lições. 
Na Assembléia Nacional Constitninte, no Senado, por onde passou 
e, tenho certeza absoluta, por onde pa.ssar, o povo brasileiro será 
profundamente agradecido a V. Ex• 

Sr. Presidente, estou prestes a terminar, mas não posso dei
xar de ouvir os pares que durante esses anos aborreci, perturbei e 
que, enf'l.Dl, terminaram por me colocar no Tribunal de Contas da 
União. Vou encerrar, mas peço apenas que V. Ex• me permita ler 
algumas linhas que garatujei e que pretendo deixar nos Anais da 
Casa. Caso V. Ex• permita mais algum aparte, terei prazer eni coo

. cedê-lo e logo deixarei a tribuna., pesaroso, mas estarei em uma 
outra. onde talvez a minha caneta falará mais do que o microfone. 
E nas vezes em que usar da palavra, pretenao falar com toda a du
reza de que necessitam, em seu favor, os 32 milb_ões de miseráveis 
que vivem no País. - -

Deixo, hoje. para trás, 21 anos de uma imensa atividade le
gislativa iniciada em Goiânia, quando tive a honra de ser escolhido 
para representar os cidadãos da capital goiana na Câmara Munici-
pal. 

Professor de Hist6ria e de Direito poi-muitos anos, orgulho
me particularmente por ter sido neste, relativamente, curso espaço 
de tempo personagem atuante nas in1Ímeras e profundas mudanças 
pelas quais passou nosso País. 

Sempre legislador, sinto que ao deixar a Câmara Alta do 
Parlamento encerro uma etapa muitO rica em experiências de mi
nha vida. Ao lado da tristeza que s'into ao me afastar desta Casa, 
está. a alegria de saber que vou prosseguir minha luta política em 
outra instituição de grande significado para este País, o Tribunal 
de Ccntas da União. 

Olhando para trás, constato que a minha trajetõiia política 
ocorreu paralelamente àquele que certamente foi um dos mais mo
vimentados perfodos deste País. 

Em 1973, quando assumi cadeira na Câmãi3. MUnicipal de 
Goiânia, o Brasil estava mergulhado numa das mais negras fases 
do regime militar que nascera em 1964, Iriãs qUe fechara totalmen
te com o Al-5, em dezembro de 1968. Era uma êpoea de profun
das desconfianças. A Nação se encontrava dividida em dois gru
pos distintos; os democratas e os que apoiavam o regime de força. 
Os fortes impunham sua vontade - que estava acima da lei - e aos 
fracos cumpria obedecer. Quem não estivesse contente com a si-

tuação que se fosse. ~a o tempo do "Ame-o ou Deixe-o". 
Mas o lento trabalho de pregação dos oposicionistas -todos 

reunidos, indistintamente, àquela êpoea, no MDB -dentro em bre
ve surtiria efeito. Em 1974, o :MDB vencia de forma sensacional 
as eleições para o Senado em qu8se todo o País. Naquele ano o ge- · 
neroso JX>VO do meu Estado indicava-me para ocupar uma cadeira 
na Assemblêia Legislativa. 

Começávamos a ver o período político que ficou conhecido 
com.o o da distensão lenta e gradual. o regime arbitrário, reco
nhecendo que se esgotara seu ciclo, inicia sua vagarosa retirada do 
cenário político. ~ 

Mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Entre 
os in1Ímeros episódios relevantes que vieram a seguir, eu gostaria 
de destacar a épica aventura das Diretas Já. Foi um -dos momen
tos mais brilhantes de nossa História. Em todo o País, rel.Dlido nas 
praças, o povo gritou: Basta! 

O arsenal de subterfúgios juridicos e políticos dos que ha
viam tomado o Poder de assalto estava se esgotando. O regime 
desmorcoava. Era incontestáVel. O povo exigia que se fossem. Em 
comícios monstros, os principais líderes oposicionistas eram sau
dados por milhares de pessoas que exigiam eleições diretas, o 
meio mais rápido de enterrar o defunto regime. 

Mais adiante, a Nação de novo se mobiliza, com o Muda 
Brasil. movimento que culminou com a vitória de Tancredo Ne
ves no Colégio Eleitoral, montado para perpetuar o regime de ex
ceção. 

Tivemos, a seguir, em 1989, nossa primeira eleição diretà 
pam a Presidência da República em trinta anos. Pouco depois foi
nos dada a chance de rever o erro da escolha. Eclodia o dramático 
epis6dio do impeachment, em cujo desfecho este Parlamento teve 
papel preponderante. 

Seria insensato tentar aqui reproduzir em poucas linhas a ri
queza desse periodo histórico. Mas não podia deixar de registrá-lo 
para dizer que sempre estive ao lado dos interesses da maioria do 
povo brasileiro, estive sempre ao lado dos que defenderam a liber
dade e a justiça. Esta foi minha missão de legislador e me orgulho 
de tê-la exercido com dignidade. 

Sr. Presidente, Sn> e Srs. Senadores, o Brasil hoje é total
mente düerente do Brasil no qual iniciei a minha trajet6ria políti
ca. Chegamos, enfrm, depois da Constituição de 1988, à democra
cia plena. 

Da mesma forma. JlleU Estado natal, Goiás, que tenho a 
homa de representar aqui no Senado Federal, mudou sensivelmen
te. Goiás destaca-se agora no panorama nacional pela pujança de 
sua economia. Eu citaria como exemplo a virada fantástica que ti
vemos no setor agrícola, que acabou por transformar os ásperos 
cerrados num dos maiores celeiros do País. 

Jndú.stria, comércio, universidades, estradas, comunicações. 
Goiás deu um salto - como talvez nenhum outro Estado-.... nesses 
últimos vinte e um anos. Ao longo de minha vida p6blica, espe
cialmente aqui no Senado Federal, fui -testemunha privilegiada do 
creScimento econômico- -da minha terra, apesar da crise que há 
mais de uma década infelicita esta Nação. 

Sigo agora para o Tribunal de Contas da União, onde conti
nuarei a minha _vi4R pública, baseado nos mesmos parâmetros que 
observo desde sempre: probidade e defesa intraDsigentes dos inte
resses dos Pais. 

Aceitei essa árdua missão porque estou certo de que o Tri
bunal de Contas da União é agilra um dos fronts principais da luta 
que esta sofrida Nação trava contra a conupção, c-ontra a incompe
tência, contra o atraso, contra a impunidade. 

Os cidadãos brasileiros querem outro Estado, querem outro 
País: A novã: co:Dsciência nacional exige padrões éticos inamOví-
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veis. Sinto que estamos no limiar de um novo tempo, no qual o 
Tribunal de Contas da União terá um papel muito importante a de
sempenhar. Mais conscientes de seus direitos depois da Constitui
ção de 1988, os brasileiros exigem honestidade e eficiência de 
seus administradores e legisladores. E cabe ao Tribunal de Cautas 
da União, em última instância, verificar se os administradores es
tão desempenhancbbem a honrosa misSão que receberam. 

Despeço-me hoje do Congresso Nacional e, mais espeeial
mente, do Senado Federal certo de ter dado a esta Casa o melhor 
de mim ao longo desses oito anos. Aqui aprendi muito com alguns 
dos homens públicos mais ilustres do País. Aqui neste plenário, 
todo dia, assiste-se a debates entre algumas mentes mais atiladas 
do País. Para cá, tOdos os Estados da Federação enviam seus fxlhos 
mais sábios. Ademais, esta é a Casa da igualdade. Aqui têm voz e 
vez todos os Estados, os pequenos e_os grandes, os mais pobres e 
os mais ricoS, indistintamente. Confesso, sinto-me sobremaneira 
orgulhoso do tempo que aqui passei _ _ _ 

Talvez não seja protocolar, mas, neste momento, preciso 
destacar o nome de um amigo que flz aqui no Senado Federal. 
Quero homenagear meu amigo Alfredo Campos, um político que 
honra as mais altas tradições de seu Estado e de sua fam.ilia de 
grandes nomes políticos. Arguto observador da vida nacional, ne
gociador político habilidoso, batalhador pelas causas democráti
cas, cidadão e pai exemplar, Alfredo Campos ganhou meu respeito 
e minha amizade. Inclusive, tributo a S. Ex• a minha ida para o 
Tribunal de Contas da União, porque, muitas vezes, cambaleante e 
sentido dificuldades, vi em Alfredo Campos aquele baluarte que 
encontrei também em outro mineiro que aprendi a admirar: Ronan 
Tito, que, na Câmara dos Deputados, já me dava forças e enrusias
mo- ah! Minas Gerais que Alfredo Campos representa! Ao home
nagear essas duas figuras, presto uma homenagem tamhém a todos 
os Senadores, que- tenho certeza- têm nesses dois homens gran
des baluartes; esta Repóblica só subsistiu, porque homens dessa 
estatura permanecem no Senado Federal. 

Quero prestar os meus agradecimentos aos servidores desta 
Casa, do PRODASEN e do CEGRAF pelo trabalho incansável, 
eficiente, discreto e dedicado com _que sempre me distinguiram. 
Preciso registrar o trabalho da Taquigrafia, de todos os servidores 
que trabalham, auxiliando a Presidência da Casa. 

Preciso registrar, nesta oportunidãâe, que o Senado Federal 
tem um excelente corpo de servidores, desde os que ocupam as 
funções mais modestas até os setores de maior complexidade, tes
tados, todos, no ritmo frenétic_o que marca os trabalhos nas comis
sões, em Plenário e nos gabinetes. 

O Sr. Alfredo Campos -V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA - É com muito prazer que ouço 

V. Ex', Senador Alfredo Campos. 
O Sr. Alfredo Campos -- Senador Iram Saraiva, V. Ex• 

conseguiu trocar aqui, neste momento, as coisas. É comum que o 
homenagP.ado, aquele que se despede, emocione-se. V. Ex•, com a 
sua bondade, comoveu-me. Eu queria ser bem curto no meu apar
te. Agora é mais que necessário que eu seja mais breve ainda. 
Sempre fui uma pessoa de muitos e muitos companheiros e, talvez, 
por isso, de muito poucos amigos. V. Ex• é um deles. Felicidades 
no Tribunal, Senador Iram Saraiva! 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, Senador Alfre
do Campos. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V.. Ex• me permite um aparte? 
O SR. IRAM SARAIVA - Com muito prazer ouço V. Ex', 

com a complacência do meu amigo Presidente. 
O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Iram Saraiva, Goiás 

pode perder um dos seus mais destacados Parlamentares e Senador 
da República, mas, através da sua cadeira no Tribunal de Contas 

da União, o Brasil continua a contar com seus inestimáveis servi
ços à causa pública. Precisamos de V. Ex• naquele Tribt.mal. Para
béns. 

O SR. IRAM SARAIVA - Muito obrigado, Senador Man
sueto de Lavor. E pode ter absoluta certeza, não só o Estado que V. 
Ex' representa, Pernambuco, mas todo o País, de que, se antes vigilan
te fui, lá serei inlransigente defensor dos interesses naciooais. 

Por fun, quero encerrar agradecendo o sacrifício de toda a 
minha familia. Os familiares de um homem que ocupa cargOs pú
blicos têm que abrir mão de coisas aparentemente singelas mas 
importantes como as reuniões diárias em torno da mesa de refeição 
ou mesmo, mais modernamente, de um aparelho_ de televisão. A 
vida política, é verdade, privoo-m.e muitas vezes dessa convivên
cia, mas sempre tive de minha mulher e de meus filhos a com
preensão e o apoio indispensáveis ao cumprimento de minha mis
são. De todos_ nós que amamos nossas famílias, posso dizer que, 
talVez._ exista alguém que ame aos meus como amo; mais, acho 
impossível. 

Antes de encerrar minhas palavras, Sr. Presidente, quero 
prestar um tributo ao Tribunal de Contas da União. Estou apresen
tando hoje meu último projeto como Senador, que dispõe sobre a 
eficácia das decisões do Tribunal de Contas da União e outras 
providências. O que significa dizer que desejo que aquele Tribu
nal, não porque eu vá tomar posse naquela Corte de Justiça, tenha 
suas decisões respeitadas. 

Espero em minha posse, ãs !Sh do próximo dia 17, todos os 
Srs. Senadores, os servidores desta Casa e todos os que me ouvem. 

No último projeto que apresento a esta Casa, digo: 
Art I' Na execução das decisões do Tribunal de Cootas da 

União seriio observados os prazos e procedimentos reservados aos tí
tulos executivos extra judiciais referidos no Código de Processo Civil. 

Art. Z' As decisões deímitivas do Tnõunal de Contas da 
União, de que já não cruOam recursos, fazem coisa julgada admi
nistrativa sobre o mérito das respectivas contas. 

Parágrafo único~_ Fica ressalvada a apreciação, pelo Poder 
Judiciário, de evenmais lesões ao direito do interessado. 

Art. -~ As decisões terminativas do Tn"bunal de Contas da 
União serão exaradas prioritariamente, por prOvocação das unida
des técnicas do Tn"bunal, imediatamente após a constatação da im
possibilidade de liquidação das contas. 

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União, nas hipóteses de decisões terminativas, manifes
tar-se-á oralmente, na própria sessão de julgamento, lavrando-se o 
respectivo termo que constará da ata. 

Art. 4° Os processos de tomadas e prestações de contas se
rão julgados até o término do exercício subseqüente ao de sua re
gular apresentação, excetuados os casos de suspensão de prazos 
por motivo justificado, de inspeç_ão na entidade ou órgão, ou por 
outro motivo, desde que estabelecido no Regimento Interno do 
Tribunal de Contas da União. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sr. Presidente. Sr-& e Srs. Senadores, agradeço todo o cari

nho com que aqui me receberam durante esses oito anos, e com 
que me brindaram no pronunciamento desta tarde. No Tnbunal de 
Contas da União, continuarei sendo um Senador desta Casa. 

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

Durante o discurso do Sr. Iram Saraiva, a Sra. Jú
nia Marise, ,34 Secretária deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Júlio Ciiinpõs, [ 0 Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa Diretora, 
neste instante, também quer se congratular com V. Ex•, Senador 
Iram Saraiva, que, no próximo dia 17, às 15h, estará assumindo 
uma cadeira no Tnõunal de Contas da União, 

Em meu nome pessoal, em nome da minha Bancada do Es
tado de Mato Grosso e em nome do Presidente do Congresso Na
cional, Senador Humberto Lucena, não poderia deixar de dizer que 
foi um orgulho para todos nós conviver com V. Ex• durante esse 
seu mandato de oito anos, representando o querido Estado de 
Goiás. 

V. Ex• honrou o Congresso brasileiro e temos certeza abso
luta de que honrará o Tribunal de Contas da União. A partir do dia 
17, aquele Tribunal terá no seu quadro um Ministro digno, um Mi
nistro honrado, um Ministro competente e trabalhador, que indis
cutivelmente estará analisando com sua competência as contas pú
blicas do nosso Pais. 

Neste momento, apresento ao Senador Iram Saraiva os mais 
efusivos cumprimeiltos: e Os vót.oS de felicidade para que exerça 
com a mesma dignidade e com o mesmo brilhantismo as funções 
de Ministro do Tribunal de Contas, assi:m. cOmo exerceu diversas 
funções na vida pública, quer em GoiáS, Cj:uer aqui em Brasllia. 

Parabéns, Senador Iram Saraiva! Quem ganha com a sua 
ida para o Tribunal de Cootas da União é o Brasil. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presic!-:rte, peço a palavra para 
uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra o 
Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Çomo Lider. Para 
uma comunicação. Sem reVisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr*s e 
Srs. Senadores, Millôr Fernandes, certa vez, disse que "a imprensa 
é critica, o reSto é armazém de seCos e molhados". Quis o brilhante 
jornalista dizer que a função precípua do jóriialismo é a critica. 

De tempos para cá, Sr. Presidente, estamos vendo surgir um 
novo tipo de jornalismo chamado "investigativo'', que, na verdade, 
é o jornalismo julgador: acusa, não dá direito a defesa e condena. 

Isso temos ouvido de alguns locutores de televisão com o_ 
nome bonito de ''âncora'', que, depois de transmitirem uma notícia, 
de maneira muitas vezes parcial, terminam por dar seu libelo sobre 
o que acontece. 

Devo dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, e a esta Casa que, na 
semana passada, li, contristado, no jornal Correio Braziliense e 
na maioria d_e outros jornais deste País, a previsão de que, sem dú
vida nenhuma, o ex-Governador de São Paulo, Dr. Orestes Quér
cia, seria condenado pelo TribUnal, isto é, seria aceita denúncia 
contra ele pelo SUperior Tribunal de Justiça- STJ. 

Já é normal, já é corriqueiro a imprensa- Jrrejulg'ar. O que 
não é normal é o que pásso a registrar-aqui agora. 

No dia que sucedeu o julgamento pelo Superior Tribunal de 
Justiça, o Correio Brazillense, pelo seu redator-cbefe, Ricardo 
Noblat, fez um mea culpa: disse que, verdadeiramente, no afã de 
querer antecipar, o jornal errara. 

Meu Deus do céu, em tempos recentes, é a primeira vez que 
ouço dizer que um órgão de imprensa erra! A imprensa brasileira 
normalmente não erra. Certa vez, nUm debate junto com o Senador. 
Jarbas Passarinho- e quando erra é porque erra-, todos erraram 
para que ela nã_o errasse. 

Desta vez, é o redator Ricardo Noblat, grande jornalista, 
que disse: "Erramos". As pessoas tomam-se grandes justamente 
quando dizem que erraram. E foi o que fez esse jornalista num ar
tigo pequeno, mas primoroso. Nos últimos tempos, é a primeira 
vez que leio em um jornal: ''Erramos. Quisemos anteCipar u-m jül
gamento, prejulgamos, e não o ftzemos de maneira correta". 

Outros quatro grandes jornais fizeram a me_Sma coisa, ou 

seja, prejulgaram, e não ouvi de nenhum dos redatores-chefes a as
sunção da verdade. 

Sr. Presidente, o direito à fu(ormação e "à hOerdade de im
prensa é uma conquista do cidadão e não do dono do jornal ou do 
redator. O direito à. informação correta é do cidadão, não é do jor
nalista, nem do dono do jornal. 

Ricardo Noblat engrandece a imprensa com esse gesto, en
grandece o jornal Correio Braziliense. Parabéns ao referido jornal 
e a esse jornalista, Ricardo Nobla_t_! Tomara que desse gesto nas
ç~ novos jornalistas, com novos expedientes e também novos 
jornais com a condição e grandeza de dizerem: erramos. 

O Sr. João CaJmon- Nobre Senador Ronan Tito, permite
me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Ron~u Tito, V. Ex• 
me concede um aparte?. 

O SR. RONAN TITO - Nobres Senadores, não sei se na 
comunicação de liderança o oraclh pode coc.~der apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não é permitido o 
aparte. 

O SR. RONAN TITO - Sinto muito não poder conceder 
aparte aos companheiros Senador Mansueto de Lavor e Senador 
João Calmon, mas tenho certeza de que S. Ex-s iriam fazer coro~ 
àquilo que estou dizendo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador Ronan 
Tito, há outros oradores inscritos aguardando a vez de discursar. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, qnando um jomal 
faz crítica, ele é grande; mas ele é maior quando faz autocrítica. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Peço desculpas 
aos eminentes Senadores Mansueto de Lavor e João Calmon, mas 
o Regimento é muito claro. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Maurício Corrêa. 
O SR. MAURÍCIO CORRtA (PSDB- DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, gostaria de dizer algumas palavras sobre uma im
portante data: 11 de agosto. Na verdade, trata-se de um evento da 
maior significação porque foi nessa ocasião que se __ instalaram os 
cursos jurídicos no Brasil. 

Sabe-se perfeitamente que, durante um longo periodo da 
nossa História, os bacharéis ocupavam as mais diversas funções 
públicas em nosso País. 

Há 167 anos, era sancionada por Sua Majestade Imperial 
Dom Pedro I, no Palácio do Rio de Janeiro, a lei de 11 de agosto 
de 1827, criando-dois cursos de Ciências Jurídicas e Sociais: um 
na cidade de_ São Paulo e o outro na cidade de Olinda. 

Eis o texto Inicial de um dos mais importantes diplomas le
gais até hoje editados nó cenário brasileiro: 

Dom Pedro I, por Graça de Deus e unânime aclamação dos 
povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: 
Fazemos saber a tOdos os nossos súditos que a Assembléia Geral 
decretou, e nós queiemoS a Lei seguinte: 

Art. 1°. Crear-se-ão dous OJ.rsos de sciênciasjuridicas e so
ciaes, um na cidade ~ São Paulo, e outro na de Olinda, e nelles no 
espaço de cinco annoS. e em nove cadeiras, se ensinarão as maté
rias seguintes ... 

O elenco dessas ·disciplinas, ministradas por nove lentes ti
tulares, que a Lei os denominava proprietários, e cinco suplentes, 
de livre nomeação do Governo, compreendia: Direito Natnral, Di
reito Público, Análise de Constituição do Império, Direito das 
Gentes, Diplomacia, Direito Público Eclesiástico, Direito Pátrio 
Civil, Direito Pátrio Criminal, com a Teoria do Processo Criminal, 
Direito Mercantil e Matitimo. Economia Política e Teoria e Prática 
do Processo adotado pelas Leis do ImpériO. 

Os lentes proprietários percebiam remuneração equivalente 
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à dos Desembargadores das Relações e gozavam das mesmas hon
ras, jubilando-se com o ordenado integrai após vinte anos de ma
gistério. Àqueles Mestres competia escolher os compêndios essen
ciais ao ensino das_respectivas disciplinas e, se inexistentes, elabo
rá-los e adotá-los, garantindo-se aos seus autores o privilégio do 
uso exclusivo da obra por dez anos. 

A matricula nos cursos jlnidicos, além de outros requisitos, 
estava condicionada ao- comprovado conhecimento do idioma 
francês, gramátiCa latina; retórica. Illosofia racional e moral e geo
metria. 

Todas essas regras perduraram por várias décadas. 
No que tange ao aspecto material, isto é, à formalidade ex

trlnseca do ato editado, como constatam dos arquivos do registro 
de cartas, leis e alvarás da Secretaria 'de Estado dos Negócios do 
Império e da Cllancelaria-mor do Império do Brasil, respectiva
mente em 17 e 21 de agosto de 1827, foi ele lavrado a bico-de 
pena em papel-pergaminho, cuja caligrafia, até- artística, seguiu o 
modelo da letra chanceleresca cursiva. 

Ainda que para alguns possam parecer irrelevantes, são re
gistres históricos que reputo, a par de -interessantes ao acervo ar
quivístico dos atos públicos, motivo de orguJho da cultura nacio
nal. 

Como é de pleno conhecimento, o ato que determinou a 
criação dos cursos jurídicos uo Brasil não surgiu de súbito. Ao 
contrário. Do embrião gerado pelos anseios e reivindicações das 
mais expressivas figuras nacionais nõ período -cõlonial, seguidas 
por outras ígualmente fulgurosas após haver sido seccionado o 
cordão umbilical que nos prendia ao Reino de Portugal, somente 
decoxrido quase um lustro da nossa independência. durante o qual 
experimentou dificuldades políticas e enfrentou resistências váriaS, 
num lento processo de amadurecimento, é que veio a ser Colhido o 
fruto que eu chamaria de símbolo primeiro da nossa independência 
cultural. 

Ensaiava-se, já ao tempo da Colônia, a idéia de instalar-se, 
no solo pátrio, um estabelecimento destinado a ministrar o ensino 
superior, resultando infrutiferas todas as tentativas nesse sentido. 

Consta que em 1662, Afonso VI, Rei de Portugal, teria "ele
vado o Colégio -da Bahia para a primeira Universidade do Brasil", 
propósito este que "foi aniquilado pela ciumada intervenção da 
Universidade de Coimbra11

• 

Passado mais de um século, conforme noticiam os Autos da 
Devassa da Inconfidência. em 1789 os inconfidentes incluíram no 
seu programa de governo a criaçãO de uma uiliversidade em Vila 
Rica, Minas Gerais, onde 1'haviam de pôr estudos como em Coim
bra; ... " 

Tempos depois, era uma comitiva integrada por membros 
do Corpo de Comércio da Babia que fazia chegar ao Prfu.cipe D. 
João, Regente de Portugal, quando de sua passagem pelas plagas 
baianas, pedido objetivando que ali fosse instalada a sede do Go
verno da Metrópole, propondo-se a construir o palácio real e ofe
recendo a -quantia de oitenta contos de réis para a fundação de uma 
universidade. 

Em 1820, coube a Venâncio Bernardino de Uchoa a inicia
tiva de solicitar a D, João VI a fundação de uma universidade em 
Pernambuco~ "onde se estudasse, quando compreendesse o ensino 
completo de todas as Faculdades, sendo essa a oportunidade de 
conceder-se tal beneficio às províncias do Norte deste Reino do 
Brasil11

, consoante relato de Pereira da CoSta. -
No ano seguinte, Franciscó Moniz Tavares ofereceu às Cor

tes de Lisboa 1b plano de uma academia que corresponderá a uma 
universidade ... 11

, cujo custeio seria sustentado pelo 11subsídio literá
rio" da província de Pernambuco. 

Temerosas de que o desenvolvimento cultural de nossos pa-

trícios deflagrasse um processo separatista. as Cortes de Portugal 
recusaram as propostas sob o argumento de que, para o Brasil, 
bastariam algumas escolas primárias. -

Na verdade, somente após sacramentada a Independência e 
instalada~ em 1823, a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa 
do- Brasil foi que ressurgiram das cinzas, de modo mais objetivo, 
os ideários daqueles autênticos paladinos na defesa da formação 
educacional dos nossos jovens, inclusive em nível universitário, 
sobretudo voltado para as letras jurídicas. 

Ponderáveis razões fizeram com que o projeto convertido 
na norma legal que hoje se comemora, de autoria do Constituinte 
Fernandes Pinheiro, sofresse a lentidão que durou quase um qüin
qüênio., 

Ao clamor dos jovens brasileiros estudantes em Coimbra, 
Fernandes Pinheiro, posteriormente Visc_onde de São Leopoldo, 
apresentava à Assembléia Legislativa, em 14 de junho de 1823, 
proposição no sentido de ser criada uma Universidade no Império 
do Brasil, com sede na cidade de São Paulo. Era a primeira pro
posta de iniciativa de um membro do Legislativo em favor da ins
tituição-de ensino universitário, com a seguinte justificação: 

As disposições e eficácia desta Assembléia, sobre o impor
tantíssimo ramo da instrução pública, não deixam a duvidar de que 
essa base sólida de um Governo Constitucional há de ser lançada 
em nosso Código Sagrado de uma maneira digna das luzes do tem
po e da sabedoria dos seus colaboradores. 

Todavia esta convicção, e ao lrn.ge as melhores esperanças, 
nem por isso me devem acanhar de submeter já à consideração 
desta Assembléia uma Indicação de alta monta, e que parece urgir. 

Uma porção escolhida da grande Família Brasileira. a moei
. dade a qlieiÍI i.Im nobre estímulo levou à Universidade de Coimbra, 
geme ali debaixo dos mais duros tratamentos e opressão, não se 
decidindo apesar de tudo a interromper e a abandonar sua carreira, 
já incertos dQ como será semelhante conduta avaliada por seus 
pais, já desanimados por não haver ainda no Brasil Institutos onde 
prossigam e rematem seus encetados estudos. Nessa amarga con
juntura, voltados sempre para a Pátria por quem suspiram; lembra
ram-se de constituir-me órgão dos seus fiêis s-entirilentos, e autori= 
zaram.-me com a carta, que aqui apresento; correspondendo pois, 
quanto em mim cabe, a tão lisonjeira confiança e usando ao mes
mo passo das faculdades que me permite o Cap. 6° do nosso Regi
mento Interno, ofereço a seguinte Indicação. 

E prossegue com o articulado_ que teve por escopo a criação 
de uma 1miversidade em São Paulo. 

No perpassar dos anos de 1823 a 1827, realizaram-se, para 
apreciação do projeto, 14 sessões na Assembléia Constituinte, -24 
na Câmara dos Deputados e 11 no Senado, interrompidas, em 
1824 e 1825, pelas que cuidavam da elaboração da Ccnstituição 
do Império e pelas constantes idas e vindas da proposição à Co
missão de Instrução Pública. 

A flama renovadora das quase seculares inspirações em prol 
do ensino jw1dico no Brasil aqueceu o patriotismo dos membros 
do Legislativo, proporcionando acirrados mas elegante-s debates, 
via dos quais eram- identificadas duas correntes de opinião: a mi
noritária. qlié pugnava pela in:iplantação de diversas escolas primá
rias, manifestando~se cOntrária à instituição do ensino universitário 
por considerá-lo ainda inoportuno; e outra que insiStia na criação 
de uma. duas e até três universidades, sem prejuizo do ensino pri
mário. 

Diversas foram as sessões em que se polemizou, por longas 
horas, sobre a escolha dos locais que serviriam de sede das proje
tadas instituições 1Dliversítárias, não sendo poucos, como natural, 
os que defendi_am suas respectivas províncias. _ 

Fato é que, a partir da auspiciosa Lei que criou os dois pri-
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meiros cursos jurídicos brasileiros, em São Paulo e em Olinda, 
nossos pat.ricios não mais neccssitararii oc; freqüentar- 8:Universida
de de Coimbra ou outras similares na França. De aiilbos, assim 
como de outras universidades aqui fundadas, saíram brasileiros 
ilustres que emprestaram às letras jurídicas Singular fulgor, que se 
postaram na luta pelos ideais de liberdade e que iniluenciaram. de
cisivamente nanoSsã-fórmação politica. 

Tomo por empréstimo, já que adequadas a este momento, as 
palavras do Dr. Antônio de Brito Alv-es, originário da advocacia, 
mais precisamente da advocacia criminal, proferidas quando da 
sua posse no cargo ·de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco: 

Nos regimes imJX>slos pelos movimentos revolucionários, 
viVem horas difíceis, porém gloriosas, os advogados criminais.-

Então, é preciso procurar nO passado OS exemplos de bravu
ra morai dos nossos antecessores. A História ensina que, sob o im
pulso irresistível das pa.iJ!.õêS políticas, as revoluções criam semPre 
tribunais de_exceção, unicamente parã SeJvir interesses dos vitorio
sos. A palavra julgamento, tão séria: e n-obre, não- se aplica, eviden
temente, às deliberações de pessoas vinculadas apenas pela ce
gueira da vingança. 

Vem da Revolução Francesa uma série de registros memo
ráveis da audácia e coragem dos advogados. Quando concluiu- ã 
defesa incisiva e comovente da Rainha Maria Antonieta, Mat"tre 
Chaiveau-Lagarde recebeu voz de prisão ao descer da tribuna, es
capando da guilhotina por milagre. Mas o defensor do Rei Luiz 
XVI, Maltre Malesherbes, foi ptesõ -cõmõ suspeitO, -condeil.adO 
pelo tribunal revolucionário e morreu guilhotinado, concretizando
se na sua execução o exórdio famoSõ das defesas criminais daque
la época: "Trago à Convenção a verdade e a minha cabeça. Ela po
derá dispor de uma, depois de ouvir a outra". 

No Brasil, não faz muito tempo, alguns prepoteD.tes inanda
ram prender advogados como Sobral Pinto e Heleno Cláudip Fra
goso, o primeiro uma figura que mereCe a VeneraçãO do Pafs e o 
segundo um dos nossos maiores penalistas, ambos apenas advoga
dos e jamais homens c.omprometidos com o sectarismo das ideolo
gias ... 

Rememoro esses acontedmentos numa exaltação ao Direi-
to. 

.Eis, -pOis, unia Visão superficial da Lei que hoje homenag-ea
mos e dos seus efeitos ao longo da História da nossa Pátria. 

Confesso que -gostaria de estender-me na memorização de 
outros retalhos da História, incursionando ao seu campo nos pri
mórdios da educação. -até em sinal de profundo respeito e gratidão 
eterna aos persistentes iniciadores da nossa consciência juridica. 
Impede-me que o faça o tempo de que ora disponho. 

Penso que o 11 de Agosto não_é soniente o Dia do Advoga
do ou o Dia do Jurista, mas de todos os cidadãos dotados de senti
mento jurídico, trazendo consigo a consCiêDC1ã. âe Que a vida so
cial se assenta em normas civilizadas de convivio. 

Ao meu ver, deveria ser consagrado como Dia da Ordem 
Jurídica DemocrátiCa. 

A todos os cultores da ordem jurídica, entendida como tal o 
sistema de legalidade do Estado Democrático, a começar pelos 
meus ilustres pares, eu os homenageio no ensejo de mais _um apj
versãrio da fundaçr:o dos cursos juridicos no Brasil. 

Obviamente, não posso saber para qual rumo o dedo do 
destino apontará a minha vida. No entanto, aflorilm-me os senti
mentos, quiçá exagerados, de retornar à advocacia, mesmo que ve
nha a fazê-lo já agora mais velho, após o término de meu mandato 
no Senado Federal. É uma antiga paixão peJa atiVidade profisSio
nal a que devo preponderante parcela da minha felicidade existen
cial. Neste particular, conforta-me a máximã. do literato francês 

Nicolas Champfort, que viveu entre 1741 e 1794: 'Todas as paixõ
es exageram, e são paixões justamente porque exageram". 

Até lá, guardarei no relicário das melhores recordações a 
lembrança de haver sido agraciado, no ano de 1994, com a feliz 
oportunidade de proferir, no Senado Federal e entre iluslres pares, 
minha derradeira- ou quase derradeira- saudação ao marco ini~ 
cúi.I da nossa emancipação universitária: a Lei que criou os cursos 
jurldicos em nossa Pátria. 

Muito obrigado. _ 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a palavra a 

Senadora Jlinia Marise. 
· -A SRA- JÚNIA MARISE (PDT - MG. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, ocupo neste momento esta tn'buna Para fazer um 
apelo veemente ao Presidente da República, Seo:ilior Itamar Franco. 

Estamos asSistindo neSte_ País, pela imprensa nacional, à 
grande dificuldade por que estão passando, hoje, milhares de estu
daD.tes da rede privada de ensino. 

No meu Estado, nesta semana, em retmião com as associa
ções de pais de alunos, ouvi de praticamente todos a manifestação 
de que nãó teriam condições de continuar mantendo seus filhos 
nas escolas particulares, tal é o abuso que se está praticando neste 
País, numa verdadeira desobediência civil às regras das mensalida
des escolares. 

Ficamos hoje a meditar sobre essa questão. Ora, uma escola 
particular deve ter, como prioridade maior, a educação de seus alu
nos. Quem se propõe a instalar uma escola particular neste País 
tem que saber que _a prioridade número um é a educação. Por isso, 
não se pode confundir uma empresa privada qualquer com uma 
empresa de educação. E é isso o que está accntecendo, Sr. Presi
dente. 

Talvez existam exceções. mas a ,iran.de maioria das escolas 
particulares do País - o Senador João Ca1mon sabe disso- está co
brando preços abusivos e irresponsáveis. provocando, com isso. 
um verdadeiro caos na educação do Pafs. 

Hoje, os jornais estampam que o Senhor Presidente da Re
pública está pretendendo reeditar uma nova medida provisória. É 
preciso, no entanto, ficarmos atentos, porque as entidades que re
presentam os estabelecimentos particulares de ensino deste País já 
estão declarando, pela imprensa, que não Vão cumprir nada e 
ameaçam fechar as escolas. Mais do que isSQ: estão ~Jcigindo que 
os pais de alunos paguem as mensalidades de acordo com os vaJ.o.. 
res por elas determinados. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é por isso que, neste 
momento, venho aqui conclamar o Governo e o Senhor Presidente 
da República a reeditarem essa medida provisória. a fim de que o 
Congresso Nacional, durante o esforço cmcentrado que se realiza
rá no final do mês, nos dias 29 e 30, possa eXaminar, debater, dis
cutir e aprovar a medida provisória das mensalidades escolares, 
para que assim possamos regulamentar essa questão no País. 

Não é mais possivel que os alunos - e principalmente os 
pais~ qUe sãó os responsáveis e arcam com aS despesas das mensa
lidades -possam continuar à mercê desses proprietários de estabe
lecimentos de ensino, que estão hoje impOndo a sua própria lei e 
exjgindo que os alunos paguem as mensalidades por eles determi-
n~as. _ 

O Sr. João Cal..tDon- Permite-me V. EX .. uni aparte? 
A-SRA.. JÚNIA MARISE- Ouço V. Ex', ci>m prO=. 
O Sr. João Calmon - Nobre Senadora Júnia Marise, V. 

Ex• está focalizando, com objetividade, um problema na área da 
educação que se revesté de singular graVidade e precisa ser encara
do com a maior seriedade. A educação no Brasil- vou repetir pela 
qüinquagésima vez - está, de um modo geral, no limiar da débâ-
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de. Ao fazer esta aÍ1Ilil3ÇãO, alguêm, talvez desprevenido, possa 
pensar que eu, que não sou educador --sempre me prOclamei ape
nas um lutador da causa de educação, nada mais do que isso-, es
teja dizendo uma inverdade. Entretanto, uma autoridade importan
te deste País, o titular da Pasta da Educação, o eminente Professor 
Murllio Hingel, afrrmou, em entrevista concedida ao Jornal do 
Brasil e ao jomal O Estado de S. Paulo, textualmeote, que "a 
educação brasileira está falida e sua situação tende a piorar ainda 
mais". Nobre Senadora. se vivêssemos em outro país que conside
rasse, como deveria considerar, que da educação depende quase 
tudo, teriam.os inclusive a criação de uma sociedade mais justa, 
mais humana, mais eqüitativa, em que não houvesse clamorosa, 
revoltante, desumana distribuição de renda, que pode levar o Bra
sil mais cedo ou mais tarde a uma convulsão social. O episódio 
das mensalidades escolares é a~nas um detalhe de um quadro que 
tem algumas características -não quero fazer drama neste fim de 
sessão -realmente dramáticas, de extrema gravidade. No entanto, 
V. Ex a, o Senador Darcy Ribeiro e tantos outros, dezenas de com
panheiros nossos do Seoado Federal e da Câmara dos Deputados, 
têm afirmado? corajosamente, que a situação da educação brasilei
ra é de falência ou de pré-falência. Mas ninguém se emociona; 
Esse problema das distorções qt,~e existem na área do ensino parti
cular deste País está sendo tratado com a objetividade de sempre. 
ru distorções são muito mais graves, dramáticas, e v. Ex· não en
trou em detalhes, por falta de tempo, .em virtude de estarmos no 
término da sessão. Se houvesse um,a radi_o_grafia conipleta da edu
cação em nosso Pafs, veriamos que há distorções em todas as 
áreas. Isso é mais ·grave. Há distorções graVíssimas no setor priva
do do ensino. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo&: Fazendo soar a cam
painha) 

O Sr. João Calmon -A campainha acaba de advertir-me 
que o meu tempo é reduzido. Entretanto, com a permissão do ilus
tre Presidente, gostaria de dizer que há também falhas no setor pú
blico da educação. Por exemplo, na área do ensino superior, esta 
Casa, a que nos orgulhamos de pertencer - o Senado Federal -, 
promoveu a instalação de uma ComiSsão Parlamen!M de lnquêrito 
sobre a crise da Universidade Brasileira. Os resultados foram es
tarrecedores. Não aconteceu nada. Tudo foi apurado. Sumidades 
da educação. de todos os espectros ideológicos, compareceram, 
prestaram impressionantes depoimentos; no entanto, tudo caiu no 
vazio. Agora. vem o Ministro da Educação e dá o seu grifo de alar-
me. 

A SRA. JÚNIA MARISE - O Ministro Murilio Hingel 
ocupa há dois anos a Pasta da Educação. Portanto, ao dar essa in
formação, Senador João Calmon, S. Ex• está inclusive fazendo a 
sua própria conÍlssão de incompetência, por não ter resolvido e 
nãO ter dado a sua contribuição para solucionar parte desse proble
ma. O que estli acontecendo é que está faltaodo vontade política 
neste País para se decidirem questões importaotes. 

O Sr. João Calmon - Nobre Seoadora Júnia Marise, não 
sou velho amigo do Ministro Mwilio Hingel. Entretanto, posso di
zer, para ficar em paz com a minha consciência, que um problema 
de tão extrema gravidade como é o da educação brasileira não po
derá ser resolvido ao longo de dois ou três anos. Exige um esforço 
muito mais prolongado. Só o fato de o Ministro ter tido a coragem 
de proclamar essa situação de falência, ou de pré-falência, de cala
midade, já o honra muito. A situação é muito ~s grave do que 
mesmo V. Ex•, com a sua objetivida.de. com o seu patriotismO, 
com a sua seriedade, poderia imaginar. Este Senador várias vezes 
já propôs e já, inclusive, colocou verba no Orçamento Federal para 
que se realizasse no Brasil, a exemplo do que já foi feito em outros 
países - nos Estados Unidos, no Japão e em vários outros países 

da Europa-, uma ampla e profunda avaliação da educação brasi
leira. Coloquei recursos no Orçamento para isso, mas nunca nin
guém neste País teve a coragem de realizar uma avaliação_ profun
da da educação brasileira, desde o jardim de infância à universida
de, com seus cursos de mestrado e doutorado. Por conseguinte, 
com a ajuda do seu grito de alerta, nesta tarde, com o plenário qua
se vazio, precisamos tomar uma decisão: vamos fazer uma avalia
ção da educação brasileira em todos os níveis, no setor público e 
no setor privado? e, depois dessa avaliação, desse diagnóstico, va
mos traçar um programa que não poderá ser realizado em um ano 
ou dois. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Tem V. Ex' toda a ra-
zão. 

O Sr. João Calmou- Fica apenas esta minha contribuição? 
parabenizando V. Ex• por seu comentário lúcido, equilibrado, pa
triótico, porque os interesses do ensino, seja no setor priVado, seja 
nO setor público, têm um limite: o limite do interesse da Pátria, do 
País como um todo, da sociedade brasileira no seu conjunto. Para
benizo V. Ex• por esse grito de alerta e pela advertência que acaba; 
impões-se cuidado, precaução, prudência. Ninguém deve tentar 
ganhar uma batalha na base de gritos ou ameaças. Todos temos 
um interesse comum: defender este País, que está enfrentando, 
sem dúvida nenhuma. não apenas na Educação mas também em 
outras áreas, uma das crises mais graves da sua História. Muito 
obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a V. Ex', que, em 
seu entusiasmo pela Educação, representa todos nós, pois ao longo 
de sua carreira política sempre se colocou como um dos grandes 
porta-vozes das questões de Educação do Pais. Por isso, procuro, 
permanentemente, prestar-lhe a minha homenagem. 

Sr. Presidente, para concluir -porque meu tempo já. está es
gotado conforme me adverte V. Ex*- gostaria de salientar que o 
Pais está esperando essa decisão por parte do Governo Federal. 
Estamos no dia 1 O de agosto, as crianças já retomaram às aulas, e, 
certamente, essa questão precisa Ser res-olvida. O que não pode 
continuar acontecendo neste Pais é esSa deSofdem na área educa
cional. O que não pode continuar acontecendo é a imposição aos 
alunos desse tipo de extorsão por parte das escolas particulares, 
que não eStão tendo sensibilidade com relação à sua prioridade nú
mero um, que é educar_ nossas crianças. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Convidamos 
a Senadora Júniá Marjse para assumir a secretaria do~ traba
lhQs.___ _ 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pela Sr' 1' 
Secretária. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' -68, DE 1994 

Altera dispositivos da Resolução n° 58n2 (Re· 
guiamento Administrativo do Senado Federal). 

O Seoado Federal resolve: 
Art. 1 • O parágrafo único do art. 79 da Resolução n• ssn2 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: 

1- ······················································---····-··················-········· 
n- ···················-·······-···························································· m- ........................................................................................ . 
IV- ······················--·--·-······-·-·-······-······-···-·····-··-·-·· 
V- -••••••••••••••••••••••••••••••••••'-·~-··--.••·c-.-·~-•••-•••••••••••••••••••••••• 

VI- ·································-----·---···········-···--··· 
vn- ················································-~··-·~·-··--·-····--· 
VIIT- ............................................................ " • ., ............. ., .... .. 
IX- ..................................................................... ·--·--········ 
X -Coordenação de Palrimônio Cultural. 
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Art. 2° Fica acrescido à seção VII do Capítulo II do Título TI 
da Resolução 58172 a seguinte subseção, renumerando-se os de-
mais artigos: -- --

"SUBSEÇÃO X" 
Da Coordenação de Patrimônio -CUltural 

Art. 78. À Coordenação de Patrimônio O!ltural, supervisio
nada por um membro da ComissãO- Diretora do Sencido Federal, 
compete: 

I - defmir aos aspectos culturais do Senaoo Federal; 
II - proceder ao levãntamento de dados históricos e cultu-

rais da Casa; - - -----

m- propor a pnblicação de obras literárias que julgar de in
teresse do patrimônio artlstico-cultnral; 

IV -propor a publicação periódica de todo o acervo cultu
ral e artístico do Senado Federal, assim como tucf:o que integre seu 
património, seja através de áqliisição, troCá ou doação; 

V - manter permanente cantato com os diversos órgãos da 
imprensa, a frm de divulgar o patrimônio histórico-cultural do Se
nado Federal; 

VI- promover o tombamento de b.ldo quanto disser respei
to ao acervo histórico, cultural e artístico do Senado Federal, man
tendo-o devidamente organizado, a fim de informar de _imediato a 
quem solicitar quaisquer dados relativos a ele; 

Vll- organizar e manter fichário completo e atualizado so
bre todo o material que compuser ou que venha a ser incorporado 
ao patrimônio histórico e artístico do Senado Federal; 

vm - propor a aquisição, verida ou troca de material que 
julgar conveniente ou interessante ao acervo cultural; e 

IX -pesquisar e coletar material técnico-legislativo, his
tórico, artístico e cultural que possa compor os elementos ne
cessários à organização de um museu histórico-cultural do Se
nado Federal. 

Justificação 

A presente iniciativa coostitui uma adaptação de um projeto 
de resolução ãpresentado pelo nobre Senador Jorge Kalume em 
1985, no Sentido de compatibilizá-lo com as novas disposições do 
Regulamento Administrativo do Sen_ado Federal, que, de lá para 
cá, sofreu várias alterações, inclusive incorporando, parcialmente, 
dispositivos do citado Projeto. Assim, para sua atualiz.aç~o, apro
veitamos a_IXm.as os dispositivos que não constam-do novO RegUiã.
mento. Reproduzimos, a seguir, al5UJ1S tópicos da justificação ela
borada, na época, pelo ilustre Senador: 

"Pretendemos dotar esta Casa do Congresso Na
cional de um instrumento que lhe propicie a guarda e o 
enriquecimento do seu patrimônio histórico, cultural e 
artístico, acudindo, nesse particular, as vocações indivi
duais porventura demonstradas. Este serviço permitirá 
que esta Casa do Congresso Nacional se projete mais 
amplamente no panorama histórico, artístico e cultural 
do País, com real proveito para o seu corpo funcional e 
seus legisladores, podendo dispor de infonnaçôes e su
primentos à altura, tanto da tarefa legislativa como de 
seu aperfeiçoamento in~lectual. 11 

Tais argumentos, por si só, justificam a apresentação da 
presente proposta, cuja importância é por nós referendada, razão 
por que decidimos reapresentá-la, atualizando-a para adaptá-la às 
novas disposições do Regulamento. Esperamos, assim, seja ela 
acolhida por nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, !O de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos ~ 

ral 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

RESOLUÇÃO N• 58172 

Regulamento Administ~ativo do Senado Fede .. 

SEÇÃOVII 
Do Órgão Central de Coordenação e Execução 

Art. 78. É Órgão Central de Coordenação e Execnção a Di
reteria-Geral. (2) 

Art. 79. À Dí:ret.Oria-Géral comPeiê reatiiar a integração ad
ministrativa do Senado Federal, com apoio dos demais órgãos da 
estrutura geral, dirigir e controlar a política da ad.Diinistração, con
soante normas legais regulamentares e deliberações da Comissão 
Diretora. --- - -

Parágrafo único. São órgãos da Dfretoria-Geral:(S)(4) 

I-Gabinete; 
IT- Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do 

Senado Federal; (S) 

ill-Serviço de Telecomunicações; 
IV - Serviyo de Administração dai Resistências OficiaiS -dO 

Senado Federal; < ) 
V,... Seção de Serviços Externos; 
VI- Secretaria Administrátiva; 
-YII- Secretaria Legislativa; (Z) 

VIII- Secretaria de Documentação e Informação; <3) <2) 
IX- Secretaria de Serviços Especiais.'3l C4) 
····-----····-····-···-~ --______ ....___~...;.;.. .. ,....;;..:;.. __ . __ _ 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- O projeto sem pu

blicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco sçssões 
ordinárias, a fnn de receber emendas, nos termos do art. 401, §1 °, 
do Regimento Interno. Findo este prazo, será despachado às co
missões competentes. 

tária. 
Sobre a mesa, projeto de lei que se_~ lido pela sr- 1• Secre-

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 51, DE 1994 

Dispõe sobre a eficácia das decisões do Tribu
nal de Contas da União e dá outras _providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Na execução das decisêies do Tribunal de Contas da 

União serão observados os prazos e procedimentos reservados aos 
títulos executivos extrajudiciais referidos_no Código de Processo 
Civil. 

Art. 2° AB decisões definitivas do Tribunal de Contas da 
União, de que já não caibam recursos, fazem coisa julgada admi
nistrativa sobre o mérito das respectivas contas. 

Parágrafo único. Fica ressalvada a apreciação, pelo Poder 
Judiciário, de eventuais lesões ao direito do interessado. 

Art. 3• As decisões terminativas do Tribnnal de Contas da 
União serão exaradas prioritariamente, por provocação das unida
des técnicas do Tribunal, imediatamente após a constatação da im
possibilidade de liquidação das contas. 

Parágrafo llnico. O Ministério Público jnnto ao Tnõnnal de 
Contas da União, nas hipóteses de decisões terminativas, manifes
tar-_se-á oralmente, na própria sessão de julgamento, lavrando-se o 
respectivo termo que constará da ata. 

Art. 4° Os processos de tomadas e J)ieSiações de contas se
rão julgados até o término do exercício spbseqüente ao de sua re
gular apresentação, excetuados os casos de suspensão de prazos 
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por motivo justifiCado, de -inspêÇão na entidade ou órgão, ou por 
outro motivo, desde que estabelecido no Regimento Interno do 
Tribunal de Contas da União. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. (jO Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Tribunal de Coutas da União admite três moi:lalidades de 
decisão nos seus julgados: a preliminar, que sujeita o processo a 
instrução complementar, através de diligências~ a defmitiva, atra
vés da qual são as contas julgadas regulares, regulares com ressal
va ou iiTegulares; e, por fun, a decisão termiriativa, que implica o 
trancamento das contas iliquidáveis por motivo comprovadamente 
alheio à ação do responsável. 

A primeira e a tercei!ã -modalidades de dec,isão constituem 
exceções. A ocorrência que ftxa o gênero é exatamente a defmiti
va. Sendo as contas o reflexo da conduta de gestão, o Tribunal as 
acolhe ou rejeita, de forma inteiratpente objetiva, porquanto não se 
interessa pela pessoa do gestor ou responsável. -

Logo; a análise das contas não esgotas~ o as~to admi
nistrativo, cabendo ao Poder Judiciário examinar os relativos a di
reitos. Por outro lado, o Poder Judiciário nãà tem competência, 
nem é aparelhado, para proceder aos exames de tomadas e presta
ções de coutas, dentre outros temas da especialidade do Tribunal. 

Por essa razão e que o supr"mo Tribunal Federal (Acórdão 
de 16-10-52- Rev. Trim; Jurisprudência, v o!. 3, p. 480) reconhece 
ao Tribunal de Contas da União, na condição de órgão auxiliar do 
Congresso Nacional, a competência exclusiva para examinar as 
contas e, também, para proceder às revisões de natureza contábil. 
Suas decisões fazem, portanto, coisa julgada administrativa. 

Relativamente às decisões terminativas, pOt econoril.ia pro
cessual devem ser adotadas a partir da análise prévia realizada ain
da nas unidades técnicas do Tribunal. 

Finalmente, o estabelecimento de prazo para as decisões do 
Tribunal atendem à obrigação da prestaÇão satisfativa do Estado, 
constituindo bom direito sua definição em norma legal que cria 
exigibilidade do seu cumprimento. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1994. - Senador Iram 
Saraiva. 

(À Comissão de Constituiçlio, Justiça e Cidada
nia- decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu
blicado e remetido à comissão competente. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Iteml: 
PROJEIODELEIDACÂMARAN' 112,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos telm.os doart 336, "b11
, 

do Regimento ln temo) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara i1° 112, de 1994 (n° 4.268/94, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que ins
titui a Cédula de Prodnto Rurãl e_dá outi_as providências. 
(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos Eco· 
nômicos) 

Nos termos do art. 140, a, do RegimentO Intemo, a Presi
dência designa o eminente Senador Coutinho Jorge para proferir 
parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para proferir 

parecer.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, o Projeto em exa
me, de iniciativa do Poder Executivo, tem por objetivo instituir a 
Cédula de Produto Rural- CPR, documento a ser emitido por pro
dutores rurais e suas associações, inclusive cooperativas, represen
tativo da promessa de entrega de produtos rurais na quantidade, 
qualidade, data e local nele especificados. Aprovado na Câmara 
dos Deputados, foi encaminhado a esta Casa em 29 de junho pró
ximo passado. 

A Cédula de Produto Rural é uma cambial pela qual o emi
tente vende antecipadamente a sua produção agropecuária, recebe 
o valor da venda no ato da formalização do negócio e se compro
mete a entregar o produto vendido em local e data estipulados no 
título. A sua criação tem por objetivo, entre outros, dar um instru
mento adequado às atuais negociações da espécie, realizadas atra
vés de contratos e permitir sua negociação em mercado secundá
rio. 

A Exposição de Motivos no 772, de 1993, dos Srs. Minis
tros de Estado da Fazenda e Interino da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária, explicita como principais caracterís
ticas da Cédula de Produtor Rural, as seguintes: 

a) formaliza a compra e a venda de produtos rurais, para en
trega futura, entre O produtor rural ou cooperativa e o comprador 
(indústria, exportador, etc.). Essa operação é realizada, atualmente, 
através de contratos complexos, onerosos, sem uniformidade_ e de 
segurança discutível; 

b) é um título líquido e certo, transferível por endosso e exi
gível pela quantidade e qualidade de produto nele previsto; 

c) admite a vinculação de garantia cednlar livremente ajus
tada entre as partes, como a hipoteca, o penhor, a alienação fi.du
ciária e o aval, podendo ser posteriormente aditada; 

d) está sujeita às normas de direito cambial, e para sua co
brança cabe a ação de execução prevista nos arts. 629 a 631 do 
Código de Processo Civil; 

e) p:xle ser negociada como um ativo financeiro em bolsas 
de mercadorias e de futuros ou em mercado organizado de balcão, 
autorizado pelo Banco Central do Brasil. 

Dentre os fatores que levaram ã criação do instrumento, 
destacam-se: 

- a busca de alternativas à redução dos recursos disponíveis 
para aplicação no crédito rural; 

- as dificuldades geradas pela inadequação dos contratos 
amparados no código comercial às peculiaridades do setor; 

- a necessidade de monetização de um título representativo 
de com.modities agropecuárias; e 

-o suprimento do mercado de titulos de forma a propiciar o 
cumprimento das disposições do art 1 o da Circular BACEN no 
2.265, de 13.0L93, que regulamentou as aplicações dos Fundos de 
Com.modities. 

A CPR apresenta vantagens tanto para o emissor quanto 
para o adquirente. As vantagens para o emitente são, dentre outras: 

• garantir a comercialização de sua produção a preços cons
tituídos de forma mais ampla e transparente, propiciando melhor 
remuneração pelos seus produtos; 

• reduzir a dependência ao crédito rural atendendo às reivin
dicações de suprimento de recursos para a reposição em quantida
de determinada de produto/equivalência-produto; 

• permitir melhor planeja.mento de suas atividades, por pos
sibilitar o aperte dos re<:ursos nas épocas em que são efetivamente 
necessários; 

• estimular sucessivos incrementos da produção mediante ~ 
redução das incertezas quanto à comercialização das safras a se
rem produzidas; 

• distribuir mais uniformemente a demanda por insum.os, 
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propiciando melhores oportunidades de compra, por evitar a con
centração habitualmente verificada nas épocas de liberação de 
Crédito Rural; e 

• estender a todos os agropecuaristas os benefícios da venda 
antecipada, usualmente praticada apenas com produtores de mêdio 
porte. . .. -

É fácil, também, visualizar as vantagens para queni adquire, 
como por exemplo: 

• estender a todas as agroindústrias e comerciantes os bene
fícios da compra antecipada, permitindo-lhes_meJhor planejamento 
de suas atividades; _ 

• permitir a transferência por _endosso; -
• reduzir os custos e os riscos poi admitir a inClusão de ga

rantias cedulares: penhor, hipoteca, alien"''ão fiduciária e por fa
cultar a realização de seguro contra frustrações; 

• elevar, através do caucionamento dos títulos, a margem de 
adiantamento e a segurança das operações de câmbio realizadas_ 
com os exportadores; - -- -- - -- --

• criar perspectiva -~ form.açã_g de- merCã.dos que poderão 
permitir aos inteiVetllerites o seu reposicionamento diante de 
quaisquer alterações significativas nos preços; e 

• estimular programas de qualidade nas empresas de arma
zenamento, visto que a procura e, conseqOentemente, os preços se
rão maiores-para Produtos depositados sob condiç_ões ideais de es
tocagem. 

Em termos de benefícios para o Estado co:tno um todo, a 
Cédula de Produto Rmal poderá complementar a política de abas
tecimento e regulagem de preços pela substituição de estoques fi
sicos por títulos garantidos por instituições Imanceiras ou segura
doras; permitirá o co.htrOle mais eficaz sobre os fatos geradores de 
tributos, reduzindo a sonegação fiscal; propiCiará mefos para a for
mação de preços mais amplos e transparentes no comércio de pro
dutos agropecuários, diminuindo o irnpactó caiiSado por preços 
formados no exterior; e reduzirá os lucros auferidos pela cadeia de 
intermediação atuante na comercialização de produtos agropecuá
rios. 

Ressaltamos que a Cédula de Produto Rural, que é uma ino
vação em termos de Brasil, pretende ser um mecanis_mo de capta
ção de capital de giro para o setor rural, uma alternativa às fontes 
tradiciooals de crédito rural, esgotadas desde a década de 80. 

Neste últiino aspecto reside, a nosso ver, a relevância do 
projeto em apreço. A agropecúãria ruiCiOri.ã'feD.Contra-se cai-ente de 
mecanismos de financiamento desde o colapso do sistema de cré
dito rural subsidiado, que vigia desde os meados da década de 60. 
Desde então, o aporte de recursos _para o setor tem dependido de 
injunções políticas de COnjuntura, coni evidentes reflexos negati
vos sobre a produção e a produtividede. A Cédula de Produto Ru
ral, c_om as caractexisticas já apre&entadasy tem a IXJSsibilidade de 
atrair recursos extemos ao setor, potencial para interessar, portan
to, ao sistema fmanceiro, aos seguradores, às bolsas de m~ado
rias e de futuros e aos iiivestidoies em geral, incluindo o capital 
externo. 

Por outro lado, uma vez que a Cédula representa a obriga
ção da enhega do produto na quantidade e qualidede especificados 
e não um valor determinado, o produtor rural encontra-se protegi
do dos riscos decorrentes da situação futura dos preços de seu pro
duto, riscos estes assumidos pelos tomadores da CPR 

Trata-se, por cori.Siiuinte, de um mecanismo de fmancia
mento do setor agro pecuário Capaz de-ala.vancar 6 capital de giro 
de que necessitam os produtores, ao tempo em _que retira do setor 
os riscos da flutuaçãofufuiã-ôe preços. - - ------

Com a criaÇão da CPR, portmto, o mercado passará a dis
por de um instrumento padronizado e simples, que proporcionará 

economia e segurança operacional. 
A modalidade de venda para entrega futura constitui, -assim, 

importante passo no sentido da modernização e da emancipãção da
atividade rural, na medida em que permite ao produtor planejar 
melhor seus empreendimentos. além de proporcionar-lhe capital 
de giro e de protegê-lo contra o risco da queda de preços que nor
malmente ocorre na época da safra. 

A aprovação do projeto no presente exercíciO permitirá" a 
utilização do título em caráter experimental ainde nesta safra, de 
forma a assegurar a disseminação de suas vantagens para a plena 
utilização do instrumento no próximo pertodo agrícola, aliviando, 
dessa forma, a pressão sobre os recursos orçamentários para o fi
nanciamento do custeio. 

Pelas razões aqui expostas, somos de parecer favorável à 
aprov"''ão do Projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer conclui 

favoravelmente à proposição. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a fase de 

discussão, poderão ser ofefecidas emendas à matéria. 
Pàssa-se ã discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carupos)- Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Çâmara n° 

123, de 1993 (n• 2.278/91, na Casa de origem), que altera a legis
lação do imposto de renda, relativamente à distribuição disfarçada 
de lucros, tendo 

Parecer favorável, sob n° 427, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná-

rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235 do Regi
mento Intemo. 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carupos) -Item 3: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 48, 

de 1994 (apresentado pela Comissão de Cói!stituição,1ustiça e Ci
dadania, como conclusão de seu Parecer n° 124, de 1994), quere
voga o art. 4° da Resolução n° 30, de 1° de julho de 199 L 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a flm 
de receber emendas, nos termos do art. 235, n, f, do Regimento 
Jntemo, combinado com o art. s• de Resolução n• 110, de 1993. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I o Secre-
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 630, DE 1994 

Requeiro nos termos do artigo 279, b, do Regimento Inter
no do Senado Federal, adiamento do item 3 da pauta, para que seja 
ouvida a Comissão de Assuntos Económicos. 

Brasília, 10 de agosto de 1994.- Senador Eduardo SupU-
cy. 

·O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - N"ao hã quorum 
para votação do requerimento do Senador Eduardo Suplicy. 

Nos termos do art. 279, § 6', do Regimento Interno, o re
querimento fica prejudicado. 

Em discussão o projeto. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
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ao nobre Senador. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃÉS (l'SI)ll :C~A; Para dis

cutir. Sem revisão do orador.}:- Sr .. Presidep.te, S~ e Srs. Senado
res, no parecer que proferi na Comissão_de Constituição, Justiça e 
Cidadania, solicitei, ao fmal, que fosse realizada. pela Comissão 
de Assuntos Econômicos, uma audiência pública sobre a privatiza
ção da EMBRAER, em que fossem ouvidos o Sr. Ministro de Es
tado da Aeronáutica e o Sr. Presidente da COD:rlssão Diretora do 
Programa Nacional de Desestatização. Todavia, não hoUVe essa 
reunião. 

Essa proposta foi aprovada pela Comissão de cOnstituição, 
Justiça e Cidadania - não tenho totallembr'!lW!!. )!ll!S acredito que 
por unanimidade. Sei que não há mna obrigatoriedade peremptó
ria, mas há uma proposta aprovada na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, por razões óbvias, porque o Senado deveria 
ter conhecimento das dúvidas que estavam sendo levantadas a res
peito dessa privatização da EMBRAER. • 

O Senado - acredito eu que por equívoco, e isto coosta do 
meu parecer - havia aprovado uma resolução, atendendo a uma 
proposta do Senador Nelson Carneiro, determinando fosse o Con
gresso cons1,dtado no caso de uma proposta de leilão da EM
BRAER. Não poderia, pois, votar um projeto de resolução esten
dendo as suas determinações fora do seu âmbito. Esse parecer foi 
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Como 
ocorriam dúvidas sobre o edital que tinha sido apresentado, solici
tou-se a audiência de.ssas duas autoridades, que poderiam ou não 
dirimir as dúvidas existentes. EntretantO, repito, essa reunião não 
se realizou. 

O Senador Eduardo Suplicy pleiteou, por meio de requeri
mento, a audiência da Comissão de Assuntos Econômicos. Pes
soalmente, não sou muito favorável a esses pedidos de audiência, 
mas temos inúmeros precedentes e, neste caso, haveria razão para 
isso. 

Por uma questão de ordem técnica_, prejudica-sé o requeri
mento por falta de quorum, faz-se avançar a discussão e, fazendo 
isto, encerrar-se-é. a discussão. Pergunto- é uma questão de ordem 
que aproveito para levantar: encerrada a discussão, poderia o re
querimento ser renovado no mqmento em que h~vesse quorum 
para a votação, para se pedir o adiamento e a audiência de outra 
comissão? Poderia ser apresentado e, portanto, renovado o requeri
mento no momento oportuno, ou seja, no momento em que hou
vesse quorum na Casa? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- No instante da vo
tação, sim. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Mesmo encerrada a 
discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Mesmo encerrada 
a discussão, no momento da votação, o Senador Suplicy poderá 
apresentar requerimento nesse sentido. É permitido pelo Regimen
to. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Então voltaremos ao 
assunto no momento próprio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a palavra o 
nobre Senador. 

O SR. EDUARDO Sl:PLICY (l'T - SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presi<lente, Sr"' e Srs. Senadores, o 
Senador Jutahy Magalhães leva em conta no seU pareCer o que ob
servou, ou seja, que houve aqueles que avaliaram que o Senado 
Federal não deveria ter atribuído às duas Casas, ao Congresso Na
cional, a possibilidade de examinar o edital de licitação eventUal 
para alienação da EMBRAER, porque estaria extrapolandO; deve-

ria tê-lo feito em termos da prévia aprovação pelo Senado Federal. 
Ora, diante desse raciocínio, de bom senso seria não que o 

Senado Federal abrisse mão de apreciar o edital de licitação, mas 
sim que modificasse o arL 4° da Resolução no 30 para algo·como: 
''O edital de eventual licitação para a alienação da EMBRAER 
será objeto de prévia aprovação pelo Senado Federal." 

Cmno, entretanto, jã passou o prazo para apresentação de 
emendas, ou mesmo para que o Relator modifique o seu parecer, 
avaliei ser adequado apresentar requerimento para que a Comissão 
de Assuntos Econômicos examinasse este assunto, pois ali se po
deria modificar a resolução para os termos que acabo de citar. Pen
so que o Senado Federal não deve abrir mão da pos'sibilidade de 
examinar o conteúdo do edital de licitação. 

Compreendo que o Executivo - que os responsáveis pela 
Aeronáutica e pela EMBRAER - esteja preocupado com o assun
to, mas gostaria de relembrar ao Sr. André Franco Montoro Filho 
que quando se cogitou do edital de licitação, no primeiro semestre, 
eu havia lembrado que existia a Resolução n° 30 - que previa que 
o Congresso Nacional previamente deveria examiná-lo- e que se
ria oportuno que a mensagem fosse submetida ao Congresso para 
apreciação e votação. 

Preferiu-s.e simplesmente encaminhar a mensagem. apenas 
para conhecimento. E o Tribunal de Contas da União, em 2 de 
agosto passado, decidiu que não poderia haver o edi.tãl antes que 
houvesse a decisão do Congresso Nacional. 

Ora, se se quer corrigir a questão para que apenas o Senado 
examine, em vez do Congresso Nacional, se for esse o espírito do 
que se deseja, então tomemos esse caminho, mas sem_ abrir mão da 
prerrogativa, que cousidero importante e que foi acatada por todos 
diante da iniciativa do Senador Nelson ~iro. 

Sim, dizem os representantes do Ministério da Aeronáutica 
que urge uma decisão a respeito do assunto, para a própria sobre-

-- _vivência da EMBRAER Ora, a responsabilidade pela administra
ção da EMBRAER, pelo pagamento de seus compromissos, pela 
sua folha de pagamentos, é daqueles que a estão adnrlnistrando. E 
seria importante que levassem em conta o que, há tempo, estava 
aqui registrado: que o edital de licitação antes deveria ser aprecia
do pelo Congresso Nacional. Por que não se examinar isso? 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite mn aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Jutahy 

Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Suplicy, V. Ex" aborda 

inclusive mn ponto posterior à decisão da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, que é a manifestação do Tnlmnal de 
Contas da União do dia 2 de agosto último- salvo engano. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sim. 
O Sr. Jutahy Magalhães- En sugeriria, fugindo um pouco 

da burocracia e da tramitação normal dessas questões no Senado 
Federal, que a Comissão de Assuntos Econômicos, se interessada 
estiver em não protelar a decisão do Senado no tocante à EM
BRAER, procurasse ouvir essas duas autoridades no momento em 
que está havendo ausência de quorum. E quando tivermos quo .. 
rum, no fmal do mês, dos dias 29 a 31, tentativa que se deverá fa
zer, já teremos ouvido essas duas autoridades, quando as dúvidas 
poderiam ser levantadas na presença delas e colhidas as respostas 
necessárias. Seria uma maneira_ até de apressar a solução do pro
blema, se o cas.o_é, como V. Ex.• está apontando, de os representan
tes do Ministério da Aeronáutica desejarem que o assunto seja re
solvido com certa rapidez em razão da própria sobrevivência da 
EMBRAER. Mas o que não podemos - permito-me aproveitar do 
aparte para abordar este tema, pois deixei de fazê-lo quando me 
manifestei- é nos esquecer de que desde 1989 o Senado votou 
mn projeto de lei, de minha autoria, para que o Congresso Nacio-
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nal fosse previamente ouvido nessas matérias. Quando da tramita
ção da medida provisória, ainda no Governo Collor, também apre
sentei algumas emendas sobre isso. Sugeri a criação de uma sub
comissão lia Comissão de Assuntos Econômicos, através da qual o 
Senado Federal pudesse acompanhar, preliminarmente, as privati
zações. Temos falhado nisso, porque-õ _ailgresso Nacional não 
chega a conclusão a respeito dessas propostas. No momento, pre
cisamos decidir sobre a EMBRAER, e, para tanto, necessitamos 
das informações, sem o que será muito diffcil para o Senado Fede
ral tomar uma atitude, já que existe até essa determinação do Tri
bunal de Contas. Era o aparte que desejava fazer ao pronuncia
mento de V. Ex" 

O SR. EDUARDO SuPLICY - Considero oportuno o 
aparte de V. Ex•, porque, de fato, o Congresso Nacional deveria 
examinar cada um dos episódios da privatização. No caso da EM
BRAER, o Senador Nelson Carneiro propôs, porque a considerava 
uma empresa estratégica do ponto de vista tecnológíco e de inte
resse da defesa nacional, e porque a considerava importante para 
toda a comunidade de São José dos Campos. 

Toda vez que este assunto vem à baila, estão aqui presentes 
representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Me~úrgicos e 
dos Engenheiros da EMBRAER. Estão "9"i o Deput.àdo Ernesto 
Gradella, sempre preocupado; a Prefeit.à Angola Guadagnin, tam
bém preocupada com esta questão, poique ei:J.Võlve problemas para 
toda a comunidade de São José dos Campos, especialmente aquele 
segmento de produção que significa importante desenvolvimento 
tecnológico para o Brasil. 

Há noticias de que existe uma esp(::fãri.Çi de recuperação do 
mercado para a EMBRAER, Ainda hoje pela manhã, Senador Ju
tahy Magalhães, pude ouvir na Secre!Juia de Assuntos Estratégicos 
a exposição do Ministro Mário Rores e dos responsáveis pelo Pro
jeto SIV AM e SIPAM - Sistemas de Vigilância e Proteção ·da 
Amazônia. Por duas horas ouvi todo_ o desenvolvimento desse 
contrato que está por se concluir agora. Dentre as inúlneras propo
sições desse contrato do projeto SIV AMe SIP AM, está, por exem
plo, a aquisição de oito aeronaves junto à EMBRAER. Claro que 
isso não é propriamente o que-vai salvá-la. Seria necessário muito 
mais. Há noticias, por exemplo, de que a TRANSBRASIL vai ad
quirir mais três aviões da EMBRAER, segundo infOI'Illou-me hoje 
o Deputado Ernesto Gradella. Há outras notícias segun<!_<.?_ as quais 
a própria EMBRAER está com a possibilidade de participar, no 
próximo ano, da concorrência para a compra cJ.e aviõeS que o pró
prio Governo dos Estados Un.idos ou as autoridades norte-ameri
canas estão por realizar, e assim por diante. 

Quer dizer, há indícios de que a EMBRAER possa se recu
perar, na medida em que o Govemo brasileiro aplicou recursos 
significativos. Portanto, essa decisão deve ser apreciada com muita 
infonnação para o Congresso Nacional. 

Considero que o Senado Federal deve tomar uma decisão 
muito consciente a respeito disso, e daf a _razão deste requerimento 
que tenciono apresentar novamente por- ocasião da votação, se 
amanhã houver, ou na oport1m.id.ade. Muito obrigado. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para discutir. _ 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Para discutir, tem 
a palavra o nobre Senador. - ~ 

O SR- MAURÍCIO CO RRÊA (PSDB -DE Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,- SrP e Srs. Senadores, a 
decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União é precisa, por
que baseia-se na resolução votada pelo Senado. Wao há o que se 
questionar a esse respeito. 

Com relação especificamente à resolução do Senado que 
impôs esse art. 4°, é bom <JUe nos recordemos aqui âe que veio um 

projeto de resolução no sentido de que o Senado autorizasse a ob~ 
tenção pelo Governo de 407 milhões de dólares para dar suporte à 
EMBRAER, a frm de que, arrumando a casa, se pudesse encontrar 
condições de vendê-la através do processo de privatização. 

Evidentemente, o dispositivo cotoca.do nessa resolução tem 
uma duvidosa juridi_cidade. Diria até que não tem eficácia alguma._ 
O primeiro absurdo é a impropriedade dessa votação de uma reso
lução de empréstimo, introduzindo uma regra de natureza regi
mental; o segundo é o Senado ditar normas erga omnes, quer di
zer, que vá produzir efeitos para o Congresso Nacional, vale dizer, 
à Câmara dos Deputados. Sinceramente, a meu ver, é uma intro
missão na órbita de competência específica, reservada à Cãmarã. 
dos Deputados. Tenho certeza de que, se ocorresse o contrário, 
quer di~. a Câmara ditar regras ao Senado, a reação aqui não se
ria satisfatória. 

Sempre pertenci à esquerda, considero-me um homem de 
esquerda, mas com uma visão realística. Vivemos hoje, no mundo, 
uma transformação completa. Já não é possível o Estado manter 
sob sua respoosabilidade mecanismos de produção que são legiti
mamente da iniciativa privada. Acredito até que, quando se proje
tou a E:MBRAER, havia mais do que motivação justa para que 
fosse uma empresa estatal. 

Cheguei da Argentina e verifiquei que lá a ferrovia havia 
sido privatizada, a Aeroiineas Argentinas também; enfun, houve 
um enxugamento na máquina do Estado para possibilitar o êxito 
do Plano Cavallo. Aqui no Brasil, já que houve aprovação do Pia-: 
:O.Q Real, é necessário que haja uma complementação daquelas ini
ciativas que darão suporte ao plano de estabilização, dentre as 
quais está exatamente a retirada pelo Estado daquelas estatais, da
quelas empresas que oneram os cofres já cansados do Tesouro Na
cional. 

Estamos atravessando agora uma fase extremamente difícil 
que é exatamente esse aumento que se está concedendo aos servi
dores militares e civis, que, do meu ponto de vista, é quase ridícu
lo, exatamente porque não temos dinheiro. 

Ora, temos perspectivas, haja vist.à a informação do Sena
dor Suplicy de que a EMBRAER poderá vender várias aeronaves 
e ter condições de competitividade no mercado. O meu receio é o 
de que coloquemos mais dinheiro, partindo da expectativa de que 
a EMBRAER possa estar pronta para o mercado nacional e inter
nacional e sejamos, daqui a dois, quatro, seis meses, obrigados a 
votar novamente uma resolução para arranjar dinheiro para manter 
a E?vffiRAER. Vivemos num mundo completamente diferente. · 

Não concordaria, em hipótese alguma, se íxzessem _referên
cia à privatização. do sistema de telecOmunicaç&s, cor:D.õ D.ão ad
mito, na .. minha visão, qualquer referência à privatização da PE-
1ROBRAS. Isso não! Mas uma empresa como a EMBRAER pre
cisa ser privatizada. 

Agora, a preocupação- penso eu - do Senador Suplicy e do 
Deputado Ernesto Gradella, que está aqui, seria, em grande parte, 
com a lisura dessa licitação. 

Li o relatório do Senador Jutahy Magalhães, no seu parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e coloquei-me 
inteirilJD.ente favorável a S. Ex•~ Agora, se formos esperar que o 
Congresso Nacional se reúna em um determinado dia para exami
nar se o edital está correto, evidentemente nunca haverá a privati
za,ção _da EMBRAER. Se o desejo da maioria é a privatizaç~ 
penso que temos de extiipar um preceito colocado em uma resolu
ção indebitamente e que só está atravancando, impedindo que ca
minhe no Brasil o processo da privatização. Hoje é a EMBRAER, 
amanhã poderá ser outra empresa, e teremos completamente impe-
dido esse processo de privatização. _ _ 

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



4632 Quinta-feira 11 DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Agosto de 1994 

O SR-MAURÍCIO CORRÊA -Como maior prazer. 
O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Mauricio Corrêa, o 

que penso é que não estamos tentando evitar a privatização da 
EMBRAER ou de qualquer outra empresa. Podemos examinar- e 
creio que isto está ao alcance de todos nós - e ouvir as ãigUinefita
ções das autoridades cO!DlpOientes sobre as dúvidas levant.idaS aqui 
no Senado antes mesmo de nos manifestarmos sobre esta questão. 
E, quando solicitei a audiência do Ministro da Aeronáutica e do 
Presidente da Comissão de Privatização, fi-lo porque entendo que 
S. Ex's podem vir aqui dirimir essas dúvidas. Agora, V. Ex' diz 
que não há recursos. Fico na dúvida: não se pode dar aumento aos 
funcicmárlos porque não há verbas, mas JXXle-se fazer um projeto 
de transposição das águas do São Francisco-sem nenhum es~do 
sério e uma previsão cotreta sobre algo que vai levar a um dispên
dio de 2 bilhões de dólares, no mínimo, para uma fase. Quando 
tratamos da questão da EMBRAER, observo-que não sei cOmo 
nós, aqui, no Brasil, damos condições a que empresas estrangeiras, 
que não pagam impostos, venham participar de concorrências, en
quanto as nossas empresas, que pagam impostos, não têm preço 
para concorrer internamente. Recordo-me muito bem quando fui 
convidado- por Itamar Franco, ainda Vice-Presidente --para ir a 
Siio José dos Campos, juntamente com O Seílador Jarbas Passari
nho. Lá discutiu-se por que construíamos radares e não põdíamos 
concorrer com as empresas francesas que, beneficiadas com isen
ção de impostos, apresentavam preços menores que os nossos. O 
mesmo caso acontece com os aviões da EMBRAER. Fico preocu
pado com essas incoerências que -continuàm a ocorrer, e lógico, 
em prejuizo da manutenção di EMBRAER. Se tndo isso nos for 
explicado e nos convencermos, tudo bem, nãó tem problema, mas 
que venham as autoridades ... 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Mas já não houve uma 
audiência com o Dr. André Franco Montoro Ftlho? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sugeri que eles viessem, mas 
não. .. 

O SR- MAURÍCIO CORRÊ A:.. Eles n&:ichegaram ·a falar 
sobre isso aqui? · 

O Sr. Jutahy ll,fagalbães- Acho que não; 
O SR- MAURÍCIO CORRÊA- A informação que eu tive 

é que eles prestaram esse depoimento aqui. 
O Sr. Jutaby Magalhães- Eles vieram à Comissão de As

suntos Econômicos. .. 
O Sr. Eduardo Supllcy- O Ministro da Aeronáuticacnão 

veio, tampouco o Presidente da EMBRAER. Só o Ministro da Pri-
vatização compareceu à Coinissão. · · · 

O Sr. Jutahy Magalhães - Então, veja V. Ex•. precisáva
mos ouvi-los. V. &• sabe, uma vez que era Ministro da Justiça, 
que as propostas que fiz nesta Casa, por coincidência ou -não, fo
ram aceitas pelo Presidente da República, que editou uma medida 
provisória para que o Senado fosse ouvido D.Q prazo de vinte dias. 
Abrimos mão de um direito que era nosso e, nêste caso, teinós que 
fazer uma autocrítica. Queremos a participação- do Con.gresso_eXa
tamente para dirimir essas dúvidas, e a pre&ençã dessas autorida
des, num perlodo em que não temos quorum para votação, muito 
iria contnõuir para as nossas decisões a respeito deSte ·assunto. 
Vamos decidir baseados nas infonnações que recebermos. 

O SR- MAURÍCIO CORREA - No que diz respeito ao 
convite a essas autoridades, aproveitando a circunstância de que 
não há quorum, podíamos aprovei_tar esse tempo para ouvi-las.
Entendo que ê perfeito. Todavia, em relação à transposiÇão celas 
águas do São Francisco, embora V. Ex .. seja da Bahia, este é um 
outro tema. 

Sei que os baianos são contrários, iiiãS;eu, de Brasília, mi
neiro, hoje. brasiliense, não sei por que, mas sou inteiramente fa-

vorável a que aquelas águas, que, aliás, também são mineiras, vão 
para o Nordeste. Não sei das implicações que isso acãTretaria, pois 
confesso que não estudei o assunto, mas é um proje:to que me exci
ta; todavia, o Governo, ao que sei, não fmnou qualquer compro
misso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• está na mesma situação 
do Ministro da Integração Regional, Aluízio Alves: não fez ne
nhum estudo ainda para saber se deve ou não fazer ·a transposição 
das águas do São Francisco. Então, está-se fazendo alguma coisa 
sem os estudos necessários. Logicamente, ninguém é contráriO- a 
que os Estados do Rio Grande do Norte, Parmôa e Ceará também 
recebam a água do rio São Francisco. Acho isso necessário. 

O SR- MAURÍCIO CORRtA - Há um trabalho feito pelo 
ilustre Senador Reginaldo Duarte, do Ceará - que substitui aqui, 
honrosamente, o Senador Beni Veras. Encantei-me com as expli
cações de S. Ex•, inteiramente favoráveis ao projeto de transpOsi
ção. Não é que·eu desconheça. Talvez, eu desconheça as razões de 
V. Ex'"; mas as razões de S. Ex• e ootras, eu as conheçO. 

O Sr. Jutahy Magalhães (fora: do microfone) c 
OS~. MAURÍCIO CORRÊA- Não, de jeito nenhum. V. 

Ex• me merece o maior apreço. 
Entendo que a vinda dessas autoridades não redun~á em 

nada. Mas é_ um processo demQCrático;· porque as explicações, 
creio, jâ foram feitas. Não havendO perda de tempo, ou seja, se pu
déssemos chamar o Mnistro da Aeronáutica e o Presidente da 
EMBRAER, na' segunda-feira OU terça-feira, a Comparecer à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania ou à Comissão de As
suntos Eoonômicos, tudo bem. -0 que acho injusto é ficarmos es
perando que o Congresso aprove um editai em cima de uma deci
são do Tribunal de Contas, que está correta, porque habemus le
ges, há uma 'norma,-embora, como eu disse, de duvidosa legalida
de, mas que determina que se ouça o Congresso Nacional. De tal 
sorte que não sou infenso a esses convites. O receio que tenho é de 
que isso se eternize. 

No parecer de V. Exa, cOm o qual concordo em gênero, n1i
mero e cãso, está dito exatamente que a con.corrênda estava mar
cada para o dia 20 de maio. Ora, estamos no dia 10 de agosto. Se
guramente, se continuarmos com-essa discussão, quando é que-vai 
se fazer essa privatização? Meu receio é esse. Ninguém mais do 
que eu quer defender o que é nosso. Ningtiém mais do que eu de
seja que a EMBRAER seja nos-sa. Eu gostaria de -ver a EM
BRAER, se privatizada, Competindo com as empresas internaCio
nais. Eu gostaria de ver os aviões da EMBRAER no exterior. Te
nho o maior entusia.o;mo, a ma;or vibração pela EMBRAER.. 

Agora, não pcx:le continuar do jeito que está, com o sacrifí- _ 
cio até dos t;~;abalhadores, com o sacrifício dos seus idealistas. Fui 
contra, no iriício, a privatizaçãO-da CSN; mas estamos sabendo dos 
tesiiltados positivos da companhia. No campo da aeronáutica, te
mos a CELMA,. uma empresa brasileira que fabricava turbinas, 
que, depois de privatizada, está obtendo resultados magníficos. A 
própria USIMINAS, cuja privatização questionamos muitos, tam
bém (em produzido resultados extraordinários. Penso que o mundo 
mudou, e a própria visão socialista neste campo é um pouco dife
rente daquela do passado. 

O Sr- Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Sou favorável à privati

zação da E~RAER; apenas me preocupo com a licitud,e, com a 
lisura, com a correção da venda, para que determinados especula
dores interessados em lucro fácil não se apropriem do sacrifício, 
do sangue e do suor do povo brasileiro. 

Tem V. Ex' o aparte, Senador Eduardo Suplicy. 
O Si-. Eduardo Suplicy- Senador Mauricio Corrêa, ouvin

do-o. veio:-me à mente, quem sabe, um caminho. O que se quer é 
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que o Senado, senão todo o Congresso, tenha conhecimento muito 
claro das razões que levam o Governo a considerar tão premente a 
privatização da EMBRAER. Já havia sugerido que o Ministro da 
Aeronáutica, Lélio Lôbo, e o Presidente da EMBRAER, Ozires 
Silva, estivessem presentes na Comissão de Assuntos Econômicos. 
Na oportunidade, avaliouRse que bastava que o Sr. André Franco 
Montoro Filho viesse, como veio. Ele me disse, numa das conver
sas que tivemos, que, de início, não era a favor-da privatização da 
E:MBRAER, mas que o Ministro da Aeronáutica o coo.venceu da 
necessidade de realizá-la. Gostaria de ouvir o Ministro da Aero
náutica, quem sabe ele também me convença; se S. Ex• considera 
que é tão premente e importante, avalio que ele possa até conver
sar com o Presidente do Senado e dizer: 1'Disponho-me a ir ama
nhã conversar com os Senadores11

• O Ministro pode vir ao plenário 
do Senado a coo.vite e por ent®,dimento. Se a questão é tão pre
mente do lado deles, isso p:xle ser feito. Assim Se atenderia à su
gestão do Senador Jutahy Magalhães, que ficaria preenchida. O 
:Mlnistro da Aeronáutica poderia visitar o Senado numa sessão, ser 
ouvido a respeito, expor suas dúvidas, por iniciativa, mas diante da 
reflexão que estamos tendo aqui e acompanhado do Presidente da 
EMBRAER. - --

0 SR. MAURÍCIO CORR~A - Senador Eduardo Supli
cy, entendo a preocupação de V. Ex•. Sempre fomos aliados aqui 
na busca dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos. 

Não sou Uder do Governo. Aliás, o ViceMLíder está presenM 
te, é o Senador Jutahy Magalhães; mas coloco-me aqui na condi
ção de um Vice-Líder ad hoc do Governo, e assumo com V. Ex• o 
seguinte compromisso: se pudermos trazer o Ministro da Aeronáu
tica e o Presidente da EMBRAER pela via institucional do convite 
- creio que não precisa ser no plenário, mas numa dessas Comis
sões-, posso assegurar que eles virão com o maior prazer. Ou pela 
via de um convite extra. Se V. Ex• quiser, proponho-me a interme
diar a vinda deles para uma conversa nesse sentido. É só haver 
tempo na semana que vem. 

Entendo a preocupação de V. Ex•. Tenho certeza de que o 
Ministro Lélio Lôbo-dará as explicações a V. Ex•, como também o 
Presidente da EMBRAER. Comprometo-me a coovidá-los. Se for 
o caminho do convite info:n:Dal, sinto-me em condições de ajudar; 
se for pela via normal do convite regimental, vamos encontrar uma 
forma. 

O Sr. Ednardo Supllcy - Creio qne o Presidente do Sena
do tem possibilidade de convidá-los, se for da nossa vontade, e 
está-se vendo que seria interessante, que seria oportuno. E se S. 
Ex~ consideram realmente tão premente a decisão, poderia haver 
um convite do Presidente do Senado aos Senadores interessados 
para ouvirmos o Ministro da Aeronáutica sobre o tema nos próxi
mos dias - se não amanhã, na semana que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Em resposta à su
gestão do Senador Suplicy, temos a dizer que já tivemOS um con
tato prévio com a assessoria do Sf. Ministro da Aeronáutica aqui 
presente e, após o término da sessão, manteremos um contato tele
fônico com S. Ex• . Se for passivei, nós o convidaremos para ama
nhã vir visitar o Senado e prestar os esclarecimentos necessários. 

O SR.. MAURÍCIO CORR~A - Mas não em sessão ple
nária. 

O SR.. PRESIDENTE (Julio Campos) - Não, no gabinete 
da Presidência. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Ou na Comissão de Assuntos 
Econômicos. · 

O Sr- Josapbat Marinho -Senador Mauricio Corrêa, V. 
Ex• pode me conceder um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Concedo o aparte com 
muito prazer ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - " >t~e Senador Mauricio Cor
rêa, diferentemente de V. Ex•, lamento que se haja de _privatizar a 
EMBRAER, uma empresa (}U;e conquistou gr.:.nde capacidade téc
nica e que ianto já pfoduziu. É de lamentar-se, mas eu D.ão detenho 
o poder de mantê-la. Se todos reconhecem que ou ocorre a privati
zação, ou a empresa entra em falência, o melhor é ericontrar o ca
minho que obste pelo menos a humilhação da falência. Eu _estou 
de acordo em que se convidem as au'M;J-:!,.~:;, mas quero fazer 
uma ponderação: faça-se o ~;-itt de:.de que a presença seja con
siderada eficaz para os efeitos posteri,_;;res da discussão _do projeto; 
PQrqUe fazer com que venham convenar, ou no gabinete do_ Presi
dente, ou na Comissão de Assuntos &on3micos, e depois dizer-se 
que foi uma visita informal-e que não produz efeitOs para a apre
ciaÇão do projeto é inútil. De maneira que é preciso que haja um 
entendimento prévio. 

O SR. MAURÍCIO CORR~.\ -Com a segunda parte do 
aparte de V. Ex• estou de pleno acordo •. >.:om relação à primeira é 
que estamos ainda meio embaraçados. 

O Sr. Josaphat Marinho- No primeiro quis apenas ressal
var meu ponto de vista, mas que já estou aquiescendo, JXJI"que não . 
sou teimoso contra a realidade. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- É uma virtude da expe
riência. 

O Sr. Josapbat Marinho~ O essenCial é que haja um en
tendimento na Casa no sentido de que a presença valerá como· a 
explicação necessária ao Senado, porque, se assim ocorrer. estare
mos informados do ponto de vista de fato e poderemos, a qnalqner 
momento, declarar a inconstitucionalidade da resolução, que é,evi
dentemente insubsistente e que nós legislamos inclevi.damente :vin
culando ã Câmara dOs .Deputados. Era esse o esclarecimento que 
queria deixar explícito. · 

O SR.. MAURÍCIO CORR~A- Acredito que V. Ex' está 
absolutamente correto: oficializar o convite inf~ para que pro
duza os efeitos do encaminhamento ... 

O Sr. Josaphat Marinho- Há o entendimento de cayalhei
ros de que a informação que derem valerá como dado para a dis
cussão posterior do projeto, porque com esses dados pOderemos 
decidir a respeito da invalidade da resolução que impõe o pronun
ciamento do Copgresso e se facilitará, então, a so_lqção~ 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Encerrada a dis
cussão. 

A votação do projeto fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Júlio Campos1 ]
0 Sed-e.tário, de~~-d:J~i= 

ra da presidência, que é ocupada pela Sra. Júnia Mari
se, 3a Secretária. · ·- · -

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Maríse) - Coriceâo a pala-
vra ao nobre Sr. Senador Júlio Campos. ·· ' · 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mf. Pronuncia-oseguin-· -
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, enqnanto o 
nosso País se debate na maior e mais profunda crise de sua histó
ria, precisamos saber manter a lucidez e não permitir que essa si
tuação conjuntural nos impeça· de ver a realidade e distinguii.Ae_la 
o que é cmtingente e o que é permanente. 

Passam as crises, fica o Pafs, pois o Brasil é maior e mais 
forte que a crise que o atormenta. 

E porque a crise é contingente e -o- PaíS é maior (rue da, é 
que não podemos creditar à situação eni que estamos todos envol
vidos, os inúmeros obstáculos que se contrapõem a cada dia ao 
bom desenvolvimento da Democracia. Nenhuma crise poderia ser
vir~nos de justificativa para isso, pois, comO Saberilos, a Democra
cia Brasileira é uma planta frágil e poderia não resistir aos obs
táculos que llie são Oferecidos, alguns desses reclamando um me-
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Jhor tratamento por parte da chamada inteligência nacional. 
A nossa Democracia tem demonstrado uma resistência 

maior do que se p:xleria esperar e parece até_ fortalecer-se no con
texto de crise em que nasceu. A Democracia Brasileira é, sem dú
vida, maior e mais forte que a crise em que se enccntra o País e 
tem conseguido, até mesmo, crescer apesar da crise, inclusive a 
crise política que nos tem levado a uma sucessão de perplexida
des, como recentemente, na série de C-onflitos de competência e de 
vaidades em que se viram envolvidos os três poderes da R.epúbli-
ca. 

Mas esses conflitos, típicos de uma situação de aprendiza
do e característicos de uma fase de crescimento, em que o Brasil 
aprende, ou reaprende a viver democraticam.ex;~,te, têm sido analisa
dos apenas no seu aspecto, digamos, horizontal. Aquele que diz 
respeito às áreas ele competência dos três poderes da República. 

Mas existe um outro nível de abordagem, onde se faz neces
sária uma releitura, no sentido, digamos, vertical, e que analise as 
relações de poder e de mando, no interior do Poder Executivo~ 
exercido nos seus três níveis: federal. estadual e municipal. 

Temos_ visto e ouvido muito _a respeito da Harmonia que 
deve reger as relações entre os três poderes da Rep.íblica, e sei o 
quanto temos sofrido por não sabermos administrar este equilíbrio 
quase sempre instável. 

Pouco se fala, porém, na Harmonia que deve reger os níveis 
de Poder, em linba vertical, dentro do próprio Poder Executivo. 

Pouco se pede em termos de respeito a um maior equilíbrio 
na gestão dos coilflitos de poder e de mando que se apresentam 
entre normas federais, estaduais e municipais. 

TeD;J.OS~--~ verdade, uma tradição de centralização de mando, 
que ocupou uma boa parte da nossa história política ein que, so
madas a experiência imperial da velha monarquia e a experiência 
igualmente i.niperiil das nossas ditaduras, sem falarmos no mando~ 
nismo que costuma atacar a todos os que assumem o poder entre 
nós, tudo isto. somado, resta-nos muito pouca experiência brasilei
ra em termos de poder compartilhado, pouca vivência ein tel'IllOS 
de participação naS decisões e muito pouca e muito recente a prá
tica de dec~s verdadeiramente democráticas, . . . . 

Isto explica, mesmO que de nenhuma forma justifiqUe, al~ 
guns ~smandos que nos habituamos a ver e com que aprendemos 
a conviver sem contestar. 

Veja-se, par exemplo, o que acontece com os municípioS 
~rasileiros, ou pelo menos com a esmagadora maioria dos municí
pios brasileiros, submetidos a verdadeiras camis~ de força fiscal 
por parte do Poder Estadual e do PoderEederal. E verdade que al
guma coisa já foi proposta pela Constituição em vigor, mas é ver
dade também, que pouca coisa, na prática, Tótm.udada. 

O Município continua sendo o de;rrade.iro e..:;tãgio d9 P~r 
na mentalidade dos que governam nosso_País. Pouc_os_conseguem 
ver o Municipio como o verdadeiro e re'!l ~paço em que se exerce 
a cidadania. __ . . _ __ _ ______ _ 

E o que acontece quando o serviço público municipal pas
sa a ser vítima da ação do serviço público federal? Seria lícito 
atn"buirmos à crise, esta entidade anôni,ma e ~presente, a respon
sabilidade por esta situação? 

Não aceito jogar-se sobre a crisEtpolitico-insti.tucional que 
vivemos hoje a responsabilidade por todos os males que nos_ ttfli-_ 
gem. Há questões- de princípio que estão ac_ima e à margem de 
qualquer crise, a menos que queiramos incluir na conjlmtura na
cional uma crise de capacidade intelectual. 

E uma destas questões que pairam acima das crises e das 
questões conjunturais nos demonstr_a_qu~ o IAunicípio é a unidade 
básica em que se fundamenta o Estado. E assim que o Estado bra
sileiro está disposto, ou, pelo menos, deveria estar. -Pois, como já 

se disse exaustivamente, o cidadão nasce dentro de um País, é na
tural de um estado na nossa federação, mas somente existe e se 
realiza dentro de um município. -

Por outro lado, não podemos esquecer que a coerência e a 
lógica devem estar na base da estrutura do Poder, esta mesma es
trutura que age sobre o cidadão, mas que se assenta, ao mesmo 
tempo, sobre a própria cidadania. 

Não podemos, portanto. permitir-nos. por maiores que pos
sam ser as crises, o esmagamento de um nível de Poder Público 
por outro nível de Poder Público, como acontece_a cada vez; que o 
Poder Federal submete o Poder Municipal a situações constrange
doras, injustas e descabidas. 

Não podemos compactuar com situações que são verdadei
ros escândalos. mas que se repetem por esses brasis, como se fosse 
a coisa mais natural deste mundo. 

Não podemos aceitar que se repitam pelo Brasil afora os 
problemas que vive hoje, por exemplo, o município de Salto do 
Céu, no Mato Grosso, onde uma renegociação de dívidas antigas 
junto ao INSS e ao FGTS çrlou uma· situação de tal modo cons
ttãngedora e onerosa aos parcos cofres_ ml,IDÍcipais, que se tem a 
il:npressão de que essas dívidas, corrigidas da forma como se faz 
hoje, jamais serão pagas, porque jamais deixarão de existir. Na 
forma como hoje operam os exatores fiScais da União, elas pare
cem ter o dom de se e_ternjzar e, par mais que sejam recolhidos o~ 
tributos federais, maiores ficam os débitos e mais cresce a dívida, 
em uma má.gica perversa e odiosa, que sufOCa e inibe ci crescimen
to destas cê lulas vivas-do Estado brasileiro que são os municípios. 

Seria demasiado pedirmos um reestudo destas dívidas ? 
Cremos que isto seria o .f9Íi2ÍmO a se exigir de uma ação ló

gica e equilibrada que nos garari:tisse o mfu.imo de respeito ao 
principio de Harmonia que deve reger, também neste nível verti
cal, as relações de PQder que são eXercidas pelo Goveino Federal, 
pelo Governo Estadual e pelo Governo Municipal. 

Seria legítimo pedir ainda que se reestude esse relaciona
mento entre os níveis federal, estadual e municipal, pois nãd é nor
mal que os municípios, no Brasil, continuem meteceil.do por parte 
do Poder Federal o mesmo tratamento que é dado às corporações 
de pequeno porte ou aos pequenos sindicatos. _ 

Na reunião que se deu há poucos dias em Belo Horizonte, 
os mun1cípios brasileiros reunidos ouviram do Presidente do Ban
co Central a promessa de rever certos procedimentos inaceitáveis, 
no mesmo tom com que tais autoridades costumam dirigir-se aos 
grupos organizados e de pressão que hoje proliferam em nosso 
meio político. • 

Um desses procedimentos inaceitáveis e que nos permitem 
entender mellior o que aflige, por exemplo, um município como o 
de Salto do Céu, no Mato Grosso, é a norma vigente que estabele
ce os rep~es de recursOs do. Governo Federal {los municípios em 
Cruzeiros Reais, e a cobrança de dívidas dos municípios junto ao 
Governo Fed_eral em Unidades Reais de V alar. 

Na diferença entre as duas moedas, uma de fato, outra de 
ficçãO, mas de muito maior peso, exaurem-se os recursos da comu
nidade, vai-se o orçamento municipal! 

Não fica difícil entender-se, assim, por que há. tantos muni
cípios no Brasil na siblação de eternos devedores junto aos cofres 
federais. 

Quero dar'todo o meu apoio à reivindicação que fizera.m: os 
Senhores Prefeitos Municipais reunidos ein Belo Horizonte e pedir 
por mais justiça no relacionamento entre os níveis de Poder Exe
cutivo. 

Peço minhas '' palavras dos que pediram para que, pelo 
menos, se use uma mesma moeda nas relações econômicas entre 
os três níveis de Poder Executivo. 
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E apelo, ímalmente, ao Sr. Presidente d_o Banco Central, 

'lai'a que acelere as medidas que darão cumprimento As sua pro
messas feitas em Belo Horizatte, para que comunidades como a 
de Salto do Céu, no Mato Grossa. voltem a respirar. 

Era o que tinha a dizer, sr- Presidente. -- -

A Sra. Júnia Marise, 34 Secretária, deixa a cadei
ra da presidência, qw é ocupada pelo Sr~ Júlio Cam
pos, 1° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coocedo a palavra 
ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, hoje 
queremos tratar de um assunto que muito tem sido negligenciado 
pelas autoridades responsáveis pelã. gerência e pelo planejamento 
da economia, apesar dos reiterados apelos de alguns parlamentares 
brasileiros, bem como da sociedade em geral .• Referimo-nOs ao 
tratamento a ser dispensado para as pequenas e microempresas. 

É verdade que a consciência que temos atualmente, no Bra
sil, a respeito da importância das pequenas e miCioeDl,Presas para o 
desenvolvimento nacional não se compara à quase total miopia 
com que enxergávamos tal questão, num passado não muito dis
tante. Ainda que reconheçamos ter avançado nesse particular, 
mesmo assim ainda são muito tímidas e insuficientes as ações que 
temos efetivamente realizado em favor da pequena e da microem
presa no âmbito das politicas públicas. 

Sr. Presidente, o mundo todo já acordou, _faz tempo, para a 
relevância estratégica da pequena e microempresa. QuandO dize
mos o mundo, não estamos querendo mencionar apenas os países 
desenvolvidos, mas também nações em desenvolvimento de estru
tura económica semelhante à nossa, como é o casO da Coréia do 
Sul e do México. À guisa de ilustração acei-c-a·o do aPoio que esses 
dois países conferem a suas pequenas empresas, vale destacar que, 
na Coreia, elas têm direito a acesso preferencial ãs compras gover
namentais e que, no Méxic~ elas são contempladas com 90% dos 
créditos públicos sob responsabilidade do Bancomex e da Nacio
nal Financeira, bancos de desenvolvimento parecidos com nosso 
BNDES. .• - , - ·· 

O fato é que as pequenas e as m.icroempres85 cuniprem-um 
papel fundamental na dinâmica do desenvolvimento capitalista, 
em especial neste fim de século, quando a criação de tecnologia de 
ponta têm migrado das grandes corporações para as pequenas or
ganizações de pessoal altamente capacitado - fruto, em parte, da 
revolução da informática. Nesse contexto, o apoio diferenciado a 
essas empresas justifica-se porque se sabe que a microempresa de 
hoje pode ser o grande conglomerado industrial do futuro, que tra
ga destaque ao pais em termos de tecnologia e que produza rique
za, impostos recolhidos e muitos empregos. 

Há alguns exemplos, por demais conhecidos, de microem
presas que se beneficiaram de ajuda governamental em seu nasce
douro e que, por conta disso, puderam transformar-se em verda
deiros ~gantes dos setores cnde ab.lam. Uma delas, hoj~ é uma 
das lll8lores empresas do mundo e líder em tecnologia. Seu cria
dor e proprietário, William Gates, saiu na 11ltima lista elaborada 
pela revista norte-americana Forbes como Um dos homens mais ri
cos do planeta. Referimo-nos à Microsof~ empresa que crioo o 
sistema operacional DOS e o ambiente de software Windows, ins
talados em quase todos os microcomputadores em operação. A 
:Microsoft nasceu num cômodo da casa de William Gates, sendo 
atualmente a maior empresa de software do mundo. 

Outro exemplo, ainda no setor de informática, é a Apple, 
empresa que inventou o computador pessoal e que é a segunda 
maior empresa de hardware do mundo, depois da ffiM. Podemos 

citar ainda a Xerox e a Sony no rol das microempresas que _cresce
ram, progrediram e ajudaram a prosperidade de seu! ,>afses de ori
ge~ os quais tiveram sabedoria e competência · ara apoiá-las, 
quando necessitavam de incentivos. 

Sr. Presidente, as pequenas empresas não representam so
mente o futuro, mas, antes de tudo, figuram como parte essencial 
do presente. Há dados disponíveis, no Brasil, pam o universo for
mado pelas médias e pequenas empresas, os quais mencionaremos 
em seguida. 

As médias e pequenãs empresas, em nosso Pais, ~tÚuem 
3,5 m.i.Ihões de estabelecimentos na área industrial e de $eiViços. 
Essas empresas contribuem com nada menos do que 48% do valor 
de tudo que ~ produzido no Brasil. Supondo-se um Pffi, neste 
ano, de 450 bilhões de dólares, o valor agregado à eccmomia pelas 
médias e pequenas empresas, atingirá a marca expressiva de 216 
bilhões de dólares. Além do mais, essas unidades ecanllmicas ofe
recem 59% dos empregos existentes e pagam 42% de toda a massa 
salarial da economia. Desses dados se depreende uma informação 
importante: como vimos, as médias e pequenas empresas produ
zem 48% da riqueza do Pals; no entanto, empregam 59% dos tra
balhadores nacionais. Portanto. essas estatísticas confnmam a 
fama de que gozam as pequenas empresas como grandes absorve
doras de mão-de-obra. Num mundo ameaçado pelo desemprego 
estrutural e tecnológico, esse falo não pode ser olvidado. 

Tendo sido dem001itrado a posição proeminente que as pe
quenas empresas ocupam no Brasil, bem como a função que espe
ramos que elas cumpram no futuro, cabe indagar o que de imedia
to poderia ser feito_ para fomentar seu fortalecimento em nossa 
economia. · 

Para respondermos a essa questã<?._nada melhor do que nos 
basearmos na opinião de quem entende e vive o dia-a-dia das pe
quenas e microempresas. O Setviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas, o SEBRAE, tem divulgado um conhecido 
documento chRi:nado Decálogo da Pequena_ Empresa, onde essa 
instituição procura listar as medidas que entende serem mais im
portantes para ·o êxito da micro e pequena empresa no Brasil. Os 
dez itens aos quais nos referimos foram elaborados a partir da con
sulta_ a pequenos e microe:mpresários -que se dirigem diaria:rilente 
aos balcões do SEBRAE. Não mencionaremos aqui todos esses 
item:, mas comentaremos, de forma sucinta, três pontos julgados 
por nós mais relevantes. 

Em primeiro lugar, é preciso facultar à pequena empresa o 
acesso ao enorme mercado das compras govemanientais, que mo
vimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano.- Já vimos que a 
Coréia do Sul elege a compra governamental privilegiada às pe
quenas empresas como uma forma de estímulo ãs mesmas, instru
mento também utilizado pela Alemanha. No Brasil, não se pede 
tanto. Pleiteia-se somente igualdade de ccndições para a concor
rência entre as pequenas e as grandes empresas. Sabemos que as 
pequenas pouco vendem para o Govemo. Sabemos também que, 
em algum setores, como é o caso da .construção civil, as pequenas 
empresas são previamente retiradas das licitações públicas por 
conta de exigências téroicas presentes nos editais, que, na verdade, 
servem para não perturbar o esquema de acerto prévio entre as 
grari.des empreiteiras, em concorrências fraudadas. Esperamos que 
a nova lei das licitações consiga, de fato, reverter esse quadro. 

Em segundo lugar, deve-se pe~tir que as ~Uef?.as empre
sas contraiam empréstimos e ímanciamentos em condições Com
patíveis com seu tamanho e com suas necessidades. Pua que es
sas emptesas não fiquem restritas a poucas linhas de fmanciame:tt
to do BNDES e do Banco do Brasil, poder-se-ia seguir o exemplo 
de alguns países, como os Estados Unidos e o Japão, que mantêm 
um fundo para garantir os empréstimos tomados pelas pequenas 



4636 Quinta-feira 11 DJÁRIO DO C9NGRESSO NACIONAL(Seçãó lll. Agosto de 1994 

empresas junto aos bancos privadoS. Essa iniciativa teria o efeito 
imediato de garantir maior acesso ao crédito ei)l beneficio dessas 
empresas e melhores condições e taxas de pagamento, assim como 
de descentmlizar e de profissionalizar as decisões de quanto e de a 
quem emprestar. Naturalmente, a garantia lastreada no fundo pú
blico não preeisaria ser total, mas poderia ser pan:ial. 

Em terceiro lugar, ê necessário desregulamentar e desburo~ 
cratizar, monnente no que se refere ao recolhimento tributário. O 
Estado brasileiro tem transformado o pequeno empresário nnm 
mero preenchedor de formulários. O resultado disso é o alto gmu 
de informalidade onde se encootra situado o setor. Diga-se de pas
sagem que esse problema contamina toda a economia, mas que é 
mais sentido pelas micro e pequenas empresas, já que não pos
suem a estrutura das grandes empresas para criar departamentos 
especfficos de modo a satisfazer a voracidade burocrática do Fis
co. Somente com a tão esperada refonna tributária poderemos ul
trapassar tal obstáculo. · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esperamos ter contribuido 
de alguma forma para esse debate sobre as pequenas e microem
presas, que, no fundo, é nm debate acerca de nosso futuro desen
volvimento tecnológico e da capacidade de nossa economia em 
absorver mãc::H).e..obra. As pequenas e microempresas têm sido, em 
todo o mundo, um celeiro inesgotável de novas idéias e a base do 
surgimento de muitas grandes indústrias de alto valor tecnológico. 
Segundo a Organização das Nações Unidas, 80% das patentes 
mundiais são registradas por pequenas e microempresas. 

Como vimos brevemente, várias nações, desenvolvidas ou 
em desenvolvimento, já perceberam há muito tempo que as peque
nas e microempresas são a galinha dos ovos de ouro de seu desen
volvimento presente e futuro. Querem.c;s-que o Brasil não espere 
mais e desperte logo para essa mesma realidade. 

Era o que Unhamos a dizer? Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha. 
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PPR - MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Sena
dores, quero chamar a atenção dos Srs. Ministros da Fazenda, da 
Agricultura, do Presidente do Banco do Brasil e da Direção da 
CONAB para nm fato que novamente pode se repetir e prejudicar 
sensivelmente o setor produtivo de Mato Grosso: pelas informaçõ
es que recebi da Secretaria Estadual de Agricultura, o Goveruo Fe
deral pensa fixar, mais nma vez, o preço mlnimo dos produtos 
agrícolas de Mato Grosso, especialmente da soja, bem abaixo do 
que será def"mido para a safra 94195 de outros Estados. 

A informação é de que Mato Grosso, Tocantins e Roraima 
poderão ter o preço mlnimo da saca de 60 quilos de soja fixado em 
7,32 dólares, enquanto que em outros Estados o preço minimo se
ria de 8,14 dólares. 

Entendo que se essa decisão for tomada, o Governo Federal 
praticará nm vergoohoso ato de discriminação contra os produto
res mato-grossenses. Um ato de discriminação que também revela 
descoohecimento da realidade e potencialidade do meu Estado no 
setor agrícola. 

Mato Grosso, pela distáncia, paga mais caro pelos insumos 
da produção agrícola, dentro do qual o frete é o maior indexador. 
O custo da nossa produção é bem mais elevado. Somente por esse 
aspecto, o Govemo Federal já deveria tratar Mato Grosso- como 
um caso especial, notadamente pelo fato de que o nosso Estado 
responde positivamente mais rápido que qualquer outro Estado 
brasileiro. 

Mas não queremos nenhum incentivo. Queremos·tratamen
to igualitário. Queremos apenas justiça. Queremos bom senso, já 
que a miopia bur_ocrática não coo.segue perceber que Mato Grosso 

pode ser estratégico para o desenvolvimento nacional e ta:mbêm 
para conter a tensão social provocada pela fome e desemprego em 
regiões como o Nordeste. Mato Grosso pode oferecer comida a 
preço mais baixo que qualquer outro Estado brasileiro. 

Mesmo com dificuldades nos transportes para escoamento 
da produção; mesmo ainda não dominando totalmente a tecnologia 
usada em alguns Estados, Mato Grosso já ocupa posição de lide
rança entre os produtores de grãos no lfnsil. V ale destacar que 
ainda não ocupamos nem 10 por cento de sua área. agricultável. 
Vale destacar também que em muitas regiões de Mato Grosso co
lhe-se, com relativa facilidade, 65 sacas de soja por hectare, en
quanto que no Sul e Sudeste do Brasil a médis não atinge nem 50 
sacas. 

O produtor mato-grossense tem condições de oferecer mais 
pelo Brasil que qualquer outro do Pais, O Brasil não pode mais fi
car ignorando, ou fmgir desconhecimento, que Mato Grosso é a 
grande alternativa estratégica para a dominação brasileira do mer
cado mundial de alimentos, pelo aspecto climático, geográfico. 
Somente o Olapadão do Pareeis, com milhões de hectares de soja, 
se bem ocupado do ponto de vista agrícola, pode superar vários 
Estados em produção. Nessa região existem centenas de milhares 
de hectares oode não há necessidade de curvas de nível; centenas 
de milhares de hectares onde a colheitadeira trabalha com facilida
de duas horas após nma chuva torrencial. 

Na região sul do Estado, cujo pólo é Rondonópolis, a pro
dução de soja alcança altos índices de produtividade. 

etc. 

Mato Grosso não tem problemas de excesso de chuvas. 
Mato Grosso não tem problemas com geadas, secas 

Portanto, lavro antecipadamente o meu protesto, caso se 
efetive a idéia de preço mínimo diferenciado. Isso será uma discri
minação absurda. Se Mato GrOsso é visto coniCi froo.teira agrícola, 
deveria ser tratado com atenção espeCial e não de forma- discrimi
natória. 

Muito Obrigado. . . 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência 

gostaria de convocar os interéSSados para, logo após o encerra
mento desta sessão, comparecerem a 11nla pequena reunião no ga
binete da Presidência, a fim de tomarmos uma decisão com rela
ção à sugestão do eminente Senador Josaphat Marinho, no sentido 
de con.vidamlos oftcialmente o'Ministro· da Aeronáutica e o Presi
dente da EMBRAER para nma vinda oficial ao Senado Federal 
para que S. Bx,.s se posicioneni com relaçãO ao aSsunto- àa privati
zação dessa empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não há mais ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, desiguando para a sessão extraordinária de amanhã, às 
!Sh, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 

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

Votação, em turno único, 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 institui li Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorlivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Coutinho Jorge, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
mlcos. 
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-2-
PRO.JETO DE LEI DA CÂMARA N" 123, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto ~ Lei da Câmara n° 
123, de 1993 (ri" 2.278191, na Casa de origem~, que altera a legis
lação do imposto de renda, relativamente i distribuição disfarçada 
de lucros, tendo 

Parecer favorável, sob n° 427, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômioos. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 48, DE 1994 

Votação, em turno único-,- do Projeto de Resolução D0 48, de 
1994 (apresentado pela Comissão de Coustimição, Justiça e Cida
dania, como conclusão de seU Parecer n° 124, de 1994), que revo
ga o art. 4° da Resolução n° 30, de 1° de julho de 1991. 

-4-
REQUERIMENTO N'629,DE 1994 _ 

Votação, em tomo único, do Requerimeuton° 629, de 1994, 
do Senador José Fogaça. solicitando, nos termos regimentais, a in
clusão em Ordem do Dia do Oficio n° S/S7, de 1994, que autoriza 
o Govemo do Estado do Rio Grande do SuJ a emitir Letras Financei
ras do Tesouro daquele Estado, cujos recursos seriici destinadOs ao 
gim da divida mobiliária âo Estado, vencivelno 2° semeslre de 1994. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - EStá encerrada a 
sessãO. -

(Levanta-se a sessdo às 18h16min.) 

(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA N'll, DE 1.994 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental, e regulamentar, e de acordo com o art.. 1_2 
da Lei n° 8.112, de 1990, resolve prorrogar por 2 (dois) anos o pra
zo de validade do ~on=so público para Técnico Legislativo, Area 
de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade de Trans}X'rte, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pelo Ato 
do Presidenten°262, de 1992. 

Sala de Reuuiões da Comissão I>iretora, 15 de junho dO 
1994.- Deputado Chagas Rodrigues e outros. 

(*)Republicado pÕrhaver saído com incorrcção noDCN. (Scçio n:),dC28-6-94. 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N" 282, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
regimentais e de acordo com a competência que lhe é conferida 
pelo art. 6" § 2°, da Resolução no 42, de 1993, resolve: 

Art. 1 o Designar os servidores SYL VIO VIE!RA PEIXOTO 
NETO, Assistente Técnico, Áxea de Processo Legislativo, matrícu
la 4073, e 11a sua ausência; EDIV AL FERREIRA sn.. V A, Técnico 
Legislativo, Área de Processo Legislativo, matricula 3883, para 
substituirem o Diretor da Subsecretaria de Admiuistração Finan
ceira, durante os seus impedimentos legais e eventuais. 

Art.2• Este Ato entra em vigor na data de sua publiceção, 
revogados o Ato do Presidente D0 181, de 1994 e demais disposi-
ções em contrário. -

Senado Pedral, 9 de agosto de 1994 Senador Humberto 
Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 160194 

Que alterou o Alo do Presidente n° Z24, de 1985, 
que aposentou AMPHRISIO SANTOS, Analista Legisla
tivo, Nível lO, Padrão 45. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposenta
doria, a que se refere o presente Ato, para excluir o artigo 41 da 
Resolução (SF) no 42/93, e inc1uir o artigo 193 da Lei n° 8.112/90 

Senado Federal, 10 de agosto de 1994. Senador JúJio Cam
pos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N° 164, DE 1994 

Que aposentou, voluntariamente, a servidora 
MARIA CARMEN CASTRO SOUZA, Analista Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Pruce-Jso Legisla· 
ti v o. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da~~~-:
doria, a que se refere o preSerite Ato, para excluir o artigo 41 da 
Resolução (SF) n"-42'93, e incluir o artigo 193 da Lei n° 8.112/99 

- Senado Federal, 9 de agosto de 1994. Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N" 223, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo artigo 2° alinea a, do Ato da Comissão 
Diretora n° 2 de 1973, e tendo em vista o dlsposto no artigo 36, pa
rágrafo único, da Lein° 8.112, de 1990, e o que Cóiista do Proces
so n° 009.025/94-4, resolve manter em definitivo a lotação e exer
cício na Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, a pe
dido, do servidor W ANDERLEY ESPÍNDOLA PESSOA, matrl
cuJa 3892, ocupante do cargo de Técnico Legislativo Nível II, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade 
Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal 

Senado Faderal, 31 de maio de Í994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(*)Republicado por hav~ saídO -com íDCo~ noDCN ii. de 11-6-94. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 102, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atn"buição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993,-e- de acordo com o que consta do Processo D0 011.736194-1, 
resolve exonerar CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA do 
cargo, em comissão, de Secretario Parlamentar, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Raimundo Lira, a 
partir de 2 de julho de 1994. 

Senado Federal, 8 de agosto de 1994. - Manuel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

(*)ATO DO DIRETOR·GERAL N° 65, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi __ cco.ferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução _n° 44 de 
1993, e de acOiâO oom o que consta do Processo n° 010.069/94-1, 
resolve exonerar, a pedido, REGINA CLÁUDIA PAMPLONA 
FIÚZA do cargo, em comissão, de Secretaria Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do L!der do 
P.MDB, Senador Mauro Benevides. 

Senado Federal, 15 de junho de 1994. - Manuel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

(*)Republicado por haver saSdo com inccm:ção no DCN, (Scção m, de 16-6-94 

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL N° 75, DE 1994 

O Diretor-Geral do SeDado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2" do 
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Aton° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, resolve: 
Artigo 1° Designar os gestores dos contratos celebrados en

tre o Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas: 
--Subsecretaria de Engenharia: 
Companhia Energética de Brasilia- CEB- Contrato n° 015 

(numeração da CEB), de 1994: para ''fornecimento de energia elé
trica Hora-Sazonal" -Titular: José Mariano Leal Moura (Matri
cula n° 1073); Substituto: Sidnei José Kionemberger (Matricula 
n° 1263). - ---- --

A.R. Engenharia e Comércio Uda. - Contrato n° 028, de 
199"4: "para construção do iestaurante dos Senadores" --Titular: 
Taôeu Jzidro.Patrocinio de Moraes (Matricula n° 3180); Substitu
to: Carlos Magno Fagundes Franci (Matricnla n° 2369). __ 

-Subsecretaria Técnica de Eletrônica: 
TV Filme Serviço de Telecomunicações S/ A -Contrato D0 

033, de 1994: "para prestação de serviço de televisão por assinatu
ra" - Titular: Tarcizio Sampaio Granjeiro (Matricula n° 3429)~ 
Substituto: Ednardo Zefredo Gaucbe (Matricula n°4926). · - · 

Artigo 2° Designar o seiVidor Alexandre Assuncena de 
Vascoocellos (Matricula n° 1431- Cegraf) gestor substituto dos 
Cootratos n°s 013 e 035, de 1993, celebrados entre o Senado Fede
rate. respectivamente; aS empresas Entherm- Engenharia de Sis
tema Termomecânicos Ltda. e Araújo Abreu Engenharia SI A, em 
substituição ao servidor Jorge Martins Villas Bôas (Matricula n° 
3817), anteriormente designado pelos Atos do Diretor-Gerill n"s 
015 e 059, de 1993. 

. Artigo 3° Este Ato entra em vigor na<!.ata de sua publica
ção. 

Artigo 4° Revogam-se as disposiç&:s em Contrário. 
Senado Federal, 24 de junho de 1994. - Mímoel Vilela de 

Màgalhães, Diretor-Geral. 

(*)'Republicado por haver saí<Íocomincorreçio noDCN, (S~ n), de 28-6-94 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas 
de l 0 a31 de julho de 1994-art.. 

269,JI, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÁSANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1993 (n° 1.224'88. 
na Casa de origeril), que dispõe sobre a instalação do sistema de 
antenas por titulares de licença de Estação de RadiocomunicaÇões, 
e dá outras providências. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n° 185, de 1993 (n° 2.398/91. 

na Casa de origem), que acrescenta parágrnfo ao art. 71 da Conso
lidação das Leis do Trabalho- CLT, prescrevendo sanção a ser 
aplicada em caso de descumprimento do disposto no caput do re
ferido artigo. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n' 203, de 1993 (n° 874'91, 

na Casa de origem), que acrescenta § 7° ao art. 543 da Carisolida
ção das Leis do Trabalho- CLT. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n' 226, de 1993 (n° 1.104'91, 

na Casa de erigem), que dá nova redação ao inciso II do arL 131 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n• 240, de 1993 (n° 2.552/92, 

na Casa de origem), que acrescenta dispositiVo ao art. 20 da Lei n° 
8.036, de li de maio de 1990, para permitir a movimentação da 
conta vincnlada quando o trabalhador ou qualquer de seus depen-

dentes for acometido de neoplasia maligna. 
Sessão: 5-7-94 
- Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

n• 156, de 1993, 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, introdnzido pela Lei n° 8.396, de 2 de janeiro 
de 1992, para a instalação de Zonas de Processamento de Exporta-
ção já existentes. · -

Sessão: 19-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara no 82, de 1993 (n° 4.436/89, 

na origem), que denomina ''Rota do Sol" a Rodovia BR-453, no 
Rio Grande do Sul. 

Sessão: 20-7-94Extraordinária . . . . 
-Projeto de Lei da Câmara n• l79, de 1993 (n° 2.125191, 

na Casa de origem), que 4á a denominação de ''Rodovia Vital Bra
sil" ao treCho da rodovia BR-167 que interliga as cidades mineiras 
de Juiz de Fora e Poços de Caldas. 

Sessão: 21-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n' 205, de 1993 (n• 5.702/90, 

na Casa de origem), que torna obrigatória a inclusão, nas bulas de 
medicamentos, de advertências e recomendações sobre seu uso por 
pessoas de mais de 65 anos_ 

Sessão: 21-7-94 

PROJETOSAPROVADOSE 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

. . - Proj~ .<Je Resoluçiio n' 60, de 1994, que aut?fiza ç__fJ?_
vemo do &t.a.do de MD;aas Gerais a emitir _Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais, cujos reCUrSos serão Qestina
dos ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo 
semestre de 1994. 

Sessão: 5-7-94 
TranSfO'rnia~ Da-Resolução nõ 44, de 1994. 

- Projeto de Resoluçlio n' 61, de 1994, que autoriza aPre
feitura Municipal de São Paulo a emitir Letras Fmanceiras do Te
souro do Município - LFTM-SP, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária da Prefeitura, vencív~l !!O se~do_ se
mestre de 1994. 

Sessão: 5-7-94 
Transformado na Resolução n° 47, de 1994. 

-Projeto de Resolução n° 57, de 1994, que autoriza o Es
tado do Rio de Janeiro a emitir Letras Fmanceíras do Tesouro do 
Estado do RiO de Janeiro- LFIRJ, cujos recuros serão destinados 
ao giro da dí_v_~4'!--~~iE-áfia _do ~~·- _y~ncível no segundo se-
mestre de 1994: · · 

Sessão: 5-7-94 
Transformado na Resolução n° 43, de 1994. 
· - Projeto de Resolução n• 58, de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado do Paraná a contratar operação de crédito junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de CR$87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, 
seiscentos e oitenta e um milhões e cento e vinte mil cruzeiros 
reais), equivalentes a US$96,000,000.00 (noventa e seis milhões 
de dólares norte-americanos), a preços de 30 de março de 1994, 
sendo os recursos destinados ao fmanciamento de parte do ''Proje
to Qualidade no Ensino Público do P<U:anó-". 

Sessão: 5-7-94 
Transformado na Resolução n° 45, de 1994. 

-Projeto de Resolução n° 63, de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado do Mato Grosso a exceder o limite flxa.do no art. 
4°, ll, da Resolução n° 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas pó
blicas, Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso -
LFfE-Mf, destinadas ao giro de 100% de sua dívida mobiliária, 
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vencível no segundo semestre de 1994. 
Sessão: 5-7-94 

Transformado na Resolução no 46, de 1994. 
- Projeto de Resolução B0 64, de 1994, que autoriza a Re

pública Federativa do Brasil a contratar operação de crédito exter
no, no valor equivalente em dólares norte-americanos a até 
FF$79.620.141,44 (setenta e nove milhões, seiscentos e vinte Inil, 
cento e quarenta e um francos franceses e quarenta e quatro ceri.ta
vos ), junto ao Banque Parubas, destinados à aquisiÇão de mísseis, 
materiais e equipaixientos -de defesa antiaérea pãra os meios perten
centes à Marinha do Brasil. 

Sessão: 20-7-94 
Transformado na Resolução n° SO, de 1994. 

-Projeto de Resolução D 0 65, de 1994, que autoriza aRe
pública Federativa do Brasil a conlratar operação de crédito exter
no, no valor equivalente a até >:$38.259.294,00 (trinta e oito mi
lhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e qua
tro hõras esterlinas), junto ao Barclays Bank PLC, destinados à 
aquisiçãO ·de turbinas, sensores e sobressalentes para os meios per
tencentes à Marinha do Brasil. 

Sessão: 20-7-94 
Transformado na Resolução D0 48, de 1994. 

- Projeto de Resolução n° 66, de 1994, que autoriza a 
União a realizar assunção de dívidas da EMBRAER - Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S/ A, junto à Agência do Governo Cana
dense Export Development Corporation - EDC, no valor de até 

.JJ.S$125,0S2,S02..25 (cen!Q.e vinte e cinco milhões, cinqüenta e 
dois mil, quinhentos e dois dólares norte-americanos e vinte e cin
co centavos). 

Sessão: 20-7-94 
Transformado na Resolução no 51, de 1994. 

- Projeto de Resolução n• 13, de 1994, que autoriza a Re
pública Federativa do Brasil a celebrar acordo de reescalonamento 
dos créditos brasileiros junto à República da Gui.Jié-BisSari no va
lor de US$12,364,852.43 (doze milhões, trezentos e sessenta e 
quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois dólares norte-americanos, 
e quarenta e três centavos), originários de operações de crédito à 
exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo de Financia
mento às Exportações - FlNEX. 

Sessão: 20-7-94 
Transformado na Resolução D0 49, de 1994. 

MATfuliASAPROVADASEE~DAS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado 0° 132, de 1991, de antoria do 
Senador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre o depoimento de auto
ridade ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal e do Congresso Nacional. 
Sessão: 1°-7-94 --
-Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1992, de autoria da 

Senadora Jllnia Marise, que díspõe sobre a inclusão do V ale do Je
quitinhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação da Su
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Sessao: 1°-7-94 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DIRETORA 

(Art. 98, V, do Regimento Interno) 

- Projeto de Lei da Câmara n• ISO, de 199.3 (n" I .052/83, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o fomeciménto dé Ieite pelos 
empregadores aos empregados. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n" I .898/9 I, 

na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 5°_ da Lei n° 
6.179, de II de dezembro de 1974, que "institui amparo previden
ciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos", e dá 
outras providências. 

Sessão: 5-7-94 
-Projeto de Lei da Câmara n• 207, de 1993 (n" 1.83&91, . 

na Casa de origem), que dispõe sobre a impórtação de produtos de 
origem animal e vegetal destinados ao consumo. 

Sessão: 5-7-94 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(mês de julho de 1994) 

Projetas aprovados e enviados à sanção- ............................. 9 
Projetas aprovados e enviados à promulgação ...... ............. 9 
Projetas aprovados e enviados à Câmara doS Deputãdos · .. :2 
Mensagens relativas à escolha de autoridades ................ _ .. 0 
Indícação de Autoridade .................................................... 0 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(Até o dia 31 de julho de 1994) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do_ Sena-
do Federal e da Câmara dos Deputados ............................. 0 
Projetos aprovados e enviados_à.sanção : .... : .......•.... : ....... .48 
Projetas aprovados e enviados à promulgação ................... 74 
ProjetDs aprovados e eo.viados à amara dosiJei>ltados ........ 24 
Mensagens relatiVas à escolha de autoridades .................... 0 
Indicação de autoridade ........... , ....................•...............•... 0 



~-. 

República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SEXTA-~12DEAGOSTODE1994 BRASÍLIA-DF 
·.:.··· 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 

Destinada a examinar e emitir pare<"er sobre a Medida Provisória n• 566, de 29 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o plano real, o sistema monetário nacional, estabelece as regras e condi
ções de emissão do real e os critérios para conversão das obrigações para o real, e dá outras provi-
dências.ReediçãoMPn"S42194. -.:: 

Congressista Emendan• 

Deputado JOSÉ MARIA EYMAELM 188 
Obs.: Esta publicaçãO é parte integrante ilo avulso daS emendas apresentadas à MP n• 566194. SCM 

EMENDA N" 188 

Suprima-se as alfueas e, f e g do art. 55 relativo a modificação ilo art. 6" da Lei n• 5.991, de 17 de dezembro de 
1993, que passa a vigorar com a seguin!e redaçãO: 

"Art. 6" A dispensação de medicamento é privativa de: 

a) Fannácia; 

b) Drogaria; 

c) Posto de medicamento e unidade volante; e 

d) Dispensário de medicamentõ." 

Justificação 

O mau hábito de grande parte da sociedade brasileira em se automedicar seria agravado com a possibilidade de 
compra de medicamentos em supermercado, armazêm e pequenas lojas. · 

Esta medida poderá trazer graves conseqüências a saúde da população e ao necessário. controle da venda de 
medicamento. · 

Assim, propõe esta emenda a supressãO da possibilidade que ocorra a venda de medicamentos nos citados esta
belecimentos comerciais não especializados. 

Deputado José Maria Eymael. 
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Tiragem: 800 exemplares 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 100" SFSSÃO , EM 11 DE AGOSTO DE L2A - Co1lllliiicr'les da Presidência 
Abertura de prazo pÍu-a oferecimento de emendas ao Projeto 

LI- ABERTURA de ResoluçãO n• 69/94, lido anteriormente. 
1.2-EXPEDIENTE Edição, pelo Senhor Presidente da Republica, da Medida 
1.2.1- Mensagens do. Presidenre da República Provisória n• 575194, que dispõe sobre as regras para a conversão 
N"' 275, 276 e 277194 (~·s 617, 618 e 619/94, na origem),·· eniReal, das mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensi-

restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados. no e dá outras providências; designação de Comissão Mista e :fixa-
1.2.2 - Reqnerimentos ção de calendário para a tramitação da matéria. · 
N" 631/94, de autoria do Senador Esperidião Amin, solici- L2.5 -Discursos do Expedienre 

!ando informações que menciona ao Senhor MiniStro da Fazenda. SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Resposta do Minis-
N"' 632/94, de autoria do Senador Márciõ Lacerda, solicitan- tro Aluízio Alves a requerimento de S. Exa. sobre a transposição 

do que sejam considerados como licença autorizada os dias 1, 4, 5, das águas do Rio São FranciscO. -
6, 7, 13, 19,20,21 e22do mês de julho do corrente ano. Votação SENADOR MAGNO BACElAR, como Líder- Denúncia 
adiada por falta de quorum. sobre o desvio da verba da merenda escolar pelo Prefeito de Barra 

N" 633194, de autoria do Senador Reginaldo Duarte, so]jci' do Corda, oo Estado do Maranhão. 
tando que sejam considerados como licença autorizada os dias 02, SENADOR JOÃO CAIMON - Apoio ao Prefeito Vasco 
03, 04, 08 e 09 de agosto do conente ano. Votação adiada por Alves que, conforme nota oficial da Prefeitura Municipal de Vila 
falta de quorum. V elba (ES), luta para coibir os abusos da área da Construção Civil. 

N"' 634/94, de autoria do Senador João Rocha, solicitando a SENADOR EDUARDO SUPUCY - Artigo assinado por 
inclusão em Ordem do Dia da Mensagem n• 228, de 1994 (Mensa- Frei Betto, publicado no jornal Folha de S. Paulo, na edição de 
gem n• 456, de 1994, na origem), do Senhor Presidente da Repu- ontem, em homenagem ao Frei Tito de Alencar Lima Apelo ao Sr. 
blica encaminbando proposta para que seja autorizada a contrata- Ministro da Justiça para que seja apurada a cbaeina da família Ma
ção de operação de crédito externo, cOm a garantia da União, no gave, no Amapá. 
valor de Y 49,427,000,00 (quarenta e nove bilhões, qlllllrocentos e Sf\NADOR JOuo CAMPOS- Relatório da Secretaria de 
vinte e sete milhões de ienes), junto ao The Overseas Economic AssuntoS· Estratégicos (SAE) apontando para o recrudescimento da 
Cooperation Fund - OECF (Fundo de Cooperação Econômica Ul- invasão de terras no Brasil e para o caráter crescentemente ideol6-
tramarina), destinada ao financiamento pal:cial do Projeto de Des- gíco dos conflitos agrários. Defesa da Reforma Agrária. ·· 
poluição da Bacia do Tietl!. SENADOR JOSAPHAT MARINHO -Inconstitucionalidade 

N" 635/94, de autoria do Senador João Rocha, solicitando a da instalação de uma Assembléia exclusiva para fins revisionais e 
inclusão em Ordem do Dia do Offcio S D0 58, de 1994 (Of. PRESI reconhecimento do institt.lto da Emenda à Constituição como Uni
- 94f2519, de 13-7-94, na origem), do Sr. Presidente do Banco co instrumento legal para alterar a Carta Magna como conclusões 
Central do BrasiL encaminbando ao Senado Federal solicitação do do parecer da Comissão, criada pela OAB, para o acompanbamen
Governo do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de to da revisão consti:tucimfal. 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, SENADOR NEY MARANHÃO- Apelo ao Presidente da Cã
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da- mara dos Deputados em favor da celeridade na tr.unitação de projetos 
quele Estado. vencível no 2° semestre de 1994. de sua autoria, tendo em vista serem de grande alcance social. 

1.2.3- Leitura de Projeto SENADOR MARCO MACIEL- Solenidade de lançamento, 
Projeto de Resolução rf' 69194, de autoria do Senador Juta- no Memorial JK, em Brasília, da campanha do Sr. Fernando Hen-

hy Magalhães, que altera dispositivos do Regimento Interno. rique Cardoso à Presidência da República, pela coligação 
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SENADOR REGINALDO DUARTE- Defesa da austerida
de e eficiência das gestões de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, no 
Governo do Cear.!. - -- -

1.2.6-Requerimento _ 
N" 636194, de autoria do Senado< Dirceu Carneiro, solici

tando que sejam considerados como licc:nça autorizada_ os _dias 04, 
05, 06, fJl, 13, 19, 20, 21 e 22 do mês de julho do corrente ano. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.7-Oficio 
N" 511194, da Liderança do PPR na Cfunara dos Deputados, 

de indicação de membros na Comissão Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória n• 575/94. 

1.2.8-Leitura de Projeto 
PrQjeto de Resolução n• 70/94, que cria a Comissão de De

senvolvimento da Civilização Brasileira. 

1.2.9 - Comunicações da Presidência 
Abertura de prazo para oferecimento de emendas ao Projeto 

de Resolução n• 7QI94, lido anteriormente. 
Recebimento do" oficio n• S/64/94 (n" 2.769194, na origem), 

do Banco Central do Brasi~ solicitando para que o Governo do Es
tado de São Paulo possa >Iterar o percenlnal de sua rolagem de sua 
dívida mobiliária, vencíVel no primPlro semestre de 1994, para O$ 

fins que especifica. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 1994 (n" 

4.268194, na Casa de origem), que institui a Cédula de Pro
duto Rural. e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Cfunara n• 123, de 1993 ( n• 2.278191, na 

Casa de origem), que altera a legislação do imposto de renda. rela
tivamente à distribuição disfarçada de lucros. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n• 48, de 1994, que revoga o artigo 4" 
da Resolução n• 30, de 1" de julho de 1991. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento D0 629, de 199~;-dO Senador José Fogaça. 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Ofício n .. S/57, de 
1994, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a etuitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no 2° semestre de 1994. Votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3.1- Comunicação da Presidêneia 
Convocação de sessão extr.!OrCiinária do Senado Federal a 

realizar-se terça-feira, dia 16 de agosto, às 15 horas. 

TES 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PREsiDENTE 
-N"'283 a285, de 1994 

3-ATOS DO DIRETOR-GERAL 
-N"' 103a 106,de 1994 

4-ATASDASCOMíSSÕES. 

5-MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERFS DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 62' SESSÃO, 
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 1994 

Retilicação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Sessão IT, de 15 de junho de 1994, na página 3fJ73, 1" coluna, no item 
1.3-0RDEMDODIA 
Onde se lê 

Projeto de Leida Cfunara n"l6,de 1994 (n" 2.246191, naCasadeongem) ... 
Leia-se: 

Projeto de Leida Câmaxan"l6, de 1994 (n" 2.248191, na Casa de origem) ... 

Ata da 100a Sessão, em 11 de agosto de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Magnn Bacelar e Meira Fillw 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.SENA
DORES: 

Carlos De'Carli - Coutínho Jol:ge - Dirceu Carneiro -
Eduardo Suplicy - Iram SaraiVl>- João Calmon - João França -
João Rocha- Josapbat Marinho- José Eduardo- José Fogaça
José Paulo Biso!- Júlio Campos-Júnia Marise- Jutahy Magalhã
es- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Maciel -Mau-

rlcio Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão -
Ney Maranhão- Odacir Soares - Raimundo Lira - Reginaldo 
Duarte- V altuir Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de pre
sença acusa o compa:reciri:J.ento de 27 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 



4644 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

O Sr. 1" Secretmo procederá à leitura do Expediente. 

É lido o segointe 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aut6grafos de projetes de lei sancionados: 
N" 275, de 1994 (n• 617/94, na origem), de 9 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1993 (n• 4.436/89, 
na Casa de origem), qne denomina Rota do Sol a Rodovia BR-
453, no Rio Grande do Su~ sancionado e transformado na Lei n° 
8.925, de 9 de agosto de 1994; 

N" 276, de 1994 (n• 618/94, na origem), de 9 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 205, de i993 (n• 
5.702190, na Casa de origem), que toma obrigatória a inclusão, nas 
bulas de medicamentos, de advertSncias e recomendações sobre 
seu uso por pessoas de mais de 65 anos, sancionado e transforma
do naLein• 8.926, de 9 de agosto de 1994; e 

N" 277, de 1994 (n• 619/94, na origem), de 9 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 179, de 1993 (n• 
2.125/91, (na Casa de origem), que dá a denominação de Rodovia 
Vital Brasil ao trecho da Rodovia BR-267 que iDtcrliga as cidades 
nrineiras de Juiz de Fora e Poços de Caldas, sancionado e transfor
mado na Lei n• 8.927, de 9 de agosto de 1994. ~o• · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente 
lido vai à publicação. 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que secá lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o segointe 

REQUERIMENTO N" 631, 1994 

Seubor Presidente, 
Requeiro à Mesa, nos tennos do artigo 50, § 2• da Consti

tuição Federal, dos artigos 215 e 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Fazenda, as segniDtes informações do Banco Central do Brasil: 

I) Quais os montanteS dos~ depósitos compulsórios destina
dos ao Crédito Educativo, nos tcrmos da Lei n• 8.436 de 25 de ju
nho de 1992, nos exercícios de !992, 1993 e 1994. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1994. - Senador Esperi
diãoAmin. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Inciso ill 
do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
~o. -

São lidos os seguintes 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal 

REQUERIMENTO N• 632, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13 § 1°, do Regimento Interno, requeiro 

seja considerado como licença autorizada as faltas ocorridaS nos 
dias 1•, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21 e 22 do mês de julho do corrente 
ano, em virnt.de de encontrar-me atendendo a vários compromissos 
parlamentares, nesta cidade e no Estado de Mato Grosso. _ 

Sala das Sessões, 11 de agostc de 1994. - Senador Mareio 
Lacerda. 

REQUERIMENTO N" 633, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 13, § 1•, do Regimento lntemo, requeiro 

seja considerado como de licença autorizada os d1as 2, 3, 4, 8 e 9 
de agosto do corrente ano, quando me ausentei dos trabalhos desta 
CaSa, para trátar de assuntos políticO.:partidários em meu Estado. 

Saia das Sessões, 11 de agosto de 1994.- Senador Regina!
doDuarte. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A votação dos 
reqnerimentos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 634, DE 1994 

Seubor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. J 72, inciso I, do Regimento 

desta Casa,. a inclusão na Ordem do Dia da Mensagem n° 228, de 
1994 (Mensageiil n• 456, ~de 1994, na Origen:i), do Seubor Presi· 
dente da República encaminhando proposta "para que seja autori
zada a contratação de operação de crédito externo, com a garantia 
da União, no valor de Y-49,427,000,000 (quarenta e nove bilhões, 
quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes), junto ao '!"'.:e Over
seas Economic Cooperation Fund - OECF (Fundo de Cooperação.·· 
Econôtuica Ultramarina), destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1994. -Senador João 
Rodla. 

REQUERIMENTO N" 635, DE 1994 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 172, Inciso I, do Regimento 

desta Casa, a inclusão na Ordem do Dia do Ofício "S" n• 58, de 
1994 ((Of. Presi- 9412519, de 13-7-94, na origem), do Sr. Presi
dente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fede
ral solicitação do Governo do Estado de São Paulo, relativa ao pe
dido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFTP, cojos recorsos serão destinados ao giro da Dí
vida Mobiliária daquele Estado, vencível no 2° Semestre de 1994. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1994. - Seriador João 
Rodla. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --Esses requeri
mentos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia, nos tennos 
do disposto no art. no 255, incisos n e ID, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de resolução, de 1994, que será lido 
pelo Sr. 1 <> Secretário. -

É lido o seguinte 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N• 69, DE 1994 

Altera dispositivos do RegimeritO Interno. 
O Senado Federal resolve, 
Art. 1• O art. 25 e a alfuea c do Inciso I do art. 197, do Re· 

gimento Interno do Senado Federal, passam a vigorar com a se
gointe redação: 

"Art. 25. Se algum Senador praticar, dentro do 
edifício do Senado Federal, ato incompatível com o de
c_oro parlamentar ou com a compostura pessoal, a Mesa 
dele conhecerá-e abrirá inqu6.i.to, submetendo-se o caso 
ao Plenário, no prazo impronogável de dez dias. 

·················----····--·-··---··---·----··-··---:-
Art.197. ·········'--~-'---·-··_; ________ _ 
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PFL 
I - ··--·--··""·······-·-·-·----··-··--·---- -

c) suspensão de imunidade de Senador dwante o 
estado de sítio;" 

ArL 2" O art. 190 do Regimento Interno do Senado Federal 
passa a vigorai acrescido do seguinte§ ZO, renumerando-se o pará
grafo único para§ 1": 

"Art. 190. ······-·········-··----·····--

§ Z' A sessão, quando o Senado Federal tiver que 
se manifestar sobre perda de mandato de Senador, será 
sempre pública." 

ArL 3" Es1aresolução entta em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições eD1 coi:tt:rá:rio. -

Justificação 

A regra para a atividade parlamentar deve, sempre, ser a da 
publicidade dos atos. O parlamentar é um representante da socie
dade e não sejusti.fic~ salvo em casos em que o exija·a-Seg\Iran.Çã.-
da sociedade e do Estado, que se realizem sessões secretas das Ca
sas do Congresso Nacional. 

A realização de sessões secretas é, ainda, mais injustificável 
e ~-.ildenável naquelas ocasiões em que a sociedade civil dCve es
tar atenta aos atos de seus representantes. 

Assim, estamos propondo a alteração do Regimento Interno 
desta Casa, DO sentido de delm:Dinar que serão sempre públicas as 
sessões que se destinarem ao debate da qnestão da perda de man
dato do Senador. Sem dúvida, deve o cidadão ter o direito de 
acompanhar os debates deste tipo de matéria, onde está em jogo, 
efetivament~ o destino de seu voto. 

Impõe-se. aqui, nâo apenas retirar a previSãÔ-_da sess-ão se
creta nesses casos, como, também, incluir dispositivo que determi
ne que, em qualquer hipó~ não se .PosSa cOnvocar sessão -secre: 
ta para que o Senado se manifeste sobre a matéria. 

Temos =teza qne a aprovação da presente proposição sig
nificará um iniportante passo no sentido da democratização da so
ciedade brasileir.t e do resgate da cidadattia. 

Sala das Sessões, !I de agosto de 1994.- Senador Jutaby 
Magalhães. . 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto lido 
vai à publicação, devendo ficar sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 401, § !", 
do Regimento Ttiremo. Finoo esse jirazo, ~-aespacbado às Co-
missões-competentes. - - - - --- --- -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi
dente da República editon a Medida Provisória n• 575, de 9 de 
agosto de !994, que dispõe sobre as regras para a conversão, em 
real, das mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensino e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos 
§§ 4" e5" do art. 2"daResolução n"!/89-CN, fica assim coostitufda a 
Comissão Mista incwnbida de emitir parecer sotxe a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I. Ronan Tito 1. Antônio Mariz -

2. Gilberto Miranda 2. Amir Lando 

3. Hugo Napoleão 3. Júlio Campos 

PPR 

4Lucfdio Portella 4Jarbas Passatinbo 

PSDB 

5.Maurício Corrêa 5Jutaby Magalhães 

-·pRN 

6.Aureo Mello 6.Ney Mar.mhão 

PDT 

7 .Magno Bacelar 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!.Paes Landim !.Ângelo Magalhães 

PMDB 

2JoãoHem~ 2. V alter Pereira 

PPR 

3.Marcelino R. Machado 3.Amaral Netto 

PSDB 

4.Ubir.ttan Aguiar 4.0smânio Pereir.t 

PP 

5 .Carlos Sant' Anna 5.Costa Ferreir.t 

PDT 

6.Carlos Lupi 6.Messias Soares 

PCdoB_ 

7 .Renildo Calbeiros 7 Jandira Feghali 

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

Dia 11-8'94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 12-8-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 15-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

.-para a Comissão Mista einitir o parecei sobre a 3diDISsibilidade; -
· Até 24-8,94- Prazo final da Comissão Mista; 

Até 8-9-94- Prazo no Cimgresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores ins

critos. 
Coneatio a palavra ao nobre Senador Jntaby Magalbães. 
O SR. JUTAHY MAGALBÃFS (PSDB -BA. Pronuncia 

o seguinte discnrso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tenho 
em mãos a resposta do Ministro AluísiO_ Alves, do _Ministério da 
Integração Regional, ao requerimento de informações que encami
nhei a S. Ex' Peço que tiuito o reqnetimento quanto a resposta 
constem do meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao longo dos 2.660Km do 
rio São FranciscO, as águas servem para -usos múltiplos - tanto 
p_~~ o consumo humano e animal, navegação e lazer~ quanto para 
processos industriais como força- motriz e, principãlmente. na ge~ 
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ração de energia elétrica A essencialidade da água, a Jimilllção 
dos recursos hídricos e os usos conflitantes da água foram lembra
dos na Constituição, que estabelece como competência da União: 
"instituir Sistema Nacional de Gerencilllnento de Recursos Hídri
cos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso." 

A inigação em todas as teitas da Bacia do São Francisco 
identificadas como potencialmente irrigáVeis, mn total de 
2500.000 hectares, comprometeria praticamente toda a vazão mé
dia de longo período do rio São Francisco, que é de 2.800 metros 
cúbicos por segundo. 

Por outro lado, o sistema hidrelétrico da CHESF? no rio São 
Francisco, responsável J?Ol" mais de 90% de energia elétrica reque
rida no Nordeste, é planc:áado com base na vazão mínima garantida 
de 2.060 metros cu'bicos por segnndo, proporcionada pelos reser
vatórios de Sobradinho e Três Marias. Apenas- esses dois usos de 
água mostram que não há sobra de água no rio São Francisco para 
serem levadas para as bacias de outros rios do Nordeste. -

A transposição das águas· do rio São Francisco obrigaria, 
ainda no caso de geração de energia elétrica, a wna corresponden
te antecipação na execução de novas usinas, que ~ necessárias 
mais cedo para substituir a ene>;gia não gerada pelas águas trans
postas, acrescida da geração adicional decorrente. 

Sr. Presidente, tenho em mãos as informações prestadas 
pelo Ministro Aluízio Alves, em resposta ao requerimento de in
foouações por mim dirigido ao Ministério da Integração Regioruil 
sobre o ProjetQ ~"Transposição de ÁguaS do Rio São Francisco. 

lnfmma-nos o Sr. Ministro que, para a construção da pri
meira etapa do projeto, serão necessários 560 milhões de reais, e, 
para a segunda etapa, quase o triplo desse valor, ou seja, cerca de 1 
billlão e 44 milhões de reais. Apesar de ,milium empréstimo exter
no ter sido ainda formalizado, as verbas para elaboração do projeto 
básico estão assegtihil:las, segundo informa õ Ministro. Para a pri
meira etapa, que compreende a transposição de 70 metros cúbicos 
por segundo, o Ministério da Integração Regional está negociaodo 
um aporte de recursos com bancos privados estrangeiros e. para a 
segunda etapa, que consiste na ampliação do sistema, está prepa
rando uma proposta de financiamento de acordo com as exigências 
dos bancos in~cionais de desenvolvimento~ que tradicional
mente financiam projetes prioritários no Br3s11: -

Sr. Presidente, eu concluiria dizendo apenas que, apesar de 
atender a todas as solicitações e prestar todos os esclarecimentos 
sobre o projeto, o Ministério da Integração Regional não ouviu 
ainda o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidro
gráfica do Rio São Francisco- CEEIV ASF, descoobecendo qual
quer parecer técnico, favorável ou contrário, elaborado sobre o as-
sunto por aquele órgão. _ 

Sabe-se entretanto que a CEEIV ASF tem algumas restriçõ
es em relação à fonna como se pretende implantar o projeto. N"ao 
seria oportuno ouvir tainbém as opiniões contnírias, até mesmo 
para dirimir dúvidas e esclarecer pontos divergentes? 

Com referência ao_ processo de __ asso~ento _do rio São 
Francisco~ o ~téri.o aímna qUe ·vem sendo motiv-o de estudos 
da CHESF, segundo a qnal, em Sobradinho, as manchas de asso
reamento são temporárias e as descargas sólidas têm-se· mantido 
constantes. Estima-se que, com a captaçãO de 70 metros cúbicos, 
correspondente a 2,5% da vazão média, não haverá modificações 
nas cõndições obser-;adas, 

Quaoto à geração de energia, de acordo com as informações 
prestadas. não há evidência de colapso para o sistema CHESF, que 
dispõe em Sobradinho de uma vazão- garantida de 2.065 metros 
cúbicos por segundo. A perda de geração de energia estimada é de 
98.8 MW anuais, o que corresponde a uma perda de faturamento 
de 19 milhões de dólares para aCHESF. Tal perda de energia seria 

reposta para a região pela interligação com o sistema da Eletronor
te. Para a CHESF, o projeto prevê a compra dessa energia virtual, 
pois que não chegou a ser gerada, a título de indenização: Acres
centa ainda que não há perda de energia ou .faturamento, mas uso 
mais valorizado para a água de uma parte pequena da vazão do rio 
São Francisco. 

O que não se cogitou, ou deixou de ser infonnado, foi sobre 
a geração de energia vis..ã-vis ao desenvolvimento da região. A 
perda de energia deverá ser calcolada tendo em vista a ampliação 
da demanda, em virtude não apenas da vazão das águas, mas tam
bém do aumento da área inigada e do consumo proveniente das 
obras acljacentes, necessárias à implementação do Projeto. 

Sr_ Presidente, Srs. Senadores, é natural que tenham surgido 
tantas questões e dúvidas diante da decisão governamental de esta
belecer como prioridade o início da execução de um projeto tão 
polêmico, especialmente neste momento em que o País está pas
sando por uma série de mudanças políticas e econômicas. 

O Projeto. em questão não é nenhuma novidade. A idéia de 
transposição das águaS do ri~? .. São Francisco remonta ao século 
passado, e inúmeros estudos sobre a matériajá tinham sido feitos 
dorante todos esses anos. Com a evolução da engenharia e dos 
processos de reconhecimento dos recursos lúdricos, avançou-se na 
definição da acumulação de água nas bacias dos riós temporários e 
na explolllção de água- subteJ:ríineas. Hoje, está documentado que 
no Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, há disponibilidades locais 
de água para irrigar mais de 250.000ha. 

Em síntese, não se trata apenas de alocar recursos, ou de de
cretar se há ou não água para a transposição do rio São Francisco. 
É necessáifo avaliar, também, se a transposição é oportuna, atende 
ao interesse público, numa discussão mais ampla. abrangente, so
bre todos os aspectos - técnico~ político, econômico e social-. em 
que se analisem todas as perdas e os benefícios qlie daí poderão 
advir. 

Da mesma fonna. há que se discutir as questões subjacentes 
ao Projeto, tais como a questão ambiental e a execução de obras 
complementares, os programas oferecidos de assentamento rural. 
inigação. infra..:strutura, educação, habilllção e s.Ude, fundamen
tais em qualquer planejamento sério ·que vise ao combate definiti~ 
vo à seca no Nordeste. 

Sr. Presidente, por coincidência, chegaram às minhas mãos 
dois documentos; um deles faia sobre a transposição de águas do 
rio São Francisco, e me parece ter sido elaborado por técnicos da 
CHESF, e diz o seguinte: 

"Com base nos elementos.infOill!ados pelos técni
cos do Ministério da Integração RegioDal - MlR, o pro
jeto de transposição de águas do rio São Francisco pata 
rios de outras bacias hidrográficas terá uma caplllção no 

, :·. médio São Francisco entre os reServatórios de Sobradi
. nho (a montante da captação) e ltaparica (a jusaote da 

captação), retirando iniciàlmente uma vazão de 50mls e 
aumentando progressivamente até atingir 260m/s, vazão 
projetada para a fase final do empreendimento. 

Considerado o consumo de referência de I li~ 
tto/segundolhectare, pode-se inferir que na primeira fase 
poderão ser irrigados 50.000ha e. ao ser atingida a vazão 
total de transposição, haverá disportibilidade de água 
para irrigar üm:i área total de 260.000b.a, dad9S- estes_~ 
sultantes de informações transmitidas em exposiçãO -ha
vida na Sudeue. (5-5-94). 

A propósito, sobre o assunto transposição de 
águas entre bacias hidrográficas, o DNAEE, em novem
bro/83, elabOrou e emitiu um circunstanciado relatório 
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sobre o tema. intitulado "Transposição das Águas do 
São Francisco e Tocantins para o Sêmi-Árido Nordesti
no", cujas conclusões e recomendações, na visão da 
CHESF, apresentam-se atualízadas e coerentes com a 
importância daquestão. 

As águas que correm nos rios São um bem co
mum que a natureza renova continuamente e servem 
para consumo humano e animal. para a produção de ali
mentos através da irrigação, para uso em processos in
dustriais, como força motriZ principalmente na geração 
de energia elétrica,para navegação e lazer, sendo todos 
esses usos múltiplos eocontrados ao longo dos 2.660Km 
do rio São Francisco. 

Esse bem comum é escasso e muitos dos seus 
usos são coDfiitantes. Basta citar que, se atendidas todas 
as áreas potencialmente irrigáveis identificadas na pró
pria bacia do São Francisco (Minas Gerais, Bahia, Per
nambuco, Alagoas e Sergipe), a vazão · ":".édia de longo 
período do rio ficaria praticamente comprometida com 
este único uso. 

Por outro iado, o sistema hidrelétrico da CHESF 
no rio São Francisco, responsável por mais de 90% de 
energia elétrica requerida pelo Nordeste, é planejado 
com base em uma vazão mínima garantida de 2.060m/s 
proporcionada pelos reservatórios de Sobradinho e Três 
Marias. 

A essencialidade da água, a limitação dos recur
sos hídricos e os usos conflitantes foram carretamente 
Iembrulos na Constituição de 1988, cujo art. 21, no seu 
incisó ;-.::rx estabelece que compete à União: 

"Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direi
tos de seu uso." 

Existindo esses instniitlellto~ os quais até o pre
sente ainda não foram regulamentados e que são essen
ciais para otimizar e controlar os usos da água, 
poderíamos ter um verdadeiro orçamento da água, atua
!izado ,TI,.., 1 ..... ente em função ~ sua maiw ou meDor 
disponibilidade, a cada ciclo hidrológico, destinando 
montantes necessários para atendimento a cada um dos 
usos citados acima. 

As usinas da CHESF no rio_Sãci-Francisco? com 
suas respectivas potências instaladas, são: 

Sobradinbo - 1.050MW 
Luís Gonzaga (Itaparica) -1500MW 
Apolônio Sales (Moxotó) - 440MW 
Paulo Afonso (1, n e ill)- 1.524MW 
Paulo Afonso IV- 2.460MW 
Xingó (a entrar em operação)- 3.000MW 
Nestes empreendimentos, a CHESF investiU~-ã 

preços atuais, cerca de 13 bilhões de dólares. 
A efetiva retirada de 50mfseg, na sua primeira 

etapa, corresponderá a uma redução de !.250.000MWh 
anuais; ou seja, cerca de 32lniíhões de dólares. Na etapa 
final (260m/seg), a energia garantida não gerada atingi
ria 6.400.000MWh anuais. equlVaierite à paralisação de 
uma usina do porte de Sobrad:i.nho, sendo de 160 milhõ
es de dólares o valor anual desta energia não produzida, 
considerando as atuais larifas praticadas pela CHESF. 

A CHESF não é proprietária âa água do rio São 
Francisco. Ela é um bem comum e escasso. o que refor
ça a necessidade de racional~ o seu ~o, af ini::h.údo o 
aproveitamento de recursos hídricos- de outras bacias 

para atendimento das necessidades locais· ate que o cres
cimento dessas necessidades tomem recomendável o 
transporte de águas do rio São Francisco a centenas de 
quilómetros de distãncia. 

· A transposição obrigará, no caso da geração de 
energia elétrica, uma correspondente antecipação na 
execução de novas· usinas que- serão -necessárias mais 
cedo para substituir energia não gerada pelas águas 
transpostas, aerescida da geração adicional decO!Ieole 
dos 170 metros de recalque requeridos. 

A CHESF tem interesse no fortalecimento do seu 
mercado consumidor; o seu desenvolvimento social e 
econômico é de tod6 desejado, tendo em- vista tratar-se 
de uma região carente e de baixo poder aquisitivo, sendo 
o seu cOilSumci de energia elétrica cerca de 50% da mé
dia do consumo nacional per capita.. 

A CHESF não foi ouvida sobre o tratamento des
ta questão e deseja espaço para demonstrar os impactos 
da implantação da transposição na geração de energia 
elétrica." 

Tenho também em mãos outros documentos que gostaria 
que fizessem parte deste meu pronunciamento. com utna série de 
~gunta.s e respostas sobre esse assunto. 

Na c;iliia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos tido o cm
dado de procurar discutir essa questão. Não nos consideramos do
nos das águas do São Francisco, mas o que não podemos aceitar
aqui está o Senador Josaphat Marinho, que conhece o problema do 
salitre em Juazeiro. uma questão em razão também do aproveita
mento de águas do São Francisco -- é a mesma resposta de que o 
projeto não pode ser executado por falta de recursos, sendo um 
projeto infinitamente menOr do qu-e este. 

O que se está fazendo é criar prioridades para o aproveita
mento das águas. O que faz com que haja prioridade em retirar 
água do São Francisco de uma região que tem 2 milhões e 500 mil 
hectares inigáveis, e que nãO podem ser inigados, pofque a água 
não é suficiente para atender essa dupla finalidade, 9,~ iq:iga_ção _e 
de prodUção âe enerjpi?l'F.O se U:iillamessas-áreaS a. P<6pria ha
cia. e a água vai ser levada para outras regiões Iriais distantes. 

Não discoto a necessidade de que essa água chegue a essas 
outras regiões. O que discoto, solicito e- até mesmo poderia dizer 
-exijo~ é que se estude essa questão. Não se pode pensar, ao final 
de um governo~ em dar-se prioridade a uma obra como essa. Se 
quiséssemos tratar seriamente uma questão tão grave quanto essa, 
deveríamos fazei com que a sociedade e os técnicos discutissem 
esse assunto. a fim de que este fosse levado à apreciação de todos, 
para que neste fmal de governo se criassem as condições rieccisá
_.rjas para que o futuro governo pudesse dizer: essa obra é prioritá
'ria - e aí poderíamos realizá-la. O que não é admissível é que se 
criem priOridãdes sem:Se ter um -estudo a respeito. 

Segundo a própria resposta que recebi do Ministério, todos 
os financiamentos estão em estild~ inclusive a questão do mei<? 
ambiente. Thdo está em estudo, mas já- quefem começar a obra 
agora. 

O Sr.Josapbat Marinho-~te-me V. Ex" um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com todo o prazer, Se

nadorJosaphat~o. 
O Sr. Josapbat Marinho - Senador Jutaby Magalbães, de-

. s<;jo declarar-me solidário com toda a articulação que V. Ex" de
senvolve, à base do que requereu e do que lhe respOndeu o Minis
tério. V. Ex- disse bem; não temos na Bahia uma atitude precon
ceituosa. O que a Babia reclama é que qualquer projeto dessa natu
reza se desdobre obedecendo ao rigor técnico e à regularidade !e-
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gal. Eu lhe pediria at€ licença para ler um dispositivo da Constitui
ção e à base dele lhe solicitar uma ioformação;O § 4• do art. 165 
'da Constituição diz o seguinte: 

.. Os planos e programas nacionais~ regionais e se- -
toriais previstos nesta ConStituição serão elaborados em 
con.son.U>cia c_Qiii o plano plurianual e apreciados pelo 
Congresso Nacional." 

Ora. os planos e programas previstos na Constituição são os 
planos e programas que o Governo pode elaborar, a fim de execu
tá-los. Esse projeto há de ser enquadrado ou entre os programas re
gionais ou entre os programas setotiais. De qualquer modo, há que 
se indagar: o projeto está de acordo com o plano pluriauual? O 
projeto não deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacio
nal? As informações que lhe foram prestadas oferecem algum es
clarecimento a esse respeito? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Uma das iofonnações 
solicitadas foi exatamente essa A resposta está tecnicamente bem 
feita, mas não aténde às indagações feitas diretamente. Nessa 
questão, a resposta é-a seguinte: temos recursos não s6 neste ano 
para projetes de irrigação como também para o próximo ano - no 
Orçamento que virá para esta Casa. 

O Sr. Josaphat Marinho ~Projetas de irrigação? Porque 
esse não é apenas um projeto de irrigação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Projetas de irrigação. 
Não o projeto conforme V. Ex" está falando, que é a necessidade 
de termos um =e específico de um detemrinado prqjeto regio
nal, sctorial. O Congresso não se manifestou sobre isso. 

A resposta é que existe recurso orçamentário previsto, maS 
não para essa obra; são recursos para itrigação. Desses recursos se
riam retirados os necessários para a execução ôesse trabalho. 

O Sr. Josaphat MariDho- E esse é um projeto que pressu
põe ou que conduzirá à irrigaÇão; ma:s é um ~jeto. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - É \llll projeto. V. Ex" 
tem toda razão. 

O Sr. Josaphat Marinho - É um projeto que exige toda 
uma obra de transposição das águas, a fim de que a irrigação se 
proceda diferentemente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem toda razão. 
Esse documento que acabei de ler não está assinado, e poder-se~ ia 
usar esse fato como argumento. Porém, inequivocamente, é da 
CHESF, foi apresentado a alguém do Governo; embora não tenha 
assinatura, pode V. Ex" verificar que está dito a alguém, oficial
mente - esse documento deve ter sido oficial-. que a CHESF não 
foi ouvida a respeito desse projeto. 

V. Ex• poderia admitir um projeto dessa natureza. de apro
veitamento das águas do rio São Francisco, sem que a CHESF fos
se ouvida? Sem que a CEEIV ASF seja ouVida a respeito das criti
cas que faz? A própria resposta ao requerimento afirma que esse 
órgão não foi ouvido. E são órgãos estreitamente ligados à questão 
das águas do São Francisco. 

. A sociedade local não foi ouvida, o Governo do Estado da 
Bahia não foi ouvido; não sei se os dos outros Estados foram ouvi
dos. mas isso diz respeito à nossa economia, ao exercício de uma 
prioridade que exclui a Bahía. Por que não serem as nossas terras 
irrigadas'? Até agora, a resposta foi que não existem recursos e que 
não há água suficielite para irrigar as terras da Bacia do São Fran
cisco. 

De repente, surgem os recursos, a água já é- tão suficiente 
que pode ser transportada para outras áreas, e nós ficamos lá sem 
ter respostas às nossas indagações; não a essas. mas às indagações 
daBahia. 

Veja V. Ex• que esse não é um ass~t<fpartidário baiano; na 

Bahia, não estamos levando essa questão em caráter partidário - é 
stiprapartidário; mas também não é somente um assunto baiano. 

O Sr. Josaphat Marinho- É um assunto de ordem técnica 
e de natureza lçgal, não devidamente examinado, em nenhum dos 
dois aspectos. ---- --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- V <;ia V: Ex" que pode
mos estar clamando no deserto,. nas terras semi-áridas da oossa re
gião. 

O Sr. Josaphat MariDho - N'ao acredito que estaremos 
clamando no deserto, porque a Constituição prevê. para hipótese 
dessa natureza, crime de responsabilidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. I'Iesidente, não po
deria deixar de fazer este pronunciamento no dia de hoje. Havia eu 
exigido a resposta ao meu requerimento, dentro do prazo. Feliz
me~ a resposta chegou ontem, antes que fosse necessário tomar 
outras providências legais. Aqui está dito um pouco do que·pensa
mos. Estou encaminhando à Taquigrafia uma série de documentos 
que, por falta de tempo, não pude ler neste momento; mas alguns 
comentários foram feitos. 

Queremos ver salitre na Bahia. com recursos para ter suas 
necessidades atendidas. Queremos que o canal do Sobradi.nho tam
bém possa ser aproveitado com as águas do São_ Francisco e COIQ. 

reaJISOS que agora estão aparecendo. 
O que não podemos pennitir é que se faça um projeto de tal 

porte dessa maneira. Precisãmos examiná-lo, estudá-lo. Se levás
'semos esses meses-que ainda faltam ao amal GovernO para estudar 
e projetar uma solução p_ara essa questão, penso que não estaría
mos perdendo tempo, mas trazendo beneffcios para o País, talvez 
não apenas de ordem económica, mas de ordep> técnica, sem falar 
no aspecto legal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JU
TAHY MAGAIRÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Ao longo dos 2.660km do rio São Francisco, as águas ser

vem para usoS múltiplos- tanto para o consmno humano e animal, 
navegação e lazer, quanto para processos industriais. como força 
motriz e principalmente na geração de energia elétrica. A essencia
lidade da água. a limitação dos recmsos hídricos e os usos confli
tantes foram lembrados na Constituição, que estabelece como 
competência da União "instituir o Sistema Nacional de Gerencia
mento de Recursos Hídricos e definir critériOs de outorga de direi
tos de seu uso." 

A irrigação em iodas as terras da bacia do São Francisco 
identificadas como potenciahnente irii.gáveis - um -total de 
2.500.000 ba- comprometeria praticamente toda a vazão média de 
longo ~odo do rio São Francisco, que é de 2.800!Il3/s. 

Por õutro lado. o sistema hidrelétrico da CHESF no rio São 
Francisco, responsável por mais de 90% de energia elétrica reque
rida no Nordeste, é planejado com base_ numa vazão mínima ga
riintida de 2.060m3/S, proporcionada pelos reservatórios de Sobra· 
dinho e Três Marias. Apenas esses dois usos de água mostram que 
não há sobra de água no rio São Francisco, para ser levada para as 
bacias de outros rios do Nordeste. 

A transposição das águas do rio São Francisco obrigaria, 
ainda, no caso de geração de energia elétrica, a uma corresponden
te antecipação na execução de novas usinas, que serão necessárias 
mais cedo, para substituir a energia não gerada pelas águas trans
postas, acrescida da geração adicional decorrente. 

Senhor Presidente. tenho em mãos as informações prestadas 
pelo Ministro Aluízió Alves, em resposta ao Requerimento de In
formações por mim dirigido ao :Ministério da Integração Regional, 
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sobre o Projeto de Transposição de Águas do rio São Francisco. 
Informa-nos o Senhor Ministro que, para a co_nstrução da 

primeiia etapa do projeto, serão necessários R$560 milhões, e, 
para a segunda etapa. quase o triplo desse valor, ou seja, cerca de_ 
R.$\,44 bilhões. Apesar de nenhum. empréstimo eJ<temo tec sido 
ainda formalizado, as verbas para a elaboração do projeto básico 
estão asseguradas. Para a primeiia etapa, que compreende a trans
posição de 70m3/S, o Ministério da Integração Regional estã ne
gociando o aporte de reCUrSos Com bancos privados estrangeiros, 
e, para a segunda etapa, que consiste na ampliação do sistema, es1á 
preparando uma proposta de financiamento de acordo com as exi
gências dos Bancos Internacionais de Desenvolvimento, que tradi
cionalmente financiam projetos prioritários do Brasil 

Senhor Presidente;-Como podemos observar, trata-se de uma 
obra expressiva, considerada prioritária pela equipe govenaamen
tal Necessário se faz,. portanto, que seja amplamente conhecida e 
discutida nesta Casa, mesmo porque, em caso de empréstimos ex
temos, deverão cotes ser autorizados pelo Senado Federal, confor
me detennina o art. 52, V da Constituição Federal. 

Segundo as infonnações prestadas pelo Ministro Aluf:zio 
Alves, o projeto es1á incluído na Proposta Orçamentária para 
1994. As obras de iiiigação que fazem parte do projeto poderão 
com:r por conta da dotaçãO alocada no Proine- IIrigação do Nor
deste, que consta do Plano '""';'miaiJ.ual, com dotação de 
R$5.142.112,49, a preços de abril de 1993, ak .Jda nos Estados de 
Pernambuco, Ceará, Panuba e Rio Grande do Norte. 

O tempo previsto para a execução das obras do Projeto de 
Transposição de Águas do rio São Francisco- que ainda não tive
ram início, pois ainda está sendo licitada a elaboração do projeto 
básico- é de 180 dias. -

Senhor Presidente, Senhores Senadores, entre as reservas 
críticas que têm sido feitas .O Projeto, desticam-se as questões 
formuladas quanto aos estudos e pesquisas de natureza técnica e 
os possíveis efeitos ambientais da transposiÇão de águas do rio 
São Francisco. - - -

Infonna-nos o Senhor Ministro que os estudos disponíveiS? 
a viabilidade técnica e econômica e o plano de ação datam da pri· 
meira metade da década de 80. Para atender a atnal legislação do 
meio ambiente, encontra-se em tramitação a assinatura de convê
nios com organizações não governamentais e o Ibaina, visando 
implementar as medidas necessárias à preservação ambiental, in
clusive as que importam recuperar e preservar as nascentes do rio 
São Francisco. -

Quanto aos aspectos funcliáiios. o reassentameniO invOiWi--
tãrio das popnlações atingidas pelo projeto e o assentamento dos 
agricultO!"es, a proposta de planejamento agrfcola apreseotada 
compreende a desapropriação das áreas de tabuleiros e a reorgani
zação das áreas situadas nas várzeas e vales, com benefício estima
do para cerca de 150 mil fatuilias. As desapropriações das áreas 
atingidas serãO efetuadas c~ recursos disponíveis _no -orÇamentO 
do Ministério ·para o eX"êl:cíclO-coirente- e esmo -estúriadas em
R.$1,8 milhão. Para as áreas de inigação, deverãO ser asseguiilos 
recursos nos orçamentos dos exercíciOs subseqüentes. 

Em resposta à questão fonnulada sobre a possível valoriza
ção das terras dos atuais latifundiários da região, o Ministério da 
lntegyação Regional confinna a possibilidade de que as áreas sob 
influência dos rios que serão pereiliza.dos passem por um processo 
de valorização, e informa que abriu licitaÇão para levantamento 
cadastral da área, em virtude da evidente concentração de grandes 
extensões de terras nas mãos de poucos proprietáriOs. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, preocupado com a 
sitoação dos pequenos produtores da região, que atualnienti pi-ati
cam agricultura de subsistência e dificilmente teriam acesso à tec-

nologia de irrigação, tais como garantia <!e crédito, apoio à comer
cialização e gestão partidpativa dos recursos, ~daguei ao Ministro 
Aluízio Alves se o Projeto de Transposição- das Á- do rio São 
Francisco visa a algum lucro para os atuais moradores da região, e 
se estabelece como metas beneficies para essa população, visando 
ao atendimento nos setores de assistência social, saúde, habitação 
e educação. 

Esclarece-nos o Senhor Ministro que o modelo ocupacional 
proposto nos estudos foi dimensionado de modo que todos os lotes 
agrfcolas tenham viabühlade econômica e financeira Assim, mes
mo" os pequenos prOdutOres poderão alcançar lucros consideráveis, 
já que deverão receber seus lotes equipados e passarão por um 
treinamento básico. Como conseqüência, a melhoria das rendas 
dos agricultO<CS resultaria em maiores oportunidades de emprego. 
Para enadicar o analfabetismo. e ta.mbém. doenças como o cólera, 
o dengue, a diarréia, a hepatite e a xistossomose, o Ministério ela
borou um programa de valorização do homem do semi-árido que 
pretende beneficiar, no total, sete milhões de pessoas. 

Apesar de atender a todas as solicitações de esclarecimentos 
sobre o Projeto, provenientes dos mais diversos setares da socieda
de, o Ministério da Integração Regional não ouviu ainda o Comitê 
Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco- CEE!VASF, desconhecendo qualquer parecer técnico, 
favorável ou contrário, elaborado sobre o assunto por aquele 4r
gão. Sabe-se, entretanto, que a CEEN ASF tem manifestado >!e:-•
mas restrições à forma como se pretende implantar o projeto. Não 
seria oportuno ouvir também as opiniões contrárias, até mesmo 
para dirimir dúvidas e esclarecer pontos divergentes'? 

Com referência ao processo de assoreamento do rio São 
Francisco, o 1\fin:istério afinna que vem sendo motivo de estudos 
da CHESF, segundo a qual, em Sobradinbo, as manchas de asso
reamento são temporárias e as descargas sólidas têm-se mantido 
constantes. Estima-se que, com a captação de 70m3, correspon
dente a 2,5% da vazão média, não haverá modificações nas condi
ções obsezvadas. 

Quanto à geração de energia, de acordo com as infonnações 
prestadas, não há evidéncia de colapso para o sistema CHESF, que 
dispõe em Sobradinbo de uma vazão garantida de 2065m3/S. A 
perda de geração de energia estimada é de 98.8 MW anuais, o que 
corresponde a uma perda de faturamentode US$19 milhões para a 
CHESF. Tal perda de energia seria resposta para a região pela in
terligação com o sistema da Eletronorte. Para a CHESF, o projeto 
prevê a cõmpra desta energia virtual, pois que não chegou a ser 
gerada, a atínllo de indenização. Acrescenta. ainda, que não há 
perda de energia ou faturamento, mas uso mais valorizado para a 
água de uma parte pequena da vazão do rio São Francisco. 

O que não se cogitou,. ou deixou de ser informado.. foi sobre 
... a geração de energia vis a vis ao desenvolvimento da região. A 
··p.roa de energia deverá ser calculada tendo em vista a ampliação 
da demanda, em virtude não apenas da vazão das águas, mas tam
bém do aumento da área inigada e do conSiimo proveniente das 
obras adjacentes, necessárias à implementação do Projeto. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, é natural que te
nham surgido tantas questões e dúvidas diante da decisão governa
mental de estabelecer como prioridade o início da execução de um 
projeto tão polêmico, especialmente neste moment:Çlo em que o País 
es1á passando por uma série de mudanças, políticas e econôtuicas. 

O Projeto em questão não é nenhuma novidade. A idéia de 
transposição das águas do- rio São Francisco remonta ão século 
passado e inúmeros esrudos sobre a matéria já tinham sido feitos 
durante todos esses anos. Com -a ·evolução da engenharia e dos 
processos de reconhecimento dos recursos hídricos, avançou-se na 
def'mição da acumulação de água nas bacias dos rios temporários e 
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na exploração de águas subterrâneas. Hoje, esm documentado que 
no Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, há disponibilidades locais 
de águas para irrigar mais de 250.CXlOba. 

Em síntese, não se trata apenas de alocar recursos, ou de de
o/"tal" se há ou nio ágoa para a transposição do rio São Francisco. 
E necessário- avaliar, também. se a transposição- é oportuna, se 
atende ao interesse público, numa discussão mais ampla, abran
gente, sobre todos os aspectos - técnico, político, econômico e so
cial -, em que se analisem todas as perdas e os benefícios que daí 
poderão advir. · ~ · 

Da mesma forma, há que se discutir as qnestõéssubjacentes 
ao Projeto, tais como a questão ambiental e a execução de obras 
complementares, tais como os programas oferecidos de assenta
mento rural, inigação, infra-estrutura, educação, habitação e saú
de, fundamentais em qualquer planejamentn sério que vise ao 
combate definitivo à seca no Nordeste. 

Era o que tinba a dizer. 

Seuador Jutahy Magalhões. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Oficio n• 610/MIR 

A Sua Excelência o Senhor 
Sen. Júlio Campos 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Primeiro Secretário, 

Brasília, 10 de agosto de 1994 

Em atenção a seu SMfn• 422. de 30-6-94, encaiD:iubo ane
xo, as informações solicitadas a pedido do Senador Jutahy Maga
lhães, sobre o Projeto de Transposição de Águas do Rio São Fran· 
cisco. 

Atenciosamente, Aluízio Alves, :Ministro. 
Ao Sr. Presidente do Senado Federal 
Atendendo solicitação do Exm• Sr. Senador Jutahy Maga

lhães constante do Requedmento de Informações rt' 477/94, passo 
a responder às perguntas na mesma ()['dem em que foram formula
das: 

1. Até o presente momento estão asseguradas as verbas ne
cessárias para a el3.boração do projeto básico, ora em licitação- e 
para o projeto educacional. Nenhuma parcela desses recursos foi 
liberada. Com base nos levantamentos e estudos até agora realizaR 
dos. estima-se que serão necessários R$560 milhões para a cons
trução da 1• etapa que compreende a transposição de 70m3, e cer
ca de R$1,44 bilhões para a z· etapa referente à ampliação do sis
tema. Contudo, vez que as licitações privilegiam o menor preço, 
espera-se uma redução substancial dos valores estimados. 

2. Sim. O Ministério vem negociando com bancos privados 
estrangeíros, o aporte de recursos necessáriOs a as_segurar a conclu
são da 1 • etapa, que se pretende seja int:eiDãJ.lzádo através do BNB 
ou BB S/A. Concol;Ditantemente, vem trabalhando no sentido de 
preparar uma proposta de financiamento que atenda às exigências 
dos Bancos Internacionais de Desenvolvimento que tradicional
mente financiam projetos prioritários· do Brasil, no montante ne
cessário a garantir a continuidade da z• etapa do projeto. Portanto, 
nenhum empréstinlo eXtenio fOi alnâa. formalizado. 

3. Questão prejudicada em razão da resposta constante do 
item anterior. 

4. Está incluído na Proposta Orçamentária para 1994 - PL 
n• 23, de 1993 (CN), ora em tramitação no Congresso Nacional
o Projeto Orçamentário 43101.07.054.0077.1235 - PROINE- Ir
rigação do Nordeste, que conta com dotação de R$5.142.112,49, a 
preços de abril de 1993, alocada, especificamente, nos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vale esclare
cer que as obras do Projetn de Transposição de Águas do Rio São 
Francisco ainda não tiveram início, póis, como citado no item 1, a 
elaboração do Projetn Básico está sendo licitada. 

5. Questão prejudicada eru razão da resposta constante do 
item anterior. 

6. O tempo previsto para a execução do Projeto de Transpo
sição de Águas do Rio São Francisco é de 180 dias, após o início 
das obras correspondente. Os recursos necessários à execução do 
Projetn podCrão correr por conta de dotação alocada no PROINE
Irrigação do Nordeste, que consta do Plano Plurianual aprovado 
pela Lei n• 8.173, de 30 de janeiro de 1991. 

7. Os estudos disponíveis, viabilidade técllica e eeonômica 
e o plano de ação, foram concluídos na primeixa metade da década 
de 80, quando as preocupações com o meio ambiente não eram as 
mesmas de hoje. Por isso, ~ das prioridades do Ministério é 
complemenm-los de modo a aíUal legisinção de meio ambiente. 
Nes~_sentido está em tramitação a assinattr7 de convênios com 
organiZações não governamentais e o mAMA que conjuntamente 
implementarão as medidas necessárias à preservação ambiental, 
inclusive as que importam recuperar e preservar as nascentes do 
rio São Francisco. 

8. Os estudos de viabilidade foram elaborados segundo ter
mos de referência exaustivamente discutidos pelos órgãos do G- ·~ 
vemo brasileiro é, finalmente, referendados pelo Banco Mundial. 
Deles depreende-se a grande preocupação com os aspectos fundiá
rios, reassentamento involuntário das populações atingidas pelo 
projeto e assentamento dos agricultores. Como deca::rência, foram 

-elaborados relatórios específicos que tratam do perfil sócio-econô
mico da área do Projeto e propõem um planejamento agrícola sus
tentado ua reformulação da estrutura fundiária reinante. A propos
ta compreende a desapropriação das áreas de tahuieiros e a reorga
nização das áreas situadas nas várzeas e vales. Com isso~ estima-se 

-beneficiar cerca de 150.000 faniílias_ que serão assentadas ou reas
sentadas segundo o modelo ocupacional proposto à luz da lei de ir
rigação vigente ·na 6poca 

· 9. As desapropriações das áreas atingidas pelo eixo do canal 
serão efefuadas com recursos disponíveis no orçamento do Minis
tério para o exercício corrente e estão estimadas em R$1.8 milhão. 
Para as ~ de irrigação, em face da sua implantação modular, 
deverão ser-assegurados recursos nos orçamentos dos exercícios 
subseqüentes. 

10. Deve-se lembrar que o projeto de transposição propria
mente dito compreende o trecbo de Cabrobó - PE a Jati- CE a 
partir de onde, com pequenas obras civis, segue a água por leitos 
naturaJs. Assim. é esperado que as áreas sob influência dos rios 
que serão perenizados passarão por um processo de valorização. 
Aliás~ . ..O mesmo fenômeno que ocorreu com as propriedades rorais 
e núcleOs· urbanos beneficiados com a construção da rodovia Be
lém-Brasilia ou da ponte que atravess,_a o Rio Araguaia e liga os 
estados de Mato Grosso e Tocantins. E a conseqüência natural do 
desenvolvimento. Todavia, sabe-se que na região a concentração 
de grandes extensões de terras nas mãos de poucos proprietários é 
acentuada O Ministério. atento a essa sitnação. estabeleceu o le
vantamento cadastral da área, a ser realizado pela empresa vence
dora da licitação em andamento. o resultado desse trabalho penni
tirá a aplicação de um programa de reordenamentn fundiário já 
mencionado no item 8 acima. 

11. O modelo Qcupacional proposto nos estudoS foi dimen
sionado de modo que todos os lotes agrícolas tenham viabilidade 
econômica e financeira. Assim, mesino_ os pequenos produtores 
poderão alcançar lucros consideráveís já que deverão receber seus 
lotes equipados e passarão por um treinamento básico. A melhoria 
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da renda dos agricultores certamente refletirá _p.Qs_moradores dare
gião que letão mais oportuuidade de emprego. Este Ministério, 
consciente de que a pobreza e a miséria das regiões atrasadas s6 
podem ser superadas com um grande esforço de educação e de 
saúde, está propondo um amplo programa na região que tem como 
meta erradicar o analfabetismo, treinar os futuros irri.gantes, for
mar empreendedores, en-adicar e prevenir o cólera, o deugue, a 
dia!:réia. a hepatite e a xistossomose. No total sete milhões de pes
soas serão beneficiadas com esse programa de va1orização do ho-
mem do semi-árido. -. 

12. Tem sido prática deste Ministério atender a qualquer so
licitação de esclarecimentos a respeito do Projeto. Neste sentido, 
foram realizados dois debates em Belo Horizonte- MG, três em 
Recife- PE, um cm Fortaleza- CE, dois seminários. um em Bra
sília- DF e outro em Campina Graude- PB, além de diversas reu
niões com Deputados, Senadores, SEPLAN, mAMA e vários ou
tros órgãos. Até o presente momento este Ministério não_recebeu 
qualquer solicitação do Comitê Executivo de Estudos Inte..,' ados 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Fraucisco - CEEtV ASF, o que, 
se feito, será atendido prontamente. Este Ministério também des
conhece qualquer parecer técnico, favorável ou contrário, elabora
do pela CEEN ASF a respeito do Projeto. -

13. O prOcesso de assoreamento do óo São Francisco 'Vem 
sendo motivo de estudos da CHESF. Em reunião havida em Reei-

fe, em 24 de maio de 1994, promovida pelo CREA, o engenheiro 
José Carlos de MD:anda, representando a CHESF, esclareceu que 
em Sobradinho as manchas de assoreamento são temporárias e as 
descargas sólidas têm-se mantido constantes-

Com a captação de 70m3/s, COll"espondente a 2,5% da va
zão média, estima-se que não haverá modificações nas condições 
observadas. 

Quanto à geração de energia, não bá a menor evidencia de 
colapso para o sistema CHESF, que dispõe em Sobradinho de uma 
vazão garantida de 2.065m3/s. 

A perda de geração de energia que se estimã é de 98.8MW 
anuais, o que corresponde a uma perda de faturamentode US$19 
milhões para a Chesf. 

Registra-se que tal perda de energia será reposta para a re
gião pela intedigação, já existem~· com o siSt:.erila da Eletronorte. 
Para a Chesf. o Prqjeto prevê a compra desta energia virtual. pois 
que não chegou a ser gerada, a título de indenização. 

r<ao bá penla de energia oo fatmaruento, mas uso mais Vllicriza
-do para a água de uma parte pequena da vazão do rio São Fr.mcisco. 

14. A análise técníca. do Plano de desenvolvimento do vale 
do São Francisco não evidenciou qualquer incoerência com o Pro-
jeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. · 

Atenciosamente, Aluízio Alves, Ministro da Integração Re
gional. 
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SM/N"422 

A Sua EXcelência o Senhor 
Doutor Aluizio Alves 

Em 30 de junho de 1994. 

DD. Milrlstro de Estado da Integração Regional 

Senhor Ministro, 
Encaminho a Vossa Excelência, nos tennos do disposto no 

att. 50, § Z' da Coostituição, pediaos de informação do Senhor Ju
tahy Magalhães, contidos no Requerimento n• 477, de 1994, apro
vado pela Mesa do Senado Federal e cuja cópia anexo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa excelência 
protestos de estima e consideração. 

Senador Júlio Campos, Primeiro Secrelário. 
À Mesa. para decisão em 23-6-g4 

REQUERIMENTO N" 477, DE 1994 

Solicita Informações ao Sr. Ministro da lnte
&'""ção Regional sobre o Projeto de Transposição das 
Aguas do rio São Francisco 

Sr. Presidente do Senado Federal 
Com base no art. 50, § z•, da Constituição federal combina

do com o disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, formulo o presente requerimento de informações a ser en

/ · '!!Dinbado ao Sr. Ministro da Integração Regional: 
I. Qual o montante da verba orçamentária destinada ao Pro

jeto de Transposição das Ágoas do rio São Francisco? 
A! goma parcela desta verba já foi h"berada? Qual o montan

te do investimento, por etapas e global? 
2. O custeio do projeto prevê recursos provenientes de em

préstimos externos? Em caso afirmativO. eSPecificar ãs diversas 
fontes. inclusive instituições fuianceiras internacionais, assim 
como acordos fumados. garantias apresentadas e empréstimos já 
obtidos ou negociados. 

3. Os empréstimos externos destinados ao Projeto de Trans
posição das Águas do rio São Francisco foram devidamente auto
rizados pelo Senado Federal, conforme determina a Constituição 
Federal (art. 52, V)? 

4. De acordo com a Constituição Federal, é vedado "o início 
de programas ou projetos não incluídoS na lei orçamentária anual" 
(art. 167, 1). O Projeto de Transposição das Agoas do rio São 
Francisco foi incluído na lei orçamentária aDnal de 1994? 

5. Se o Projeto de Transposição das Ágoas do rio São Fran
cisco não foi incluído na lei orçamentária anual, pemrite_ a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (Lei n• 8.694, de !2-8-93) que se iniciem 
obras sem recursos orçamentários previstos'tSe o permite. em que 
áreas, quais as restrições, qual o limite estabelecido e que instru
mentos serão utiliZados para o custeio de tais obras? 

6. Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 167, IX,§ 
1°, que "nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercí
cio financefui poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. sob pena de crime 
de responsabilidade." Qual o tempó previsto para a execução do 
Projeto de Transposição de Águas do rio São Francisco? O Projeto 
foi incluído no plano plurianual0 Se foi incluído, que lei autorizou 
essa inclusão? 

7. Existe algwn esrodo técnico sobre o impacto ambiental, 
que analise as possíveis conseqüências do referido projeto sobre o 
meio ambiente na região atingida? 

8. Existe algnm estudo técnii:o ou projeto de assentamento 
das famílias de lavradores sem terra na área a ser irrigada? Qual o 
número estimado dessas famílias? 

9. Existe alguma previsão de recursoS para a des3.propriação 

das terras da área a ser irrigada? Quais os recursOs previstos e 
quais os recursos disponíveis? 

10. No caso de não estar prevista a desapropriação de terras 
na região a ser irrigada, pode-se afirmar que os atuais-latifu.ilciá
rios terão suas terras valorizadas com o Projeto? Isso r~entaria 
uma obra pública voltada para o emiquecimehto de alguns poucos, 
já ricos, sttia pela valorização de suas terras, seja pela maior possi
bilidade de acesso aos onerosos métados e instruinentos de iiriga
ção? 

II. O Projeto visa a algnm lucro para os pequenos produto
res e moradores da região - que atualmente praticam agricultura 
de subsistência e dificilmente teriam acesso à comercialização e 
gestão participativa dos recursos? Estabelece como metas benefí
cios para sua população. visando ao atendimento nos setores de as
sistência social, saúde~ habitação e educação? 

12. Para a elaboração do Projeto de Transposição de Ágnas 
do rio São Francisco, foi ouvido o Cotuitê Executivo de Estudos 
Integrados da Bacia Hidrográfica <hrio São Francisco - CEEI
V ASF? Elaborou o referido órgão algnm parecer favorável ou 
contrário ao Projeto'? 

13. Quais as cons(:qiiências do Projeto sobi:e a redução da 
vazão da Bacia do São Francisco e o processo de assoreamento do 
rio? Com a implantação do projeto, haverá perda na geração de 
energia ou risco de colapso para o sistema CHESF? 

14. O Projeto de Transposição de Ágoas do rio São Francis
co é coerente oom o Plano de ))esenvolvimento do Vale do São 
Francisco - Planvasf, prestes a ser implantado pelo Poder Executi
vo? 

Sala das Sessões, Senador Jutahy Magalhães . 

TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO 
RIO SAO FRANCISCO 

-PERGUNTASERESPOSTAS- .. 

Pergunta - O que se entende por usos múltiplos das 
águas de um rio? 

Resposta - A água um dos elementos vitais pãra a vida. é 
um beni Comum que a namreza renoVa Continuamente. -

A água que corre nos- rios serve para consumo humano e 
animal, para a produção de alimento através da inigação e da pes
ca. para uso em processos industriais, ComO força motriz principal
mente na geração de energia elétrica, para navegação e lazer. 

Por isso mesmo é usual, sempre que se analisa questões ins
titucionais relacionadas com a água. fazer referência a seus usos 
múltiplos. 

Pergunta - As águas do rio S. Francisco têm usos múlti
plos? 

Resposta - É evidente. Todos os usos relacio~ no item 
anteti.or ~o enCOiltr~os ao lqngo dos 2:660~ ~? rio São ~eis-
co.-

Pergunta- O que é transposição? 
Resposta - A transposição em si não é um uso. A águá de 

uma bacia pode ser levada para outras bacias efetuando-se assim 
uma transposição. A partfr daí a água traosposta pode ter os mes
mos usos- múltiplos., consumo humano e animal, irrigação, geração 
de energia elétrlca etc. 

Pergunta - Pode haver transposição de águas do rio São 
Francisco para outras bacias do Nordeste? 

Resposta - Sim. Obras de engenharia envolvendo bombea
mentos para recalques, canais, aquedutos, túneis, barramentos e re
servaJórios "intermediários J?ódem levar a água de um local a qual
quer outro desejado, logo. as águas do rio São Francisco podem 
ser levaaas· para as bacias de outros rios do Nordeste. 

Pergunta - Há excesso de água no rio São Francisco para 
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ser transposta? 
Resposta- Não, ao contrário. Basta lembrar que a irrigação 

em todas as terras da sua própria bacia identifieadas como poten
cialmente irrigáVeis e que, confomie última revisão do PLAN
VASF somam 2.500.000ha (Na década de 60 o Bureau of Recla
mation, 6rgão do Governo dos USA. Conttatado pelo Governo 
Brnsileiro, identificou 3.000.000ha porencialmente inigáveis na 
bacia do rio São Francisco) já absorveria praticamente toda a água 
do rio São Francisco cuja vazão média de longo período é de 
2.800m3/s. · 

Por outro lado, o planejamento do sistema bidreiétrico da 
CHESF é desenvolvido com base numa vazão mínirila garantida 
de 2.060m3/s, sendo essa vazão mínirila propomoriãda pela regu
larização plurianual dos reservatórios de Três Maiias e Sobradi
nbo. 

Assim sendo, apenas esses dois usos mostram- que não há 
sobra de água . 

Pergunta- Então lri"lim ooDflito entre geração de ener
gia elétrica e irrigação? 

Resposta -Teoricamente os usos sãO conflitantes. 
No caso do rio são Francisco, no momento, menos de 5% 

da sua vazão é usada para a inigação. ·· · 
A médio e longo prazo outras formas de atendimento à de

manda de energia elétrica do Nordeste (solar, ";iomassa, gás natu
ral, importaçãcr de grandes blocos de energia de ordem '· "•lráulica 
produzida no Norte) pemtitirão que, naturalmen~ e na n'ledi<:Iã-Cim 
que se intensifique a ii:rigação, amiienté ó usO de ágiii-iteste seg
mento e se reduza na geração_ de energia elétrica -º!!-~a o "confli
to será equacionado sem conflito" e visando sempre o interesse 
maior da região. - _ 

Pergunta - Isto significa que, ·definitivamente, não há 
água para transposição? 

Resposta- A resposti. não !'oc!e ser maniqueísta: 
Sim- há disponibilidade de água ou 
Não- não há dispombilidade de água para transposição. 
A questão exige uma reflexão mais ampla: já· foi dito que a 

água é mn BEM COMUM, essencialmente para a vida. 
Esse BEM COMUM é renovável e escasso. 
Não pode haver danos da água (aliás isso nos remete à pri

vatização do Setor Elétrico Brasileiro. A nossa geração é quase 
100% de origem hidráulica. Ao advogar de fonna açodada a priva
dzação do Setor Elétrico aqueles que fazem isso em defesa dos in~ 
teresses do graude capital querem também que as águas dos gran
des rios brasileiros passem a ter donos priVados? 

Mas voltando à transposição, o que se_ deve defender é um 
tralamento sério e comperente dos usos múltiplos das águas. 

Em primeiro lugar cumprir o artigo 21 da ConstituiÇão ·que 
estabelece que, compete a União: 

···············-·---··-·-·-··-------
"Inciso XIX: Instituir sistema nãci.ODal de geten

ciamento de recursos hídricos e de:fuiir critérios de ou
torga de direitos de seu uso." 

Investindo esses dois instrumentos. o que infeli.ZmeJ?,te até 
hoje não ocorre, é necessário um veroadeiro orçamento de água, 
anualmente revisado em ftmção da maior ou menor dispombilida
de de água que varia a cada ciclo hidrológico. 

Esse orçamento defmlrá: · 
X m3/s para uso bumano e animal. 
Y m3/s para inigação na bacia. 
Z m3/s para geração de energia elétrica. 
T m3/s para transposição para outras bacias. 
W m3/s para indústria etc. etc. -

A partição da água do rio São Francisco com base nmn sis
tema de gereneiarnento de recursos hídricos e de ontorga de direi
tos de uso da água deve visar sc:rgpre o interesse coletivo e a cada 

-momento a água BEM COMUM e escassa, deverá estar alocada 
com a finalidade de proporcionar os maiores benefícios aos brasi
leiros em geral e aos nordestinos em particular. 

· Em resumo, não se ttata de decretar se há on não água para 
a transposição. 

O correto é definir se a transposição é oponunidade atende 
ao interesse público e a partir daf equacionar a dispombilidade d'á
gua para concretizar essa transposição. 

Pergunta - A transposição de águas do rio São Franeisoo 
tal como proposta agora, em abril/94 é oportuna? 

Resposta- Não, ela é oponunista. 
Porquê? 
Resposta - Desde o século passado o graude caudal do rio 

São Francisco quando comparado com a intermitência da maioria 
dos rios do Nordeste despertou, corretamente, a idéia da transposi-
ção. . 

Com a evolução da engenharia e dos processos de reconhe
cimento dos recursos hídricos avançou-se na definição da acumu
lação de água nas bacias desses rios temporários e na exploração 
de águas subterrãneas e h~e está documentado que o Piauí (Águas 
Subterrâneas), Ceará e Rio Grande do Norte bá disponibilidades 
locais de água para inigar mais de 250.000ha. 

No infcio da década de 80 os adeptos do nome de Mário 
Andreazza para Presidente da República rentaram fazer a transpo
sição de águas do rio São Francisco a qualquer preço ·e não tive
ram êxito. 

Agora a 6 meses da maior eleição geral do Brasil a necessi
dade urgente" e o "imediato" início de obras e dispêridios com 
transposição reaparece. __ -

-Os recursos hídricos locais já estão aproveitados? Não. 
-Há recursos financeiros para acelerar a inigação no vale 

âo São Francisço_e também para implementar efeti.vamente a irri
gação com recursos hídricos locais nessas bacias? Não. 

- Há uma análise séria quanto aos benefícios financeiros 
que reverterão para os grandes proprietários em função das indeni
zações que eles receberão para a passagem de canais adequados e 
construção de reservatórios?- Até prova em contrário. ~ao 

- Será que não está havendo um trabalbo de especuladores 
e afilhados políticos no sentido de se apoderarem de terras que se
riam beneficiadas? É possível que sim. 

- Uma justa polftica fundiária está estabelecida pal:a defen
der os pequenos proprietários e posseiros da área? Certamente 
Não. 

- A transpOsição foi debatida no legislativo e com a Soeie
_dade? 

Não. 
Pergunta- Como então proceder para definir uma lraos· 

posição oportuna? 
Resposta- É simples: 
-Conhecer a situação atuaJ das áreas potencialmente irrigá

veis.( dos estudos identificando essas áreãs exíStem). 
-Levantar a situação fundiária nessaS áreãs. 
- Garantir os direitos de pequenos e médios proprietários 

(os grandes proprietários já têm slllíciente defesa). 
- Realizar, se necessário. programa de reforma agrária e re

distribuição de terras. 
- Equacionar o aproveitamento racional dos recursos hídri

cos locais (estudos já disporuveis). 
-Implementar um programa sério de inigação. 
- Estimar a velocidade realista de incorporação efetiva de 
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áreas iirigadas.e conseqüente projeçã.o de esgotámento dos recur
sos hídricos locais. 

- Debater com transparência, seriedade e competência os 
usos múltiplos das águas do rio São Francisco af incluída sua 
transposição para outras bacias que surgirá naturalmente em fun
ção do que está registrado acima. 

Pagunta-Ea~m~a~ção~rnp~ 
posta? 

Resposta- Aos grandes empreiteiros. 
-Aos fabricantes de equipamentos de grande porte. 
- Aos que buscam financiamentos eleitoraL 
- Aos proprietários de faas que serão indenizados para pas-

sagem dos canais? aquedutos e construção de reservatórios. 
- Aos especuladores de tecras. 
Pergunta- E a transposição prejudica a geração de ener

gia elétrica parn o Nordeste? 
Resposta - A Água transposta do rio S. Francisco deixa de 

ser usada para geração de energia. 
O volume que tem sido noticiado para a etapa, da ordem de 

50m3/s, representa uma perda anual de geração firme de 
1250.000 MWH (US$ 32 milhões). Na fase final (260 m3/s) a 
pada anual é de 6.400.000 MWH_(US$ 160 milhões) e essa pada 
equivale a uma usina de porte de Sobradinho. 

Nos próximos 6 anos, ein função da operação de Xingó, não 
haverá repercussão no atenclimento ao Nordeste. 

A médio e longo prazo novas obras no riO S. Francisco te· 
rão de ser antecipadas ou energia de outras fontes deverá estar dis
poufvel para compensar a pada das vazões acima. 

Pergunta- Qual seria uma proposta concreta parn tratar 
com racionalidade a questão da ~ção? 

Resposta - Sustar de imediato compra de equipamentos e 
contratação de obras 

Não serão 6 a 10 meses de debates e estudos sérios que pre
judicarão os nordestinos. 

Ao contrário esses debates e estudos viabilizarão procedi
mentos de tremendo interesse para a região. 

Compras e contratações feitas de imediato e sem critério. 
não beneficiam os Nordestinos e somente visam as eleições de ou
lllbro/94. 

Um amplo debate técnico mostrãiâ quando e c-omo a trans
posição de águas do rio S. Francisco será necessária. 

A participação de todos os segmentos ela Sociedade e do 
poder legislativo além de legitimar as soluçOes que vierem a ser 
adotadas, darão força para integral implementação dessas soluções 
e garantirão que os beneficies serão para o Povo Nordestino e não 
para os pequenos e mesmos grupos que sempre "privatizam" o in
teresse público transformando-o em "benefíciOS particulares". 

Pergunta -Finalmente, a transposição hoje proposta tem 
emtrnsamento institucional? 

Resposta - cabe aos que desejam urgência mgentíssima no 
início da construção responder. 

Entretanto um projeto ciclópico comO esse semelhantemen-
te às hidrelétricas. deve atender uma série de condições: 

-Licença para esrudos 
-Relatório de Viabilidade 

- Projeto básico 
- Licença para construção 
- Estudos de Impactos ambientais e Relatórios de Impacto 

de Meio Ambiente (EIAIR1MA) 
- Decreto Declarando de utilidade Pública os terrenos de 

Interesse do EmpreendimentO. 
-Licença de Operação. 
Outras perguntas também são pertinentes: 

- Quem se responsabiliza pelas Obras? Uma repartição Pú-
blica, a CODEV ASF, uma estatal da água? 

-Os custos futuros serão cobrados aos irrigantes? 
- O Empreendimento é a fundo perdido? 
-A água será entregue aos estados, aos municípios. direta-

~eaosllrigamres? 
Se uada foi pensado ou equacionado, fica ratificada a certe

za de que o interesse é começar a qualquer custo antes das eleiçõ
es. 

Transposição de águas do rio São Frnncisco 
Nota técnica 

1- Considerações iniciais 
Com base nos elementos informados pelos técnicos do Mi

!rlstério de Integração Regional- MIR, o projeto de transposição 
de águas do rio São Francisco para os rios de outras bacias hidro
gráficas terá uma captação no médio São Francisco entre os reser
vatórios de Sobradinho (a montante da captação) e lta,'>'lrica (a ju
sante da captação), retirando inicialmente uma vazão de 50 m3/s e 
aumentando progressivamente até atingir 260 m3/s, vazão projeta- -
da para a fase final do Empreendimento. 

Considerado o consmno de referência de 1 litro/segun
do/hectare pode-se infurir que na 1• fase poderão ser irrigados 
50.000 ha e ao ser atingido a vazão total de transposição baverã 
disponibilidade de água para irrigar uma área de 260.000 ba, da
dos estes resultanJes de informações transmitidas em exposição 
havida na SUDENE (5-5c94). 

A propósito, sobre o assunto transposição de águas entre 
bacias hidrográficas. o DN~ em novembro/83, elaborou e emi~ 
tiu um ~do relatório sobre o tema, intirulado TI:anspo
sição das Aguas do São FrancisCQ_ e Tocantins para o_ Semíárido 
Nordestino. cujas conclUsões e -reCOmendações. na visão da 
CHESF. apresentam-se amalizadas e coerentes com a importância 
da questão. 

2.Usos múltiplos da água 
As águas que correm nos rios são um bem comum que a na

rureza renova continuamente e servem para consumo humano e 
animal, para a produção de alimentos através da irrigação, para 
uso em processos industriais, como força motriz principalmente na 
gcraçãõ de enagia elétrica, para navegação e lazer, sendo todos 
esses usos múltiplos encontrados ao longo dos 2.660 Km do rio 
São Francisco. 

Esse bem comum é eScasso e muitos dos seus usos sãO con
flitantes. Basta citar que, se atendidas todas as áreas poteD.cialmen
te irrigáveis identificadas na própria bacia do rio São Francisco 
(Minas Gerais, Baltia, Pc:ruambuco Alagoas e Sergipe), a vazão 
média de longo período do rio ficaria praticaroente comprometida 
com este único uso. 

·>Por outro lado o sistema hidréletricõ da CHESF no rio São 
- Fiimcisco responsável por mais de 90% de energia elétricarequeri

da pelo Nordeste é planejado com base DUJllll vazão mínima ga
rnntida de 2.060 m3/s proporcionada pelos reservatórios de So
bradinho e Três Marias. 

A essencialidade da água, alimentãção dos recursos hídricos 
e os usos conflitantes foram corretamente lembrados na Constitui
ção de 1988, cujo artigo 21 no seu inciso XIX "estabelece que com
pete a União: 

Instituir Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; 

Existindo esses instrulnCntos os quais até o presidente ainda 
não foram regulamentados e que são essenciais para otimizar e 
controlar os usos da água, poderíamos ter um verdadeiro orçamen
to da água, amalizado anualmente em função de sua maior ou me-
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nor disponibilidade a cada ciclo hidrológico, destinando montantes 
necessários para atendimento a cada um dos usos citados acima. 

3. Energia elétrica 
As usinas da CHESF no Rio São FranciscO com suas res-

pectivas potencias instaladas são: 
Sobradinho 

Luis Gonzaga (Itaparica) 

Apolônio Sales (Moxotó) 

Paulo Afonso (I, ll c ill) 

Paulo Afonso (IV) 

XiDg6 (aemar<m ql<11IÇOO) 

L050MW 

1500MW 

440MW 

!524MW 

2.460MW 

3.000MW 

Nestes empreendimentos, a CHESF investiu, a preços 
atwris, cerca de 13 bilhões de dólares. 

A efetiva refuada de 50 m3/seg na sua primeira etapa, cor
responderá a uma redução de cerca de 1.250.000 MWJh anuais ou 
s<;ja, cerca de 32 milhões de dólares. Na etapa final (260 m3/seg), 
a energia garantida não gerada atingiria 6AOO.OOO MW /h anuais, 
equivalente a paralisação . de nma usina do porte de Sobradinho, 
sendo de 160 milhões de dólares, o valor anual desta energia não 
produzida, considerando as atuais tarifas praticadas pela CHESF. 

A CHESF não é proprietária da água do rio São Francisco. 
Ela é um bem comum e escasso. o oue reforça a necessidade dera
cionalizar o seu uso~ aí incluído o aptoveitamq;~ de recursos hí
dricos de outras bacias para atendimento das necessidades locais 
até que o crescimento dessas necessidades tomem recomendável o 
transporte de águas do rio São Francisco a ceD.tenas de quilómetros 
de distância. . - --- - ----

A transposição obrigar.!; no caso da geração de-energia elé
trica uma corresponaenre alitecipação na execução de novas usinas 
que serão necessárias mais cedo para substitUir â ei:tergia não gera
da pelas á.,ouas transpostas, acrescida da geração adicional decor
rentes 170 metros de recalque requeridos. 

4, Considerações finais 
A CHESF tem interesse no fortalecimento do seu mercado 

consumidor, o seu desenvolvimento social e econômico é de todo 
desejado tendo em vista tratar~se da uma região careilte e de baixo 
poder aquisitivo, sendo o seu consmno de energia elétrica cerca de 
50% da média do consumo nacional per capita. 

A CHESF não foi ouVida sobre o tratamento -desta questão e 
des<;ja espaço para demonstrar os impactos da implantação da 
transposição na geração de energia elé1rica. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Magno 
Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é <icupada pelo Sr. 
MeiraFilho 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENI'E (Meira Filho)- Tem V. Ex" a pala-
vra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Como líder. 
Para uma breve comunicação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr'"s e Srs. Senadores, estive viajando pelo interior doMara
nhão e, constatando fatos que mereciam a atenção do Sr. Ministro 
da Educação, solicitei-lhe uma audiência que não ine foi concedi
da Aproveito, então, a 1ribuna do Senado, a tribuna do Maranhão 
nesta Casa, pata fazer uma denúncia que co_nsídero das mais gra-
ves. 

O Prefeito de Barra do Corda, segundo denúncias de verea
dores e documentos que a mim foram encaminhados, retirou o de
pósito da merenda escolar de uma s6 vez e o transpôs para suas 
contas particulares. 

Estive no povoado de Santa Maria, onde residem toais de 
cinco mil habitantes e, em uma reunião de mestres, uma professora 
me comunicou que até aquela data não haviâ chegado àquela cida
de sequer um grama de merenda escolar. Logo a seguir, um verea
dor presente fez esta denúncia, entregando-me toda a documenta
ção. Essa situação, a falta de alimentação para as erianças, é grave. 
Muito mais grave ainda pelo fato de o prefeito haver recebido os 
recursos do Ministério da Educação e não os haver empregado de 
acordo com o que determinam as leis. 

É lamentável que o Ministro não me tenha recebido, pois eu 
iria entregar-lhe em mãos a denúncia Recoxri, então, à tribuna do 
Senado. 

Por outro lado, na mesma reunião, um outro vereador, que 
apóia o Prefeito, disse que estranhava que não chegasse àquele po
voado a merenda escolar, porque ele, que apóia nm detemrinado 
candidato, dispunha em casa de três mil toneladas de arroz, macar
rão, etc., além de sessenta e duas - sei o número porque foi dito na 
minha presença - cadeiras de rodas, ~ distribuiria para quem ne
cessitasse. 

Estamos em campanha política, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, e, sempre digo, este é o grande momento da nossa vida públi
ca. quando somos obrigados a percorrer o Estado inteiro e a ouvir 
-quase mmca essas denúncias chegam até nós - fatos dessa natu
reza, que, pelo nosso dever para com aquela populaç~. devemos 
denunciar à Nação brasileira. 

O Sr. Jnlahy Magalhães- Permite-me V. Ex" nmaparte? 
O SR. MAGNO BACELAR- Concedo o aparte a V. Ex" 
O Sr. Ju1ahy Magalhães - Des<;jo •olidarizar-me com V. 

Ex• e estranhar que fatos como esse realmente estejam ocorrendo. 
a,_'1lheço o Presidente Itamar Franco e acredito em suas manifesta
ções no sentido de que não colocaria a máquina do Governo em 
favor de determinadas Cl!!!Qldatmas. No entanto, Sua Ex!;<'léncia, 

-está sendo enganado, porque tanto no Maranhão quanto na Bahia 
há carros do Ministério da Agricultura fazendo propaganda para 
determinado candidato. Entre os exemplos que eu poderia citar, 
está o fato_ de estar havendo mudãnças de autoridades para atender 
à campanha de determinadO candidato. Portanto, alguém está en
ganando Sua Excelência. É bom que aqui estejamos a denunciar 
esses fatos para que o Senhor Presidente nos ouça e tome as provi
dências necessárias, objetivando evitar que essa situação se perdu
re. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço a V. Ex', nobre 
Senador Jutahy Magalhães pelo seu aparte. É exatamente por acre
ditar na imegridade e nas boas intenções do nobre Presidente Ita
mar Franco e nos bons propósitos do Sr. Ministro da Educação 
que estou fazendo esta denúncia. Sei que o -Brasil atravessa uma 
fase em que a consciência da cidadania eStá a exigir noVas posiçõ
es. e, sobrerudo, acredito nos bons propósitos do Presidente Itamar 
Fiimco. 

Lamentavelmente, tenho que fazer isso da 1riimna do Sena
do, mas não poderia deixar de fazê-lo, pois o assunto Educação é 
muito importante. Tive a }lonra de ser Secretário de_Educação no 
Maranhão. Lá, as criançaS não dispõem de material escolar nem de 
professores, pois, como foi denunciado pelo noticiário das televi
sões, estes ainda ganham R$8,00 por mês. 

Não havendo qualidade de ensino. merenda escolar e mate
rial escolar, não haverá futuro no nosso País para a nossajuvenOJ
de. 

Entretanto, é preciso que haja- e o País Cstá a clamar por 
isso - exemplos. Tenho certeza de que, após esta denúncia, o Mi
uistro da Educação e também o Senhor Presidente da República 
determinarão providências urgentes. A população já foi, durante 
tantos anos. durante tantas décadas, levada à miséria para ser 
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transformada em mas&a de. manab:r:a.· mas a ·civilida.dç ·brasileira 
está rea.gindo e o povo se insurge Contra tais fatos. graças a Deus! 

· Obrigado; Sr, Presidente. (Muito bem!) 
' O SR- PRESIDENTE (Meira FJiho) - Concedo a palavra 

ao Senador João Rocha- (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Reginaldo Duarte. (Paiisa.) 
Concedo a eaJ.avra ao Senador João Calmon. 
O SR- JOAO CALMON (PMDB - ES. Pronnncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, encontra-se hoje cm _Brasília umã. das mais fasci
nantes personalidades do universo polítioo do meu Estado natal 
Refiro-me ao Prefeito V asoo Alves, que, após ter desempenhado 
com altíssimo grau de eficiência o seu primeiro mandato como 
Prefeito, candjdatou-se ao mesmo posto no MunicíPio vizinho, 
Cariacica: Mais uma vez.. a sua votação foi sensacional, batendo 
todos os recordes da história polftica de Cariacica. Entretanto, 
V asco Alves não se contentou com esses dois êxitos, e voltou a 
candidatar-se a Prefeito de Vila Velha, regressando, assim, ao pos
to em que já .l:iãvia se destacado pelo seu invejável dinamismo, e 
com uma votação também extraordinária. -

V asco Alves está,. n~te momento, empenhado em uma luta 
de grande repercussão, com o objetivo de evitar as distorções que 
têm oconido recentemente na área da construção ciVil, principal
mente de edifícios de apartame"'<ls. Ele se encontra, portanto, em 
Brasília, onde manteve contatos na PrOCl""doria-Geral da Repú
blica, empenhado que está, de corpo e alma, em uma tentativa de 
coibir abusos realmente inaceitáveis. 

No âmbito da Câmara Municipal, está enfrentando a oposi
ção de algons vereadores, mas todos nús estamos certos de que 
V asco Alves alcançará uma nova e muito significativa vitória. 

Pediria permissão aos meus pares para ler apenas alguns pe
ríodos da nota oficial que a Prefeitura Municipal de Vila Velha pu
blicou nos principais jornais de Vitória, e que já foi encaminhada 
também à Procuradoria-Geral da República. 

Eis algons trechos desta nota oficial: 

"O Prefeito Municipal de Vila Velha, cumprindo 
o seu indeclinável dever de zelar pelos altos interesses 
da cidade, torna públioo o seguinte: 

1. Entre os pontos de honra do nosso Qovemo, 
destaca-se o respeito ao PDU- Plano Diretor Umano do 
Município, que se constitui·na Lei D0 2.625, e ao funcio
namento regular do Conselho de Desenvolvimento Ur
bano e Meio Ambiente- CONDUMA; 

2. Em verdade, isto tem provocado uma insatisfa
ção do setor imobiliário, pois uma boa parte desse seg
mento vem depredando, há algum tempo, a cidade, 
enriquecendo-se de forma abusiva e crimúiosa.-Hoje, às 
dezesseis horas, a encantadora Praia da Costa já está 
sombreada em razão do paredão de edifícios que foram 
erguidos ao longo da orla, na última década; 

3. Desde o irúcio do nosso governo, a Secretaria 
de Obras constatou a existência de obras altamente irre
gulares que, além de infringirem <i PDU, criminosamen
te se constituem num flagrante desrespeito a todos os 
cidadãos ... " 

Esse epis6dio que está ocrn:rendo eiil Vila Vellia., obviamen
te, também tem conotações políticas, por culpa de adversários po
líticos do Prefeito Vasco Alves. Mas estou certo de que S. Ex• vai 
ganhar essa batalha, aumentando ainda mais o seu crédito, já que é 
um líder amado da comunidade da grande Vitória. 

Aprovei~ Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, a oportuni
dade deste registro para pedir a transcrição, nos Anais da nossa 

Casa, do principal editorial do jornal A Gazeta. da capital do meu 
Estado, intitulado "cassação Branca". 

Leio alguns trechos deste editorial: 

"Ao aceitar concorrer a uma vaga na Assembléia 
Legislativa, depois de impedido de disputar a reeleição, 
o Senador João Calmon não só está dando uma prova de 
coerente hnmildade, própria dos sábios, como também 
mostrando aos seus correligionários do P.MDB que não 
serã ainda desta vez que a mesquinhez e a politiquice o 
afastarão da vida pública. Sua submissão à decisão parti
dária, na prática, deve até ser entendida como mais uma 
resposta conttmdente à estupidez e aos interesses peque
nos, que jamais terão força suficiente para neutralizar 
um político que, certamente, ainda tem muitas páginas a 
serem escritas na História do Brasil, independente da tri
buna que estiver ocupando. 

calmon é desses poucos políticos brasileiros que 
ainda vêem o País e a Nação como o único alvo da ativi
dade pública. Ao contr.íiio dOs "fiSiologistas, que privile
giam as conveniências partidárias ou de grupos. para ele 
a política é uma prestação âe serviço à sociedade e à Pá
tria. E foi poi isso <jlle; ao longo de suas décadas de 
mandato, esforçou-se na defesa de temas exclusivamente 
de interesse social. 

A educação tornou-se o mote~ sua vida pu-la
mentar, pois, com visão profunda e ampla da realidade 
nacional. encontrou nesse setor uma trincheira de luta 
compatível com sua concepção humanística do desen
volvimento social e adequada a uma das muitas urgên
cias do País. Lutou bastante, esforçou-se aos extremos e 
transformou-se nuDi obstinado defensor de um projeto 
de educeção realista para o Brasil, a ponto de obter ore
conhecimento da sociedade brasileira e os aplausos da 
opinião pública internacional" - através da UNESCO, 
que é um órgão das Nações Unidas. 

"Como "Senador da Educação", título que rece
beu ao conseguir aprovar uma emenda à Constimição de 
1988, destinando 25% do Orçamento para custeio da 
educação, João calmon IIl3fCOU,_ índelevelmente sua pas
sagem pelo Parlamento brasileiro. Hoje ainda, no Mo
mento em que troca a política naciimal pela disputa de 
uma vaga na Assembléia Legislativa, por certo está sen
do alvo da admiração entre seus pares do Congresso Na
Cional, pelo exemplo de hnmildade e arraigado espírito 
püblioo demoQstrados. 

Um exemplo que os responsáveis pela cassação 
branca de sua candid.atura à reeleição para o Senado ja
mais entenderão. Para estes, permanecerão ininteligíveis 
os motivos que fazem um homem público dedicar-se 
com obstinação a uma causa nobre, pois são políticos 
foijados em caminhos diferentes e têm objetivos limita
dos." 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vale a pena um cidadão 
ter a preocupação obsessiva de ficar em paz com a sua consciên
cia. Há uma lição inesquecível, que não me canso de repetir: "o 
primeiro dever de um homem público é ficar em paz com a sua 
consciência; o segondo, defender os interesses do seu País; o ter
ceiro, seguir as diretrizes do seu partido". 

Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Meira Fílho) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o se-
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guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador 
Meiza Filho, Sr's e Srs. Seoadores, Frei Betto, frade dominicano, 
escreveu um artigo, publicado, ontem, na Folha de S. Paulo, que 
constitui, ao mesmO teriipo, uma oração e uma homenagem a Frei 
Tito, tão tocante qrie passo a lê-lo da tribwia."do Senado. 

"Completam-se hoje 20 anos da trágica morte de 
Frei Tito de Alencar Lima, cm L' Atbresle, no sul da 
França, induzido ao suicídio em decorrência das torturas 
sofridas nos cárceres daditaduxa mililllr. 

Na dor de Tito gravou-se o que de maiS hedioD.do 
· produziu o militarismo brasileiro e, nele, tomado súnho

lo das vítimas de tortmas elencadas no livro "Brasil, 
Nunca Mais", reflete-se a indignação de quantos acredi
tam na política como mediação de utopias libertárias. 

Preso em novewhro de 1969, acusado de oferecer 
infra-estrutura a Carlos Marighella, Tito é submetido à 
palmatória e choques elétricos, no DEOPS, em compa
nhia de seus confrades. 

Em fevereiro do ano seguinte, quando j<l se en
contra em mãos da Justiça Militar, é retirado do presídio 
Tiradentes e leVado para a Operação Bandeirantes, mais 
!llrde conhecida corno DOI-com, àrui1"ut6ia. 

Durante três dias, batem sua cabeça na parede, 
queimam sua pele com brasa de cigarros e dão-lhe cho
ques ~"'Dr todo o corpo. em-especial na boca. "para rece
ber a hóstia", gritam os algozes. 

Fernando Gabeira, preso ao lado, tudo percebe. 
Querem que Frei Tito denuncie quem o ajudou a conse
guir o sítio de lbiúna para ~ .._"'ngresso da UNE (União 
Nacional dos Esrudantes), em 1968, e assine depoitoento 
atestando que dominicanos participaram de assaltos a 
bancos. 

No limite de sua resistência. Tito cortã, com a gi
lete que lhe emprestam para fazer a barba, a art&ia inter
na do cotovelo esquerdo. É socorrido a tempo no 
hospital mililllr, no Cawbuei. · · 

As incessantes torturas não abrem a boca do frade 
de 28 anos, mas lhe cindem a alma. Cwnpre-se a profe
cia do capitão Albemaz, da OBAN: "Se não falar, será 
quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sew 
deixar marcas visfveis. Se sobreviver. jamais CsqueCerá 
o preço de sua valentia". 

Em dezembro de 1970, ineluído na lista de presos 
políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanní Bus
cher, seqüestrado pela VPR de Larnarca, Tito é banido 
do Brasil pelo governo Médici 

De Santiago do Cbile rwna para Paris, semjáinais 
recuperar sua hannonia interior. 

Nas ruas da capital francesa, ele "vê" o espectro 
de seus torturadores. Transferido para L• Arbresle,. próxi~ 
mo aLyon. em seu estreito quarto no convento construí~ 
do por Le Corbusier, Tito estremece aos gritos do plti 
espancado no DEOPS, geme aos be!Tos da mãe depen
durada no pau.-de-arara, arrepia-se de pavor aos espas
mos de seus irmãos eletrocutados, contorce-se em 
calafrios sob o fantasma do delegado Fleury. Sua mente 
nanfragaemdelírio_s, - ~-~-- ---~--

No dia lO de agosto de 1974, um estranho silên
cio paira sob o céu azu] do verão :frmlcês, envolvendo 
fo1has, ventos, flores e pássaros. Nada se _move. Entre o 
céu e a terra, sob a copa de um álarno, balanÇa o corpo 
de Frei Tito, dependunado nwua corda. 

Do outro lado da vida ele encontrara a unidade 
perdida. Deixa registrado em seus papéis que "é melhor 
motrer do que perder ~vida". 

De retomo ao Brasil, em março de 1983, os restos 
mOrtais de Frei TitO tiveram solene acolhida na catedral 
da Sé, em cerimônia presidida pelo Cardeal D. Paulo 
Evaristo Arns. Repousam agóra em Fortaleza. Não se 
apagou, todavia. a luz de seu exemplo. A criatividade ar
tística captou o rastiõ de sangue que se faz caminho. 

O curta-metragem "Frei Tito", dirigido por Marle
ne França. recebeu aplausos em festivais do exterior, 
conquistou em Olba o prêmio de melhor curta-metra
gem no Festival Latino-Americano de Cinema e, no Bra
sil, o prêmio Margarida de Prata, da CNBB. 

· Premiada pelo Serviço Nacional de Teatro, a peça 
de Licínio Rios Neto, "Não Seria o Arco do Trinnfo UID 

Monumento ao Pau de Arara'?", em memória de Tito. foi 
proibida pela Censura Federal, itoperlindo Ricardo Gui
lherme de montá-la para perco~ o País. 

Oriana Falacci dedicou a ele o livro Um-Homem. 
em que narra a paixão dela por Panagoulis, líder da re
sistêi:icia à ditacluxa grega. O Senador italiano Raniero 
La Vale escr-.veu, sobre Tito, Fora do Campo, editado 
no Brasil pela Civilizac!lo Brasileira. Clara Góes encon
trou em Tito a força: de inSpiração para mn de seus livros 
de poesia. 

Celebrar boje a memória de Frei Tito é resgatar o 
sacriffcio de todos que, no Brasil, lutllraUI pela restauia
ção da ordem democrática. Ela ainda é frágil, porém 
promiSsora, conSiderando que a sociedade civil prosse
gue se cxganizando e mobilizando Da conquista de cida
dania e na consolidaçãO da dewocracia." 

Ditadura. nunca mais. 

O Sr. Mansueto de Lavor-Permite-me V. Er"umaparte'? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena

dor Mansueto de Lavor. 
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Eduardo Suplicy, o 

pronunciamento que V. Ex" faz na tllrde de hqje resgata um dos 
momentos mais tristes da História do País, mas, ao mesmo terupu, 
nos traz lições profundas acerca de sistemas e regimes que perdu
raram e que podem recrudescer diante de crises econômico-fman
ceiras vividas pelo povo brasileiro. Ouvimos, de vez em quando. 

__ reclamações como esta: "Bom era naquele tempo, quando havia 
ordem. quando havia estabilidade monetária e o salário eca me
lhor". No entanto, ninguém Se lembra de todos esses episódios que 
ensangüentaram e enegreceram momentos da nossa História. Um 
desses JP.omentos tristes fQi a pefSegllição implacável a jovens. es
tudantes, operários e religiosos que se opunham ao regime de en
tão. Uma das vítimas do sistema foi o frade dominicano Frei Tito, 
cujos vinte anos de morte estâo sendo iembrados por V. Ex- neste 
seu pronunciamento. Frei Tito foi praticimiinte assasSiriado e. do 
ponto de vista psíquico? foi massacrado. Tendo sido enviado para 
tratamento de saúde - e até exilado por força das circunstâncias -
para a França. foi encontrado num bosque. em Paris. enforcado. 
Ele realmente não suportou as seqüelas de uma tortura terrível que 
havia sofrido aqui no País. junto_ com tantos companheiros. Os 
vinte anos da morte de Frei Tito devem ser lemb~os! não para 
reabrir feridas, que a Anistia tentou cicatrizar, ·mas deVem ser lem· 
brados como lição. É iiaportairte marcar esse episódio. O sacrifício 
de Frei Tito e de tantos outros jovens precisa ser relembrado de 
vez em quando para que, como V. Ex.a acaba de dizer. não haja 
mais ditadura, que tanta repugnância causa hoje a todos nós. Entre 



4658 •Sexta-fe~ 12 DIÁRIO DO CoNGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

os atos repugnantes da ditadura está a tortura, que hoje é conside- caso. 
rada. crime inafiançávcl, crime contra a humanidade, na nossa pró- O Sr a Maurício Corrêa --Permite-me V. Er um aparte, 

·;ma Constituição. O pronunciamento de V. Ex" tem a profunda nobre Senador Eduardo Suplicy? 
sigilificação de nos lembrar que é preciso construir um Brasil dife- O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, Senador Maurí-
rente, eada vez mais distanciado daqueles momentos tristes, da- cio Con:êa._ 
queles momentos obscuros dos porões da ditadura, que enfrenta- O Sr. Mauricio Corria -Senador Eduardo Suplicy, o pro
mos durante aquele período. Estou solidário com o pronunciamen- nunciamento ciue V. BT faZ hoje coincide com uma importante 
to de V. Ex" data Hoje é o Dia do Advogado ou do Jurista, quando se come-

Q.SR. EDUARDO SUPLlCY- Agradeço as palavras de mora, exatamente, o 167" aniversário da fundação da Escola de 
V. Ex", Senador Mansueto de Lavor. A memória de Frei Tito e as Direito do Recife, em Olinda, e da Faculdade de Direito de São 
palavras de Frei Betto nos mostram a profundidade do que foi a Paulo. Os advogados são sempre os pregoeiros, os espadachins da 
vida de alguém que, com apenas 28 anos de idade, se colocou liberdade. Desde a época de Napoleão, ou muito antes disso, o ad
como mn instrumento em busca de justiça, para que pudesse ha- vogado já"era consagrado nessa direção. V. Ex' faz uma análise 
ver, em nosso País,. a verdadeira paz, aquela que não é apenas ore- muito importante nesse seu pronunciamento, de muita seriedade e 
sultado da força da imposição. A todo momento, no Brasi4 ainda advertência. Não desejo que ocorra no Brasil o que ocorreu no 
continuamos a ver situ..ações- infelizmente, de violência- que de- passado com relação à violação dos direitos individuais e das ga
correm de situações injustas. rantias individuais do cidadão, mas, recorde-se V. Er, até boje o 

Aproveito a oportunidade para solicitar das autoridades do crime de tortura, definido na Constituição, não fui disciplinado; 
Governo do EStãdo do Amapá. das autoridades policiais e da Justi.- até hoje, não temos um Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
ça do Amapá, das autoridades do Ministério da Justiça, do Minis- Humana diguo, apto, eapaz, realmente, de dar vazão às enormes 
tro Alexandre Dupeyrat, prpvidências no sentido de desvendar o demandas qne vêm de todo o Brasil, a respeito de conflitos envol
crime bárbaro ocorrido no Amapá com a famflia Magave. Por vol- vendo os direitos humanos. Purante o período que passei no Mi
ta de 2 a 4 de fevere~ deste ano, Nadir Vieira de Castro Magave, nistério da Justiça, sofri essa angústia purque, sobretudo no Pará, 
de 92 anos, Iracy de Castro Magave. de 70 anos~ Alcides de Castro onde há conflitos de terra de toda narureza,. são constantes os as
Magave, <1q..63 anos, -osmar de Castro Magclve, de 60 ano~ e Áu- sassinatos cometidos e as dificUldades para se-prOceder à investi
rea Cambraia de Castro, de 47 anos, foram barbaramente chacina- gação e chegar à autoria. Quantãs mo:· .::s foram causadas nesse 
dos, na terra que ocupavam desde 1950,junto àBR-156, provavel- campo e até hoje não foram apuradas? Não se sabe a antoria des
mente como resultado de um conflito entre vizinhos cheios de co- ses crimes. Poderia citar aqui, talvez. mais de 20 casos. Quando 
biça, que queriam ocupar a área da fazenda. que ficava às margens estava no Ministério da Justiça, eD.caminhei aO Presidente da Re
da estrada Macapá-Oiapoque. - - - -- ~- -p6blica uma série de providências, entre as quaiS a adaptaçál:>, a 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá encatui- modernização do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
nhou, em julho de 1994, um apelo a todas as autoridades, porque mana, que hoje tem uma composição diminuta e, embora se preco
durante manifestação na cidade do Amapá, ·em--z3 de julho, dois fi- nize a pri:sença de representantes dos Uderes da Maioria e da Mi
lhos do fazendeiro Aderbal Távora - um--dos suspeitos de ser o noria no Congresso, a verdade é que o Congresso não se tem feito 
mandante- puxaram armas para tentar intimidar os manifestantes. representar nessas reuniões. Ademais, há uma participação peque-

Informa o Sindicato dos T:r:abalhad~ _ _Rurais do Amap~ na. Apresentamos uma proposta no sentido de ampliar o Conselho, 
que há indícios de que o juiz da comarca vem-se encontrando institnindo turmas e amn~tando o quadro de pessoal para dar me
constantemente com os familiares do principal acusado de ser o __ lhor as$istência às demandas que chegam ao Ministério da Justiça. 
mandante- inclusive com o prefeito, no ·gabinete da prefeitura- e- Fiquei escandalizado, Senador Suplicy, com o volume de denún
que teria relação com o grande proprietário de terras. cias que o Ministério da Justiça recebe de todas as partes do Sra.-

Estou juntando dossiê com recortes dos j~ dç Amapá. sil, sobremdo do Norte. a respeito de graves violações dos direitos 
Sr. Presidente. principalmente do DiáriO- do Amapá, que realizou humanos. Estive repreSeritaJido o Biasil na Conferência Intemacio
nma série de reportagens especiais relatando a tragédia. Mostra o nal sobre Direitos Humanos, promovida pela ONU, e lá mantive 
Diário que, passados muitos meses. emPora haja indícios de quem diálogo com todas as organizações civis que tratam dos direitos 
seriam os ma:ildantes do crime e já tenhain sido detidos _aqueles humanos, aproximando essas entidaâes do Govemo. Com essa 
que confessaram tê-lo praticado, não se coilseguiu ainda saber de aproximação. estabelecemOs uma pauta de trabalho c promove
seus mandantes. mos, discutimos e redigimos uma Série-de medidas que encami-

Aqui renovo o apelo da comunidade. da socieda4e ama- nhaglos ao Presidente da República. -Estou sabendo que o Presi
paense que, insatisfeita coiri á lentidão na apuração. solicita a in- derite rem.eterá, ainda este mês, pélo menoS oito das treze propos
tervenção das autoridades competentes diante de tão bárbaro acon- tas que elaboramos. Diria a V. Ex• gue são medidas que buscam 
tecimento. Se não forem devidamente apurados, julgados e puni- eXatamente aperfeiÇoar as tratativas relativas aos direitos humanos 
dos os autore:s e mandantes da cruel chacina. estará em jogo a cre- no Brasil Daí por que a homenagem que V. Ex- faz hoje é oportti
dlbilidade do Poder Judiciário. E a inipunidade, como historica- iia, poiS ela se insere nesse contexto. Mas_ diria. por outro lado. que 
mente vem ocorrendo no País, fomentará novas investidas e incen- organizações intemacioilais reconheceram o nosso Ministério da 
ti vos à violência no campo e dará respaldo para que os mentores Justiça e o Governo do PrCsidente Itamar Franco como os mais 
intelectuais continuerii J?Ianejando a elimiriação seletiva de p-esSOas atuantes. nõ que diz respeito a respostas sobre indagações de pes
inocentes. - soas mortas e desaparecidas no Brasil. S~ 9o Ministério da Justiça 

É preciso dizer não à violência no campo, pelo direito à -Cõntristado. pesaroso, parqué o qüe mais desejava tambén:i. no 
vida, pela dignidade da pessoa humana. meio desse elenco, era retirar da competência das cortes castren-

0 Sr. João Gerson Cardoso, do Sindicato dos Trabalhadores ses, da Justiça Militar, o julgamento dos crimes impropriamente 
Rurais. e o-Sr. Pedro Ramos de Sousa. do Conselho Nacional dos militares, como ocorre com a ROTA, em· São Paulo, por exemplo. 
Seringueiros do Amapá, e outros assinam esse apelo que encami- que é uma causadora de assaSslnatos.-- Não se pode querer apenar 
nho para que as autoridades competentes possam dar atenção ao um policial que exerce seu dever legal, no estrito cmnprimento de 
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sua missão? mas o que ocorre em São Paulo - e V. Ex• sabe muito 
bem e até melhor do que eu - é que a polícia:., dizendo-se em mis
são para conjurar crises em morros ali favelaS~ ~ba promovendo 
a eliminação daquelas pessoas indefesas. 

E sabemos que, lamentavelmente, os crimes disciplinares 
são julgados com penas severas pela Corte. Mas os crimes, os ho
micídios praticados par militares não são julgados, basta verificar 
a estatística do Tribunal Militar do Estado de São Paulo. De modo 
que saí do Ministéciopesaro5o por não ter podido realizar esta 
obra. O Governo~ por outro lado, entendeu que essa questão deve
ria ser equacionada em nível de proposta cónstitucional. A segun
da questão, que, a meu ver, deve set analisada em momento opor
tuno, diz respeito à guerrilha do Araguaia. Lá, mom:ram vários 
brasileiros - não quero discutir o mérito da Questão, se houve ou 
não razão para os crimes; isto para mim é irrelevante. O fato ocor
reu há mais de 20 anos, mas as familias, até hoje, não receberam o 
atestado de óbito, documento a que têm cjireito. A Lei de Arisda 
no Brasil é boa, mas de nível inferior às que foram feitas na Ar
gentina e no Chile._Jnclusjve, brasileiros que foram_ assassinados 
nesses países tiveiarii Os Seus atestados: de óbito expedidos pelas 
autoridades, assim como as. pensões ãssegüradaS aos seüs falnilia
res. Mas tenho certeza que chegaremos a um consenso. Cheguei a 
reunir-me com os três ministros militareS- e com o Presidente da 
República para a elaboração de um anteprojeto, que era 6 primeiro 

passo, um passo extraordinário; mas, infelizmente, os Deputados 
que negociavam comigo queriam mais, e a questão ficou dificil de 
ser resolvida. Mas é algo que ainda Vai acontecer. Daí por que pa
rabenizo V. Ex', escusando-me da el<teçsão deste aparte, porque o 
tema abordado par V. Ex" é de importância capital. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Agradeço o apatte de V. 
Ex" e o testemunho que dá tanto em relação à data de hoje, que é 
aniversário da inauguração dos cursos jurídicos no Brasil- em Re
cife e em São Paulo-, quanto, cm especial, à infODlll!Ção referente às 
dificuldades que enconlrou, enquanto Ministro da Jusdça, para coibir 
a pxádca dos abusos de violência que ocoo:em no campo, cujos docu
mentos chegam a toda bom ao gabinete do Ministério da Jusdça Da 
mesma [ODDa, a situação dos abusos que, volta e meia, são cometidos 
pelos que deveriam ser os primeiros a estarem alertas com respeito 
aos direitos do cidadão- no caso, os policiais militares. 

É importante que possa ser apreciado nesta Casa, o quanto 
antes, o Projeto de Lei do Deputado Hélio Bicudo, que passa para 
a Justiça Civil o exame dos delitos even...,!'almente cometidos por 
policiais militares. . -
· Agradeço o testemnnho de V. Ex" Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

' 
AO: .DEPAHXJ..mf1'0 !iAClQ}fAL .or :I!RABA.:W.DORES BURJ.~j Dl cor 
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~ a 1'J'..:;,.':1o. ~ve • al.SID'LD p-.:.blico.ções sobra" o ~sunto. 

lfo w. tpo di.!t 2J d.P jll.lbo real*• manl.i'eet;a.çiio l:! 

C:i.dt><lc 6.0 AmapÁ .. N:t. o~o~t=;id<l<:\~ ri<>'l.$ :!'ilhoa do ~fl.:tA!Ddel-rO (IIII;Uli1Cnto 

Merbe.l ":õivora, l:UX!ll'l:lt ar:aa ~7"3. tento;:- :Ui't!IJ:Uda,r 4tl -.nUliii'IAlltec 
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AO~ TRll'Ut.fAl. DE -'UST!Ci'l DO E51ADO;. "tNl'SlERIO PUBLICO ES1ADUAL. CORPEGE'D01(tft 
GE'RAL DE JUSTIÇA DO ESTADth. SfCRElARIA DE JUSTlÇA E G"E:GlmAHC4 PUBLICA. DO 
ESTADO: COMNDO DA P!)LJClA MILITAR no E.S1Al':ID; t:iUVERHADOR DO ESTADO DO AMAPtt: 
~SSE~BLElA LEGfSLAT!VA DO ESTADQ~ l'llHISTRO DA JUS)]ÇA; PROCURADORIA GERAL D~ 
~EPUSL!CA; ?RESIDEHCIA f' A REPUBliCA; SFHADG ~A REPU!illtAJ CA"ARA DOS 
DCf"UTI'I»O~. r-rn:.eutcttTC: tr. GAD-U~o.ctowAt c c::~rcxn "" A"APAr AKISTIA 
IH.TEftt~AtlO~Alt SOClEtl-ADE E GEFcAL.n • 

Hós abaixo a~stnados,. vi1o'S perante v .. E:c.cias!l ro;a.r para que pO!is.arn 

~~~~r ~i ir'if! III ~~i~ll ll!iii1Íii!&1 ~r111i ~~~~ III Iii III 

~~ " 1Mf•h• J, ll~. ,, ~ .. ,l !.., li~~~. J1 ~·lfi!m 
1,.wiH• I'IAGAVE 1on~ P~rdar;~•entv truc:l6acla.5 e cu• ioT'le ~u,.opei'\.a d:!! \Qf 
h~•ádo tor·turl?l .. S'Jo ~·lu..: NA»IFt: VIEIRA DE CASTRO I'IAGIWE, 9:! ANOS; IRACI &\:. 
CASTRO "AGAVl- 70 ANOS: ALCI"~it DE CASTRO lll\GAVE, 63 <INOS• OSMR. DE CAST~G 
"AGAUE. óO ANOS e ~UREA CA~~RAIA DE CASTRO. 47 ~HoS. . 

' ' 
So•rnte na di~ 23~de teveretro de 1994 o~ iaailiare~ to~•r~m 

ContlrCliiCTl"tO dO d~~lllJ'~f 1:!'\.i..C'II W ,Ju ludu'IO "'"' •cabro~ qu.o: re•,di•a h.S. -:1.-::. de ~0 
(cinquenta.~ a.nos naquph 'f4zv,,d.a. locdiz.tld~ no •uni~;ipio de A•.a~-AP'. A ~.ikrtir 
de e-nt'lo. to•11ra• •~ d•.VtdtJ.s providências junto -.a-fiô ,;uat.orid•des. de-sse> 
1Mtn1cipio. 

Coaunic•d• • pclici~ local, d1rtoiu-~~ et6 o lDc .. l do ocorrido e 
con•t•tou QUe tinn .. htJ.vióo:uaa verdadeir• CHA~lUA. onde a~ O! (cincol p~•oas 
hnha• to ido clia1n.adA5 de forea ••c:~bn. O EXAJIE iADAVtRitil re•l i 2:ado pd~ 
PoliCl.i< lPcn:r.c.a. dOI Car;~iti'L caprovou que a.tquM• pe'55G&s. far;a.• aortas r:o• 
p~nc~d~• e outras eli•inad&5 a tiro de osp1nqard1. do ti~o cartucheir~. 

! I 

Apô~ .a devid:• liW.5titJaçXo peh poltc.i01 loc~lJ foi caapToVi'-Do o 
en..,alvi•ento d~ pes!'õn~o~ :\.rrflu•nt.s do auni~:;i.pio e ctue 1 51!9Ura•~~mt• o i ato 
ocorreu por proble••s iund~'rio~. A p•rtir d• &n~20 perc~c-5e uaa aorosidDdP 
no Inqu~n to 'Policial, inctlusive o n~ :inli:ic.iannto dtt 'Pf-incipal suso..-ito d~ 
s•r o •aud.a.r,te d• ch.acinôl+ çea contar IQU.e M réu• catt1 .. 50io ,ainda continuam 
detido-. llil Ddeqac:h eh!· P):lliCU. da l'tunill:::.ípio dr A•&~.l .. r. u. d~ princ:i~is 
.z.utores "" chacin.t es.u. 10rilqida. Sendo., que o Dele9ado ;,qu• d-on.-.trou a.u~ 
r•~c:nr.o c:• c::.-clarecer- os ~•i.o•r nb dispS• d.• cn:tru.t.l.ral: Rococ ..... r;,.. • aa1c; 

1~ gr•ve .tinda.. ioi r~tirt~.dD tso c,aso. : 

A ca•unid~de e a '5oledade •••P~ens~ e~tlo d~•~•~t• tn•ati5fRit~5 e 
\' ~nlicih• .a interv•nç.'lo 4', Autorid!ldR5. .Cg•petente5 par• 400 nSo tolf a.i·h.• 
~ dun'te de tio ~rbaro at:gfl.teci•ento. o~.; S-1! n:ki 'fMe• d~id.lJ•umtc ~pun.dos, 

julq•dD!ô. e punidos o-. ~utqru e- ••nd.nte5 da croel cbaci.;.a., •atari. n- JDI}O -

\ 

creciibilidildC" do Polf.&r ,1u4idi.r'io e- &et"v:ir•, not..tda-..ntr, a iapunidillto. coao 
tlistonr:.a~r.ente ve-• ocGrtendo no p.a.is. .. e fo•ent.t.r* 'ov&s iftVP'5tl.das e
:~.o~cm"livos a VlDLEMClA NU~ Clli!'lPO • re10opàldc pan os .. ntare5 intPlec"tuill~ 
continu•• plane;.ndc a e-li.inaç~o s~letiva de p@5~o•s ino~t••· 

' ' ' ' CIG;. HZS:O A VlQLEHCIA~ HO CMWU ~< 
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-j 
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O SR. PRESIDENTE (Meiia Filho) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o segcinte 
discurso.)- Sr. PreSidente, srs e Srs. SenadOres, com niaior inci
dência nas Regiões Sul e Sudeste, temos assistido, principalmente 
neste ano, a um recrudescimento das invasões de terras no Brasil 
Este é um problema bem antigo. que tem mUito a ver com a vasti
dão de nossas terras e com a. baixa densidade populacional do nos
so tmitório. Paradoxalmente, porém. as invasões estão a oco:crer 
principalmente nas regiões onde essa densidade é proporcional
mente maior. Há quem veja nisso uiiia outra razão: nessas regiões, 
a repercussão das invasões perante o público é maior, dado que aí 
estão concentrados os maiores e mais importantes veículos de co
municação - jornais, televisões e rádios. Assim, enquanto nas re
giões mais-desenvolvidas uma invasão pode render uma vasta ma
téria em ja:nal ou na teleVisão, em oUtras menos desenvolvidas e 
menos habitadas, esse fato passaria despercebido. 

A exacerbação dessas ações invasoras pode ser crediiada 
também à falta de uma efetiva ação do Governo no sentido de im· 
plantar uma política agrária que atenda às aspirações da nossa po
pulação nua!, de modo principalmente a conter o êxodo em dire
ção às cidades e proporcionar àqueles que são oriundos do meio 
nua! acesso à teiia, para que possam produzir e sobreviver em 
condições mais dignas. · · 

Jl.,s. invasões de terra têm, entretanto, assumido proporções 
assustadoras e ~ ... pantes nos últimos tempos, pois o movínien
to, ao agigantar-se e organizar-se, ideologizou-se. 

Embora baja negativas, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra- MST, é hoje uma orgaDização com fortes raí
zes no PT, na CUT e na Pastoral da Terr4 j:la Igreja Católica. A 
esse propósitO, publicon o jornal O Estado cie S. Paulo, no dia 2 
de junho último, notícia de que a SAE- =-secretaria de Assuntos 
Estratégicos, ·elaborou relatório, que foi enviado ao Presidente da 
República, sobre as invasões de terras e_ os conflitos no_ campo. Se
gundo essa matéria, "os lideres do MST tr:iiiSforiDaciiil as ações 
em um movimento de- massa, de apoio a interesses políticos e 
ideológicos de contestação ao Governo e ao regime constituído. 
Destaca_( o relatório )-ainda as a..tuações do Partido dos Trab't....!hado.
res (PI) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) nessa área. 
As duas entidades, segundo o documento, consideram os sem-terra 
sua principal força para promover o conflito no campo". 

Esse Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra foi 
criado na Região Sul do Brasil, nos anos 70, estando hoje organi
zado em 18 Estados. Sua forma de atuação é rígida e observa deta
lhado planejamento. Cada área a ser invadida ou ocupada é fruto 
de minuciosa análise e avali>ção. Dá-se preferência às áreas im
prodntivas ou que sejam objeto de litígio judicial ou que estejam 
em vias de desapropriação pelo Incra. Em razão disso, há quem 
veja uma estreita relação do MST Com esSe Órgão puôlico. Con
corre para tal suspeita o fato de que, em algumas ocasiões, as desa
propriações feitas pelo Incra serviiam para resolver problemas 
criados com invasões de fazendas. · 

Ainda que os coordenadores desse movimento tentem sem
pre apresentá-lo como pacífioo, os fatos têm dCinonstrado o con
tráriO: mortes jâ ocorreram em cOnfrontos no Paraná e cm São 
Paulo e, de acordo com o relatório produzido pelo SAE, estariam 
eles se municiando de armas contrabandeadas através do Paraguai. 
Por outro lado, o próprio lema dos sem-terra já é-um convite e uma 
prova de que as invasões devam ser conservadas a qualquer custo .. 
Invadir? resistir e produzir não são PalaVras de ordem de nenhum 
manual de boas maneiras e, muito m-enos. de qualquer organização 
pacifista. · · 

Preocupa-me a ligação que há entre os integrantes desses 

movimentos e entidades estrangeiras que se identificam com a 
gucrri.lba Em entrevista ao Jornal da Tarde, em 1• de junho pas
sado, Elias Araújo, um dos 15 dirigentes nacionais do MST, afir
mou claramente que os dirigentes e militantes do movimento vão 
regularmente a Cuba para estudos e treinamentos. 

De acordo ainda com o relat6ri0 atribuído à SAE, o treina
mento dos sem-rena é feito aUlda com apoio de pessoas da Nicará
gua, do Chile, da Alemanha e da ex-União Sovíêtiea. Para os seus 
treinamentos em território nacional, conta o MST com quatro nú
cleos. () primeiro ddes, identificado como a universidade do mo
vimento, localiza-se em Caçador-SC: é a Escola Nacional de For
mação, que funciona no Centro de Pesquisas e Formação do Con
testado. Dois outros núcleos localizam-se em Braga. no Rio Gran
de do SuL Trata-se do Centro de Tecnologias Alternativas Popula
res e do Departamento de Educação Rural, que se apresentam com 
a fachada legal de escola técnica agrícola. O quarto núcleo locali· 
za-se em Pernambuco. na cidade de Ipojuca. e tem o sugestivo 
nome dr>F;ezenda dos Trabalhadores. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de a<:Ordo com matéria 
publicada no jornal Folha de S. Paulo? cm 30 de maio último, na 
Fundação para Desenvolvimento Educacional e Pesquisa de Bra
ga, responsável pelos dois núcleos do Rio Grande do Sul, ingres
sam anualmente oitenta alunos com idade de 14 a 18 anos, indica
dos pelos sem-terra e pela r:uT. Pela manhã têm eles aulas nor
mais, à tarde trabalham no campo ~ " .. 10ite, recebem aula de for
mação politiea. 

Nesse aspecto, inquieta-me o teor da formação politica re
passada a esses jovens. De acordo com a matéria publicada no jor
nal O Estado de S. Paulo, em 5 de junho deste ano, o documento 
básico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pres
creve: 

.-. 

"A luta pela terra é o motor principal da lnta pela 
reforma agrária. No entanto, essa lnta ainda permanece 
com um caráter corporativista: Nessa noVa cOrijuntura de 
desenvolvimento do capitalismo e das lutas dos traba
lhadores. impõe-se a necessidade de ·transformar as lutas 
pela terra em lutas massivas e perman~tes, com ~ 
classista. 

Desta forma, a luta pela terra se transforma numa 
luta pela reforma agrária. As ocupações e outras formas 
massivas de luta pela terra vão educando as massas para 
a necessidade da tomada do poder e da implantação de 
um novo sistema econõmico: o socialismo. 

Em outra parte, o meSmo documento apregoa: 
Necessidade de resistir na terra. Garantir a resis

tência na ~ de forma massiva.. com a capacidade de 
enfrentar a polícia e os latifundiários e seus jagunços.. e 
evitando os despejos." 

Mais do que a apregoada mudança do sistema de governo, 
inquieta-me a maneira para alcançá-la: transformando a luta pela 
terra em luta massiva e permanente com caráter classista. Será que 
os sem-terra querem implantar em nosso País um sistema de go
verno falido e que foi causa da desintegração total da antiga União 
Soviética? Será que eles ainda não perceberam que um socialismo 
nesses moldes está fracassado em todo o mundo? 

São motivos de preocupação também os rumos que esse 
movimento vem tomando. Deixou de ser uma iniciativa de traba
lhadores, que procuram terra em que trabalhar e em que produzir, 
para transformar-se em uma ação institucionalizada e profissiona
lizada. em que o confronto previsível e inevitável toma-se mais 
importante do que a terra em si. Nesse panorama, insere-se o pro
fissional da invasão, aquele que está em vários lugares diferentes e 
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distantes comandando e dando ordens. 
Ailton Kroda, segundo admitiu ao jornal Folba de S- Pau

lo, já participou de seis invasões de terra em lugares diferentes e, 
mesmo tendo recebido seu quinhão, continua ~udando o movi
mento em outras invasões. José R.a.inba Júnior, segt.Dldo matéria 
publicada na Veja, na edição de 1• de juubo último, é outro profis
sional de invasões. Já participou de ocupações em dezenove Esta
dos da Federação e é mantido e sustentado pelo movimento para 
comaildar novas ocupações. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a meu ver, esse 
problema demanda solução de duas ordens. A primeira diz respei
to à reforma agrária. É necessário que essa reforma agrária seja 
feita com urgência no Brasil: uma refozma agrária justa que coíba 
a concentração de tem1 sob o domínio de umã s6 pessoa ou de um 
só grupo empresarial que está produzindo pouco ou nada Exem
plo disso temos no meu Estado, em que imperam grandes latifún
dios de uma só pessoa ou de um s6 grupo econômico que nade 
produzem pelo nosso Estado. 

É preciso que os latifúndios inexplorados ou improdutivos 
tomem-se produtivos. Para isso, a solução, realmen~ é desapro
priar essas terias, fracioná-las e repassá-las para quem quer traba
lhar e produzir. Wao é justo -tenas e milhares de trabalhadores 
brasileiros quererem produzir e não terem a teaa para o seu. traba
lho. 

Há poucos dias, ~.ste plenário, a Senadora Júnia Marise. de 
Minas Gerais, expôs a condição de trabalhadores sem tem1 que, 
aproveitando a margem das rodovias federais, estavam plantando e 
produzindo um acentuado número de produtos agrícolas. Exem
plos existem de localidedes em que isso foi feito com 6timos re-~ 
sultados. Esses exemplos precisam multiplicar-se em novas fron
teiras, das quais Mato Grosso faz parte e a Região Amazônica é 
privilegiada. 

A segunda solução diz respeito às invasõeS e à falta dessa 
refonna agrária. Esses niovimentos, a despeito de serem influen
ciados por princípios ·até- certõ ponto aceitáveis - os mesmos que 
amparam a reforma agrária -, servem-se, neste instante, de méto
dos condenáveis e que, como tais, não podem ser permitidos. Inva
dir terras que pertencem a outrem é e"sbulhar a posse alheia, o que 
atenta contra a nossa Constituição, contra um direito constitucio-
nal estanúdo: o direito de propriedade. ~~ 

No Estado de Direito que defendemos ~para o nosso País, 
pelo qnal precisamos lutar com todas as nossas forças, não pode
mos tergiversar, pactllando com o crime e a ilegalidade. 

A meu ver, essas duas ações precisam acontecer concomi
tantemente: inibir as invasões e, ao mesmo tempo, promover uma 
reforma agrária justa e salutar neste País. Até hoje, o Ministéifu da 
Agriculblra, do Abastecimento e da Reforma Agrária e o próprio 
Incra não vêm cum.prindo com as suas finalidades no campo dare
forma agrária em nosso País. 

O Sr- Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" nm aparte, 
nobre Senador? 

O SR- JÚLIO CAMPOS- Ouço com prazer V. Ex•. 
O Sr_ Ednardo Suplicy - Prezado Senador Júlio Campos, 

a parte final do pronunciamento de V. Ex". que ouVi -cóiiiatençaõ, 
poderia fazer parte da manifestação do Movimento dos Sem-Terra 
na oportunidade em que os seus coordenadores visitaram o Minis
tro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mário Flores, bá cerca 
de dois meses, ocasião em que os acompanhei. Em reportagens, 
tais como essa que V. Ex- citou, foram registradOs- fatos que não 
condiziam inteiramente com a verdade. Dizia-se, por exemplo. que 
aquele movimento estava importando armas do Paraguai, tornan
do-se assini um movimento armado e não pacífico, objeô.Vando 
realizar a reforma agrária no Brasil. Na ocasião, o Movimento dos 

Sem-Terra reiterou ao Ministro Mário Flores e às autoridades pre
sen~ bem como ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro da 
Agricnltura, Abastecimento e da Reforma Agrária, Synval Guaz
zelli, que esperam do atual Governo que pelo menos sejam cum
pridas as próprias metas de assentamento de famílias, embora ex
pressas por este Governo e por Governos anteriores,- ainda estão 
longe de serem efetivadas. V. Ex• bem sabe que os Governos Tan
creclo Neves e José Sarney haviam estabelecido uma meta de as
sentamento de famílias da ordem de um milhão ao longo dos qua
tro anos de mandato, que depois Se transformaram em cinco, o que 
esteve muito longe de poder se realizar. O Governo do Presidente 
Fernando Collor tinba como meta o assentamento de quinhentas 
mil famílias: cem mil famílias por ano. Entretanto, passados apro
ximadamente três anos viu-se que o Governo não realizou a refor
ma agrária pretendida, sob o argumento de que o Congresso Na
cional não havia regulamentado como seria desapropriada a temt. 
Somente na transição do Governo Fernando Collor para o Gover
no Itamar Franco é que esta alegação foi superada. Ou seja, o Con
gresso Nacional acabou regulamentando a forma de desapropria
ção de temls. O Governo Itamar Franco propôs uma meta mais 
modesta: assentar, até o final deste ano, cem mil famílias, o que 
não foi inteh'ãment:e atingido. em que pese - e eu registro - ter ha
vido certa aceleração. Agora não disponho do número exato, mas 
posso dizer que houve o assentamento de mais ou menos 20 mil 
famílias. Pois bem, o objetivo maior do_ Movimento dos Sem:-Ter
. ra- aqui transmito as palavras ditas paiã ~clarecimen1~·' ao Ivlinis
tro Mário Flores - é o de chamar a alellção das autoridades para a 
reforma agrária. O fato concreto - V. Ex" é testemunha, porque se 
preocupa com a queslão da terra - é que a reforma agrária fica, 
muitas vezeS, nas palavras, no papeL Esbarra nas dificuldades bu
rocráticas. Houve até momentos em que a reforma agrária acabou 
sendo feita às avessas. V. ~. em seu pronunciamento, reconhe
ceu a necessidade da reforma agrária. V. Ex-' sabe muito bem que 
as nações que se desenvolveram e promoveram mais justiça reali
zaram, com profundidade, a reforma agrária. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, já no iniCio de sua formação, homens como Thomas 
Jefferson e Thomas Paine, principais ideólogos da Revolução 
Americana, tiveram nma preocupação muito grande: distribuir pe
quenas propriedades entre famílias que nelas viessem a trabalhar, 
porque essa seria uma fOrma de distribuir com maior justiça a ren
da proveniente desse Ião importante pafrilnônio, que é a terra. Os 
Esrados Unidos, quando venceram a Segunda Grande Guerra 
MUndial. impuseram ao governo japonês a realização da reforma 
agrária. Pois bem. V. Ex-vive em um Estado~ de que foi Governa
dor, onde, confonne disse, existem enormes propriedades e algu
mas delas nem sempre apresentam produtividade adequada. por
que não se aproveita inteiramente o potencial produtivo. V. Ex• 
também cita que em toda a região amazónica há situações como 
eSSa Então; é importante que esteja bem _conscierite dos objetivos 
do Movimento dos Sem-Terra. Tenho a certeza de que V. Ex•, Se
nador Júlio Campos, será bem recebido em Caçador ou em qnal
quer um dos outros centros onde o Movimento dos Sem-Terra rea
liza cursos como os citados por V. Ex". Justam.en~para que o Mi
nistro responsável pela Secretaria de Assuntos Estratégicos tomas
se conhecimento do que é feito nesses cursos, é que os coordena
dores do Movimento dos Sem-Terra convidaram S. Ex- para visi
tar qualquer mn desses centros onde se realizam cizrSos de cultivo 
agrário e de formação política. Ressalto que o Movimentó dos 
Sem-Terra é pacífico. Seus integrantes não usam armas. mas sim
plesmente os instrumentos necessários ao seu trabalho. O objetivo 
do Movimento dos Sem-Terra não é outro senão o de chamar a 
atenção pãra a necessidade da refÓrma agrária, bem como para 
que. uma vez feito o assentamento, estejam os assentados prepara-
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dos para cultivar a terra, com a devida assistência técnica. O obje
tivo desses cutsos;-tepito, é preparar os futnros assentados para a 
agricultura, atividade que exige grande denodo, dedicação e for
mação em técnica agrícola. Aproveito a oportunidade, Senador Jú
lio Campos, para tratar da questão política propriamente. Pergun
to: quem conseguirá realizar a reforma agrária? No momento em 
que os candidatos à Presidência da República debatem a necessi
dade da realização da refonna agrária, é preciso indagar se as for
ças contidas na coligação PSDB-PFL, que estilo aliás da candida
tura do Senador Fernando Henrique Cardoso serão rea!meute ca
pazes de realizar uma reforma agrária para valer. Será que não vão 
apenas estabelecer metas como as anunciadas pelos Governos que 
cite~ que Dão cum.piirãin -seuS cori:tpromissos? 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Senador Eduardo 
Suplicy ... 

O Sr. Eduardo Snplicy- Vou concluir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Mesa jamais pen

sou em cercear a palavra de V. Ex-, mas o seu aparte já excedeu o 
tempo regimental. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Então vou concluir, Si:. Presiden
te, Senador Meira Filho. Será que a Frente Brasil Popullir pela Ci
dadania, cujo candidato é Luiz Inácio Lula da Silva, qrie hoje teru 
o apoio dos trabalhadores do Movimento dos Sem-Terra, terá for
ça para realizar a reforma agrária? É a reflexão que deixo, ainda 
. .>ais porque é V. Ex", meruhro do PFL, respeitado no Senado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Senador Eduardo Suplicy, in
corporo, commuirahonra, o aparte de V. Ex". 

Quero reafumar, com tranqüilidade, que tenho certeza abso
luta de que o futuro Presidente da República brasileira, a partir de 
1• de janeiro próximo, Fernando Henrique Cardoso, irá, indiscuti
velmente, fazer um programa justo e dig:rio para a refomla agrária 
no País. SC depender do meu apoio~· isso vai acontecer. S. Ex;& já 
disse que os Ministérios mais importantes dO -seU GOvernO serão o 
da Agricultura, o da Educação e o da Saúde. Tenho certeza de que 
S. Ex" irá nomear Ministro da Agrícultura um homem competente, 
e, com a vontade política e a capacidade administrativa de Feman
do Henrique, levaremos avante, com a colaboração do PI', de V. 
Ex" e do próprio candidato atual do seu partido, Luiz Inácio Lula 
da Silva, um grande programa de reforma agrária,· tão riec:eSsâria 
paraodesenvolvimentodoPaís. -------- --- --

0 Sr. Eduardo Suplicy - Senador Júlio Campos, peilnita
me, ainda agora, indagar de V. Ex": será que o Sr. Fernando Henri
que Cardoso irá colocara Pãsta da Agricultura e Reforma Agrária 
nas mãos do PFL? Já é esse um compromisso? -

O SR. JÚLIO CAMPOS -Pode ser. Quem sabe não está 
aqui o futuro Ministro? (Risos.) · 

O Sr. Ne,v Maranhão- V. Ex" me permite um aparte? 
O SR. JULIO CAMPOS- Concedo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Ney MaraDllão - Senador Júlio Campos, ccincordo 

com V. Er. O pronunciamento de V. Exa na tarde de hoje, que ou
vimos com atenção, reflete bem essa história, essa lengalenga, 
como diz o nordestino~ sobre reforma agrária. Nos idos de 1954. 
eu já era Deputado Federal e me lembro- V. Ex", político também 
importante neste País. ex-Governador; conhecedor pro:fuD.do dos 
problemas da te1l'a, também deve lembrar-se - daquele programa 
do Presidente João Goulart, a Reforma de Base. que compreendia 
a desapropriação das áreas junto às feriOVias e às estradas de roda
gem. A União tem hoje maís da metade das terras des~ País. O -
que é preciso são homens que conheçam profundamente os proble
mas nacionais, como V. Ex-~ Senador Júlio CãínpoS. ex-Governa
dor de um Estado que tem como base a pecuária e a agriCUltura, 
mas que são coloc3.das em segundo plano. 

A produção de soja no seu Estado. segundo pronunciamen-

to de V. Ex", daria para suprir, na área de exportação, metade do 
que o País~ No seu Estado, as estr.idas estilo acabadas. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- É v<cdade. 
O Sr. Ney Maranhão- Setenta a 80% dos grãos produzi

dos neste País se perdem no campo e nos armazéns da ladroagem. 
Recentemente, em Pernambuco, 860 toneladas de grãos e 600 to
neladas de grãos de trigo apodreceram. Neru porco come. Sabe por 
que isso. Senador? Porque não colocam no Ministério da Agricul
tura, nos pontos-chaves da área do abastecimento e reforma agrá
ria, homens que entendam do problema e que tenharu o apoio do 
Governo Federal, do Presidente da República. O que acontece, 
com algumas exceções. nesses cargos. como no :Ministério da 
Agricultura, é que só entendem na Pasta o seguinte: quando a car
ne é muito gorda. ele pensa que é parco. Ele não entende de nada. 
vai atrás da conversa dos assessores. Neste País; temoS tudo para 
que ninguém fique sem direito a trabalhar. A questão dos sem-ter
ra é um absurdo! Existem 30 milhões de nordestinos morrendo de 
fome, e isto não pode acontecer mais. De acordo com as pesquisas 
de opinião puôlica - pode até acontecer uma zebra - o candidato 
Fernando Henrique Cardoso detém a preferéncia do e!eirorado 
para a PreSid~ncia da República. Nós temo~ o compromisso com 
este País de, primeiro, fazer a refonna ag!áiia; Segúndo. promover 
o abastecimeuto. Sem isso, nobre Senador, como dizia o grande lí
der chinês Mao Tse Tung: "Povo de barriga cheia não pensa em 
revolução." _ _ _ 

O SR. :)WO CAlv!'.'OS - Muiro obrigado. Incorporo, 
com muita honra. o aparte de V. Exa ao meu pronunciamento. 
Quero reafirmar que o programa de governo ·da coligação 
PSDBIPFLIPI"B que Fernando Henrique Cardoso_~çou, poucos 
dias atrás, no Memorial JK, por ocasião da apreseut;.,:» oficial ao 
povo brasileiro. prevê -que os itens mais -importantes da sua próxi
ma administração serão a rd"orn:ia-ãgrária, o abastecimento e gran~ 
de Incentivo à agricultura. Já dizia o-saudoso e inesquecível Presi
dente Juscelino Kubitschek que era a sua meta. na ocasião de sua 
volta ao governo, em 1965, qUando foi barrado pelo movimento 
militar. que seriam cinco anos -de agriculturã-para teimas 50 anos 
de fartura. 

Não se concebe que uiD. país como o nosso. com tanta terra 
e potencialidades. tanta gente querendo trabalhar. tenha sem-tenas 
perambulando pelo Brasil e Causando invasões, mortes e dificulda
des. O Governo pode resolver tudo isso. Basta vontade política e 
homens capacitados e _não medíocrest. como ocorre hoje nos cargos 
de chef"m desta Nação. 

A meu ver, essas duas ações precisam acontecer concomi
tantemente: imbir as invasões para principalmente evitar lutas ar
madas no campo, e, ao mesmo tempo, promover com urgência a 
justa e necessária refoririã. agrifria neste País. Com isso. não esta
rão sendo resolvidos apenas o problema agrário e o das invasões, 
ma.S'também o Brasil estará se estruturando para tomar~se um país 
produtivo, djmjnnindo o número de desempregados urbanos e de 
pessoas passando fome. Além disso. os problemas habitacionais 
que hoje existem nas periferias das grandes cidades e que, indiscu
tivelmente. foram causados pelo esvaziamento do campo, com 
uma reforma agrária justa poderemos solucioná-los a curto prazo. 

É disso que o Brasil precisa e confio que assim o faremos a 
partir do ano que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr .. Présidexite, srs e 
Srs. Senadores, a Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Conse
lho Faderal, criou uma Comissão Especial para acompanhar os tra
balhos da Revisão Constitucional. Terminados aqueles trabalhos, 
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essa ComiSsão, denominada Comissão de Acompanhamento da 
Revisão Constituciooil, reunida, assim deliberou: 

"Encerrada a tentativa de revisão pelo Congresso, a Comis
são entende que qualquer modfficação da Coustituição só poderá 
ser feita através de emenda, tal como nela previsto. Quantn à idéia 
de uma Assembléia Revi.sori! exclUsiva, que vem sendo e pode ser 
discutida, a Comissão considera, por maioria, inconstitucional a 
sua convocaçio. 

Para elaborar o parecer da Comissão foi designada Relatora 
a professora Carmen Lúcia Antunes Rocha." 

Dessa decisão, a Comissão, que foi presidida pelo Jurista 
Evandro Lins e Silva, designou precisamente aquela Professora 
para lavrar o respectivo parecer. Dela recebi cópia desse parecer. 
~ao vou lê-lo, mas,. como ainda se fala abusivamente em convoca
ção de Assembléia exclu$iva, é oportuno que iJ docmnento conste 
dos Anais do Senado. 

Para que assim se opem é que encaminho este material à 
Taquigrafia, solicitando que V. Ex", considerando-o lido, autorize 
a sua inserção nos trabalhos desta sessão. 

DOCUMENTOS A_ QUE SE REFERE O SR. JO
SAPHAT MARINHO EM SEU PRONUNCIAMENTO; 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Conselho Fedetal 

Brasília- DF 

Deliberação da Contissão de 
Acompanbameotn da Revisão 
Coustitucional. 

Encexrada a tentativa de R"~"'.são peJO Congresso, a COmis- -
são entende que qualquer modfficação daCónstitulçãó sõ poderá 
ser feita através de emenda, tal como nela previsto. Quanto à idéia 
de uma Assembléia Revisora exçlusiva, que vem sendo e pode ser 
discutida. A Comissão considen, por maioria; ínconstitudonãl a
sua convocação. 

Para elaborar o parecer da Comissão foi designada relalara 
a professora Cmnem Lúcia Antunes Rocba. 

Brasília, 21 de junho de 1994.- EVlUidro Lius e Silva, Pre

Aquele elabora um sistema constitucional enquanto este o recria 
sogundo o l"'f''digma definido na própria obra constitucional cria-
da por aquele. - · -- -· 

Não se confundem o Poder_ Constituinte Originário e o Po
der Constin.rinte Derivado porque a sua natureza é diversa. como o 
são os seus fundamentos e fins. 

O Poder Constituinte Originário é submetido sempre a lima 
discussãO dOutrinária sobre a sua n=>:a, se poder de fato ou po
der de Direito, vez que não há norma jurídica anterior que se lhe 
deíma o conteúdo ou a fonna, impondo-lhe limitações. Assim, os 
limites a que se submete o Poder Const:ínJ.inte Originários são ape· 
nas aqueles heterogêneos, vale dizer, aqueles que decorrem das 
obrigações internacionais do Estado já existentes quandq de sua 
atuação e os limites materiais que o próprio povo, titular do Poder 
no Estado, impõe. quer-se dizery as matérias que ó povo dita como 
sendo as fundamentais para a constituição jurídiCa do modelo de 
Estado pretendido. Não se limita o Poder Constituinte Originário 
!?.Dr normas jurídicas anteriormente vigentes ou conformadoras do 
·Sistema fundamental substituído pela nova elaboração normativa 
básica. Por i.ste)y--parte da doutrina cOiiStitifcional afirma ser este 
Poder Constituinte um poder de fato, porque a sua fonte é o fato 
político gerado na sociedade deterntinante da elaboração da nova 
Carta de Lei Fundamental do Estado. Nãoj>á uma norma jurídica 
previamente vigertz a estabelecer quer a sua convOcação. quer a 
realização dos seus trab31h--~ -Para os jusnatnralistas, o Poder 
Constituinte Originário é um Poder de Direito, porque este não se 
restringe às normas postas expressamente à observância de todos 
numa sociedade. Reside o Direito também. para os partidários da 
corrente jusnaturalista, em princípios anteriotes ao direito do Es
tado, su~or às normas por este positivãdas -e que se sediam no 
próprio povo, que tem sempre o Direito de constituir-se em Estado 
segundo modelo definido pelas suas necessidades e aspirações. 

_Aquela díscussão não encontt:a uma conclusão 'lmânime 
pela diferença de posições dos doutrinadores em relação ao pró-
prio Direito, sua definição e sua foiite. · 

Quantn à natureza do Poder Constituinte Instituído ou Deri
vado, todavia, não pende duvida ou debate na doUtruia. Aceita-se, 
un~mente, a sua natureza de poder de direito, porque ele é 

sidente. 

PARECERDACOMISSÃÓDEACOMPANHAMENTO 
- _ uma criação do Direitn pos1D na Coustituição pelo Poder Cousti-

tuinte OrigiDário. Ele é criado, modelado, definido e limitado 
constitucio~ente vale dizer,_pelo direito Positivo e qUe vistoria DA REVlSÃO CONSTITUCIONAL·- -

Origem: Conselho Fedetal da Ordem dos Advogados do Brasil 
Data: 9-7-94 
Assuntn: Revisão Coustitucional. ImpOssibilidade jurídica de rea
lizar-se revisão constitucional para reformar a COnstituição Brasi
leira no· atual sistema. Impossibilidade de convocação de uma 
Assembléia Revisora no sistema vigente. 

Tendo concluído a Comissão de Acompanbamentn da Revi
são Constimcional da Ordem dos Advogados do Brasil, em reu
nião realíza:da panf õ fim específico de analisar-se a proposta que 
se tem divulgado de uma convocação de Assembléia Revisional 
exclusiva para promoverem-se modificações no texto constitucio
nal vigente, no sentido da impossibilidade jmídíca de aceitar-se 
esta tese, em face da teoria da Constituição adotada nos dias atuais 
e do sistema constimcional brasileiro _vigente incumbiu-me exarar 
o Parecer contendo os fundamentos daquela conclusão. 

Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte lns~ 
tituído de Reforma Constitucional 

Prevalece na teoria da Constituição airidã hõje prevalente, a 
distinção aperfeiçoada inicialmente na obra do abade Siéyes entre 
Poder Constituinte Originário e Poder Constilllinte Derivado. 

Enquanto aquele é soberano e permanente. este limita-se 
aos parâmetros postos no sistema pelo constituinte originário. 

determinado Estado. .. 

Explicitando esta distinÇão da natureza essencial às duas es· 
pécies de Poder Constituinte:. asseverava Afonso Arinos de Mello 
Franco: "Quando o PQder constituinte funciona nÕS momentos de 
crise, não podemos estabelecer as suas origens jurídicas senão ape
lando para as deítuições do Direito Natural Esposando a tese so
c~ológica dos fundamentos do Direito Natural, diremos que certas 
regras de Direito Público objetivo, prevalentes na consciência CO· 

letiva do povo, segundo os dados de sua cultura. evolução econô
mico-social e outros fatores, se exprimem-inelutavelmente através 
dos órgãos que encarnam, o momento, a soberania nacional (wna 
Assenibléia Constituirite, um soberano, um ditador) por meio de 
normas positivas de Direito ConstifuclODal, que traçam, então, as 
competências dos JX>deres constituídos, inclusive o constituinte or
dinário ou_instimído . ... 

Se for refletirmos sobre s considerações aci:roa expendidas. 
chegaremos a algumas conclusões úteis ao entendimento do Poder 
constituinte. Distinguiremos. nele, duas fontes. Uma a do Poder 
constituinte or1ginário, que é a erilanação direta da própria sobera
nia, funcionando como poder político do Estado, na fase anterior a 
qualquer organização constitucional. Então. a natureza jurfdica 
desse poder se prende mais ao Direito natu:ral que ao Direito Cons-
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titucional. Diferentemente a foiJte do Poder ·conStitUinte inStituído Seu fundamento em si mesmo, enquanto o poder constituinte insti
ou derivado é a Constituição do Estado, e, portanto, a sua natureza tuido tem o seu fundamento deriva<lo _do poder constituinte origi
é tipicamente de Direito Constitucioruií. ("Curso de Dlreito Consti- nário e encontra-se contingenciacfo, enlilo, pela obra coristitncional 
tuciona!Brasileiro", Rio: Forense, 1968,p.l19). dele nascido; b) 

O Poder Constituinte Originário caracteriza-se, pois, por ser V.O Lauda n• 241/5 subordinado, snbmetendo-se ao quan-
soberano, i.nicia4 permanente, inovador e incondicionado pela or- to posto pelo constinúnte originário; e) condicionado, sujeitando
dem. jurídica aD.teriormente vigente, pela qual não se enêontra Iimi- se às regras de forma previstas na Constitui~ contra as quais 
tado. - - não pode se insurgir. 

O povo é titnlar do Poder Constituinte Originário. Por isto, A subordinação e o condicionamento qoe caracterizam o 
não se duvida que a qualquer momento pode ele ter a sua força de- poder constituinte instituído de refonila rem a sua marrifestação na 
flagrada para a substituição de um pi>r outro sistema de normas definição de limites constitucionalmente postos. 
constitucionaiS. - --- -- ---- --- Estes_ limites são de natureza variada, podendo ser classifi-

0 POder Constituinte Originário elabora uma Constituição Ci!dos, brevemente, em limites expressos e implícitos, limite mate
que tende a permanecer. ~aO se elabora ConstituiçãO com prazo riais e formais. 
certo para a sua vigência. A Constitiíiçãó telÍl o destino da perma- São limites expressos aqueles que vêm definidos taxativa
nência Mas como nação se poderia cogitar da imutabilidade das mente pela Constituição, que são formulados _em tennos pelo 
nonnas constitucionais, porque a sociedade é mutante e é para-elas conStitulnte originário, não deixando dúvidas a seu conhecimento 
que se devem elaborar e fazer valer as normas jurídicas, mais ain- e necessária observância. 
da aqoelas que traçam os parâmetros fundamentais do modelo es- Mais dificeis são os limites implfcltos, vale dizer, aqoeles 
tatai adotatin, é certo que o próprio Pod"" Constíntinte Origináiio - que se extraem da natnreza do próprio poder constituinte de refor
permite a mudança constitucional, mas não pretende permitir a ma, que é nm poder de direito e subordinado ao quanto formulado 
fraude normativa à sua elaboração, nem a extinção de sua obra. como fundamental pelo constituinte originário, e pela sua qualida
Por isto, como uma das salvaguardas constitucionais, o constintin- de de salvaguarda da obra constitucional que, se reformada em 
te originário institui-o poder reformador, um poder que deriva da pontos fundamentais, não se sustenteria, fazendo originar nma ou
pretensão constituciOnal de assegurar a estabilidade dn Direito e a . tra constituição e não apenas se mantendo e reformando aquela 
atualidade da Constimição ao mesmõ teiiipo. Este é o POder Cons-. ' que vigora 
tituinte Instituido oti IYerivaao de Reforma Constitnciónal. A formulação da teoria dos limites imp1ícitos do poder 

Poder Coastituinte lnstltufdo de Reforma Constitucio- constituinte instituído de reforma parece ser devida a Joseph Story, 
na) ao defender que, oom conquanto não se tenham insculpido, ex

Como acima afirmado, o Poder COnstituinte InSiitiú'do de pressamente, na CG2.linrição ameriCana a proibição de se alterar a 
Reforma tem natureza jurídica, cria-Se-00_ -SJStelna cOnStftiiciOn3f -forma federativa de Estado, Deão poderia o constituinte reformador 
positivado, tem O seu traçado noimaiiVo~ ~i seus fundinientos e os fazê-lo, pois esta vedação estava implícita em outra nOrmas consti
sens limites na obra C<instituCiOnal positivada É nela qoe se eo- tucionais que conformam ·o inodilo adotado pelos fathers em Fila
contram os seus prinCípios e ãS Suas regras. E é na obSéiVãndã es- délfia, Cin 1787. 
trita desta qoe vive este poder jurldico. Fora dlií,liaverá uma atua- A tese de Story fo~ posteriormente, ampliada por Cooley, 
ção paralela ao Poder Constituinte Originário, não um poder cons- para quem os limites implícitos do poder reformador da Constibli
tituinte derivado. · · - · ção es1ilo presentes, aindi que inexpressos, no espíritO da Carta, o 

Por isto é que, na a:tualidade, parte da doutrina constitucio- que veio a ser fortalecido na obra de Willima Marbmy. 
na! sequer reconhece esta atuação reformadora da Constituição Maior influência ganbou neste sécolo a tese todos limites 
como nm "poder constituinte", senão como um poder constitUinte ·implícitos pela obra de Caris Schmitt, segundo qoem "Los limites 
ou apenas mna competência. de la facultad de reformar la Constitución rest.lltaii dei -bien enten-

Neste sentido é a lição dentre outros, de J J. Gomes Canoti- dido concepto de reforma constitucional. Una facultad de "refor
lho, segundo quem: "Este poder- poder constituinte derivado, po- mar la Constirución", atribuida -por liDa normación legal-constitu
der de revisão, poder constituinte em sentido impróprio - distin- cional, significa que una o varias regulaciones legal-constituciona
gue-se do poder constituinte originário. Este wtitno seria um POder -!es poederi -ser substituidas por ottas regulaciones legal-constitu
qoe residia sempre na Nação (e não apenas nos momentos de cria: cionales, pero sólo bajo el supnesto de que queden garantizadas la 
ção de uma constimição), pennanecendo fora da Constituição (lei identldad y continnidad de Ia Constitución considerada com un 
constitucional). . .. Os poderes constituídos movem-se dentro do __ _todo •. La facultád de_ refq~ ~ Constituci6n c_ontie:g,e, pues, tan 
quadro constitucional criado pelo poder cotistitUIDte. _b -poder--de s6lo ~lã facultad de practicar, en las prescripciones legal-constitu
revisão constitucional é, conseqüentemente, um poder constituído cionales. reformas, adiciones. refundiciones-, supresiones. etc.; 
tal como o poder legislativo. Verdadeiramente, o poder de revisão _ per o mantenindo la Constituci6n; nO la facultad de dm," una p.ueva 
só em sentido impróprio se poderá conSiderar constituinte; será, Constitución, ni tarnpoco la de refOrmar, ensancbar o sustituir por 
quando muito, "uma par6dia do poder constituinte verdadeiro". otro el propio fundamento de esta competência de revisón consti
"(Direito Constitu:donãl" Coimbra: Almedina, 1991, p. 99). - tiiciónal ... ". ("Teoría di la Constitución ", Madrid: Alianza Edito-

A identificação desta natureza é impri:sdndível para a análi- ria!, 1982, p. 119). -
se ora feita .. pela circunstância de que, no Direito, a dinâmica dos No Brasil, Nelson de Souza Sampaio, em sua obra sobre o 
instirutos adequam-se à sua essência, não se admitindo desvirtua- poder constituinte reformador, expõe a teoria dos limites implíci
mento entre os fundamentos e as finalidades- de wn institUto e a tos, arrolandO -alguns deles. Dentre os- (Jue o auto!- haümo releva 
sua aplicação. -está "a inalterabilidade do titn1ar do Poder Constituinte instituído, 

Caracteriza-se, então, o poder constituinte lnstifuído de re- ou seja, a inalterabilidade de quem pode fazer_ a mu~ça da Cons-
fonna por ser a) clerivado .. tendo como vertente exauriente de sua tituição". É qtJ.e, segu~do-se a teoria exposta ,Por Carl Schmitt, o 
força o poder constituinte originário-e os tennoS pOr-ele traçados poder constituinte o instituído de reforma tftitular de competências 
para o seu exercíciO. O poder constitllinti OTiginário encontra o que 'lhe são ~delegadas p.eiÕ constitui.Dte originário. Como-compe-
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tência posta·constiwcionalmente, não se pode cogfulr da alteração formal da Constituição em seu art. 174. 
do quanto ali positivado, pena de se ferir a norma de competência, A Constituição de 1946 valeu-se do instrumento de reforma 
traindo-se a determinação constitucional e promovendo-se fraude constitucional antes adotado - a emenda - e apenas ele, cuidando 
pela carência de legitimidade. do processo constituinte reformador em seu art 217. 

A subordinação expressa-se sempre pelos limites materiais, -- A Constituição de 1967 e a Emenda U0 U69 sotnente sere-
enquanto o condicionamento manifesta-se na limitação formai. feriu ao processo de reforma por meio de emenda constitucional 
como ensinado por Manoe1 Gonçalves Ferreira Filho, para quem a mantendo-se nelas o processo adotado na Constituição de 1946, 
característica de poder condicionado. de que se dota a reforma apenas alargando-se a competência da iniciativa de projeto de 
constitucional, significa que ele " só pode se manifestar pela forma emenda, que passou a ser também do Presidente da República, 
fixada na Constituição." .("Direito Consti1llcio.nal Comparado", mas restringindo-se, ali, a competência das Assembléias Legislati-
São Paulo: Editora da USP, 1974, p. 142.) vas Estaduais, antes aoeita. 

Assim, têm-se os limites materiais e os limites formais A Reforma no Sistema Constitucional de 1988 
como características inerentes aos contornos ConstituCionais insu- A Constituição de 1988 manteve, em seu CCJ!!Xl permanente 
peráveis do poder constituinte instituído de refonna. de normas, o minudenciamento do processo de refonna constiw-

Os lituites materiais, também cbamados substantivos, são cional, cuidando, em seu art. 60, da emenda. 
aqueles que se referem às matérias tidas como fundamentais na es- Ali se contém não apenas os limites materiais e formais do 
trutura constitucional e que, portanto, são impassíveis de alteração. processo reformador da ConstituiçãO por meio de emenda. mas a 

Os limites formais, apelidachs por alguns de lituites adjeti- descrição cabal da competência do poder constituinte refonnador, 
vos, são processuais (aqueles que reSpeitam ao processo utilizado a sua titularidade e a fonna de sua expressão. Se de wn aparte coo-
para se levar a efeito a reforma proposta e dizem respeito à forma tém o que é limite à reforma coilstirucional de outra traduz a com
de exercício da função reformadora, tais como a função pré-consti- potência positiva, vale dizer, o que pode fazer e como poâe ser fei
orinte refotmadora, a qnormn necessário para -a aprovação da pto- ta a refonna conStituciónal. 
posta de reforma, etc.), temporais (aqueles pelos quais se lituitam Em caráter excepcional e transitório, descreveu o consti
os períodos de realização de reforma constitucional) ~ circunstan- tuinte originário de 1988, no art 30, do Ato das Disposições Cons
ciais (em detenninadas condições, como sob a vigência de esta<'-::--tilncionais Transitórias da Constituição, uma possibilidade de mo
de sitio, por exemplo, não se podem realizar refonnas constitocio- dificação constitucional única e anômala, no quadro sistêtuico de 
nais, segundo o preceito posto pelos constituintes originários ao suas normas: cuidou·se ali de uma revisão constitucio_nal_. O catá-
reformador constitucional). ter excepcional e único daquela revisão ali prevista deve-se a cir-

É, pois, da natureza do poder constituinte instituído de re- cunstâncias variadas. é certo e não se mostra mais adequado aqui 
~ ·-una a sua condição de poder limitado. Ao constituinte origínário discutf-las. Mas o que remarca a sua qualidade excepcional e única 
cumpre a função de estabelecer estes limites segundo a história e é a condição de transitoriedade, de que se dota e que fez com que a 
as aspirações do povo que constitui o seu modelo de cOnvivência norma na qual ela foi contemplada tenha sido retirada do corpo 
política no Estado segundo o que lhe seja mais adequado. permanente da Constituição, contrariamente ao que ocorreu no 

Reforma e Revisão Constitucional no Direito Brasileiro Anteprojeto de Constituição, esboçado pela Assembléia Consti-
No Brasil, a refonna constiwcíonal sempre foi objeto de re- lninte de 1823, •~pela Constilllição de 1934. ~ 

visão e prescrição do constit:uinte oiiginário. Antes mesmo da ou- No sistema da Constituição Brasileira de 1988 não se cui-
torga da Ptitueira Constituição Brasileira, a 1mperia1 de 1824, pro- dou senão de um único processo nonnal, regular e pennanente de 
jetara-se, pela Assembléia Nacional Constiwinté de 1823, a final reforma constitucional, a saber, o processo levado a efeito por 
destituída por ato de fozça do então Imperador, D. Pedro !, regras meio de emenda, a se aperfeiçoar nos tenilos do art.~ 60, daquele 
para uma refonna constitucional (arts. 'JfJ7 e segUintes, do antepro- documento normativo fundamental. 
jeto de Constituição). A revisão prevista no art 30; do Ato das Disposições Cons-

A Constituição de 1824 tratou do tema da mudança consti- tiwcionais Transitórias recebeu o influxo mesmo da qualidade e 
tucional em seus arts. 174 a 178, onde se fixou -as terminologia sede da norma na qual se contém, vale dizer, a condição excepcio-
"refoiJDa" para o tema da modif'lcação fonnal da ~Carta Imperial. na!, transitória, a se exaurir na única prática que pooeria tér ocorri-

Cuidando-se de uma ConstituiÇão setui-rfgida, distinguiu-se do nos tennos ali descritos, 
o que era matéria conStitucional ("o que diz respeitO aos limites e Constituiu-se exceção transitoriamente adota.da. ~ao pode-
atribuições respectivas dos poderes públicos e aos direitos políti- ria ter e não teve o condão de fraudar e esvaziar o COipO perma-
cos e individuais dos cidadãos") do mais que era _tratado no texto nente da ConstituiÇão, até- porque esta é wn sistema, e cómo tal 
constitucional mas que poderia "ser alterado, sem as formalidades bão· sobreviveria às piát:icãs COntráriaS às suas salvaguardas. Nor-
referidas, pelas legislaturas ordinárias"- art 178, da Carta Impe- ma extravagante no texto magno do Direito Constitucional Positi-
rial). vo. a revisão foi uma-previsão ~ormativa subtraída do processo re-

A reforma constitucional foi tehla do art. 90, da Constitni- guiar de reforma constin.Icional prevista e defiriida expressamente 
ção da República,. de 1891, tendo se estabelecido o processo de re- no corpo permanente das normas const:i.tucioriais. 
forma a ser observado em caso de necessidade e as matérias intan- --- n Brasil tem. hoje, novo sistema constitttcional vigente uma 
gíveis à ação reformador. _ _ _ única fonna pela qual se pode passar, jwidicamente, a reforma 

A Constituição de 1934, inovou completamente o tema no constituciOrial, a saber, aquela prevista no art. 60~ da Constituição 
Direito Consti.rucional Brasileiro, distinguindo en~ revisão (ter- e qUe se apeifeiÇoa pOr meio de emenda. 
mo antes não utilizado em nosso direito) emendª ~tucional, · - - N~ quadro, e a deSpeitO das discussões jurídicis travadas 
modelando o poder reformador em seu art. 178. Os processos de quanto à possibilidade jurídica de deflagrar-se e realizar-se a revi
revisão e -emenda eram distintos e prCstã.Vam-se à modificação de são constitucional prevista no art. 30, do Ato das Disposições 
matérias- distintas. -- Constitucionais Transitórias, tal como se ~cetou, é _certo que a 

A Carta de 1937 referiu-se a emendas, modificação e refor- nortna ali contida aplicada e teve, na experiência política malogra-
ma, explicitando, pormenorizadamente, o processo de mudança da de 1993, examida a sua eficácia. É norma morta, sem vida e 
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sem ressurreição. O seu objeto cumpriu-se e com aquele cumpri- a adoção de um governo de homens, e não de um governo de leis. 
mento elinrinoU-se de efeitos possíveis. Porque então não seriam os governantes qu~ se submeteriam às 

Assim, não se tendo cumprido? na extensão divulgada do leis, mas estas que seriam submissas aos homens que chegassem 
pretendido pelos congressistas, aos quais foi consti1Ucionalmente ao poder. Quem excetua uma nonna da Constimição pode exce
incumbida a revisão de 1993, passou-se a veicular a possibilidade tuar qualquer outra. ou todas as outras. Isto é o que se chama de 
de se introduzir, em caráter novamente transitório, uma nova revi- regime de exceção, tão tristemente conhecida de tod~s os brasilei
são constitucional, destarte, da observância do sistema constitucio- ros, com os resultados históricos por nós Conhecido e sentido. 
na!. que prevê a reforma por meio de emenda, segundo o processo A proposta que ara vem a lume não é nem um pouco diver
e com os limites estabelecidos no art. 60 da Constintição da Repú- sa da prática que teve lugar sob o regime militar. O entiio Presi
blica Pretende-se, pois, furtando-se da obediê!lcia da própria dente Ernesto Geisel também fechou o Congresso e alterou o pro
Constintição, adotar-se ato c:onstintinte originário - único pelo cesso derefonna para maioria absoluta (excetuando-se, portanto, a 
qual se poderia fazer sucumbir uma salvaguarda constitucional, maioria de dois terços, que era, então, a regra constitucional) ao 
como é a norma do processo reformador e seus limites - e refor- argumento de que eram necessárias mudanças no sistema de Direi
mular-se o processo de modificação da Constituição. to e que uma minoria congressual teimava em ii:npedir as mucbm-

Divulgada a pretensão que se ensaia em alguns seto.res da ças que ele, Presiden~ e os que com ele exerciam o Poder acha
sociedade brasileira, reuniu-se a Comissão de Acompanhamento vam imprescindíveis para tornar o Brasil governável Mudado o 
da Revisão Constitucional da Ordem dos Advogados do BrasiL processo de reformas par votação do próprio Congresso, premo
por detenninação do seu Presidente, concluind.o os seus m.e:- .-jros, veu-se toda a reforma que se entendeu boa para o povo brasileiro. 
por maioria, que, por todos os elementos e característiCas que con- Deu no que deu ... 
formam o poder constin.únte instituído de refomla. não se poderia Agora, conttldo, a proposta de uma Assembléia Revisora 
aceitar aquele golpe contra a Cpnstituição, estabelecendo-se uma Exclusiva é ainda mais gravosa ao sistema constitucional e ao Es
exceção à regra de reforma constitucioual estabelecido pelo consti· tado Democrático de Direito preconizado no art !O da Constimi
ntinte originário de 87/88 para a prática de mudanças constimcio- ção da República. É que mutila-se o Congresso Nacional, que tem 
nais erradicadas do leito natural das normas consti.tucionaís a sé- em sua c ,·•npetência refonnadora da Carta Magna a sua função 
rem observadas. mais nobre. E esta -mpetência, aliás, é da ttadição do Dheito 

· Os Fundamentos da Decisão da Comissão de Acompa- Constitucional BrasilCira, somente se lhe excepcionando nos pe
nhamento da Revisão Constitucional do Conselho Federal da nodos, explicado em seus próprios tennos, de exceção, 
Ordem dos Advogados do Brasil. _ A introdução de uma norma ttansi!ória no texto coiistimcio-

0 primeiro fundamento jurídico que deita por terra os argu- nal vigente excepcionando o processo de reforma constitucional 
mentos no sentido da realização de uma "revisão exçlusiva" (aSsim previsto em seU art 60 -tem o sentido do suicídio do Congresso e o 
chamada aquela que seria aperfeiçoada por uma Assembléia Revi- homicídio da Democracia e do Estado de Direito. -- --
sora convocada exclusivamente para o desempenho da tarefa de Ademais, a convocação e desempenho da tare~ _reformado
promover uma refonna constimcional par um processo diverso da· ra da Constintição par uma Assembléia Revisora Exclusiva agredi
quele estaDlído no art 60 da Constintição da República) está na ria, ainda, o princípio da separação de poderes, porqnanto os pode
existência dos limites implícitos do poder constituinte instituído de res constituídos são somente aqueles criados pelo Poder Consti
refonna, antes mencionado. ~ _. . _ tuinte Origlnário. Não existe, no sistema brasileiro. órgão detentor 

Estes limites impedem que o poder reformador, que deriva, do poder constintinte instituído de reforma diverso do próprio ór· 
subordina-se e condiciona-se pelo quanto estat:uído pelo consti- gão do Poder Legislativo. Ora, as funções a este attibuí~o el;!tre os 
ntinte originário, sobreponha-se ao quanto para ele estabelecido no quai& o de reformar a constituição (art. 60 da CF)- nem pode ser 
que se refere à competência para realizar -a reforiila, matérias e a1ribuído a outro em caráter excepcional e transitório, conforme 
processo pelo qual ela se deva passar. _ ~ açtes assev~o. porque significaria renUncia de competência 

No constituciona1Isino positivo bl:asilefro,- a· cõlDpetêricia constitucional obrigat.6rio e indelegável (certo como é na teoria da 
para se reformar a Coustintição é entregUe ao Congresso Nacional. Constintição que as funções atribuídas a cada qnal dos poderes 

Passando-se a sua propost!-. discussão e votação em cada constituídos são indelegáveis), nem pode ser delegado a_ órgão 
uma de suas Casas. - - que, inexistente nQ sistemã posto pelo constitUinte originário ve~ 

Destarte, os congressistas têm competência constitncional nha a ser criado excepcional e transitoriamente para o fim específi-
para promover reforma cOnstitucioilal por meio de ~da. _ co· da 4elegação. pois isto constituiria um golpe no coração da 

Ora, competência não é faculdade, ~-é_ Sugestão feita pelo Consti~ção, qUe é a norma ~ona das competências públicas, 
constituinte ao agente pofitico: é obrigação, é dever inafastável. mais airida daqueles que dizem respeito à sua própria existência. 
Logo, não poderiam eles renunciar por uma ou algumas vezes e Note-se que esta convocação equivaleria a mna __ ;;uspensão 
sem alterarem sequer o quanto posto no art. 60, parágrafos segun- da Cons~tituição, situação impensável no &!ado Democrático de 
do e terceiro, vale dizer, sem modificarem os limites postos pelo Direito. Porque certamente o que se está a pensar é na suspensão 
constituinte originário ao processameõ.tO da reforma, à competên- da vigência do art 60, para o que se afuma ser uma situação epi~ 
cia que lhes foi constitncionalmente outorgada. A introdução de s6dica, exc~pnal. transitória (o que, aliás, sequer é garantido, 
uma norma constittlcional transitória para-excepcionar-o processo pois sempre que se permite a exceçio uma vez ao Direito, oferece
reformador do quanto posto no art.-6Ç);_.Pr0movendo-se mna modi- se fundamento para o advento de novas exceções, pois novos mo
ficação à revelia do sistema vigente_ para o fim específico de satis- ti vos e argumentos haverão de surgir, como na primeira vez). 
fazer os interesses de determinados grupos, ainda que bem inten· No Direito Constimciónal Brasileiro vigente, há absoluta 
cionados, que pregam que a gOVc;rriabilidade não depende da dinâ- imposstõilidade de ser aceita a proposta formulada no sentido da 
mica das instituições, mas apenas da mudan9a de leis, não tem res- convocação de uma Assembléia Revisora Exclusiva. Seria incons
guardo jurídico. Constituição não se·ex-ct:tua, -cUmpre-se. Consti~ titucional _a emenda à Constituição Brasileira de 1988 pela qual se 
tuição não se compõe de con~to de exceções, mutáveis_ segundo introduzisse no sistema uma exceção às normas permanentes e li
as idéias de quem eventualmente esteja no poder. Isto significaria mitadoras, nas quai.S se eXplicita o processo de reforma. Seria mes-
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mo intrOduzir-se no sistema vigente verdadeiro "cavalo de Tróia" dans !e cours de ces écrits, la Constitution proposée n'a pas été 
constitucional, a dilacerar e frandar a Constituição, no que é uma pleinement jusfifiée des accusations dirigées contre elle, et si elle 
de suas salvagnardas. n'a été montree digne de l'apprcbarion publique et néeéssaire à la 

Há um outro argumento, metajurídico, que não deve ser sureté et à la prospérité publiques. Tout citoyen est tenu de répon
desconhecido dos operadores da áreajurldica, a se pensar sobre a dre à ces questions, d'aprés le voen de sa conscience et de son in
Assembléia Revisora Exclusiva. Tratada como ''Reconstituinte" na telligence, et d' agir d'aprés les ordres libres et sans passions de ju
imprensa brasileira, não se pode descoobecer que uma Assem- gement. ... Le partisans du prQjet de Constitution ayant concédé 
bléia, nos moldes propostos não se limitará a reformas constitucio- qu'ils ne prétendaient pas à la perfection absolute, ses ennemis en 
nais, mas tentará, com certeza, elaborar uma nova Constituição, ont profité pour triompber bruyammcnt. Pourquoí, diseot-íls, 
solapando a de 1988. adopterions-nons un ouvrage imparfait? Pourquoi ne pas le cotri-

Há se dizer que ela poderia ser limitada nos termos postos ger et !e rendre parfait aant de I' établir írrévocablement? Ceci peut 
na norma que a tenha convocado. ~ pois ... Se a Constinlição, être assez séduisant; mais ce n 'est que séduisant.. ... Je réponds en-
em cláusula limítadora da competência. processo e ação reforma- suite que ce serait, à mont avis.le comble de l'imprudence de pro· 
dora não tem sido acatada como força jurídica suficiente para ·ser longer 1' état précaire ou se trouvent nos affaires nationales et d' ex
respeitada e não ser ex.cepcionada, quem garante que limites ou- poser l'Union aux dangers d'expériences sucessivas, dans la pour-
tros e não postos pelo constituinte originário, mas pelo poder cons- suite cbimérique d'un projet parfait. Je n' espêre pas voir un ouvra-
titufdo o será? ge parfait sortir des mains d'uo bomme ítuparfait." ("Le Fédéralis-

Como ensinava AFONSO ARINOS DE MEU.0 FRANCO te", Paris: Libraririe Généralr -!e Droít et de Juísprudenee, 1957, p. 
"Do ponto de vista do êxito no funcionamento das instituições po-- 729) 
líticas, é iD:ecusável que uma democracia funciOnará sempre me- O que se espera. com certeza. é que mesmo em nossa frágil 
Jhor, quando o Poder ,constitointe derivado, ou institufdo. for mais imperfeição botuana se guarde o sentido da liberdade, que somou
capaz de amoldar a estrulllra constitucional às transfonnações bis- te o respeito ao Direito tem demonstrado poder assegurar, e a bus
tóricas. pois isto signilicará a estabilidade da ordem jurídica, sem ca da Demoeracia, setu exceções, que a estabilidade das nortuas 
prejuízo da evolução sociaL Mais fuígil e precária é a demoeracia jurídicas tem provado poder realizar. . 
nos países em que os ajustaiJ1.entos constirucionais determinam cri- Belo Horizonte? 18 de julho de 1994. - Cármen L(v-"'1. An-
ses que exigem a aplicação do Poder cor2-Jtuiote originário, socio- tunes Rocha. 

lógico OU: pré-constitucional" (Op. cít., P· !ZO) Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinlw o 

cél~:Cm~::~:efi~de~~=::=co~u~ m: Sr. Meira FiUw deixa a cadeira tkl presidência, que é 
Constituição. o que não se pretende é que, ao argumeuto da necw. ocupa4a pelo Sr. Júlio Campos, 1" Secretário. 
sídade de aperfeiçoá-las, se destrua o Direito posto à obediência de o SR. PRESIDENTE (Júlio catupos) - EStá autorizada a 
todos e se perca a oportunidade histórica brasileira de se instalar inserção. 
um verdadeiro e proruissor Estado Demoerático de Direbo, pela Coneedo _a palavra ao no~ Senador Ney Maranhão. 
introdução de novos períodos e métodos excepcionadores da O SR. NEY MARANHAO (PRN - PE. Pronuncia o se-
Constituição. guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo 

Os partidários da tese favorável à Assembléia Revisora Ex- de meu mandato, tenho proctrrado desempenhar as funções ineren
clusiva têm argumentado que os Congressistas, a quem. o consti- tes ao carg9 de Senador da República da melhor maneira possível. 
tointe originário de ffl 188 outorgou a competência para a reforma mantendo a coerência. a lealdade e o interesse público acima de 
constitucionaí, não teriam isenção e legitimidade para realizá-la. qnaisquer outras considerações. 
ficando sujeitos a injunções e interesseS que se-impõeni nos traba- Como uma das atividades e deveres do cargo, apresentei 
lhos. A questão é: a Assembléia Revisora Exclusiva será composta írúmeros projetos, para cuja aprovação tive a felicidade de mero-
de quem? De santos? De extraterrestres, rião SUjeitos -a todas as in- cer o apoio de :nlatS P3res no SenadO Federal. 
junções e condições, ainda que negativas, tanto quauto das posíti- ·Dois deles traosfonnaram-se em diplomas legais. Um deles, 
vas, que a Democra.cia enseja e pezmite, como os interesses de 0 Projeto no 66/91, originário do Projeto de Resolução n° 58/91, 
grupos e categorias? - -- disciplinou com propriedade o endividamento interno da União, 

A_s tentati~as de cx~o~~se o ~~ento ~ Direito dos Estados e dos MunicípiOs e criou, pioneiramente, a exigência 
n_o Brasil, especíalmeote o ~"'."? _(;onstituClonal PoSitivo, têm de comprovação da adítuplência para com o INSS e o FGTS, para 
sido uma cons~te em nossa ~a, tendo-se ~empr~ como ~-.~. ~e os órgãos públicos pudessem contratar operações de crédito. 
mento a tentat:Lva de salvar o pm.s. Quem sabe nao sena~ de m- A referida exigência contribuiu decisivamente para o sanea-
verter-se a experiência e ao invés de se tentar salvá-lo pela exce- menta da Previdência Social e o fottalecimento do FGTS. recwsos 
ção -das leis não se buscasse a sua salvação cumprindo-as?... dos trabalhadores brasileiroS. visto que o setor público há muito 

As tentativas de excepcionar-se o cumprimento do Direito não cumpria seus deveres, não recolhendo ao IN'SS e ao FGTS a 
no Brasil, especíalmeote o Direito Constitucional Positivo, têm contribuição devida de seus servidores. 
sido uma constante em nossa história, tendo-se sempre como argu- O 0111ro projeto, a Lei n• 8.641/93, originário do Projeto de 
mento a tentativa de salvar o país. Quem "sabe não seria hora de in- Lei n° 43, de f991, de minha autoria, está salvando os clubes pro
verter-se a experiência e ao íovés de se tentar salvá-lo pela exce- fissíonais de futebol e possibilitando à Previdência Social receber 
ção das leis não se buscasse a sua salvação cumprindo-as?... uma dívida cousiderada perdida pelo Tesouro Nacionai. Em fun-

Melhor talvez seria pens~-se c~IIi_o os def~es da Cons- ção desse diploma legal, q futebol, a maior paixãO dos brasileiros, 
tituição norte-ameríeana d': 1787, que se viram atmg>dos pelos ar- voltou a ter espenmças de, após a conquista do tetra, conquistar o 
gumentos dos que preterufuml refortuar o texto ~~rado na Con- pentacampeonaro mundial. 
vençãõ de Filadélfia, e que, etu defesa da Consttnnçao, do DJrCito, A referida lei estabeleceu 1!lilll relação previdenciária com 
da Liberdade e da Segurança Jm:fdica expunham, na palavra d~ base em umpercentoal da renda das partidas e autorizou que o dé
HA.l\1ILTON: w Arrêtons-nous mamtenant, et .demandons-nous Sl. bito atrasado fosse parcelado, levando em consideração a capaci-
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dade de pagamento dos clubes, sem levá-los à falência. Canse- Assim, Sr. Presidente, concluo o meu promm.ciamento, rea
qüentemente, a Previdência Social está recebendo os atrasados e as :finnando a minha disposição -de cerrar fileiras com aqueles que es
contribuições devidas religiosamente em dia. Os clubes estão se tlio lutando para contribuir para as soluções dos problemas do 
soerguendo e o futebol vo!Jando a empolgar as multidões. País, tendo a convicção de que os projetes de rninba autoria. já 

Mora essas contribuições já transformadas em lei, temos aprovados pelo Senado Federal, que se encontram na Câmara dos 
outros Prnjetos de Lei, já aprovados pelo Senado, que também aju· Deputados, darão uma forte contribuição nesse sentido, razão pela 
darão a melborar a vida do País. · qual soli,cito à Mesa da Câmara dos Deputados uma atenção espe-

Os projetes de minha autoria, já aprovadoS pelo Senado Fe- cia1 para os mesmos. 
deral, encontram-se na Câmara há muito tempo, razão pela qual Muito obrigado. 
estou apelando para o Presidente e as Liderauças daquela Casa. a O SR- PRESIDENTE (Jtilio Campos}- Concedo a pO!avra 
fim de que os referidos projetes mereçam um tralamento preferen- ao nobre Sr. Senador Marco Maciel. 
cial. O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguin-

A fim de que se possa aquilatar a importância das matérias te discurso)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no último dia 
tratadas nos projetas eni apreço, passarei a fazer unia sinopse de vinte e oito de julho, no auditório dO Memorial Juscelino Kubits
alguns: cbek, foi lançada a campanba do Senador e ex-Ministro da Fazen-

PLS 075/91 -Regulamenta, com base no'interesse nacio- da Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República. pela 
na!, os investimentos de capital estrangeiro, nas micros, pequenas coligação PSDB - PFL - PI'R 
e médias empresas e dá outras providências (permitindo a forma- A escolha daque' local para a soleuidade é significariva: ao 
ção de joint ventnres e autorizando remessa de lucros para o exte- apresentar as ~trizes de sua proposta para o governo diante do 
rior). - túmulo de Juscelino, o candidato aponta decisivamente para are-

Esse projeto. objetiva atrair investilnentOs produtivos para a cuperação do otimism.o e da- Confiança no Brasil, marcas pessoais 
nossaeconomia-capitalderiscõ,ocontrário~_gueestáocotTen- que-o-Presidente logrou transmitir a seu governo e~ mais ainda a 
do no País, com-as entradas maciças de capital especrilativo, en- sua época Os "anos JK" estão identificados, na memória de nosso 
gordando as reservas internacionais mas contribuindo para a ma- povo, como uma era de feitos m.emórávei' -~entre as quais se conta 
nutenção do riono in!l;oci.onário. a construção desta Capital~ marco da interiorização d... ..iesenvolvi-

Ao contrário, a transfonna~esse projeto em lei acarreta- menta nacional. · 
rá inúmerOs beneficias para o País: através da Criação de pequenaS - - Ao evocar a meinória daqUile períodO, o Senador aponta 
e médias empresas em consorciafi!o de empresários estrangeiros igualmente para a índole democrática do governo de JK, para sua 
com nacionais, com a criação de milhares de empresas, sem au- administração de con.tlitos pautada pela tolerância e pela busca 
mentar a inflação. - - constante da aproximação entre forças políticas divergentes, sem-

Para isso tenho como exemplo, Sr. Presidente; &:-s e Srs. pre no sentido de promover-o benl pUblico. É essa qualidade, aro
Senadores, a llha de Formosa, um país menor do que a Para.J.ba. piamente reconhecida em Juscelino, até mesmo por seus oposito
Hoje, não há mais que vinte grandes empresas nesse Tigre Asiáti- res, que está explicitada agora na coligação programátiCa dos pãr
co, além das micros, médias e pequenas. No enlanto, há, nesse tidos que apóiarriFi:rnando Henrique Cardoso. 
País, uma reserva cambial de 95 bilhões de dólares, uma das mais Essa candidatura representa boje o que a de Juscelino signi-
fortes do mundo. ficava no final da década de 1950. Trata-se de imprimir ao País 

No Estado de Pernambuco e na região nordestina. já temos uma nova dinâmica de desenvolvimento. Se, Iiaqueles _dias, a ênfa
inúmeros pedidos de empresários, notadamente da região asiática, se se impunha sobre a industrialização de um país cuja economia 
que desejam investir na agricultura, no abastecimento d água, no se limitava a uma agricultura exportadora arcaica, a capacitação 
transporte e na indústria, nos termos do projeto de lei de mi..nru!. au- técnica do povo e do parque industrial, ao lado do desenvolvimen
toria to tecnológico, é boje a palavra de ordem. Se desejamos levar o 

Portanto, creio que é chegada a hora de concretizarmos as P&:s. _nO ~cio_ de milêiiio gue se aproxima, ao lugar que lhe cabe 
mudanças necessárias e possíveis para retirar da miséria. e da fomé '~~entre as nações prósperas do mundo, não podemos fugir à exigên
mais de 30 milhões de brasileiros, razão pela qna1 a aprovação da cia das reformas profundas mas realistas que.nossas crises- politi-
proposição de minha autoria se impõe. co-adn:iinistta.tiva e sócio-econômica-:.:.... exigenl. 

De outra parte, eu gostaria, também, que o eminente Presi- A consecução desse projeto passav~ necessariamente, pela 
dente da Câmara dos Deputados agilizasse a tramitação dos outros estabilização monetária. Sem con:fiabili.dade econômica, o País se
projetas abaixo relacionados, tendo em vista a sua importância ria íD.capai de 3:frair os investimentos: internos e externos, de que 
para o País. São eles: _ _tanto n~ita para dar esse passo f?I1 direção ao futuro. Essa exi-

PLS 083/88 - dispõe sobre a incorporação ao palrimônio dO gêricia, Srs. Senadores, foi atendida. com a implementação do Pia
Estado de Pernambuco dos bens pertencentes ao extinto Território rio Real. O povo percebe bem essa articulaçãO entre o real- moo
Federal de Fernando de Noronha e dá outras proVidências. da estável- e o sonho - um Brasil rico e justo -, fato demonstrado 

PLS 014/91 -dispõe, com fundamento no inciso_VIU do pelo crescimento, nas pesquisas de opi.riíão, das intenções de voto 
art. 23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos em nossa chapa Um sonho cuja possibilidade de realização está. 
da Administração Pi.ílilica Federal realizai-em suas compras na fundada nas cinc9 prioridades estabelecidas para o próximo gover
Companbia Nacional de Abastecimento - CONAB, e dá outras no: emprego, educação, saúde, agricultura e segurança. Priorida
providências. des 4iretamente articuladas a nosso __ Qbjetivo naciOnal de longo 

PLS 014/91 - dispõi:, com fundamento no inciso VIU do. pi'azo: a consolidação de um modelo de desenvolvimento auto
art 23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos-- -sustentado, socialmente justo no plano interno e comercialmente 
e entidades da Administração Pública Federai realizarem suas ~pe:dtivo no âmbito_i,ntemacion:il. 
compras - é o mesmo projeto, mas com outra conotação - na Ê nesse contexto de _prioridades que pretendemos promover 
Companhia Nacional de Ahast.eciniento- eNA~ e dá outras provi- o turismo, a expansão da agricultura e a exploração dos recursos 
ciências. naturais. sempre bUscando o respeito ao equihbrio ambiental e 
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apoiando a ini.ciiitiva privada, para o que será necessário o investi
mento em infra-eStrutura de ttansportes, energia, comunicação e 
saneamento. Trata-se de iniciativas geraâaras de empregos, aten
dendo também ao nosso desafio mais ilrgCmté: o do combate à mi
séria, à fome. à violência e à criminalidade. 

Para realizar essas metas, contaremos com os recursos pro
venientes de cinco fontes principais: o uso das velhas públicas, a 
privatização, a entissão de títulos de longo prazo que a estabilida
de tomará atraentes, a parceria com o setor privado nacional e o fi
nanciamento externo. 

Srs. Senadores: esses são os pontos principais do discurso 
lido pelo Senador Fernando Heoriqoe Cardoso na ocasião do lan
çamento de sua campanha à Presidência da República no Memo
rial JK. A identificação das semelhanças dessa plataforma com as 
idéias de Juscelino levou sua filha, Márcia Knbitscbek. candidata 
nestas eleições a uma cadefra nesta Casa, a manifestar seu apoio à 
coligação, através du gesto simbólico de entregar a Fernando Hen
rique um documento elaborado pelo próprio Juscelino. contendo 
as metas de governo que pretendia apresentar ao povo na campa
nha presidencial de 1965- que tinha a convicção de vencer. · 

Sr. Presidente, pelo relevo e visionarismo das palavras do 
candidato de nossa coligação, pela confiança na retomada do de
senvolvimento? gostaria de requerer a inclusão nos Anais desta 
Casa dos cfucursos proferidos por Fernando Henrique Cardoso e 
por Márcia Kubitschek na data e local citados. 

DOCU.MENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACTELEM SEU PRONUNCIAMENJ"O: 

O REAL EO SONHO 

tem natLueza diferente da que ocorria nos anos 50. Hoje, o univer~ 
soda política é mais complexo. Forças sociais, mais diverSas e ati
vas. influenciam diretamente os processos de decisão. A econo
mia, de base industrial, conviveu, até pooco tempo, de forma vi
ciada, com a inflação. O peso da dívida social tomoo-se revoltan
te. 

O sistema internacional transfoxmou~se e, agora, numa eco
nonria globalizada, a competição é detenninada, principalmente, 
pelas conquistas científicas e tecnológicas. Teremos de avançar- e 
muito - na reforma da educação brasileira e nos estímulos à ciên
cia e tecnologia, para que o País tenha condições de fOijar um 
novo modelo de desenvolvimento, que gere empregos, impulsione 
inadiáveis transformações sociais e alcance presença significativa 
na economia mundial. 

Para atender às aspirações nacionais e populares, a inserção 
do Brasil no sistema produtivo inte.macional requer um Estado re
fonnado. capaz de abrir~se eficazmente às reivindicações e aos an
seios da populeção, especialmente dos mais pobres, que viv;n 
uma cidadania incompleta, mas cujas necessidades devem estar no 
centro das preocupações nacionais. 

Não são pequenos os desafios. P_orém. se soubennos unir as 
forças sociais em um projeto efetivamente democrático. que com
bine desenvolvimento com justiça social, surgirá um Brasil reno
vado. 

Como em 1955, as próximas eleições prestdenciais abrem 
uma ;C.rspectiva de grandes transformações. 

Estas eleições terão um sentido histórico raro. ~ao somente 
pela grandíosidade do exercício democrático. São mais de cem nti
lhões de. eleitores a preencher 1.654 cargos. São mais de 30.000 
candidatos. Estará em jogo, -mbém, o destino do BrasiL Precisa-

Discurso de Fernando Henrique Cardoso no Me- remos incorporar a extraordinária experiência política dos llltimos 
rrwrial JK, em Brasfiia, no dia 28 de juUw de 1994. anos, desde as frustrações até as manifestações vivas da cidadania. 

É com entnsiasmo que compareço ao memorial cm que ho- Aprendemos que a vontade, sem a capacidde de articulação, gera 
menageamos Juscelino para Iaoçar as bases de minba proposta de frustrações. Aprendemos que a honestidade, a probidade, e equilí
governo, mna proposta para transformar 0 sonho de hoje_ no real brio, a maturidade, o espúito de servir ao povo são condições ne
de amanhã. Reconheço a vitalidade das idéias de Juscelino e~ a cessáriaSpara o exercfcio de funções pu'blicas. 
exemplo de todos os brasileiros, lamentg que sua extraordinãria Estas eleições colocam o futuro do Brasil em causa Que 
ação de estadista, 0 marco do Brasil moderno, tenha ficado :incol:n- país teremos? Temos o direito- mais do que isto, a obri_gação -de 
plela. eleger aqueles que optem por transformações, ao mesmo tempo, 

Juscelino teve a ousadia e a coragetD. de propor uni Brasil profundaS e--realistas, para que construamos com segurança um 
novo. Quando chegou à Presidência da República, o PaíS vivia Brasil moderno, justo e próspero. 
grave crise política e as perspectivas eê0nômic3s eram sombrias. Fui e sou um homem que acredita na forma transformadora 
O modelo de desenvolvimento, ainda sustentado pela agricultura, das idéias. Para ganhar força política, as idéias devem ter clare>a, 
mostrava seus limites em um mundo que se induStrializava rapida- consistência, realismo e sentido de futuro. A democracia cumpre 
mente. O Brasil parecia condenado a repetir-se em impasses políti- sua vocação, quando os interesses se convertem em idéias e pas-
cos é propostas econônticas já llltrapassadas pela História. sam a disputar os corações e as mentes dos eleitores. Sem demag<>-

Hoje. Juscelino é uma unanimidade. Soube governar com gia, sem o !X'Pulismo inconseqüente, que vende ilusões a troco de 
sentido democrático por compreender que,- em uma Sociedade ... votos. . . _ _ _ 
complexa como a brasileira, a t<?.le$lcia e o trabalho permanente · ~~ de anos de ~o, co~pçao ~ ~essao, agora U: 
de aproximar forças divergentes são os úniCos caminhos p3ra fazer n:os o_ ~etto de sonhar, de n~o. a~U: o~ ~tes de um Brasil 
com que a política cumpra seu objetivo maior: servir ao bem pú- amda mJUSto, de co~tes SOCI~ ~táveJ.~- O sonho aponta o 
blico. Juscelino foi.- essencialmente, um articulador de consensos, fu:b.I:o, mas é o oonheCimento objet:Lvo da realidade que aponta os 
um homem de ação, de resultados. . . ·· cantinhos do possível. 

O Governo Juscelino_ coincide com o aprofundamento· da I-O Real 
democracia; a própria dinãmica nova do desenvolvimento trans- A crise 
formou a sociedade, trazendo à cena atares. como os sindicatos -Desde o inlcio da década passada, estiveirios mergulhados 
modernos. Em poucos momentos de sua história.· 0 poVO brasileiro na mais devastadora crise econômica e social deste século. 
fui tão ctiatiVO nas arteS, nã:música, no cinema, na literatura. como Nossa economia deixou de gerar empregos produtivos, a in-
no período inaugurado por !usce!inQ. Kul:iitscbek. _ Ilação ntinou o poder de compra dos salários, especialmente, dos 

Alcançou o que poucos estadistas conseguem: criar rima brasileiros de menor renda. O Governo perdeu a capacidade de 
nova identidade nacional. formUlar e executar as politicas necessárias para melhorar a saúde 

Neste momento. estamos diante de desafios tão -ou mais iro- e a educação do povo e dar-lhe segurança. Aumentaram muito as 
portantes quanto os enfrentados por Juscelino. A crise brasileira diferenças entre ricos e pobres; crescenun o desemprego e, princi-
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palmente, o subemprego na economia informal. A miséria e a 
fome tomaram-se vergonha para toda a Nação. A violência e a in
segur.mça tomaram-se parte do nosso cotidiano. Violência que 
atinge o pobre da periferia, a criança. a mãe de família 

Nos últimos anos, se já tínhamOs ~ de revolta por cau
sa da miséria -crescente. passamos a sentir, também, indignação, 
quando se revelaram escândalos e roubos de proporções il:rlmagi
náveis, envolvendo dirigentes no Executivo, no Legislativo, no Ju
diciário e no setor privado. 

Essa revolta e a indignação foram os -Sintimentos que nos 
moveram.. a mim e a tantOs outros, a colaborar com o Presidente 
Itamar Franco, desde o primeiro moinerit:O. numa tarefa que pare
cia impossível: reconstruir a dignidade da vida pública e orientar o 
Governo para o ·seu papel de servir ao povo. 

Apesar da situação altamente insatisfatória que Óbservamos, 
em muitos aspectos da vida nacional, temos, hoje, wn país melhor 
do que há dois anos. Conquistamos as condições para fazer uma 
mndança profu- 'a e já demos os primeiros passos. Mas resta nm 
longo camínho para construirmos uma sociedade melhor e mais 
jnsta. 

O ponto de partida para a reconstxiiÇão da sociedade teria de 
ser, naturalmente, a reorientação da nossa economia. 

A crise brasileira está relacionada com problemas financei
ros, especialmente, os ligados ao S')tr externo. De um lado, a dívi
da. que teve um crescimento expiosivo, de-.... lu à elevação sem 
precedenres das taxas de juros, no mercado internacionãl, na pri
meira metade dos anos 80. De outro, uma situação fortemente ad
versa, no mercado internacional, conseqüência da mnldplicação de 
práticas protecionistas. A qneda de preços de matérias-primas, du
Illllte a maior parte da década passada, afetou as receitas de expor
tação, a renda nacional e a oferta de empregos. Esse qnadro foi 
agravado pela perda de competitividade de setores de nossa indús
tria, que cederam faixas de mercado para países de indnstrializa
ção recente, justamente aqueles que investiram, maciçamente, em 
edncação, ciência e tecnologia, abtindo-se ao cométcio internacio
nal. 

A dívida externa alimentou a dívida intema e as duas juntas 
concorreram para exaurir a capacidade financeira do setnr público, 
até o ponto de tomar praticamente impossíver õ exercício de go
vernar. Não se governa com um Estado falido. 

Por si só, -essa situação teria sérias conseqüências, em qual
quer país do mundo, com efeitos mUito perversos. A aise limitou, 
drasticamente, a capacidade do setor público de expandir suas re
ceitas no mesmo ritmo das demandas sociais, que passaram a se
acumular em volume crescente. O Governo deixou de cmnprir, 
mesmo em padrões mínimos, suas funções essenciais, na área so
cial e na própria manutenção da lei e da ordem pública. 

Agravando este cenário, o setar público- foi paralisado por 
pressões cumulativas sobre recursos ~tes, pel'? clientelis
mo, pela apropriação privada dos espaços governamentais e pelo 
fenômeno novo do COipOrativismo em áreas da -.r:naqwna. estatal. 
Juntos. embora muitas vezes em campos políticos opostos. estes 
interesses acabaram por comprometer ainda mais a frágil capaci
dade de atuar do Estado brasileiro; a própria capacidade de gover-
nar. 

economia. que a inflação expressa, está o esgotamento do nosso 
modelo de desenvolvimento, baseado na indnstrialização protegi
da. Uma nova revolução nos modos de produzjr e Cometciar trans-
formou- o mundo, criando ·a necessidade de adaptar as economias 
nacionais às novas tecnologias, aos novos produtos e à globaliza
ção das relações ecOnômicas. Por demasiado tempo, ficamos pre
sos ao velho modelo - até pelo sucesso que tivera nOS anos 60 e 70 
- quando o mundo já estava obtendo benefícios inquestionáveis de 
nma etapa de aberrura e de desregnlamentação. 

Deixemos aos historiadores a tarefa de dissecar as razões 
das oportUnidades perdidas. O importante é sennos capaZes de 
aprender com os erros do passado e- o que costuma ser mais difí
cil- com os nossos próprios erros. 

Estabilização eronômica: condição indispensável para 
superar a crise 

Hoje, pode-se afinnar com convicção que o Brasil foi capaz 
de tirar as lições do passado e de construir um caminho para supe
rara crise.. 

Não tenho a pretensão de ser o primeiro a identificar os pro
blemas do Brasil e a enxergar as saídas. As circunstâncias da vida 
política deram-me, porém, a oportunidade de traduzir essa visão 
num projeto de ação governamental e de colocá-lo em pcáticã sem
pre com o apoio do Presidente da República: o Programa de Esta
bilização Econômica, ou Plano Real, que chegou a sua fase decisi
va com a entrada em circulação da nova moeda 

Permitam-me retomar um pouco no tempo. Em maio de 
1993, assumi o Ministério da Fazenda, cargo que mmca pensara 
em ocupar. A situação política não era encorajadora e as dificulda
des da economia, sobretudo do setor público, eram enormes.. A in
flação crescia mês a mês e parecia haver sido incoxporada para 
sempre ao cotidiano dos brasileiros, embora estivesse ~destruindo 
os alicerces do País. Aceitei o desafio de enfrentar a inflação, por
que estava certo da determinação, honesta e sincera, do Presidente 
Itamar Franco de alcançar resultados seguros para o povo. E por
que acreditava que mobilizaria talentos e esforços. Desde o pri
meiro dia como Ministro da Fazenda, fixei comO meta fundamen
tal debelar a inflação e criar condições efetivas para um desenvol
vimento saudável e moderno, justo e eqüítativo para todos os bra
sileiros. 

A inflação pr'liu<licava os mals pobres. Os salários se dete
rioravam rapidamente. Os investimentos não se faziam - ou eram 
feitos precariamente - em clima de inc_erteza e insegmança. E a in
flação persistia porque, certamente, algtms -poucos e poderosos -
ganhavam com a especulação. com a ciranda financeira. 

E, enquanto poucos ganiravam, todos nós perdíamos, não só 
dinheiro mas -o que é pior- a confiança em nós e em nossa capa
cidde de colocar a própria casa em ordem. A _economia deixou de 
ser vista como wn campo de oportttnídades-, exercício criativo. 
Transfôimou-se num espaço de luta em que a única preocupação 
era defensiva de busca de vantagens individuais. Os projetns co
muns pareciam impossíveis. A sociedade não acreditava na capa
cidade do Governo de enfrentar os problemas., a classe política re
fugiava-se na indiferença ou na defesa de interesses loc~dos e 
de curto prazo. Reformas decisivas na Constituição deixaram de 
ser feitas. Mais ainda. os políticos não acreditavam nos empresá

A inflação agrava o conflito Q.istributivo, aguçando as ten- rios e os empresários desconfiavam dos políticos. Em resumo, o 
sões setoriais. Cada segmento da economia passa a ver somente Brasil não acreditava mais em si mesnio. E o povo estava saturado 
seus interesses de corto prazo. - - com a falta de perspectivas, com a paralisia de suas lideiaflças. A 

A iniciativa básica para recuperar a econoniia, que é o fun. -inflação afetava a psicologia coletiva e os próprios valores da so
da inflação e a estabilidade da moeda. garantindo as condições de ciedade. 
eficiência do setor: público e da economia, foi -tentada sete vezes e Era preciso dar um basta a este estado de coisas e não po-
sete vezes fracassou. díamos fugir a nossa verdade. E qual era a verdade? A verdade é 

Por trás da desorganização do Estado e das dificuldades da que precisávamos derrotar a inflação, como primeiro passo indis-
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pemável para a arrancada na direção de uma nova justiça. programa, a do Real, a moeda que prenuncia o fim da iDflação. 
Em momento algum me faltou o apoio do Presidente para Nos últimos anos, à medida em que nossa moeda se desva-

fa:zer o necessário, por mais dificil que fosse. Tenho a certeza de lorizava, os que podiam buscavam proteger o seu poder de compra 
que a História saberá reconhecer em Itamar Franco o homem pú- por meio de uma moeda mais forte e estável, muitas vezes. o dó
blico que, assumindo a Presidência da República em circunstful- lar. Agora. temos uma moeda forte, que vai preservar os nossos sa
cias extremamente diffceis, teri:J. sabido conduzir o País por cami- lários e as nossas economias, uma moeda nossa. E ela será forte, 
nbos democráticos, caru detetminação no combate à inflação e à porque tem lastro sólido em nossas reservas e parque haverá rigi
miséria. dos limites para a sua emissão. Mas ela será forte, principalmente. 

Havia várias formas para enfrentar a inflação. Ao contrário porque, antes de criá-la, pusemos a casa em ordem. 
dos chamados neoliberais, que acreditam bastar o equihbrio das fi- Outro dado fundamental é o de que as circunstâncias são 
nanças públicas, e dos populistas, que acreditam em pacotes mila- muito mais favoráveis do que nas tentativas anteriores. 
grosos impostos pelo Govemo, escolhemos uma política que, des- A economia está crescendo a taxas de quatro a cinco por 
de o infcio, protegesse os que vivem do salário. O método de reali- cento ao ano. Outros fatores importantes: as iudústrias dispõem da 
zá-la exigia transparência, que fosse feita às claras, por meio da capacidade oeiosa. podendo reagir, rapidamente, a aumentos na 
negociação. demanda., sem desabastecimento. Tivemos, neste ano, a maior sa-

Fara derrotar a inflação, tínhamos que começar por equili- · fra agiícola âe nossa história - cerca de 76 milhões de toneladas 
brar as receitas e as despesas do Governo; em seguida, desindexar de grãos - e a próxima se anuncia ainda mais promissora. Dispo
a economia e preparar os agentes econômicos - empre.,..~s. tra- mos de mais de 40 bilhões de dólares em divisas que, além de as
balbadores, consumidores e o próprio Govemo - para conviver segurar lastro para o real, perntitem que se façam as importações 
com a iDflação baixa. Só então, poderfamos aposentar o velbo e necessárias, para manter os preços baixos. A renegociação da dívi
desmoralizado cruzeir9 e estabelecer regras para que uma nova da externa encerrou um longo eapúulo de relações, às vezes difí
moeda nascesse, realmente forte e estáveL ceis? com a comunidade internacional. inaugurando novo período 

Esse trabalho não se podia fazer da noite para o dia e o ca- em que o Brasil resgata sua condição de pólo para os investimen-
minho nem sempre foi fácil. Tínhamos que expor ao País os pro- tos ex-,uos. . 
blemas e dificuldades e Dão ceder à tentação demagógica de ali- Desde a t""-Taria em circulação da nova inoeda, nossos ad· 
..nentar a ilusão de que uma inflação, qUe perdura há mais de trinta versári.Os-não têin como negar o êxito do Plano no controle da in
anos, fosse acabar por um passe de mágica. fiação. W"ao aceito, no entanto, a crítica a mn supostO caráter con-

A primeira tarefa para debelar o processo in.tlacionário era centrador de renda do Plano, que tenho ouvido alguns economistas 
equilibrar as contas públicas, aumentando a reeeita na medida do e políticos repetirem, de maneiza irresponsável e demagógica. Jn. 
possível e, principaJn.,,j,te, controlando a despesa. Foi isto que fi· conformados com a excelente aceitação· popular do real, dizem 
zemos, na primeira fase do Programa de Estabil:i.zação. Muitos não agora que ele "vai congelar a miséria". Isto ainda é compreensível 
acreditavam que seria possível reunir, no Legislativo, apoio sufi- na boca de quem tem, pelo menos, a desculpa da falta de preparo 
ciente para aprovar- essas medidas e trataram de dissuadir-me do para entender o absurdo que está proferindo. Mas é simplesmente 
esforço que julgavam inUtil. De falO, Dão foi fácil. Com muito tta- lamentável quando clita por quem, tendo o dever de oficio de saber 
balbo e perseverança e apesar da obstruçãO de alguns setores, a o que cliz, troca a integridade imelectual pelo oportunismo políti
maioria dos parlamentares não faltou com seu apoio e consegui.:. co. 
mos. contrariando a previsão de muitos. assegurar o equilíbrio fis- Além dos amnentos salariais em termos reais, -que já ocorre-
cal para 1993 e 1994. ram durante a fase da URV, a introdução do real e a redução da in· 

A segunda etapa do Plano foi a criaÇão da Unidade Real de Ilação significarão um novo beneficio para os segmentos de menor 
Valor - a URV. Em vez do congelamento de preços, da violência renda da população. Estima-se que, pelo menos, 9 bilhões de d6la
da quebra de conttatos, e de confisco das contas correntes e da res de renda anualizada serão transferidos, em termos líquidos, do 
poupança, que falharam em todos os planos anteriores, propuse- sistema financeiro para o público, o que representa seis por cento 
mos um alternativa baseada na transparência, na previsibilidade e da massa total de salários. e bastante mais do que isto, se conside-
no diálogo permanente com a sociedade. que é a única forma com- rarmos somente os salários mais baixos. 
patível com o modo democrático de governar. Em resumo, vamos alcançar a estabilidade sem confisco, 

Quisemos converter em URV. primeiramente, os salários, sem congelamento, sem choque e com efetivo beneficio para as 
para preservar seu poder de compra. na hipótese de uma acelera- camadas mais pobres da população - a partir de uma po1ítiea que 
ção dos preços, nessa fase de transição. Antes,. os salários eram ~ não segue qualquer figurino ditado que fora do Brasil ou alheio à 
reajustados pela inflação plena, apenas de quatro em quatro meses. - ·nossa experiência. 
Com a URV, passaram a ser atuafu::ados dlariamênle. Os pessimis- II- O Sonho 
tas diziam que os salários, pensões e ãposentadorias seriam com- Estabilizar a economia não basta. A estabilização não é um 
primidos quando de sua conversão para URV. Agora, até mesmo fim em si mesmo. mas é um passo indispensável para recolocar a 
os mais críticos reconhecem que aconteceu justamente o contrário. sociedade na rota do progresso econômico e social. É preciso, ago-
Os salários de IDarço apresentaram um pequeno ganho real e os Sa.- ra, aproveitar o avanço- na eStabilização, para atacar de frente os 
lários de abril cresceram mais de treze por cento, quando compara- problemas estrururais do País. A estabilização Dão é um fnn em si 
dos com a média dos salários no período de novembro de 1993 a mesmo, mas é um passo indispensável para recolocar a sociedade 
fevereiro de 1994~ Em suma, não houve perda para os salários. Ao na rota do progresso econômico e social. É preciso, agora, apro
contrário, os sinclicatos, liberados da tarefa de lutar pela reposição veitar o avanço na estabilização. para atacar de frente os proble
da inflação, puderam concentrar suas reivfudicações na busca de mas estruturais do País. 
aumentos reais,. que podem ser comprovados pelos levantamentos Minha candidatura à Presidência da República nasceu da 
tanto da Fiesp e da CNI, como do DIEESE, que é o órgão de pes· confiança depositada em mim por meus companheiros de coliga
quisa dos próprios sindicatos. ção, para que eu conduza o projeto necessário de transformação da 

Com isso, estávamos prontos para entrar na terceira fase do - sociedade brasileira. Seguiremos diretrizes claras e viáveis, que 
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respondem às necessidades fundamentais do povo brasileiro. Sa
bemos como criar um novo modelo de desenvolvimento que com
bate a miséria, melhore a distribuição de renda, assegure a inser
ção inteligente da economia brasileira no mundo e reorganize -o 
Esrado. 

As cinco prioridades imediatas 
A precariedade de nossa situação social, visível nas ruas e 

nas estatísticas oficiais, é percebirla de fonna dolorosa pelos brasi
leiros. O povo conhece as expressões mais dramáticas da crise e 
clama por ações concretas. A falta de emprego e a iiistabilidade 
angustiam tanto os nossos joveos quanto os trabalhadores expe
rientes. As famílias - e até mesmo as crianças - percebem que a 
educação recebirla nas escolas públicas não os prepara para o mun
do de hoje. O descalabro dos postos de saúde e dos hospitais pú
blicos e conveniados é motivo de verdadeiro honor. A inseguran
ça pessoal afera a todos. A fome faz parte do dia-a-dia de_ amplos 
setores da população. - -

Elegemos cinco metas para o nosso progr"· ,Ja de governo -
emprego, educação, saúde, agricultura e segurança-:- não como um 
exercício acadêmico ou estratégia eleitoral, mas por reconhecer
mos que são os pontos fundamentais para começarmos a resgatar a 
imensa dívida social do nosso País para com seu povo. Não são 
metas exclusivas nem foram consideradas de forma isolada. Com
põem um projeto maior de desenvolvimento,. que se viabiliza no 
longo prazo e cujas bases pretendo lançar. 

Em cada uma dessas áreas, estamos divulgando um conjun
to de ações governamentais. capazes de obter resultados expressi
vos, no horizonte de quatro anos, e consolidar tendências positivas 
para o futuro. - -

O impor..:.mte,. nesses cinco pontos. não é a origínaliâade. A 
campanha eleitoral está mostrando mna grande coincidência das 
prioridades de todos os candidatos. O que vai diferencià.r os Candi
datos não serão os temas de campanha, mas, sim, fundamental
mente, a forma de tratá-los e, principalmente, a cspacidade de fa
zer o que é preciso. 

De minha parte, estou convencido de que, com_ ~tas 
carretas aos anseios da popu1ação, nestas cinco áreas, daremos os 
passos indispensáveis para a transformação mais profi.mcl3. e- abriin
gente da sociedade brasileira. 

Os objetivos de longo praw 
Em prazo mais longo, deveremos consolidar um modelo de 

desenvolvimento fundado numa sociedade educada e movido por 
uma economia altamente competitiva,. em que o motor do progres
so sejam os modos mais avançados de prodUZir. O Brasil pode dar 
este salto de qualidade no espaço de uma geração. Para isto, inicia
remos um esforço sério de investimento em educação e adotare
mos. ao mesmo tempo, as políticas corretas nas áreas agrícola, in
dustrial e de serviços. Vinte anos devem bastar para que nosso 
País ocupe um lugar entre as grandes nações do século XXI, com 
progresso e justiça sociaL O tempo de_ll!D mandato presidencial é 
suf"l.cicnte para fixar esse rumo e dar-lhe sentido de ~ência, 
gerando as condições básicas para que o noVo modelo se sustente 
no longo prazo. 

Se a educação é a base do novo estilo de desenvolvimento, 
o que lhe garante dinamismo e sustentação é o progresso científico 
e tecnológico. MelhoreS laboratóriOs de pesquisa, dentro e fora da 
universidade, melhores cientistas e tecnólogos de alto nível são 
fundamentais para dotar a sociedade do conhecimento que gera 
novos produtos e níveis crescentes de produtividade na indústria, 
na agricultura e nos serviços. Para chegarmos a isso. é fundamen
tal estabelecer uma verdadeira parceria entre setor privado eGo_
verno, entre as universidades e a indústria, tanto nã gestão quanto 
no financiamento do sistema brasileiro de desenvolvimento cientí-

fico e tecnológico. 
O Governo datá especial atenção à formação de quadros al

tamente qualificados, aperfeiçoando o nosso sistema _universitário. 
OutrO passa Ílllpôrtante é a expansão seletiva do sistema de bolsas 
de estudo~ no exterior e no Brasil, e o efetivo aproveitamento des
ses recursos humanos indispensáveis para o progresso do País... 
Embora os resultados dessa opção estratégica sejam visíveis so
mente a médio e longo prazos, por isso mesmo é indispensável de
fini-la desde já e começar, imediatamente, a realizar os investi
mentos necessários em educação, ciência e tecnologia 

Uma clara política industrial, num sentido amplo - abran
gendo o conjunto das atividades produtores de bens e serviços -
será definida e promovida pennanentemente pelo Governo. Para 
isso, será necessário estar atentO à identificã.ção de novas ativida
des a serem estimuladas de maneira especial 

Atuaremos coerentemente na fixação de tarifas externas, em 
toda a cildeia produtiva; garantiremos tarifas de serviços públicos 
estáveis; cuidaremos de que o País conte com uma adequada infra
estrutura de energia, comunicações e trimsporte; a estabilidade 
proporcionará as con~s para a consolidação de um mercado de 
crédito de médio e longo prazos; criaremos uma agência para a 
promoção de investimentos; faremos com que o BNDES passe a 
atuar, também. com o Banco de Comércio Exterior do Brasil, ga
\alltindo o financiamento de longo prazo de nossas exporra.ções. 
Em contr . .._•ar.tida. exigjremos que nossa indústria seja competitiva 
e modema. qile se arualize permanentemente, para produzir com 
qualidade. 

População mais educada. novas tecnologias e um setor pro
dutivo dinâmico e inovador são as receitas básicas para mna vaD.ta
josa inserção do Brasil na economia internacional: com empregos 
estáveis, produtivos e bem remunerados, nosso povo põderá enca
rar o resto do mundo de igual para igual e o futuro com confiança, 
sem medo de competir. 

Em suma, queremos um modelo economicamente susten
tado, em que o Brasil encontre formas próprias de manter. a longo 

_ prazo. o seu processo de desenvolvimento; um modelo ambien
talmente sustentável, em que as preocupações com a ecologia es
tejam, efetivamente, presentes em todas as decisões; um modelo 
de participação ativa na vida internacional, de abertura para o 
mundo? que leve o brasil a ver o sistema internacional como um 
campo de oportunidade para realização dos interesses nacionais e. 
fundamentalmente, um modelo de justiça social onde o direito à 
vida com dignidade seja garantido a todos. 

As metas de médio prazo 
O caminho até lá, contudo, passa por alguns obstáculos im

portantes. É preciso criar os recursos que serão investidos. maciça
mente, na educação e no desenvolvimento científico e tecnológico. 
O mais_fascinante, em ri::lação à experiência de outros países, é que 
o Brasil" possui todas as condições para gerar a massa de recursos 
necessária ao in'l.estimento que vai garantir nosso salto para o de
senvolvimento com justiça social. Neste sentido, é preciso usar de 
forma inteligente nossas riquezas natnrais e nossas vantagens com
parativas atuais, para produzir, gerar riqueza, investir. consumir e 
exportar. 

A agricultura é um setor da maior importância estratégica. 
como já disse. anteriormente; da mesma forma, o parque industrial 
brasileiro contará com o apoio do Governo para consolidar-se. ex
pandir-se e modernizar-se, gerando riquezas e empregos para os 
brasileiros. Atenção muitO especial será dada às pequenas e mé
dias empresas, responsáveis por parcela importante do emprego e 
da produção industrial. Uma nova política de crédito, adequada à 
capacidade_ de pagamento des~ empresas, bem como a reforma 
tributária e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, serão 
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prioridades do governo. 
O Brasil pode e deve aproveitar muito mais_ intensamente 

seus recursos naturais. para gerar empregos, divisas e bem-estar 
para o seu povo, sem abrir mão dos cuidados com o meio ambien
te e preservação da biodiversidade. O potencial gerador de empre
gos do turismo, em espeeial nas regiões Norte e Nordeste, também 
está longe de ser pleruunente aproveitado e será desenvolvido em 
nosso governo. 

A expansão da agricultura, a exploração dos recursos natu
rais e do turismo demandam investimentos na recuperação e na 
ampliação da infra-estrutura de energia, transporte, comnnicação e 
saneamento. Além do seu valor estratégico, para o aproveitamento 
de vantagens comparativas sem paralelo no mundo, o investimento 
nesses setores gerará ceotenas de milhares de empregos diretos, a 
curto prazo. 

Em breve, anunciarei o conjunto de obras que devc:riio ser 
completadas ou significativamente avançadas. durante os quatro 
anos do meu goveroo. A definição deste coJ1junto de obras e in
vestimentos em infra-estrutura deverá levar em conta as diversida
des regionais da economia brasileira. Estou convencido de que é 
preciso que o Governo. Federal atue, decidamente, no sentido de 
buscar um maior equilíbrio econômic-o e social entre as reglões do 
País, ciente de que as atnais disparidades geram tensões sociais e 
poh'ticas prejudiciais à mridade nacional e à consolidação das insti
tuições democrálicas. 

Seremos inovadores ao de:'"_lir as fontes das quais virão os 
recursos necessários para este programa. Espero contar com cinco 
mecanismos para realizar este graode esforço: as vabas tradicio
nais do Orçamento público, saneado e revigorado pela reforma fis
cal; os fundos provenientes do processO de privatização;. -:_ partici
pação nos mercados financeiros nacional e internacional, mediante 
a emissão de títulos de longo prazo, possibilidade concreta para 
um país como o nosso, que terá sua situação macro-econômica sob 
controle; a definição de uma nova parceria com o setor privado, na 
realização de investimentos públicos sob a forma de concessões ou 
de associações com empresas nacionais e estrangeiras; e, final
mente, o financiameoto exteroo assegurado pelas fontes bilaterais 
e pelo Banco Mundial e Banco Inter:americano de Desenvolvinten
to, que buscaremos ampliar e direcionar para projetas que coinci
dam com nossos novos objetivos de desenvolvimento. 

Existem, aqui como no exterior, muitOs investidores interes
sados em aplicar seus recursos no Brasil, em projetos de média e 
longa maturação e com boas perspectivas de rentabilidade, desde 
que haja estabilidade económica. Com nossa economia estabiliza
da e inserida no Circuito financeiro intanacional, sem temores 
pueris ero relação ao eapital estrangeiro, vamos atrair uma massa 
considerável de recursos tanto de empréstimo quanto, especial
mente, de investimentos diretos. 

A crescente parceria com o setor privado, na propriedade e 
gestão da infra-estrutura nacional, exigirá a redefinição do papel 
do Estado, coroo instância reguladora, com poder de evitar mono
pólios e abusos que tendem .. a ocorrer em situações de concentra
ção do poder econômico. E fundamental que o Governo teoba, 
realmeote, o poder de regular a prestação de serviços pllblicos, no 
interesse do cidadão e dos objetivos estratégicos do País. 

Estes elementos serão, -portantO, a base da nossa eStratégia 
de médio prazo para criar as condições que viabilizem, como oJ:üe
tivo de longo prazo, a criação de um novo modelo de desenvolvi
mento com justiça para o Brasil. 

m - O Desafio Mais Urgente 
Não teremos nenhum projeto de país, de desenvolvimento 

ou de nação enquanto continuarmos a conviver com a enorme 
massa de excluídos e miseráveis. 

V amos combater a miséria e a fume! Esta é a meta da mais 
elementar justiça e todos os instrumentos de ação social devem ser 
mobilizados nessa direção. 

O socorro às caroadas mais carentes da população exige 
uma combinação inteligente de ações emergenciais e de reforma 
das áreas de saúde, saneamento, educação, habitação e segurança. 
A experiência de alguns países latino-americanos, na criação de 
fundos de emergência, oferece exemplos que precisamos analisar 
e, na medida do possíve~ adorar. A própria experiência brasileira 
com projetes especiais de alimentação, de distribuição do leite e 
combate à fome oferece-nos exemploS de parceria entre Estado e 
sociedade, que deveremos estimular e ampliar para outras áreas. 
mas cuidando sempre de evitar que o direito do cidadão tenha o 
cunho de clientelismo. 

.f\s reformas nas áreas sociais terão como objetivo central 
proporcionar ao cidadãos os bons serviços públicos a que ele tem 
direito. É preciso colocar o povo em primeiro lugar. 

Quero que m1•;•as das medidas que serão adotadas pelo 
novo governo, na área ifOcial, tenham um efeito positivo, rápido e 
significaiivo sobre a vida de nossas crianças. Um esforço especial 
e permanente deverá ser concertado pelo Govemo Federal junto 
com Estados, Municípios e, principaimente, com a sociedade, para 
que Iiossas crianças nãO passem: mais fome, não teDham que traba
lhar antes da idade apropriada. para que •"'lham saúde e para que 
recebam uma edocação de boa qualidade. Temos q1- banir da face 
de nosso País o problema dos meninos que vivem~ rua As crian
ças não podem ser um drama para a consciência coletiva; elas são 
parte da solução do futuro de nossa Nação. 

Nossa preocupação com o futuro não pode nos fazer esque- "'. 
cer das pessoas mais velhas. Nossa sociedade precisa resgatar uma 
dívida para com aqueles que ajudaram a construir esse País, lutan~ 
do em condições adversas de edocação e treinamento, recebendo 
salários que não lhes permitiram acumular um múrimo para en
frentar a velhice com dignidade. É preciso construir um sistema de 
Previdência que ofereça a certeza de uma vida tranqüila para os 
mais velhos. Como Ministro da Fazenda. pude contribuir para ga
rantir algumas conquistas, que agora precisamos consolidar e am
pliar. 

O bem..,.tar dos trabalhadores depende não s6 do valor do 
salário em reais, mas também do preço e disponibilidade dos bens 
que consomem no dia-a-dia.. Nossa política agrícola garantirá ali
mentos fartos e baratos e, ao mesmo tem):X>, não descuidaremos da 
questão habitacional. É preciso redefinir o sistemá de financiamen
to habitacional, oferecendo crédito de longo prazo para quem pode 
pagar e snbsídios para que aqueles que vívero em habitações sobu
manas tenham acesso a uma casa digna. 

IV-A Reforma do Estado 
_ A reforma do Estado e a recuperação de sua capacidade de 
· investir estão profundamente associadas à possibilidade de êxito 
nas políticas sociais, dado que o setor público é e continuará sendo 
o grande responsável pela prestação e coordenação dos serviços 
nestas áreas. 

Precisamos de um Estado menor. que seja forte e ágil, que 
tenha condições- para regulamentar a atividade econômica e que 
ame com eficiência no combate às nossas mazelas sociais. 

A reforma do Estado tem duas dimensões: a-fiscal e a admi
nistrativa 

Do ponto de vista fiscal, é preciso atacar de imediato os 
dois problemas cruciais do lado da receita e da despesa: simplifi
car o sistema tributário ineflciente, que asfixia as empresas, recu
perando a capacidade de geração de receitas, para que o Governo 
possa realizar um programa de investimentos compatível com as 
necessidades do País: e redefinir as -esferas de competência da 
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União, Estados e Municípios, de modo a aprofundar a descenttali- -
zação e aplicar melhor os recursos públicos. 

Um regime fiscal saudável, incluindo mn novo pacto fede
rativo, será o eixo das propostas de reforma constitucional que. 
eleito, encaminharei ao Congresso tão logo assuma a cheÍJ.a do 
Governo. 

Do ângulo administrativo, trata-se de recuperar a capacida
de do Governo de governar. Nos últimos 15 anos, o Estado brasi
leiro foi perdendo sua eficácia. O emprego no setor .Público au
mentou cc:<ca de 60% na década passada. A ampliação do número 
de funcionários ocorreu; especialmente, no âmbito das administra
ções municipais. Já na esfera federal, a inexistência de programas 
permanentes de treinamento e de processos objetivos de avaliação 
e promoção, distorções salariais e a perda do senso de .mssão pro:; 
fissional, tornaram o funcionalismo vítima da apatia ou de um cor
porativismo predatório. Reconstruir a capacidade administrativa 
do Governo Federal significa estruturar as carreiras dos seus servi
dor<) ;dentro de padrões de eficiência no desenapenlto e de justiça 
na remuneração. 

Tornar o GOverno mais eficaz, p3ra gerir o País e prestar os 
serviços que a população requer, significa, também, racionalizar a 
máqujna pública e reduzir a presença do Estado, em áreas onde ela 
não é mais necessária. O processo de privatização será aoelerado, 
mas teremos o cuidad _ de não somente reforçar o poder regula
mentador e :fiscalizador·do Govetr. :->como tari:J.bém de evitar a for
mação de monopólios privados. O papel do Estado como produtor 
de bens e serviços de infra-estrutura será mantido? nas áreãs eStra
tégicas. nas quais deverá ter a capacidade de prochiZir-CoiD. os mes
mos níveis de eficiência do setor privado. 

A privatização, no en~ não pode ser proposta nem exe
cutada com bandeiras ideológicas. Ela se impõe para ampliar a ca
pacidade de investimento da sociedade, para aumentar competiti
vidade e, onde for o caso? melhorar a gestão. Não se trata, entre
tanto, de uma "privatização selvagem", que vê na presença do Es
tado o inimigo da sociedade. Privatizçaão adequada requer o refor
ço da autoridade pública, para assegurar que o cidadão e a socieda
de serão bem servidos, sejam privadas ou estatais as formas de 
controle e gestãó. Para isso? será neCesSário estabelecer mecanis
mos transparentes, competentes e preservadores do interesse públí-
co. 

A refonna do Es1ado, nas duas dimensões indicadas, será 
peça essencial para alcançar e manter o equilíbrio global da econo
mia brnsilcira. A preocupação com a estabilização haverá de ocu
par-nos cada vez menos, mas? ainda assim, exigirá atenção, nos 
próximos dois ou três anos, até que passámos declarar, finalmente. 
a inflação cõlno coisa do passado. 

O processo de liberalização da economia e a abertura para o 
exterior terá seguimento, não como um -Objetivo em si~ maS COmo 
uma peça estratégica da modernização de nossa economia. Apesar 
da rapidez do processo de abertura comercial do Brasil e da ansên
cia de políticas específicas por parte do Governo, para estimular a 
competitividade da nossa indústria e agricultura, a verdade é que o 
setor produtivo nacional soube resistir e adaptar-se à competição 
externa. 

Um grande número de empresas empreendeu vigoroso mo~ 
vimento, no sentido de ajustar-se às novas exigências da coinpeti
ção: incorporou --avanços tecnol6gicos, simplificou estnlturas, pro
moveu maior participação dos- trabalhadores no seu planejamento 
estratégico, terceirizou atividades-, passou a exportar. _ 

Surgiram :Pequenas e médias empresas de tipo novo e novas 
formas de negociação entre trabalhadores. empresários e governos 
foram experimentadas, muitas vezes, com resultados excepcionais. 
Nossa indústria foi capaZ de vencer os desafiOs e está hoje mais 

forte do que há 15 anos, pronta para o novo salto de desenvolvi
mento. A produtividade na indústria cresceu mais de 50 por cento, 
desde 1980, e o número de empresas brasileiras que já contam 
com certificação internacional de qualidade é bastante expressivo, 
quase alcançando 4 oentenas. 

V- Estado e Soeledade Civil 
Ao longo dessa prolongada crise, o Brasil passou por uma 

significativa mudança: a sociedade tornou-se mais plural.- mais di
ferenciada, mais forte e participativa. Os trãDaJhadores da cidade e 
do campo organizaram-se em múltiplos sindicato~ federações e 
confederações, reforçando a diferenciação e o pluralismo. Surgiu 
um imenso número de movimentos sociais, de organizações comu
nitárias locais e de conselhos de ~cipação - especialmente no 
nível municipal- revitalizando a vida política e produzindo novas 
formas de controle público. Multiplicaram-se as organizações não
governamentais de todo tipo, muitas delas voltadas para a presta
ção inovadora de serviços públicos. 

Numa palavra, enquanto o Estado foi ficando mais e mais 
-=paralisado. a sociecia.de brasileira tem demonstrado enorme criati
vidade, grande capacidade de utilizar a nossa heterogeneidade e a 
nossã. diversidade como fontes de riqueza cultwal, e muita iniciati
va em substituir o Estado e as administrações na solução dos pro-
blemas. · 

Essa vitalidade, par exemplo, é inegável na área da cultura, 
onde é evidCnte o sucesso em !amos da indústria .C!.!.~rra.I. como a 
música popular e a televisão. Mas também a música tmldita, as a;._,. 

tes plásticas e gráficas, o teatro. o cinema. o artesanato, a l:it.er3niia 
exibeni invejável riqueza e crescimento significativo, apesar da 
descontinui~e do apoi~ governamental e do _caráter incipiente do 
patrocínio priVado. O Estado não pode ser omisso nesta área, 
como, aliás, não é em nenhum país que preze seus valores. Apren
demos muito no passado recente e creio que, hoje, estamos. em 
condições de definir com os artistas um mecanismo realista de 
apoio governamental à cultma que, além dos recursos fiscais que o 
Governo possa colocar no sistema. signifique um estímulo à cola
boração do setor privado e que contemple a efetiva participação 
dos criadores culturais em processos de decisão. 

Esse vigor renovado da sociedade constitui recurso da 
maior importância para recolocar o PaíS no rumo certo. A criação 
e a ampliação de espaços públicos, embora não governamentais, 
serão objeto de permanente atenção do Governo. Assumo este 
compromisso com clareza e convicção, porque ele corresponde a 
minha principal experiência como homem público e como políti
co: buscar as convergências e o entetxlimento, sem desconhecer a 
força e a legitimidade dos intereses, construir consensos, negociar 
e governar em nome do interesse comum e não em nome desse ou 
daquele setor. __ _ ___ _ 

·:-~osso modelo de ~scimento anterior ocorreu num contex
to em que o desenvolvimento podia se dar exaurindo os nos_sos 
vastos recursos naturais, agredindo e depredando o meio ambiente. 
Com o avanço da consciência ecológica no mundo contemporâ
neo, inclusive entre nós. graças à atuação permanente, mais uma 
vez. da sociedade civil revitalizada e organizada, será necessário 
que o Governo esteja sempre pronto para responder às demandas 
de preservação do meio ambiente, de uso racional e renovável dos 
nossos recmsos nanuais e da husca de padrões de crescimento sus
tentável 

Finalmente. ressalto a necessidade da mobilização perma
nente da sociedade, em d.efesa da promoção, consolidação e am
pliação dos direitos da pessoa humana, especialmente dos grupos 
que, historicamente, vêm sendo passivamen~ esquecidos ou at:j,va
mente discriminados e segregados. Atenção especial. neste aspec
-to, será dada aos portadores de deficiência, que se contam aos mi-
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lhões no País e que, graças à ação de entidades da sociedade, 
como as AP AE, sobrevivem a duras penas. Existem iniciativas no 
Congresso e leis que deverão ser implementadas, para atender às 
necessidades dos portadores de deficiência e dar apoio a snas fa
mílias. 

Não hesitarei em utilizar todos os recursos existentes nas 
mãos do Estado e todos os mecanismos ao alcance do Governo 
para promover a incmpoxação desses grupos discriminados e para 
tornar o direito de ignaldade perante a lei, de realidade fonnal e re
tórica, em direito efetivo e Ieal. Para começar, nas áreas de atuação 
direta do Governo, será necessário estimular a presença das nrino
rias9 como os negos e índio~ ou de grupos discriminados9 como 
ainda o são as mu1heres. 

VI- O Estado Brasileiro e o Sistema Internacional 
Nos dias de hoje, não existe projeto de-desenvolvimento au· 

tárquico. O sistema internacional é um campo de oportunidades, 
de rectu"so~ que devem ser buscados com naturalidade. Somos um 
grande país, com clara vocação para uma parti~ ativa e res
ponsável nos negócios do mundo. 

Fui Ministro das Relações Exteriores e, embora tenha sido 
curta a minha gestão, r!'Mvei a minha crença de que a primeira 
condição para o êxito da política extema é a de que esteja efetiva
mente em sintonia com as necessidades e os interesses do povo a 
que serve. A segunda condição é discernir o sentido das transfor
mações do sistema internacional. especialmente neste momento de 
transições rápidas e, às vezes, diamáticas. É compreender, tam
bém, que qualquer conquista internacional exige persistência e 
coerência. 

Queremos regras estáveis e equilibradas para as trocas inter
nacionais e a,L!:..;.lU'CID.os as medidas que nos dêem Condições efeti
vas de competitividade. A política extema tem um papel a desem
penhar na ampliação do espaço econômico brasileiro e, neste sen
tido, prosseguirei nos esforços de integração no Mercosnl e na 
América Latina. A visão brasileira do mundo se constitui a partir 
de nossa presença latino-americana e, em nossa região, devemos 
trabalhar para consolidar os melhores instrumentos de aproxima
ção com os vizinhos. 

O Mercosul pode ser um fator decisivo na preparação do 
Brasil e de seus parceiros, para inserir-se de forma favorável num 
sistema econômico em ·que as exigências de competição são cres
centes. A ampliação dos mecanismos de integração para o espaço 
sul-americano será estimulada. O Brasil tenderá a projetar-se com 
mais confiança no mundo quanto mais forte e- consistente for a 
cooperação intra-regional. A proposta brasileira de criação da 
ALCSA (Área de Livre Comércio Sul-Americana), concebida e 
lauçada durante a minha gestão à frente do Itamaraty, contribui 
justamente para esse propósito. 

Desenvolveremos Uiíl. núcleo de políticas em tomo dos ob
jetivos de integraÇão com a ecOnOmia mundial que nos permita 
atnar em harmonia com as tendências positivas do sistema interna
cional Reforçaremos a nossa ênfase no multilateralismo comer
cial, procurando extrair todos os beneficias potenciais -aa conclu
são da Rodada Uruguai e da nova Organização Mundial de Co
mércio. 

A construção de uma nova ordem mundial não se fará sem 
que valores universais sej~ a sua base. Em um mundo em que 
existem contrastes, que se acenm.am, eritreiicos e pobres, a paz e a 
estabilidade sempre serão provisóôas. A retomada do tema do de
senvolvimento, na agenda internacional, a busca de formas reno
vadoras de cooperação entre os Esta.dos, é trabalho necessáriO da 
diplomacia brasileira. Precisamos de instrumentos modernos para 
a realização dos anseios de justiça e igualdade. 

A presença internacional de qualquer país supõe que tenha 

bases de efetíva segurança. A verdadeira vocação das Forças Ar~ 
madas se exerce plenamente quando serve aos propósitos nobres 
de garantir a segurança e tranqüilidade das fronteiras, de afastar 
ameaças à soberalria, quando cumpre, enfim, a sua responsabilida
de primordiaL Por isto, as Forças Armadas deverão ocupar lugar 
privilegiado nas atenções do governo. Deverão ser criadas as con
dições para modernização e aparelhamento das três Forças, de 
acordo com as exigências do mnndo m.odemo, e nossos militares 
deverão ser remunerados de acordo com a alta responsabilidade 
das tarefas que exercem. A vocação democrática das Forças Alma
das brasileiras não faz maís do que reforçar-se. É chegada a hora 
para a sociedade, reconhecendo o papel essencial que cumprem. 
dedicar-lhes não só respeito, mas as condições materiais para seu 
reaparelinunento; em-função das necessidades conternporíineas, e 
para a reValorização do profissionalismo militar, assegurando-lhes 
carreira com bom treinamento e com a devida remuneração. 

VIl- Capacidade de Negociação 
Conseguimos expandir as fronteiras da liberdade ao rede

mocratizar o País. fortalecendo e aprimorando nossa democracia. 
O Brasil ocupa, hoje, uma posição de liderança quanto à li

berdade de expressão e participação e aos mecanismos de reguia
ção e preservação institucionais. Isto não é algo trivial, numa so
ciedade tão complexa e desigual como a nossa. O caminho que já 
percmremos reforça em mim a idéia de que devemos perseverar 
no apriD:'~Ialllento das instinúções e na busca dos consensos possí
veis entre ÔS vários segmentos que compõem a heterogênea socie
dade brasileira. 

Já dei provas, como parlamentar e como ministro, tan!D da 
minha busca permanente de negociação, como de coerência com 
as minhas convicções fundamentais e finneza nas decisões. Eleito 
presidente, saberei persistir no diálogo e dar a minha contribuição 
para banir a intransigência e os radicalismos da vida brasileira, 
sem abrir mão das responsabilidades inerentes ao cargo. 

Não vamos nos iludir, nem induzir o País ao erro. A eleição 
do presidente, por fundamental que seja, é insnficiente para asse
gurar as mudanças de que o Brasil reclama. Tais mudanças exigem 
persistência e convergência dos esforçOs do Executivo, do Legisla
tivo e do Judiciário, da União e dos Estados e Municípios. Isto re
quer, além de um programa realista e ousado, a existência de uma 
maioria política e social consistente que lhe dê sustentação. 

Com a fragmentação dos partidos, no Brasil, essa maioria 
não vai emergir espontaneamente das umas. mesmo em eleições 

~ simuhãneas para presidente, governadores, senadores, deputados 
federais e estaduais. A capacidade de articniar maiorias, somando 
forças diferentes e. no limite, até divergentes, constituí, assim, um 
elemento básico da aptidão de qualquer partido político para go

-vernar o Brasil. 
.. Por isso, ao propormos os temas que consideramos funda
. mentais para a· discussão do b.osso programa de governo o fazemos 
com nitidez, mas sem sombra de sectarismo. V ale dizer: sem dei
xar de explicitar posições que possam nos: diferenciar, mas cons
cientes de que as diferenças ideológicas e de trajetória política não 
podem impedir a busca de convergências, para que o debate eleitcr 
ral conduza à formação de uma maioria capaz de sustentar as deci
sões necessárias às mudanças que o País exige. 

VID -O ComproJiússo de Governo 
Meu compromisso é o de governar com coragem o Brasil. 

de não medir sacrifícios e~de1umr~pela realização de ideais de de· 
senvolvimento com justiça. 

Consciente das dificuldades do momento? não temo o que 
sei vou enfrentar. Conheço as dimensões históricas do deSafio. Te
nho sentido da realidade e sei que meu projeto incorpora o sonho 
brasileiro por uma vida melhor. Não vou compactuar com os pro-
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motores do atraso, do clientelismo, do corporativismo. Minha úni
ca bússula será o intaesse da Nação. que guiará as decisões do 
meu governo. 

Nada há de mais precioso para o brasileiro, neste momento, 
do que a liberdade de escolher, de dizer o que está enado e de mu
dar o que for preciso, sempre dentro da lei. 

O Brasil conhece meu estilo de trabalhar. Sabe que sou um 
homem experiente, que sabe ouvir e ter paciência. Mas, que não 
tem medo de ousar e de decidir. 

Todos sabem o quanto sofremos, quando este País mergu
lhou no autoritarismo. Fomos impedidos de trabalhar e muitos, 
como cu .. tivemos que nos exilar. Mesmo longe, jamais deixei de 
pensar no Brasil, de lutar pela democracia. A tudo resisti. com 
muita luta e esperança. porque sabia que o Brasil era maior e me
lhor do que-essa gente que achava que tinha resposta paxa tudo, às 
custas da hberdadc do nosso povo. 

Quaudo voltei ao Brasil, decidi ingressar na política, porque 
estava convencido de que poderia aj" .:··)r a mudar a vida dos ~i
leiros. Senti ·que poderia usar a maturidade e os meus conhecimen
tos para ajudar a construir o País do sonho de todos nós. Aprendi 
que a tolel'ância é a força. maior. Numa sociedade democrática, não 
se mudam as coisas com 6dio, com vingan~ Com raiva, com des
respeito às leis. 

Jamais coloquei os meus interesses pessoa;is, mir~~-!.S siplpa
tias e antipatias, à frente dos intaesses da Nação. Quem está no 
governo tem que lidar, primeiro, com a realidade, porque é esta 
que nos ensina o caniliJho das transfonnações possíveis. Caso con
trário, corremos o risco de enveredar pelo caminho da mentira. 
Governar uma democracia é, antes de mais nada, conviv!!f CO!Il as 
límítaçõesy aceitar o possível no presente, para ~ejar o ideal no 
futuro. 

Não se começa a construir uma casa _pelo teto? mas pelas 
fundações. Nossa proposta tem começo, meio e fim. Sabetp.os que 
é o momento de transformação. Pretendo ser o promotor deste sal
to para a prosperidade e pata a criação de mn novo ânimo na vida 
brasileira Já começamos a construir as fundações com a conquista 
da estabilidade. Continuaremos a buscar desenvolvimento e digni
dade. 

Quero receber um mandato do povo para tornar realidade o 
sonho. A esse mandato- e só a ele - secei sempre fiel Eleito, cor
responderei à confiança dos brasileiros. TereinOS um novo Brasil 
às vésperas do ano 2000. Um país que será respeitado, não pelas 
dimensões de sua geogra.fia. mas pelo sentido de humanidade de 
seu povo e pela competência que marcará a condução da sua vida 
pública. Saberei ousar, sem imprudência. Assumirei as_ r~bi
lidades, sem arbitrariedade. Govemarei com firméiã. mas sem ar-
rogância -

Para isso, preciso do povo. De seu voto. De suã inSpiração. 
De sua confiança. 

O sonho de mn Brasil justo é o sonho de todos nós. 

"Quero receber um mandato do povo pata tomar 
realidade esse sonho nacional. A esse mandato- e só a 
ele - serei sempre fiel. Eleito,. corresponderei à confian
ça dos brasileiros. Teremos um no_vo Brasil. às vésperas 
do-ano 2000. Um país que será respeitado, não pelas di
mensões de sua geografia, mas pelo sentido de humani
dade de seu povo e pela competência que· marcará a 
condução da sua vida pública. Saberei ousar sem impru
dência. Assumírei as responsabilidades sem arbitrarieda
de. Governarei com Illnieza,~ mas sem arrogância. Para 
isso, preciso- do :POvo. De seu voto. De sua inspiração. 
De sua confiança. O. sonho de um Brasil justo é o sonho 

de todos nós." 

Fernando Henrique, Presidente:· 

DISCURSO DE MÁRCIA KUBITSCHEK, VICE 
GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, PROFE
RIDONO MEMORIAL JK, EM BRASILiA, NO DIA 28 
DEJUUlO DE 1994. 

Ê com .orgulho e esperança que tenlro a homa de entregar
lhe este documento, que reúne as idéias de Juscelino Kubitschek 
para lançar o Brasil, a partir das eleições presidenciais de 1965-
que ele esperava vencer- um novo período do desenvolvimento, 
dessa vez com ênfase na agricultura Mas sem esquecer a necessi
dade de uma revolução educacional, que s6 permitisse formar os 
quadros necessários a esse avanço principãlmente na engenharia e 
na agronomia, como para capacitar os brasileiros em geral, nessa 
nova etapa da vida nacional 

Pretendia Jusce!íno, já naquela época, levar adiante seus 
planos de interiorizar o desenvolvimento - e para dar o primeiro 
posso ele construíra esta Brasília dos nossos sOnhos. Seria a agri
cultura a base fundamental para o novo período. Seu projeto pre
via a formação de nada menos que cinco milhões de pequenos 
proprietários rurais no Centro-Oeste. Reunidas em agrovilas de lO 
a 12 mil habitantes cada, nas quais todos os proprietários teriam 
direito a casa. escola para seus filhos, assistência técnica e íman
ciamento de máquinas agrícolas. úma revolução. Uma verda.d~ 
reforma agrária, que permitisse ao país, já naquele tempo, escapar 
aos dramas da urbanização acelerada, sem planejamento e sem re
cursos, com toda a seqüela de problemas insolúveis que hoje nos 
assusta. O crescimento populaciorial sem correspondente aumento 
da produção _e da infra-estrutura social já inqUietava Juscelino, 
:muitas décadas antes que assum.isse as feições alainlantes de hoje 
e gerasse a ingOvernabilidade das regiões metropolitanas. 

Executado seu projeto, ãcreditava o Presidente, resolvería
mos não apenas nossos problemas de alimentar uma população 
crescente. como teríamos condições de am.plim: nossa pauta de ex
portação de produtos primários e ainda assegurar à indústria nacio
nal o indispensável abastecimento de matérias-:Primas. 

Com tudo isso, ganharíamos condições de superar os outros 
ângulos do desenvolvimentos que JK já atacara de frente com o 
Plano de Metas em sua passagem pela presidência - rompendo os 
gargalos na área dos transportes da energia e da industrialização. 

"Somos", disse Juscelino em seu plano para a agricultura
"um povo que se levanta e já não quer a mediocridade, a condição 
a pequena. Um povo que decretou guerra de morte ao subdesen
volvimento e se decidiu a tirar milhões de brasileiros do atraso que 
atenta contra a dignidade do homem. Declaramos gu=a aberta à 
estagnação". 

-~ Jnfelizmente o arbítrio, a injustiça. de mãos dadas com as 
forçaS quC sempre representavam o atraso e o egoísmo no Brasil 
cortaram o plano de Jk, impediram-o? de Ie~ar avante seu sonho. 

Mas não há força capaz de resistir a uma idéia que traduza a 
vontade de um povo. O arbilrio e a injustiça pode até retardá-la. 
Mas não a sepultam. 

Por ísto, Senador Fernando Henrique Cardoso, 30 anos de
pois. de novo estamos aquí, perante Juscelino Kubítschek, para re
tomar esse sonho. Para encarnar em V .Exa. essa possibilidade de 
fazer o Brasil dar um grande salto, .fazendo do interior brasileiro -
como queria JK- a alavaJlCa para uma nova etapa de crescimento. 

As circunstância não mudaram. São as mesmas que Jusceli
no anteviu com-sua intuição criadora. O Centro-Oeste brasileiro é 
a última grande planície do mundo para ser ocupada de modo pro
dutivo. Tem terras abundantes, certa de 200 milhões de hectares só 
no ecossistema do cerrado. Muita .\:,aua, sol o ano todo. Nenhuma 
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catástrofe climática Todas as condições, portanto, para multiplicar 
a nossa produção de alimentos, insumos industriais e outros pro-
dutos. · · 

Além disso? coloca-se agora a possibilidade - e O âeSa.fiO
de construir no Brasil uma civilização do desenvolvimento susten
tado, capaz de atender às nossas necessidades materiais, mas sem 
destruir o ecossistema. E sem comprometer os direitos das futuras 
gerações. Sem devastar. · 

Até mesmo poxque, Senador Fernando Henrique, a ci8ncia 
começa a nos dizer que a biodiversidade do cerrado é tful impor
tante quanto a biodiversidade amazônica. E é da biodiversidade 
que virão os novos medicamentos. os futuros alimentos, os mate
riais que substituirão os que se esgotarem, como o petróleo e os 
ntinérios. Vossa Excel8ncia bem sabe que o comércio do futuro 
terá por base a apropriação responsável dessa riqueza. 

Cabe-nos, então, associar o sonho de JK a essas novas con
quistas da ciência Promover a abundância da produção, sem per
der de vista o empenho na preservação. Isso é possível: a ciência 
nos garante. 

Mas é preciso também coxrigir os erros histórieos. Criar a 
infra-estrutura de transporres que viabilizará todos esses sonhos. 

Construir a Ferrovia Norte-Sul, que os planos do nosso go
verno do Império já previam. Construlr a Ferrovia Leste-Oeste, 
cujo primeiro projeto já tem 80 anos. Com estas duas ferrovias, 
permitindo ' f~ de cargas combinadas de grãos e minério 
de ferro, no Êspírito Sac:o e no Maranhão, teremos condições de 
colocar nossa produção agrícola em todo o planeta a preços infe
riores dos Estados Unidos, Canadá e Europa. 

Como escreveu Juscelino no seu plano, ~o que parecia fal
tar-nos era a crença em nós mesmos. O que not .::ütáva, realmente, 
era a convicção de não sermos menos hábeis, nem menos energéti
cos do que outros povos; o que não nos sOCOiria era o sentimento 
de podermos agir no plano da grandeza". 

Exalmnente neste momento, Senhor Senador, essas condi
ções indispensáveis de que falava JK parecem concretizar-se. Com 
a implantação do Plano Real, idealizado por Vossa. Excelência en· 
quanto Ministro da Fazenda, o Brasil readquire condições para sa
ber quem é, de fato. Readquire a noção de valor dos produtos, va
lor dos salários, valor de mdo. Nesta ho~ portanto, estamos pron
tos para o grande salto. E temos cc:r1eza de que Vossa Excelência é 
estadista indicado para dar este passo. Por isso lhe passo às !Ilãos 
este documento. 

"Deus me poupou do sentimento do medo", disse Juscelino. 
Sob a liderança de Vossa Excelência, que haverá de chegar à pre
sidência da República, também não teremos medo. 

Ao contrário, teremos a audácia de dar um novo salto, fazer 
de novo o Brasil crescer 50 anos em cinco. 

Meu pai escreveu: "creio no triunfo dóespfrito que afmna e 
deseja a grandeza Nacional. No espírito que se opõe à negação, à 
descrença, ao ressentimento estéril Creio riã vitória final e iirecor
rível do Brasil como Nação". 

Nós todos acreditamos, Senhor Senador. E nos colocamos a 
seu lado, para essa caminhada. Que Juscelino Kubitschek continue 
a nos inspirar, com seus ideais de g:rãiideZi, e que Deus nos proje
to a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coucedó a palavra 
ao nobre Senador Reginaldo Duarte. 

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Prononcia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, com a 
proximidade das eleições. crescem ãs críticas cõntra os- governos 
Ciro Gomes e de seu antecessor, Tasso 1 ereissati, reconhecidos na
cionalmente como os vetores das mudanças que beneficiaram o 
Ceará. nestes últimos sete anos. -

Através de comentários sobre problemas isolados e conjun
turais que têm ocorrido no Estado, tenta:-se apagar a imagem de 
competência e modernidade das duas últimas adntinistrações e das 
profundas mudanças estruturais e de mentalidade promovidas. Os 
adversários de Ciro e Tasso, atual candidato ao governo do Esta
do, escolheram o momento político, no quadro de eleições gerais 
para tentar solapar de forma leviana a imagem desses homens pú
blicos que se revelaram grandes administradores. 

E não estão conseguindo! As últimas pesquisas indicam o 
favoritismo de Tasso, candidato ao governo com 66% das intençõ
es de voto. Por sua vez, conforme o DATAFOLHA, em fevereiro, 
o governo Ciro era considerado ótimo e bom por 67% dos cearen
ses. 

Como afirmou o governador Ciro Gomes, podemos discutir 
índices, indicadores, idéias. mas até o mãis impertinente crítico re
conhece que o Ceará mudou a partir de Tasso. E sobretudo modifi
cou-se o níVel de exigência política do cearense. Na verdade, 
como recoull-.ce Ciro, o babit>nte do Ceará hoje tem certeza de 
que muita coiSa mudou. porém sabe que novas conquistas exigem 
trabalho duro e algum tempo para viabilizar-se. 

Como a memóriã. de alguns é intencionalmente fraca. vale 
lembtar a situação caótica herdada por Tasso Jereissati Não usare
mos do passionalismo nem da retóri.ca. Os dados falam por si mes
mos. Em 1987~ o custeio co.- .a folha de pessoal representava 
140% de todas as receitas, denotmdo o.,-' mjarnento, o desperdí
cio e o empreguismo dos governos anteriOl'es. Alterqu-se radical
mente tal situação, reduzindo-se tal índice para aquém da média de 
65%, abaixo, portanto, dos limites impostos pela Constituição. 

A arrecadação e a gerência dos recursos públicos modern
izaram-se, chegando-se à situação de se poder investir nas obras 
públicas, utilizando recursos próprios do Estado, 25% da receita 
per mês, a maior dentre os 27 Estados brasileiros. 

Com a progressiva credibilidade dos chamados "Govemos 
das Mudanças", paurados por administrações movidas por critérios 
técnicos e impessoais, foi possível aumentar a arrecadação em ter
mos reais e manter o controle das despesas. O Estado tem se nota
bilizado como uma das raras unidades federativas a manter em dia 
o serviço da dívida pública, podendo até mesmo prescindir dos re
financiamentos autorizados pela União. O Ceará não deve a nin
guém. Entre todos os Estados, somente o Paraná e Santa Calarina 
cumprem seus débitos com o mesmo rigor. São Paulo. o mais rico 
do País, tem hoje uma dívida de 25 bilhões de dólares. 

Os dois governos desmoritaram um dos sistemas ílSCais 
mais emperrados e corruptos do País. Os governos foram extrema
mente criativos, negociando a redução das alíquotas com os em
presários, ãjllfumdo a diminnir a sonegação. Para coibir a corrup
ção dos fiscais, adotou-se um sistema de rodízio rigoroso. Além 
Q.isso, implantou-se uma política de economia de recursos. sendo 
que· ·1 quilômetro de estrada no Ceará custa comprovadamente 
bem menos que a média nacional. Medidas de racionalização ad
ministrativa foram adotadas tambéri:l em outros setores. 

Isso facilitou a obtenção de empréstimos intemacionais des· 
tacando-se entre os mais recentes. 99 _milhões de dólares para o 
PRODETUR, 50% financiados pelo BID; 138 milhões de dólares 
para a construção de estradas; 240 milhões para o PROURB, com 
recorsos do Banco Mundial, que vai modifiCar de ínaneira radical 
a gestful dos recursos hídricos no Estado e 266"milhões de dólares 
para o Programa de Saneamento Básico, que vai tornar Fortaleza 
uma das cidades com melhores condições de salubridade do País, 
acabando de uma ve:z. por todas com o co1era. a dengue e outras 
do~ oriundas da má situação sanitária. 

. É o insuspeito presidente do :SID - Enrique Iglesias, quem 
afirma: "Emprestar ao Ceará vale a pena. O dinheiro retorna no 
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prazo combinado e você sabe que foi bem aplicado." 

Por conta da gestão austera do dinheiro público, sobraram 
recursos para sucessivos programas de atendimento às vítimas da 
estiagem, socorrendo-se em grande parte, com recursos próprios, 
em !990, !42 mil trabalbadoresrwais e em !993, 350 mil pessoas. 
Construiu-se igualmente o Canal do Trabalha.dor-~ com 115lan, um 
avanço cultural, pois foi o primeiro projeto expressívO di transpo
sição de ágnas no Nordeste e que salvou Fortaleza do colapso total _ 
no abastecimento d água. . 

Outro-fato a ser ressaltado é que o goveÍno Tasso encontrou 
o Banco do Estado do Ceará praticamente falido, face à emprésti
mos de alto risco, principalmente a políticos e a empresários ines
crupulosos; e também devido à crise financeira do Tesouro Esta
dual e à excessiva concentração de crédito juntO--ao Estado, órgãos 
e entidades a ele vinculadas. O Banco teve de ser submetido a um 
regime de administtaÇãO especial temporário, ficando sob o con
trole do Banco Central do Brasil. Depois desse período, o BEC re
tomou ao controle do governo estadual, que garantiu-a sua conso
lidação como uma das mais conceituadas inStituiÇões do gênero -no 
País, auferindo lucros significativos e antecipando o pagamento de 
diVidendos aos acionistas. 

O desafio na área de recursos humanos era também enorme. 

Nordeste. O Estado recebe meio milbão de turistas por· ano; que 
gastam cerca de 100 milhões de cl61ares. E esse ambiente começa a 
interessar a cadeias de hotéis de categoria, como o Cae~ Park, 
que construiu um hotel a um custo de 22 milhões de cl6!ares. Uma 
segunda unidade está sendo construída no Porto das Dunas. A 
V ARJG, par outro lado, abriu uma linha regular Jigaudo Fortaleza 
a Buenos Aires e mais recentemente a Miami e a Milão. 

Tem quem acuse os "Governos das Mudanças" de incenti-
v~çm. Q _turismo centralizando-o na orla marítima de Fortaleza e 
desencadeando o aumento da prostituição, principa!mcnté a infan
te-juvenil. Outros criticam o fato de O goVerno ter investido 700 
mil ci6Iares na produção da novela "Tropicalieote". Esses gastos 
que promovem as belezas do Estado, são insigniflcantes compa
rando-se com o retomo econômico gerado na área do turismo_. 

Quanto ao primeíro questionamento? a atiVidade tuiístiCa
concentra-se no litoral do Estado do Ceará devido ao próprio po
tencial paisagístico das praias e encostas, não por uma discrimina
ção do Poder Público com relação ao interior. De todo modo, o 
Governo também vem estimulando o deslocamento de fluxos tu
rísticos rumo a outras áreas do Estado, tal como o Maciço de Batu
rité, a Região do Cariri, o Sertão Central e a Zona Norte. O progta
ma de desenvolvimento turístico do Nordeste no âmbito do Ceará 
- PRODETUR/CE, a ser financiado em parte pelo B!D, no valor 
de 55 milhões de dólares, deverá promover_ a saudável desconcen-

O atraso no pagamento do funcionalismo chegou a quatro meses e 
quase todos estavam em greve. Em março de 1987, ano em que 
Tasso Jereissati assumiu, o n1Ím.cro estimado de funcionários daS 
administrações direta, indireta e das fundações do Estado era de 
mais de 148 mil pessoas. Como resultado de ações motalizadoras, 
com a eliminação de acumulações de cargos ilícitas, contratos irre
gulares e outras distorções, no primeiro ano, retirou-se da folha 
25.000 servidores, chegando a 50.000 funcionários õ total de afas
tados por irregularidades. Num Estado onde há décadas imperava 

- traçfu) ~'1 turismo de Fortaleza para diversos municípios da costa 
noroeste do Estado, l..eneficiando as populações dessas localidades 
não apenas pela melhoria da infra-estruttua urbana, mas pela gera
ção de empregos e de renda devido aos empreendimentos turísti
cos que alí serão instalados a partir -da infra-estmtura propiciada 
pelo Progruna. 

o favoritismo, o clientelismo e o nepotlS.mõ, esta foi uma verdadei-
ra revolução. - · - · 

Além disso, foi aprovada a lei de Diretrizes e Bases da Ad
ministração, ccmi" fusões ·e extinções de 6rgãos ociosos e sup~
dos, passando o Estado a atuar com eficiência e eficácia. 

Em lugar do estado palrimonialista, em proveito de poucos, 
consolidou-se o estado moderno a serviço de todos. -~ao foi fáCil 
manter a det=ninação de mudar as relações políticas e econômi
cas da sociedade cearense. Isso custou aos· governos Tasso e Ciro_ 
sacrificios e incompreensões. Largos seg:rnentos de uma elite 
egoísta e alienada postaram-se contrárias à administraçãO Tasso, 
boicotando-a de todas as maneiras. Para se ter uma idéia da situa
ção encontrada, basta dizer que existia uma co±npaÍlbia estadual 
com 400 tratares emprestadOs há anos gratuitamente a políticos e 
outros segmentos privilegiados e que para retirá-los dessas pro
priedades fez-se até uso da polícia. A companhia foi extinta e os 
tratores vendidos. Se havia uma hostilidade nos salões, havia a 
simpatia do povo nas ruas, fato constatado por inúmeras pesquiSas 
de opinião, que colocavam os dois políticos entre os mais popula-
res do País. · 

Como político, posso testemunhar as mudanças após os 
dois governos. Antes os líderes me pediam empregos. boje pedem 
obras para suas comunidades. As pessoas se inscrevem nos con
cmsos públicos com a certeza de que não haverá manipulação. 
Essa mudança de mentalidade que se julgava consolidada pela prá
tica de décadas é, ao meu ver, o que de_mais fantástico õco~_n~ 
EStãdO-dO ~ sriPef3iidõ iiiCIUSiVC a-Dõtivcl-~ão -econô-
mica. 

Há uma lição no caso cearense. Ela mostra que o bom de
sempenho do governo pode ser o motor de arrancada da economia. 
Estimulados pela eficiência da máquina pública, setores inteiros da 
iniciativa privada reagiram com um vigor nunca visto antes no 

A respeito da prostituição, trata-se de fenômeno complexo e 
de mWtiplas causas, tanto psicossociais como econômicas. ~ao é o 
turismo, evidentemente, o fator determinante _da._ sua ocorrência. 
Deve-se registrar, também, que o turismo intensifica a demanda de 
mão-de-obra. ainda que não qualificada, ptincipabnente na alta es
tação. Contudo, cuida o Govemo do Estado de propiciar formaÇão, 
treinamento e aperfeiçoamento de profissionais _para. as agências 
de turismo e para hotéis, res:taurantes e casas de diver;são, dentro 
da execução de seu Progtama de Capacitação de Recursos Huma
nos para o Turismo. A Secretãria do Trabalho e da Ação Social 
vem desenvolvendo_ com sucesso diversas ações integradas de 
atendimento à criança e ao adolescente, bem como de assistência à 
mulher. 

Além do turismo, prosperam negócios de toda natmeza no 
Ceará. Attafdos por um progtama de isenção fiscal de até !O anos, 
dezenas de fábricas estão sendo erguidas ou ampliadas. O grupo 
Votorantim constrói duas de cimento, no valor de 100 milhões de 
dólarçs_ A Grendene monta uma de calçados, por 40 milhões de 
dólareS:. No setor têxtil, o mais importante da econottri.a do Esta
do, só a Vicunha vem investindo 450 milhões de dólares. Também 
estão sendo inaugurados dois novos moinhos de trigo, que custa
ram 50 milhões de c16Iares. Há mais 100 milhões de dólares de seis 
empresas de Taiwan e outros 100 milhões de um pólo de benefi
ciamento de granito. E os incentivos do gov-erno estão induzindo 
os investimentos a se localizarem também no interior. 

A capital cearense é o segundo maior pólo da indústria têx
tH d;o Paí~ ejá -~_tomou um centroJançador de moda.. C-0nf~ções 
de todo o Brasil reúnem-se em Fortaleza a cada ano para fazer a 
maior feira de roupas da Nação depois da Fenit paulista, 

Graças aos dois bem sucedidos governos~ o Ceará apresenta 
números impreSsionantes. O produto interno bruto do Estado cres
ceu cinco vezes mais rápido que o do Brasil nos últimos oito 3.I!OS. 
Aumentou 50%, enqwuito o do País não foi além dos I 0%. A retJ-
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da per capita cearense é hoje 30% maior que os 1027 dólares que 
apareciam nas estatísticas de 1985. Enquauto isso, a renda hrasilei
racaiu4%. 

A economia cearense cresce solidamente, já superando a de 
67 países membros da Organização das Nações Unidas. Os próxi
mos anos são promissores, pois até 1996 os iriVestimentoS-pnva: 
dos, os recursos oficiais e os empréstimos de organizaÇões interna
cionais devem somar 3 bilhões e 800 milhões de dólares, pennitiu· 
do que o governo prossiga aplicando. em obras e programas so
ciais, 25 por cento de sua receita. 

Contudo, o meu Estado não pode presciodir de linhas espe
ciais de crédito pora a agropecuária e a indústria, contiuuando tam
bém a depeuder de novos investimenros federais, direcionados 
principalmente às áreas de saneamento, educação, saúde, =
portes, obras hídricas e prevenção contra á seCa. 

O "Mapa da Fome", levantado pelo instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas- IPEA, demonstra que 47,7 por cento da 
popul:-::l_tão cearense podem ser qualificados como indigentes, por 
perceberem renda familiar mensal equivalente ao valor da cesta 
básica de alimentos. Trata-se, realmente, de um fato constrange
dor, que não diverge, porém, da média da Região. Em situaÇão in
ferior encontra-se a do Piauí; com 58,7% e pratiCairiCD.te idêntica o 
Maianhão, com 47%. A causa básica identificada de tanta desi
gualda.de relaciona-se 3.C" ;::-rocesso histórico de povoamento, às iní
quas relações sociais e ao proces~ ~-úlaci_onãriO que até há pouco 
castigava o País, .ScaJ?ahdo, portanto;da vontade ou de aÇão do 
Governo do Estado. 

Um jomlil paulista recentemente aludiu ao fato do Ceaiá, 
apontado às vezes como modelo de administração e ilha de pros
peridade, enfrentar o que está sendo chamado de_ "as sete pragas 
do Egito". Crídeas do mesmo teor foram formuladas por um depu
tado federal cearense, em discurso proferido na Câmara dos Depu
tados em junho último. 

O renomado médico sanitarista CãrlOS Komora explica que 
essa invasão de epidemias em Fortaleza não pode ser analisada de 
um ponto de vista meramente sanitarista. Deve ser compreendida a 
partir de uma visão maís abraogeute possível, dentro de perspecti
vas históricas, antropo16gicas,-urbanísticas; sociais e econômicas. 
Ela é a convergência de uma série de fatores. Fortaleza está sendo 
assediada por doenças que são próprias dos poVoamentos recentes, 
como é o caso da Ieptospirose e do cólera. Justamente porque For
taleza vem se tornando uma opção para reverrer-õ fluxo migrató
rio. que historicãmente tinha São Paulo como destino final. A eco
nomia da cidade, nos últimos anos., abriu várias oportnnidades em 
função do bonm turístico e da instalaÇão de indústrias que se as
sentaram em volta de Fortaleza. 

A deficiência histórica no sistema de saneamento básico e a 
ausência de educação ambiental podem ser apontadas coino as 
causas fundamentais dessas epidemias. 

O projeto Sanear, já iniciado com recutSos do BID, em For
taleza, trará uma série âe conseqüências, que muita geme· sequer 
está imaginaildo. Na inedida em que um dia se possa deixar de tra
tar do cólera. da hepatite infecciosa, da verminose, poderemos de
dicar mais atenção ao planejamento familiar, ao diagnóstico preco
ce do diabético, ao controle da hipertensão. O Sanear, ora em exe
cução pelo governo Ciro Gomes, pode jogar nosSOs OlhoS de novo 
para as do..."T.ças da modern...idade. 

Devido à falta de recursos do FUNASA, desde 1990, ·o Go
verno Federal não teve meioS pãtã -ãdquirir o i:risetícida utili:zadó 
no combate do mosquito transmissor da Q.engue. E finaJmente 
quando o produto chegou, ficou retido na aduana- em virtude de 
uma greve dos fiscais da Receita Federal. Com isso a população 
do mosquito aesceu. Para reverter esse quadro o Chefe do Execu-

tivo determinou enti!o uma aÇã"o integrada, que vem mobilizando 
cerca de 10.000 pessoas, contando inclusive cOm o apoio das For-
ças Armadas. _ 

Na área do saneamento, alegam-se que 64,6 por cento da 
população não têm água para beber, sendo obrigada a percorrer de 
seis a dez quilômettos, a fim de obter um pouco do líquido e que 
não há sistema de esgoto sanitário para 60,9 por cento da popula
Ção. literalmente afirmou'se que "após 8 anos de neoliberalismo 
econõmico, apenas um terço das residências contam com abaste
cimento de água". 

Realmente, números referentes ao exerefcio de 1991, escia
recem que 68,6 por cento da populaÇão cearellse tibham acesso a 
abastecimento d água precário ou inadequado, ou seja, sem canaJi. 
zação. não se confirmando, portanto~ que não âispusessem de água 
potável nas proximidades do domicílio. No entanto, os números 
do ffiGE confirmam que, no levantamento promovido em 1990, 
mais de 500 mil domicílios cearenses, correspondendo a 36.2 por 
cento de total, contavam com o fornecimento da rede geral da 
Companhia Estadual de Água e Esgotos, índice que sofreu expres
siva transformação nos últimos quatro anos dos dois governos es
taduais. 

O Govemo CirQ Gomes vem desenvolvendo com larga 
margem de sucesso inúmeros programas no âmbito do desenvolvi
meiltO urbano e meio ambiente, dentre os quais pode-se citar: 1) na 
área de habitaÇão - o mutirão habitacional (Habitar). com a con
clusão de 4.419 unidades habitacionais em Fortaleza e 1.595 "' -
interior no triénio 1991-93, além de 2356 unidades em execuÇão, 
beneficiando 41580 pessoas em todo o Estado; recuperação de 
conjuntos habitacionais, com serviços de pavimentação, drena
gem, canalização, contemplando cerca de 15.000 pessoas em For
taleza; 2) saneamento básico de Fortaleza (Programa Sanear), 
com obras de esgotamento sanitário e drenagem lU'bana em 18 
bairros da capital cearense. com financiamento do BID, que cus
teará 75% dos US$ 265,6 milhões do investiulento total e cujo re
sultado melhorará as condições de vida de mais de 60% da área ur
bana de Fortaleza; O Projeto de Desenvolvimento Urbano do Esta
do do Ceará (Prt>urb-Ce), que consiste na melhoria da infra-estru
tura urbana e gerenciamento de recursos hídricos com o apoio do 
Banco Mundial, que financiará 62% dos US$ 240 milhões previs
tOS para os investimentos no prazo de cinco anos, devendo urbani
zar 141 micro-áreas urbanas em 80 municípios situados em todas 
as regiões do Estado habitadaspor44.100 fãmilias; 3) saneamento 
rural (Prosegne), que visa dotar 59 localidades da região Norte do 
Estado com sistemas simplificados de águas e esgotos, com o 
apoio financeiro do Banco Alemão KfW e do Governo ·do Estado, 
dentre outros. 

Alega-se. a.ÚJ.da, que o funciOrialismo p-úblico cearense teria 
sido prejudicado com o pagamento da dívida social do Estado. 
PrOfessor de nível superior, que percebia US$ 500, hoje gauha não 
mais do que US$ 175. Em 1986, cerca de 80,3% da população 
ocupada ganhavam de meio a dois salários mínimOs no Ceará. sen
do de 82,49% atualmente. 

A afirmação de que o funcionalismo público teria sido res
ponsável pelo resgate do ônus da dívida social do Estado é uma 
meia verdade, visto que a recuperação da capacidade de investi
mento do Governo na :i:nfta-estrutnra econõmica e social não se 
d<:U apellll§_j)O_~ reó_l!Ção de gastos com pessoal (via reduÇão no 
emprego público eiou contenÇão dos siliáiiQs reaís); mas t.ii:lõém 
pelo esforço próprio de aumento de arrecadação de hnpostos e 
pelo maior controle dos dispêndios públicos. com a eliminação 
dos desperdícios e do mau uso das verbas públicas na administra
ção da máquina estadual. 

Quanto ao salário do professor da Universidade Estadoal do 
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Ceãrá- UECE, mesmo no nível mais baixo ck! professor auxiliar a 
reillUlleillÇão é de 574,22 reais por 40 hruas semanais, sendo 3,28 
vezes superior ao valor ~entado _pelo deputado. Mesmo no en
sino fundamental de 1° e 2.0 graus, a menor remuneração do pro
fessor é atualmente de 322 reais, valor que supera em muito os 
US$ 175 mencionados pelo parlamentar. 

Com relação à informação de que atualmente o percentual 
de pessoas ocupadas no Estado que ganha de meio a dois salários 
minimos seria de 82,48% da população ocupada total, pod<>-se di
zer que há exagero ou pelo menos equívoco, considerando que os 
dados mais recentes da PNADIIBGE mostram gue, para 1990, cer
ca de 1.746.109 pessoas ocupadas no Cearápetcebiám até dois sa
lários mínimos, o que representa 70,2% do total da população ocu
pada naquele ano, contra 44,2% para o Brasil como Um todo. Sem 
dúvida é um número desfavorável, porém. ainda assim, bem me
nor do que os 82.,48% referidos. Na verdade, em 1990, o percen
tual de pessoas empregadas fonnalmente que recebiam até dois sa
lários mfuimos -é que foi de 81,3%, porém isso não considera a to
talidade do pessoal ocupado, que inclui empregos no mercado in
formal de trabalho_ 

No que diz respeito ao abastecimento d água. mais uma vez 
os dados imparciais e iseiltos das PNADs!IBGE se contrapõem às 
crlticas ao Governo. Com efeito, em 1990, 503.426 domicilies 
cearenses.:.:erca de 36,2% do total) dispnnham de abastecimento 
d água interligado ~o · je geral da Companhia Estadual de Águas e 
~Esgotos- CAGECE;.percentuaf27,8 vezes maioc do que o n1Íme
ro de 1,3% citado pelo parlamentar. 

Fizemos questão de mostrar as dúvidas e críticas que têm 
sido assacadas por pessoas e instituições. bem-óu IÍ1al intenciona
das, sobre as mudanças que ocorrem no Ceará nos últ:imos sete 
anos. 

O Governo Tasso rbfn.Peti de forma corajosa coi:n uma cul
tura de favoritismo e clientelismo que imperava há décadas, cons
truindo um oovo Ceará e contribuindo para -a conscientizaçâo dos 
cearenses. O seu lema, o seu objetivo, não foi outro: mudar o Esta
do, reinventar o Governo, para que se tomasse viável proceder à 
transformação do nosso quadro social adverso. Compreende-se as
sim o seu esforço em prol de uma máquina estatal moralizada e 
modernizada, que orgulha os cearenses. Tasso deixou o goVerno 
com o aparelho estatal cearense com perlil bem diferente daquele 
que tinha anos atrás, quando uma autêntica "cultura" de favoritis
mo e de inoperância lhe servia de pano de fundo. 

Ciro Gomes prosseguiu o trabalho de Tasso Jereissati, con
centrando-se no desenvolvimento da base econômica, com a certe
za que ela permite a ampliação dos recursos que financiam __ o aten
dimento às carências sociais e potencializa as _oporttmidades de 
emprego da população. 

Até agora, com Tasso e Ciro, cumpriu-se etapa fundamental 
nessa construção histórica, em busca de uma sociedade mais forte 
e humana 

O Estado saneadõ adquiriu-capacidade de investir, -ganhan
do confiança e acesso a todas as fontes de recursos no País e _~:lo 
exterior, aumentando, e muito, a base econômiCae-SOcial 

Se bem que persistam graves problemas, pela primeira -vez 
na história, n6S cearenSes, onde estCjanlos, sentimos orgulho de 
nossas origens. _ 

Tasso Jereissati prepara~se para novamente assumir o go~ 
vemo do Estado e seu projeto de desenvolvimento e ~udanças a 
longo ~o. pretende dar def"mitivo salto qualitativo no Ceará. O 
CEARÁ VIDA MELHOR é o objetivo maior a perseguir. Numa 
plataforma resumida, acentuam~se as convergências entre as prin~ 
cipais prioridades: educação, saúde e outras ações governamentais 
voltadas para o aumento do emprego, o qual é. na verdade.- a única 

garantia de que o crescimento econômico .. se traduza di.retamente 
em generalização do bem-estar social 

A sociedade está madura para dar o salto de qualidade. 
Temos de superar a força que pos arrasta para o passado! 
A viabilização dessa nova etapa de construção histórica exi~ 

ge a liderança de um homem público com a experiência adminis
trativa, a capacidade de negociação e sobretudo a visão global dos 
problemas a serem solucionados, como é TASSO JEREISSATI. 
Ele prosseguirá a missão já iniciada, de romper a cultma da resig
nação, resgatimdo os valores de solidariedade e de criatividade dos 
ceã:renses, em tomo de um projeto plural! 

Multo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido-pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 636,DE 1994 

Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos do art. !3, § 1" do Regimento Interno 

do Senado Fçderal, que seja considerada como licença autorizada 
minha ausência aos trabalhos desta Casa, nos dias 4, 5, 6, 7, 13, 
19, 20, 21 e 22 do mês de julho p.p., quando estive em atividades 
no meu Estado. 

Sala das Sessões, 9 de agosto .de 1994. -Senador Dirceu 
Carneiro. .. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - A VOtação do re
quelimerito fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

Offcio n• 5!1/94 

Brasília, !O de agosto de 1994 
Senhor Presidente: 
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Depniados Armando Pinheiro 
e Arno Magarinos para integrarem, respectivamente como titular e 
suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provis6ria n• 575, de 9 de agosto de 1994 (reedição da MP n• 
550194), que "dispõe sobre as regras para a conversão, em Real, 
das mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensino, e dá 
outras providências". Em substimição ao Deputado Marcelino Ro
mano Machado e Deputado Amaral Netto. 

Atenciosamente, Deputado Paulo Duarte Vice-Líder em 
exercício da Liderança. 

· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O oficio lido vai à 
publicação. __ 

-.. Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
·'· É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 70, DE 1994 

- Cria a Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasi-
I eira. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I" os arts. 72 e 77 do Regimento Interno do Senado Fe

deral passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art 2° ······-·-···--·--···-----·-
7) Comissão de Desenvolvimento da Civilização 

Brasl1eint (CCB). . 
Art. 77~ .. ___ :._: ___ . ----·-----------· 
g) Comissão de Desenvolvimento da Civilização 

Brasileira,-( ... )" 

Art. 2" O art. I 05 do Regimento Interno do Senado Federal 
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passa a vigorar com a seguinte redação, passando o atual art. 105 a 
ser art. 106, renu:inerando-se os demais artigos: 

Art. 105 À Comissão de Desenvolvimento da Civilização 
Brasileira compete opinar sobre: 

I - proposições que tratem de assuntos referentes à civiliza
ção brasileira; 

II - políticas relativas à implantação, consolidação e desen
volvimento da ciVilização brasileira; 

m- plauejamento e execução de plauos, progamas e outras 
iniciativas envolvendo, entre outros: formação, aperfeiçoamento e 
fixação de recursos humanos qualificados no sistema de ensino e 
administração públicos, notadamente nas faixas de expansão da 
ocupação do território nacional; fixação de cuinculos de furmação 
escolar em todos os graus; promoções de natuteza cultural do âm
bito da União.; integração de minorias; correção de distorções po
lítico-admin:istra.ti.vas e socioeconômiCãs. 

IV - atos internacionais Concenientes- àS- atribuições da co
missão. 

Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se. as disposições em contrário. 

Justificação 

A idéia da criação da Comissão de Desenvolvimer.t<> da Ci· 
vilização Brasileira foi formulada pelo nobre Senador Jorge Kalu
me que, em 1985, apresentou projeto de resolução com esse teor 
cuja justificação aqtii reproduziremos, em seus principais tópicos: 

"A dimensão pioneira do espírito bruileiro~ que 
penetrou corajosamente no ínterlor do território nacio
nal, exprime vertente cazacterlstica da especificidade de 
um tipo de convivência humana que, por ter assumido 
contornos próprios em nossa latitude, convencionou-se 
cllarnar de civilização brasileira. 

Entende-se aqui, por civilização brasileira, o 
conjunto de realizações conCretas, recolhido ao longo 
da história do Brasil, que determinam a índole políti
ca, sóciocultural e econômica da organização institu~ 
cional do País e o seu processo dinâmico de contínua 
recriação. ...-

Na atribuição ae prioridades ao planejarnento do 
progresso e do desenvolvimento nacionais, freqüente
mente têm prevalecido critérios Uíiilaterais, no mais das 
vezes do ponto de vista exclusivamente econômico. 
Deve-se, por conseguinte, buscar uma linha política de 
orientação e de ação que contribua para a hannoniza.ção 
producente e dignificante dos cidadãos brasileitos com o 
contexto espaço-temporal da terra e da coltro:a doBra· 
si!. 

O que nos compete agora, neste momento de 
transição do País, Cin que se articulam os componentes 
da grande reinstitucionalização política da Nação, é 
contribuir de modo substancial, para que o cidadão bra
sileiro comum seja instrumelitado com uma-visão e um 
discurso realistas e convincentes- sobre o próprio Brasil, 
de fonna a dar-lbe motivação e capacitação para amar 
da forma mais premente e eficaz na transformação de 
nossa sociedade." 

Campos. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

SENADO FEDERAL 

REGIMENTO INTERNO 

Art. 72 As comisSões :fiemwientes, além da Coiiüssão Dite-
tora, são as seguinteS: __ _ _ 

CRE 

1) Comissão de Assuntos Econômicos- CAE 
2) Comissão de Assuntos Sociais- CAS 
3) ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ 
4) Comissão de Educação- CE 
5) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional -

6) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- CI 

CAPÍTULO II 
Da Composição 

Art. 77 A Comissão Diretora é constituída dos titulares da 
Mesa, tendO as demais comiSsões per:rnanêntes o seguinte número 
de membros: 

a) Comissão de Assuntos Económicos, 27; 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 29; 
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23; 
d) Comissão de Educação, 27; 
e) _Comissão de Relação Exteriores e nefesa Nacional, 

19;e 
I) Comissão de Serviços de Infra-Est:ruluza, 23. 
§ J• O membro da Comissão Diretora não poderá fazer par

te de outra comissão permanente. 
§ ?:' Cada Senador somente poderá integrar do.s comissões 

como titular e duas como suplente. 

·····---·-·-··-···---·--·--·--·-··-·· 
Art~ !OS Às comissões u,mporárias compete o desempenho 

das atnbuições que lbes forem expressamente deferidas. 

CAPITuLoVll 
Das :Reuniões 

Art. 106 As corillssões reunfr-se-ão- ·nas depeD.dêricias do 
edificio do Senado Federal. 

O SR- PRFSIDENTE (Júlio Campos)- O projeto vai à 
publicação devendo ficar sobre a mesa dunuite cinco sessões ordi
nárias a fito de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1" do 
Regimento Interno. Findo esse prazo, será despacbado às Comis-
sões competentes. . . 

.• .. O SR- PRESIDENTE (Júlio CampOs)- A Presidência re
cébeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio n• S/64, de 1994 (n• 
2.769/94, na origem), eDClliDÍD!lando, nos termos da Resolução n• 
11, de 1993, do Senado Federal, solicíiãção para que ó Governo 
do Estado de São Paulo possa alterar o pereentual de rolagem de 
sua dívida mobiliária, venCível no primeiro semestre de 1994, para 
os fins que especifica. _ 

micos. 
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô-

O SR- PRFSIDENTE (Júlio eaiDpos)- Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Tais argumentos, por si só, justifiCam a Criação da referida As matérias constantes da Ordem do Dia estão em fase de 
comissão, a nosso ver oportuna e merecedora de aprovação. Por ---vOtação. 
essa razão, esperamos que nosSos ilustres p&es aco'lpam a presente Não havendo número para deliberação, elas deixam de ser 
proposta. apreciadas. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1994 - Seriador Júlio São os seguintes os itens adiados 
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-l-

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN" 112,DE 1994. 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennós do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, 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 institui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favarável,proferido em Plenário, Relator: Senador 
Coutinho Jcrge, em substituição à Colirissão de Assuntos Econô
micos. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 123, DE 1993 

Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
123, de 1993 (n• 2278/91, na Casa de origem), que altera a legis
lação do imposto de renda, relativamente à distribuição disfarçada 
de lucros, tendo 

Parecer favorável, sob n• 427, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômioos. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 48, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução D0 48, de 
1994 (apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e G.da
dania, como conclusão de seu Parecer n° 124, de 1994), que revo
ga o art. 4• da Resolução n• 30, de J• dejulbo de 1991. 

-4-
REQUERIMENTO N" 629, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requ~ento D0 629, de 1994, 
do Senador José Fogaça, solicitando, nos termos regimentais, a in
clusão em Ordem do Dia do Ofício n• S/57, de 1994, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do SuJ a eruitir Letras Finan
ceiras do Tesouro daquele Estado, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no 2° semestre de 
1994. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai enCerrar os trabalhos, convo
cando sessão extraordinária terça-feira, dia 16, às 15h, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1994 
(Incluindo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 
112, de 1994 (n• 4268194, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Cédula de Produto Rural, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favOrável, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 123, DE 1993 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei da Câmara n° 
123, de 1993 (n• 2278/91, na Casa de origero), que altera a legis
lação do imposto de renda, relativamente à distribuição disfarçada 
de lucros, tendo 

Parecer favorável, sob n• 427, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO.N" 48, DE 1994 

Votação, em rumo úuico, do Projeto de Resolução n• 48, de 
1994 (apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, _como conclusão de seu Parecer n° 124, de 1994), que revo
ga o art.4• da Resolução n•3o, de 1• de julho de 1991. 

-4-
REQUERIMENTO N" 629, DE 1994 

·Votação, em rumo úuico, do Requerimento n• 629, de 1994, 
do Senador José Fogaça, solicitando, Iios termos regimentais, a in
clusão em Ordem do Dia do Oficio n• S/57, de 1994, através do 
qual o Governo do EStado do Rio Grande do SUÍ solicita autoriza
ção parn emitir Letras Fmanceiras do Tesouro daquele Estado, cu
jos recursos serão destinados ao girÕ da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no 2° semestre de 1994. 

-5-
REQUERIM.ENTO N" 634, DE 1994 

Votação, em tuino úuico, do Requerimento n• 634 de 1994, 
do Senador João Rocha, solicitando, nos tennos do art. 172, inciso 
I. do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia da Mensa
gem n• 228, de 1994, solicitando a contratação de operação de cré
dito externo, com a garantia da União, no valor de quarenta e nove 
bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes, destinada ao 
financhunento parcial do Projeto de Despoicição da Bacia do Tie
tê. 

-6-
REQUERIMENTO N" 635, DE 1994 

Votação, em tuino único, do Requerimento n• 635, de 1994, do 
Senadcr João Rocba, solicitando, nos termos do art. 172, inciso L do 
Regimento Interno. a inclusão em Ordem do Dia do Qficio D0 S/58, 
de 1994, através do qual o Banco CentiaJ. ~do Biasil enCanrinha nos 
termos da Resolução n•!l,de 1993,do Senado Federal, parecer rela
tivo à eruissão de Letras Financeiias do Tesouro do Estado de São 
Paulo - LFT -SP, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida 
MobiliáriadaqueleEstado vencivel no 2" semestre de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está encerrada a 
sessão. 

(levanta-se a sessão às J7h6min.) 

ATOS DO PRESIDEN1E 

ATO DO PRESIDENTE N" 283, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n• 2, de 4 de abril de 1973, e teudo em vista o que consta do Pro
cesso n• 0302194-5, Resolve Aposentar, SEBASTIÃO BATISTA 
DA SILVA, matrícula 1307, Técnico de Indústria Gráfica Legisla
tiva, Nível II, Classe Especial, Padrão IVIM23, do Quadro de Pes
soal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF nos termos 
do artigo 40, inciso m, alínea a da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso ill, alí
nea a e 192, inciso II, daLein• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1994 - Humberto Luce
na, Presidente do Senadcr Federal, 

ATO DO PRESIDENTE N" 284, DE 1994 

O Presidente do Senatio Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DHetora 
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 0940194-1, resolve aposentar, por invalidez, ERMES BO
NA TIO, mattfcula 1149, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, 
Nível II, Ciasse Especial, Padrão NIM23, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do 
artigo 40, inciso I, da Conatituição da ReplÍblica Federativa do 
Brasil, combinado com o artigo 186, inciso I, parágrafo 1•, da Lei 
n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1994. - Humberto Luce
"" Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 285, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar? de conformidade com a dele
gação de competência que lhe foi o1ltorgada pelo Ato da Co
missão Diretora D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo D0 010.268/94-4, resolve, manter apo
sentada,. por invalidez. a servidora MYRTHES NOGUEIRA, 
Analista Legislativo, Ár~ de ApoiO- Técnico ao Processo Le
gislativo, Nível m, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, nos tennos do artigo 40, inciso I, da Constituição 
da República r derativa do Brasil, combinadá cOm os artigos 
186, inciso I,§ 1•, 67, e "50 da Lei n• 8.112, de 1990, Lei n• 
7.333, de 1985, bem assim com os artigos 34, § 2•, e 37 daRe
solução (SF) n• 42, de 1993, a partir de 03 de agosto de 1994, 
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, in
ciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 12 de agosto de 1994.- Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DJRETOR-GERAL N" 103, DE 19~4 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui-
ções regulamentares, resolve: · · · 

Art. 1" Prorrogar, por mais 20 (vinte) dias, o prazo para a 
conclusão dos trabalho da Comissão Especial criada pelo Ato do 
Diretor·Geral n• 77, de 1994, que venceria em 11 de agosto do 
corrente ano. 

Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de sua poblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 10 de agosto de 1994.- Manoel Vilela de 

Magalbães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 104, DE 1994 

O Diretor·Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo T do 
Ato n• 09, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. 1• Designar os servidores CÉLIO ALVES DE AZEVE· 
DO (matrícula n• 1822) e MÁRCIA LATIFE ELUAN KALUME 
(matrícula n• 2630) gestores, titular e substituto, respectivamente, 
do Contrato n• 039, de 1994, celebrado entre o Senado Federal e a 
GB - Equipamentos e Serviços Ltda.. com vistas à "execução-de 
serviços fotográficos (revelação de filmes, slides etc) para o Sena
do Federal". 

Art. T Revogam-se as dísposições em contrário. 
Art. _3° Este Ato entra_ em vigor na data de sua publica~ 

ção. 
Em 10 de agosto de 1994.-Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral. 

ATO DO DJRETOR-GERAL N" 105, DE 1994 
O Dire!or-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°002.010/93-3, 
resolve 

Homologar, para fins 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 Matrícuia 

Evilásio Ristow 
Luciano Brasil de Araujo 
Izaias Faria de Abreu 
João Rios Mendes 
Deuise Teresinha Resende 
Tbaís Caruso Amazonas da Silva 
V andrecia Pinto Scafutto 
Dimittios Hadjinicolaou 
Fabio Liberal Ferreira de Santana 
Maria Criatina da Silva 
Y anko de Cllrvalho Paula Lima 
Fernando Aurelio de Azevedo Aquino 
Wagner Fraga Friaça 
Carlos Hemique Costa de Menezes Silva 
Anibal Ganzert 
Roberto Campos Freire 
Eduartio Antônio Alencar Brito 
Luciana Duarte Falcão de Sant' Anna 
Senio Loiz Todescbini 
Francis= José Lima Uchoa de Aquino 
João José Candia Netto 
Maurício Silva Lagos 

"4708 
4709 
4711 
4712 
4713 
4715 
4716 
4717 
4718 
4719 
4720 
4721 
4723 
:-1 .... "'5 
4726 
4728 
4729 
4731 
4732 
4733 
4734 
4735 

Média 
final 
188 
188 
188 
187 
188 
184 
188 
176 
188 
186 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
173 
188 
188 
187 
188 

Senado Federal, 11 de agosto de 1994. - Paula Cunha 
Canto de Miranda, Diretor-Geral do Senado Federal em exercí
cio. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 106, DE 19~4 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
. que lhe foi conferida pelo an. 7"., § 2"., da Resolução n• 42, de 

1993, e de acordo com o que consta do Processo n• 013.796/94-1 
resolve nomear BEATRIZ FURTADO SILVA BARRETO para 
exercer o cargo? em comis~ de Secretário Parlamentar,do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador Josaphat Marinho. 

· Senado Federal, 12 de agosto de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATAS DAS COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

1" Reunião, Realizada em 4 de agosto de 1994 

Às dezesseis e trinta horas, do dia quatro de agoSto de mil 
novecentos e noventa e quatro, na sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Se
nador DÁRIO PEREIRA, presentes os Senhores Senadores OdaCir 
Soares, José Richa, Coutinho Jorge, Moisés Abrão, Ma,ono Bace
lar, Rooaldo Aragão, Mauricio Corrêa, João França, Ronan Tito, 
Meira Filho e Gilberto Miranda, reúne-se a Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, passando a apreciação do item 
um da pauta: Requerimento do Senhor Senador Odac:ir Soares so-
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licitando, nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, a criação 
de uma Subcomissão Permanente de Transportes, com a incum
bência de opinar sobre todas as matérias relacionadas com os 
transportes. tendo a seguinte competência: 1 - promover análise 
dos assuntos relacionados com transportes; 2 - promover estudos 
que tenham por rmalidade o desenvolvimento dos transportes; 3-
realizar audiências públicas internas e externas com o objetivo de 
levantar informações sob:e matéri:is pertinentes a transportes; 4 -
elaborar relatórios, projetos e pareceres sobre matérias que estejam 
relacionadas a sua área de competência. submetendo-os, em qual
quer caso,à apreciação da Comissão de Serviços de Infra-Estrutu
ra. que sobre eles se manifestará terminativamen~ nos .termos re
gimentais; e, quanto a cott!p<lSição, que seja integrada por três 
membros titulares e três membros suplentes, que escolherão entre 
eles o respectivo Presidente e Vice-Presidente. Não havendo quem 
queira discutir a matéria. a mesma é submetida a votação sendo 
aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente, fazendo 
cumprir o deliberado pela Comissão, declara criada a SUBCO
MISSÃO DE TRANSPORTES, no âmbito da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrun.tra, indicando para sua com}X)S~. como titu
lares os Senhores Senadores: Odacir Soares, Gilberto Minmda e 
Magno Bacelar; suplentes, os Senhores Senadores: João França. 
Coutinho Jorge e Moisés Abrão, salientando que os mesmos deve-

Ião se reunir para escoJherem o Presidente e Vire-Presidente. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Celso Antoey Parente, Secretário da Comissão, a presente Ata, 
que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -
Senador Dário Pereira. 

COMISSÃO DE sERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTIJRA 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPORTES 

1" Rennião, <eaiizac1a em 4 de agnsto de 1994 

Às dezessete e trinta. horas, do dia quatro de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro, na sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Se
nador ODACIR SOARES, presentes os Senhores Senadores Oda
cir Soares, Coutinho Jorge, Moisés Abrão, Magno Bacelar, João 
França. e Gilberto Mil'anda, reúne-se a Subcomissão Penn~ente 
de Transportes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, passando a eleição da mesa diretora 
dos trabalhos. Depois do escrutfuio secreto e por nnanimidade fo
ram eleitos os Senhores Senadores Odacir Soares e Magno Bace
lar, Presidente e Vioe-Presidente respecrivamente. Nada mais ha
vendo a tratar. encerra-se a presente Ata. que após lida e aprovada. 
será assillarla pelo Senhor Presidente- Senador Odacir Soares.. 

·'· 


